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Սույն գրքույկը պատրաստվել է «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ-ի կողմից Տեղական 
նախաձեռնությունների կանադական հիմնադրամի (CFLI) ֆինանսական աջակցությամբ։

Սույնի բովանդակությունը և արտահայտված տեսակետները պատկանում են «Իրավունքի կողմ» 
իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությանը և կարող են չհամընկնել Տեղական 
նախաձեռնությունների կանադական հիմնադրամի (CFLI) տեսակետների հետ:

Սույն պատմությունների շարքում արտացոլված են Հայաստանում բնակվող ՏՐԱՆՍ ԼԳԲԻՔ սեքս 
աշխատող համայնքի նկատմամբ խարանի ու խտրականության, ատելության խոսքի և ատելության 
հիմքով հանցագործությունների իրական դեպքերը։

Բոլոր մասնակիցները տվել են իրենց համաձայնությունը օգտագործելու իրենց պատմությունները՝ 
մանրամասնությամբ և խմբագրված տարբերակով։
Նկարների օգտագործումը թույլատրված է բոլոր մասնակիցների կողմից։

Սույն պատմություններն օգտագործելիս «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական 
կազմակերպությանը հղում կատարելը պարտադիր է։ 
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ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ1 

Անսեռականություն – անձի մոտ սեռական կողմնորոշվածության և սեռականության ցանկացած 
դրսեվորումների բացակայությունն է։

Ատելության խոսք – հանրային (հասարակական) խոսքի դրսևորում, որն արտահայտում է 
ատելություն կամ խրախուսում է բռնություն անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ՝ պայմանավորված 
այնպիսի առանձնահատկություններով, ինչպիսին են անձի ռասան, սեռը, կրոնական 
պատկանելությունը, էթնիկական խումբը, գենդերային ինքնությունը, մաշկի գույնը, սեռական 
կողմնորոշվածությունը, հաշմանդամությունը և այլն։ Այն ընդգրկում է արտահայտությունների 
բազմաթիվ ձևեր, որոնք տարբեր պատճառներով տարածում, դրդում, խթանում կամ արդարացնում 
են անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ ատելությունը, բռնությունը և խտրականությունը:

Ատելության հիմքով հանցագործություն – քրեորեն պատժելի արարք, որը կատարվել է որոշակի 
ատելությամբ կամ անհանդուրժողականությամբ պայմանավորված շարժառիթով։

Բազմասեռականություն – անձի մշտական հուզական, զգայական, զգացմունքային և սեքսուալ 
հակումն է դեպի ցանկացած ներկայացուցիչը։ Բազմասեռականը կարող է լինել երկսեռական։ 

Բռնություն - ակտ է, որի նպատակն է դիմացինին ենթարկեցնել սեփական պահանջներին` 
օգտագործելով ուժ, ստիպողականություն, իշխանություն կամ սպառնալիք: Բռնությունը կարող է 
իրականանալ ինչպես ֆիզիկական ուժի ուղեկցությամբ, այնպես էլ՝ առանց, որն իրականացվում է մի 
անձի կամ խմբի կողմից մյուսի հանդեպ՝ առանց վերջինիս համաձայնության:

Գենդեր – անձի ինքնությունն ու ինքնարտահայտումն է այնպիսի հասարակական դերերով, որոնք 
պատմա-աշխարհագրական, էթնիկ-մշակութային և սոցիալական նորմերի վրա հիմնված 
ավանդորեն տարանջատվում են արականի և իգականի: Այս տարանջատման հիմքում ընկած են 
հասրակության կողմից ընդունված անձի կարծրատիպային դերակատարումները։ Սակայն, լինում 
են դեպքեր, երբ անձի սոցիալական սեռը չի համընկնում ոչ արական, ոչ էլ իգական սեռական 
դասակարգումների հետ։

 1Եզրույթների հիմնական աղբյուրը՝ «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական 
կազմակերպություն, «Ո՞վքեր են տրանսգենդեր անձինք», 2021թ., 
http://rightsidengo.com/hy/publication/%d5%b8%d5%9e%d5%be%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%b6-
%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%a3%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%ab%d5%b6%d6%84/:
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Սակայն, լինում են դեպքեր, երբ անձի սոցիալական սեռը չի համընկնում ոչ արական, ոչ էլ իգական 
սեռական դասակարգումների հետ։ Մարդիկ, որոնք իրենց դասում են թե՛ արական, թե՛ իգական 
սեռերին, անվանվում են երկգենդերներ, իսկ նրանք, ովքեր իրենց չեն դասում ո՛չ արական, ո՛չ էլ 
իգական սոցիալական սեռին, անվանվում են ագենդերներ։

Գենդերային ինքնարտահայտում – անձի իր իսկ (կամ այլոց կողմից ընկալվող) գենդերային 
ինքնության դրսևորումն է. անձի գենդերային ինքնությունն արտահայտվում է իր պահելաձևով, 
նախասիրություններով, վարքագծով, արտաքին այլ դրսևորումներով, որոնք տվյալ հասրակությունը 
վերագրում է որպես արական կամ իգական։

Գենդերային ինքնություն – անձի սոցիալական արտահայտումն է հասարակությունում, ինչը 
կարող է չըհամընկնել նրա կենսաբանական սեռի հետ, սակայն հիմնված է արական և իգական 
երկակի հասկացությունների վրա։

Երկսեռական կողմնորոշվածություն – անձի մշտական հուզական, զգայական, զգացմունքային և 
սեքսուալ հակումն է դեպի իր սեռի և հակառակ սեռի ներկայացուցիչները։ Երկսեռականները 
սեռական բավականություն են ստանում և՛ տղամարդու, և՛ կնոջ հետ կենակցելուց:

Իտերսեքս (միջսեռ) – այն անձն է, որի սեռական վերարտադրողական օրգանները չեն համընկնում 
ավանդական արական և իգական հասկացողությունների հետ։

ԼԳԲՏԻՔ համայնք – լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր, քվիր, ինտերսեքս անձնաց համայնք, 
որը միավորված է ընդհանուր հետաքրքրություններով, խնդիրներով և նպատակներով, այն իր 
հերթին բաղկացած է տարբեր ենթահամայնքներից, խմբերից և հանրույթներից։
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Խտրականություն – անձի իրավունքների և ազատությունների ցանկացած հիմքով տարբերակում, 
բացառում, սահմանափակում կամ նախապատվություն՝ առանց օբյեկտիվ հիմքերի և հետապնդվող 
իրավաչափ նպատակի ու ընտրված միջոցների միջև ողջամիտ համաչափության, որն ունի անձի 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների՝ հավասար հիմունքներով ճանաչումը, 
իրականացումը կամ դրանցից օգտվելը ոտնահարելու կամ սահմանափակելու նպատակ կամ 
ազդեցություն։

Հոմոֆոբիա – վախ, ատելություն ու զզվանք  նույասեռական ներկայացուցիչների նկատմամբ 
(նույանսեռական տղամարդ և կին)։

Նույնասեռական կողմնորոշվածություն – անձի մշտական հուզական, զգայական, 
զգացմունքային և սեքսուալ հակումն է նույն սեռի ներկայացուցչի նկատմամբ։ Նույնասեռականները 
սեռական բավականություն են ստանում իրենց իսկ սեռին պատկանող ներկայացուցիչների հետ 
կենակցելուց։

Սեռական կողմնորոշվածություն – հանդիսանում է մարդու սեռականության չորս բաղադրիչներից 
մեկը և բնորոշվում է մշտական հուզական, զգայական, զգացմունքային և սեքսուալ հակումներով 
որոշակի սեռի անձանց հանդեպ։

Սեքս աշխատող - իգական, արական և տրանսգենդեր չափահաս և երիտասարդ անձ (18 
տարեկանից բարձր), ով գումարի կամ իրի դիմաց պարբերաբար կամ երբեմն սեռական 
ծառայություն է մատուցում: Հարկ է նշել, որ սեքս աշխատանքը չափահաս անձանց միջև 
համաձայնեցված սեռական հարաբերությունն է:

Տարասեռական կեղմնորոշվածություն – անձի մշտական հուզական, զգայական, զգացմունքային 
և սեքսուալ հակումն է հակառակ սեռի ներկայացուցչի նկատմամբ։ Տրասեռակականները սեռական 
բավականություն են ստանում միայն հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ կենակցելուց։
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Տրանսգենդեր – այն անձն է, որի գենդերային ինքնությունն ու ինքնարտահայտումը տարբերվում են 
նրա սեռի վրա հիմնված ավանդական գենդերային դերից։

Տրանսգենդեր կին – արական սեռով ծնված անձ, որն իրեն համարում է կին։

Տրանսգենդեր տղամարդ – իգական սեռով ծնված անձ, որն իրեն համարում է տղամարդ։

Տրանսսեքսուալ – այն անձն է, որն արդեն ունեցել է կամ պատրաստվում է ունենալ կենսաբանական 
սեռի փոփոխություն (հորմոնային թերապիա, վիրաբուժություն)։

Տրանսֆոբիա – վախ, ատելություն ու զզվանք տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ։

Քուիր – այն անձն է, որի սոցիալական և մշակութային գենդերային կամ սեռային ինքնությունը չի 
համընկնում հայրիշխանական նորմատիվ համակարգի հետ և որը համակրում է սոցիալական և 
մշակութային, գենդերային կամ սեռային բազմազանությունը։
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ԼԳԲՏԻՔ անձանց վերաբերյալ կեղծ լուրերի և 
ապատեղեկատվության տրամադրման և տարածման բարձր մակարդակը շարունակում է մնալ 
մտահոգիչ։
 
ԼԳԲՏԻՔ անձանց վերաբերյալ թիրախային ապատեղեկատվությունը և կեղծ լուրերը վնասում են 
նրանց մասնավոր կյանքի իրավունքին և հեղինակությանը և հաճախ ԼԳԲՏԻՔ համայնքի 
անդամների նկատմամբ ատելության, բռնության կամ խտրականության են դրդում:

Պետության դերակատարներն ու պետական լրատվամիջոցները  իրենց սոցիալական ցանցերի 
միջոցով ակտիվորեն չճշտված տեղեկատվություն են տարածում ԼԳԲՏԻՔ անձանց վերաբերյալ` 
խթանելով համայնքի անդամների նկատմամբ ատելության և թշնամանքի մթնոլորտը: 
Այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետությունում ԼԳԲՏԻՔ անձանց վերաբերյալ կեղծ լուրերի 
և ապատեղեկատվության տրամադրման կամ տարածման համար պետական մարմինների, 
լրագրողների, ակտիվիստների կամ ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետապնդման կամ մեղադրման 
դեպքեր չկան: 

Ընդհանուր առմամբ, սույն գրքույկը նպատակ ունի ներկայացնել Հայաստանի 
Հանրապետությունում ԼԳԲՏԻՔ անձանց նկատմամբ խարանի ու խտրականության, ատելության 
խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների դեպքերը, որոնք հիմնականում տեղի են 
ունեցել հասարակության շրջանում գենդերային ինքնության և սեռական կողմնորոշվածության 
վերաբերյալ ապատեղեկատվության, կեղծ տեղեկատվության և անիրազեկվածության պատճառով:
Խոսքի ազատությունը չի արդարացնում ատելության որևէ դրսևորում:

«Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն կարևորում է Հայաստանի Հանրապետության՝ կեղծ 
լուրերի և ապատեղեկատվության տարածմանը հակազդելու և դրա հետևանքները կանխարգելելու 
հանձնառությունը: Մենք վստահ ենք, որ եթե ապատեղեկատվության փոխարեն համայնքի 
խնդիրները կոնկրետ ու լայնամասշտաբ, պատշաճ ծավալներով քննվեն ու լուսաբանվեն, հնարավոր 
կլինի նվազեցնել ինչպես ԼԳԲՏԻՔ անձանց նկատմամբ խտրականութունը, այլ նաև գենդերային 
հիմքով բռնություններն ու հանցագործությունները:
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01 Մոնիկա Սարկիսիան, 
27 տարեկան Տրանսգենդեր կին, ակտիվիստ 09 Վիկա Սվարովսկի, 

26 տարեկան Տրանսգենդեր ակտիվիստ

02 Աշոտ Գևորգյան, 
33 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ, իրավապաշտպան, 
«Ձայնը» մեդիա նախաձեռնության նախագահ 10 Դիանա Մելքոնյան, 

24 տարեկան Տրանսգենդեր կին   

03 Ալիսա Չորեքշաբթի, 
24 տարեկան Տրանսգենդեր անձ 11 Դոռա Լեսսո, 

25 տարեկան Տրանսգենդեր անձ

04 Վահե Բաբայան, 
20 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ 12 Նիկիտա Ենգիբարյան, 

20 տարեկան Տրանսգենդեր կին

05 Բելլա Եղիազարյան, 
22 տարեկան Տրանսգենդեր կին 13 Գոգա Կարայան, 

20 տարեկան Տրանսգենդեր անձ

06 Արտակ Ադամ, 
21 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ 14 Էրիկ Ադուեր, 

23 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ

07 Մարիա Աթաբեկյան, 
23 տարեկան Տրանսգենդեր ակտիվիստ 15 Մանե Գրիգորյան, 

22 տարեկան Տրանսգենդեր կին

08 Կուկա Կասյան, 
29 տարեկան Տրանսգենդեր ակտիվիստ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ





7



Մոնիկա Սարկիսյան, 
27 տարեկան Տրանսգենդեր կին, ակտիվիստ01

ՑԱՎԱԿՑԵԼ� ՓՈԽԱՐԵՆ 

ՆՐԱՆՔ ԱՏԵԼ�ԱՆ ԿՈՉԵՐՈՎ 

ՀԱՐՁԱԿՎԵԼ ԷԻՆ ԻՆՁ ՎՐԱ

արգելել էին մասնակցել եղբորս հուղարկավորությանը, որը 
ծանր անդրադարձավ իմ հուզական ներաշխարհի վրա, և այս 
ամենը հանգեցրեց նրան, որ օրեր շարունակ ինձ զրկեցի հաց 
ու ջրից, օգտագործում էի մեծ քանակությամբ դեղորայք՝ 
ցանկանալով ինքնասպան լինել, իսկ արդեն օրեր անց 
հայտվեցի հոգեբուժարանում։ Բժիշկներն ասացին, որ ես 
հիվանդ չեմ, սակայն ենթարկվել եմ ծանր հոգեբանական 
ճնշումների, որն էլ հանգեցրել է իմ՝ այնտեղ հայտնվելուն, 
հաջորդ օրը ես դուրս գրվեցի հոգեբուժարանից։ 

Լինելով տրանսգենդեր անձ, ենթարկվելով խտրականության 
հասարակության և ընտանիքիս անդամների կողմից` ինձ 
համար ծանր էր դիմակայել այդ ալիքին։ Բարեբախտաբար 
ինձ շրջապատող տրանս անձինք օգնեցին վերականգնվել ու 
կյանքը շարունակել»։

«2020 թվականի սեպտեմբերին, երբ իմ 
եղբայրը զոհվեց պատերազմի դաշտում, 
ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես 
սոցիալական մեդիայում կիսվում էի իմ 
մահացած եղբոր նկարներով, որպեսզի իմ 
ընկերները և բոլոր այն մարդիկ, որոնք 
ինձ ճանաչում էին ցավակցեին և 
սփոփեին ինձ այդ դժվար օրերին։

Տարբեր անձանց կողմից ստանում էի 
հազարավոր ատելություն, բռնություն, 
սպառանալիք պարունակող նամակներ, 
որտեղ ասվում էր, որ ես տրանս անձ եմ և 
իրավունք չունեմ մեր հերոսների նկարները ցուցադրել իմ 
սոցիալական մեդիայում` անկախ այն հանգամանքից` նա 
եղբայրս է, թե ոչ։ Ցավակցելու փոխարեն նրանք ատելության 
կոչերով հարձակվել էին ինձ վրա, հաշվի չէին առնում, որ ես 
գտնվում էի ծանր հոգեվիճակի մեջ։

Ամեն օր արթնանալով միացնում էի հեռախոսս ու տեսնում 
նամակների շարք, որտեղ ասվում էր, որ նկարները 
չհեռացնելու դեպքում իմ տան տեղը կգտնեն ու կսպանեն ինձ, 
փողոցում տեսնելու դեպքում ծեծելու են և չեն վախենալու 
օրենքից։

Ամիսներ շարունակ սոցիալական մեդիայում ենթարկվում էի 
ատելության մեծ ալիքի իմ գենդերային ինքնության հիմքով, 
մյուս կողմից էլ, ոչ մի աջակցություն չէի ստանում 
ընտանիքիս անդամների կողմից, ավելին ասեմ՝ նրանք ինձ 
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) ատելության խոսքի բարձր մակարդակը հասարակության 
տարբեր անդամների և խմբերի նկատմամբ շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Օրենսդրական 
կարգավորումների բացակայության պատճառով տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք ենթարկվում են ատելության 
խոսքի, սոցիալական մեդիայում ծաղրանքի և վատ վերաբերմունքի։ Ճիշտ է, ՀՀ քաղաքացիական 
օրենսգիրքը պարունակում է վիրավորանքի և զրպարտության համար իրավունքների պաշտպանության 
դիմելու բավարար մեխանիզմներ, սակայն, մեր կարծիքով հասարակությունում ատելության խոսքի, 
հոգեբանական բռնության հաղթահարման համար անհրաժեշտ է ներդնել իրավական այլ մեխնիզմներ, 
այդ թվում՝ քրեադատավարական։  

Մասնավորապես, քրեադատավարական կառուցակարգերը հնարավորություն չեն տալիս պատշաճ 
քննության առարկա դարձնել հոգեբանական բռնությունը։ Այնինչ, Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի (ՄԻԵԴ) նախադեպային մի շարք որոշումներում անդրադարձ կա հոգեբանական բռնությանը 
և հոգեբանական խոշտանգմանը։ Որևէ անձի խոշտանգմամբ սպառնալը կարող է համարվել որպես 
առնվազն անմարդկային վերաբերմունք (տե՛ս 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 2010թ.)):

Հետևաբար, առաջարկում ենք, որպեսզի օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունեցող 
ինստիտուտները դիտարկեն ատելության խոսքն արգելող օրենսդրության ներդնումը, սահմանեն 
ատելության խոսքի հասկացությունը, պատասխանատվության միջոցները։

Անհրաժեշտ է նաև հստակորեն սահմանել հոգեբանական բռնության և հոգեբանական խաշտանգման 
հասկացությունը, հանցակազմերը՝ ապահովելու այդպիսի հանցագործությունների արդյունավետ 
քննությունը՝ համաձայն միջազգային նորմերի և եվրոպական դատարանի կողմից նախադեպային 
որոշումների։
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Աշոտ Գևորգյան, 
33 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ, իրավապաշտպան, 
«Ձայնը» մեդիա նախաձեռնության նախագահ02

ՀՐԱՊԱՐԱԿ ՕՐԱԹԵՐԹԻ 

ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐԸ ՈՐՈՇ�Մ ԵՆ 

ԻՆՁ Ն�ՅՆՊԵՍ ԹԻՐԱԽԱՎՈՐԵԼ   

Ցավոք սրտի, դատարանը չկարողացավ նույնականացնել իմ 
ֆեյսբուքյան էջը իմ անձի հետ, դատարանը վճռեց, որ իմ 
ֆեյսբուքյան էջը չի կարող նույնականացվել Աշոտ Գևորգյան 
քաղաքացու հետ և դատարանը խնդիր չի տեսնում։

Մյուս խնդիրը կապված էր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, որն այդ 
ժամանակ հանդիսանում էր Ազգային ժողովի մարդու 
իրավունքների հանձնաժողովի նախագահը. հաշվի առնելով 
իմ աշխատանքային սեղանին դրված ատելության հիմքով 
բռնության և ատելության կոչերի հարյուրավոր դեպքերը՝ 
որոշեցի իմ ֆեյսբուքյան էջում գրառում կատարել և 
մեջբերումներ անել՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ 
ոստիկանությունը «մորթել», «սպանել», «վառել», «այրել» և 

«Ունեցել եմ բազմաթիվ խնդիրներ, բայց 
կանդրադառնամ մեկին։ Ես, լինելով 
տրանսգենդեր ակտիվիստ Լիլիթ 
Մարտիրոսյանի ֆեյսբուքյան ընկերը, իր 
գրառումներից մեկի տակ 
մեկնաբանություն էի թողել, Հրապարակ 
օրաթերթի խմբագիրները, հետևելով Լ. 
Մարտիրոսյանի ֆեյսբուքյան էջին, 
որոշում են ինձ նույնպես թիրախավորել և 
հոդված են գրում, որ «ԼԳԲՏԻՔ համայնքի 
ներկայացուցիչները ակտիվացել են»։ Այդ 
ժամանակահատվածում երկրում տեղի 
էին ունենում Ստամբուլյան կոնվենցիայի 
դեմ ստորագրահավաք և հանրային քննարկումներ, նախկին 
լրագրող, հասարակական-քաղաքական գործիչ Նաիրա 
Զոհրաբյանը և Հրապարակ օրաթերթը որոշում են ինձ 
նույնպես թիրախավորել։

Հրապարակ օրեթերթի հրապարակման հետ կապված որոշեցի 
դիմել դատարան, քանի որ մեդիա ընկերության կողմից տեղի 
էր ունեցել իմ իրավունքների ոտնահարում այն մասով, որ իմ 
մասին սուտ տեղեկատվություն էր տարածվել սոցիալական 
մեդիայում, որովհետև Հրապարակ օրաթերթը, միայն այն 
հանգամանքից ելնելով, որ ես Լիլիթ Մարտիրոսյանի 
ֆեյսբուքյան ընկերն եմ, չէր կարող որոշել՝ ես ԼԳԲՏԻՔ 
համայնքի  ներկայացուցիչ կամ Ստամբուլյան Կոնվենցիայի
ակտիվիստ եմ, թե ոչ:
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05
նամատիպ արտահայտությունները չէր ընդունում որպես 
ատելության կոչեր, ես էլ առաջարկեցի ֆեյսբուքյան 
հարթակում նմանատիպ արտահայտությունները կատարել  
Նաիրա Զոհրաբյանի նկատմամբ, որովհետև ոստիկանությունը 
մերժում էր այդ գործերը՝ դրանք փաստացի ատելության կոչ 
չհամարելով:

Գրառումիցս հետո Նաիրա Զոհրաբյանը «5-րդ ալիք» 
հայկական հեռուստաընկերության եթերում մի շարք 
հարցազրույցներ է տվել՝ թիրախավորելով ինձ, անվանելով 
անգամ «էնդեմիկ անողնաշարավոր տղամարդ»։

Ամեն ինչ ավարտվեց նրանով, որ տիկին Զոհրաբյանը 
քաղաքական խնդիրների պատճառով հեռացավ այդ 
պաշտոնից, և ես որոշեցի չընկնել քաշքշուքների մեջ, 
որովհետև ՀՀ դատական իշխաննության նկատմամբ իմ 
հավատը վերացել է, նրանք՝ անհասկանալի տարբերակով, 
անգամ չկարողացան պարզել, որ Աշոտ Գևորգյան ֆեյսբուքի 
օգտատերը դա նույն ինքը ես եմ, բացի դրանից, այդ 
դատավարության ընթացքում ես նյութական վնասներ կրեցի՝ 
վճարելով փաստաբանին և պետական տուրքերը։

Հույսս կտրվեց ոչ միայն մեդիայի, այլ նաև մարդու 
իրավունքների հանձնաժողովի, ոստիկանության և, իհարկե, 
արդարադատական համակարգի նկատմամբ։

Կարծում եմ, որ խտրականությունը ոչ թե իմ անձի պատճառով 
էր, այլ այն գաղափարախոսության, որին հարում էի, դա 
միայն իմ ակտիվիստ լինելու արդյունքն էր, իրավապաշտպան 
լինելու խնդիրը, որովհետև կողմ էի բազմազանությանը, 
գենդերային հավասարությանը, ինչն էլ թիրախավորվեց 
Ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից, մեդիայի կողմից, 
արդարադատական համակարգի կողմից»։
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
մարդը բարձրագույն արժեք է: Մարդու անօտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և 
ազատությունների անքակտելի հիմքն է:

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը 
հանրային իշխանության պարտականություններն են:

ՀՀ սահմանադրության 23-րդ հոդվածի համաձայն՝ մարդու արժանապատվությունն անխախտելի է: ՀՀ 
սահմանադրության 31-րդ հոդվածը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իր մասնավոր և ընտանեկան 
կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիության իրավունք: Այսինքն, լրագրողը ոչ միայն 
հրապարակել է իրականությանը չհամապատասխանող, զրպարտչական բնույթի տեղեկություն, այլ նաև, 
եթե նույնիսկ այդպիսի փաստ հաստատապես հայտնի լիներ, ապա այդ պարագայում ևս լրագրողն 
իրավունք չուներ հրապարակել որևէ անձի՝ մասնավոր կյանքի գաղտնիությունը կազմող որևէ 
տեղեկություն։ Ավելին, հրապարակումից առաջ լրագրողը որևէ կերպ չի փորձել ճշտել Աշոտ Գևորգյանի 
դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ, այն էլ այդպիսի զգայուն և անձնական հարցի շուրջ։ 

ՄԻԵԴ-ն իր որոշումներում բազմիցս շեշտել է, որ Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը չի կարող մեկնաբանվել 
որպես անսահմանափակ խոսքի ազատության իրավունք նախատեսող դրույթ, նույնիսկ հասարակական 
լուրջ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի՝ զանգվածային լրատվության միջոցի կողմից տարածման 
դեպքերում: Երբ մարդու հեղինակությունը վնասված է, խախտվում է անձի մասնավոր կյանքի իրավունքը, 
եթե ապահովված չէ արդարացի հավասարակշռություն <<մրցակցող>> շահերի միջև (տե´ս օրինակ 
Պֆայֆերն ընդդեմ Ավստրիայի գործով ՄԻԵԴ-ի վճիռը):

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը՝ խոսքի ազատության իրավունքի պաշտպանության առումով սահմանափակ 
կիրառում ունի անգամ լրագրողների համար, ովքեր օգտվում են խոսքի ազատության ավելի լայն 
իրավունքից: Անգամ խոսքի ազատության ամենալայն իրավունքով օժտված սուբյեկտների՝ լրագրողների 
վրա դրված է փաստերը նախապես և բարեխղճորեն ստուգելու պարտականություն: 
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ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր թիվ ՍԴՈ-997 որոշմամբ նշել է, որ լրատվության կարևորագույն 
առաքելություններից են՝ ասել միայն ճշմարտությունը և բարեխղճորեն ստուգել փաստերը: Իսկ ՄԻԵԴ-ն իր՝ 
Լինգենսն ընդդեմ Ավստրիայի գործով կայացրած վճռում նշել է, որ չափազանց կարևոր է, որ 
զանգվածային լրատվության միջոցը իր կողմից տարածած տեղեկատվության արժանահավատությունը 
ստուգի մինչև համապատասխան տեղեկության տարածումը, այլ ոչ թե փորձի ապացույցներ հայթայթել 
դատական վեճի ընթացքում (տե´ս Լինգենսն ընդդեմ Ավստրիայի գործով Եվրոպական դատարանի 
08.07.1986 թվականի վճիռը): 

Մարդու արժանապատվությունը մարդու իրավունքների հիմնական աղբյուրն է, պետության գոյության 
հիմնական պատճառներից մեկը: Մարդու արժանապատվության մասին նշված է նաև Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» 
միջազգային դաշնագրում, որոնց համաձայն` մարդիկ ծնվում են ազատ և հավասար իրենց 
արժանապատվությամբ և իրավունքներով, մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամներին ներհատուկ է 
արժանապատվությունը: ՀՀ Սահմանադրությունը հռչակել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 
ժողովրդավարական և իրավական պետություն է: Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու 
արժանապատվությունը ճանաչվում է որպես բարձրագույն արժեք, որպես մարդու իրավունքների ու 
ազատությունների անքակտելի հիմք, ինչից հետևում է, որ յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը 
ենթակա է պաշտպանության պետության կողմից: 

Տվյալ դեպքում, ցավոք, մարդու արժանապատվությունը խախտվել է թե՛ լրագրողի, և թե՛ հանրային 
գործչի կողմից, որոնք թիրախավորել են ակտիվիստին՝ իր կարծիքի համար, որը նա արտահայտել է 
հրապարակային եղանակով։ 

Դա անթույլատրելի է առավել ևս նաև այն պատճառով, որ դա կատարվել է մի պատգամավորի կողմից, ով 
դեպքի ժամանակ հանդիսացել է ՀՀ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ 
հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ և իր պարտականությունն էր հարգել այլոց 
իրավունքները։
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Ալիսա Չորեքշաբթի, 
24 տարեկան Տրանսգենդեր անձ03

ԽԱՆ�ԹԻ ՄՈՏ ԴԱԺԱՆԱԲԱՐ 

ԲՌՆ�ԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԵՑԻ

Համոզված եմ, որ եթե եղունգներս երկարացրած, 
դիմահարդարում արած և զգեստափոխված չլինեի, գուցե այդ 
դեպքը տեղի չունենար, այդ ամենը իմ գենդերային 
ինքնության հիմքով է տեղի ունեցել, օրը ցերեկով, 
սպասարկման վայրում, բոլորի աչքի առաջ։ Հայաստանում 
հասարակությունը ուզում է տեսնել տղա և աղջիկ, այն էլ 
իրենց պատկերացրած հագուստի մեջ։

Այդ ամենից հետո ես զանգահարեցի ոստիկանություն և 
հանցագործության վերաբերյալ դիմում ներկայացրեցի։ Այս 
պահին գործը գտնվում է դատական ատյաններում։

Միայն կավելացնեմ, որ ես չեմ ապրելու հասարակության 
աչքերով, ես ունեմ իմ կյանքը, իմ մարմինը, ոչ մեկ իրավունք 
չունի ինձ խտրականացնելու, ենթարկելու բռնության իմ 
գենդերային ինքնության հիմքով, ես ինձ գտել եմ այս 
հագուստի, այս ապրելակերպի, այս ինքնության մեջ»։

«Առավոտյան ժամը տասն էր, գնացել էի 
խանութ՝ սուրճ գնելու, սովորաբար հայ 
հասարակության շրջանում ագրեսիվութ-
յան մակարդակը բարձրանում է, երբ 
տեսնում են երկար եղունգներով, 
ականջօղերով և իրենցից տարբեր 
հագուկապ ունեցող անձի, սկսում են 
ենթարկել խտրականության և 
բռնության, սա է Հայաստանի 
ապահովությունը, որ պաշտոնյաների 
կողմից հնչում է բարձր ամբիոններից, որ 
Հայաստանը հեղափոխությունից հետո 
ապահով է, կարող են հետ վերադառնալ 
բոլոր հայերը, ովքեր արտասահմանում են։ Ես այդ խանութից 
հաճախակի եմ օգտվում ու միշտ դռան մոտ հանդիպում եմ 
այն երիտասարդին, որի հետ կոնֆլիկտ ունեցա։ Ցանկացա 
մտնել խանութ, դռների մոտ կանգնած էր նշյալ երիտասարդը, 
իր կողքով պետք է անցնեի, քանի որ նա կանգնած էր 
անմիջապես մուտքի դիմաց։ 

Նայելով ինձ վրա՝ նա թքեց ուղիղ ոտքերիս տակ, ես թեքվեցի 
ու նայեցի իր վրա, նա էլ, նայելով ուղիղ աչքերիս մեջ, ասաց. 
«ի՞նչ ա եղել, արա ես, աղջի ես», ասացի. «գուցե տեսնեիր, թե 
ինչ ես անում ու որտեղ», այդ պահին առանց մեկ բառ ասելու 
նա հարձակվեց ինձ վրա ու սկսեց հարվածներ հասցնել դեմքիս 
տարբեր հատվածներին՝ վնասելով քիթս, այտոսկրերս: Ես 
սկսեցի գոռալ և օգնություն կանչել, խանութի աշխատողները 
դուրս եկան և մի կերպ հեռացրին երիտասարդին։
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Բռնութունը, մասնավորապես ծեծը, քրեորեն պատժելի արարք է։ Բռնությունը հանդիսանում է մարդու 
կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Այն կարող է հանգեցնել նաև մարդու մահվան, 
առողջությանը ծանր վնաս պատճառելուն, և այդ հետևանքով էլ պայմանավորված՝ վրա է հասնում 
պատասխանատվությունը և պատիժը։ Ըստ այդմ, որքան ծանր է բռնության զոհին պատճառած վնասը, 
այնքան ծանր է մեղադրանքը և դրանով սահմանվող պատիժն ու պատասխանատվությունը։ 

Ցավոք, առկա օրենսդրական կարգավորումների բացակայությունը թույլ չի տալիս իրավապահ 
մարմիններին տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ կիրառված բռնությունը որակել գենդերային կամ 
սեռական կողմնորոշվածության հիմքով կատարված, ուստի, այդպիսի հանգամանքը որակական 
փոփոխություն չի մտցնում հանցակազմում, այսինքն, տրանս անձին ծեծի ենթարկելու դեպքում այն 
որակվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 118 հոդվածով՝ որպես ծեծ, որը պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն 
աշխատավարձի առավելագույնը հարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս 
ժամկետով:
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01

07

Վահե Բաբայան, 
20 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ04

ՆՐԱՆՔ ԻՆՁ ՀԵՌԱՑՐԻՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԻՑ

հեռացնեմ», - պատասխանեցի, «ես իդեալական կատարում եմ 
իմ աշխատանքը՝ բոլորից լավ, պարտաճանաչ գալիս եմ 
աշխատանքի, մի՞թե իմ սեռական կողնորշվածության ու 
գենդերային ինքնության համար հեռացնում եք 
աշխատանքից», այդ ամենին ի պատասխան նա ասաց, որ 
իրենք չենք կարող այդպիսի մարդկանց թույլ տալ իրենց հետ 
աշխատել։

Ուզում եմ նշել, որ Հայաստանում բոլորի համար էլ դժվար է 
աշխատանք գտնելը, բայց ավելի բարդ է, երբ դու ԼԳԲՏԻՔ 
համայնքի անդամ ես»։

«Դեպքը տեղի է ունեցել 2020 թվականի 
ձմռանը, երբ ես աշխատում էի Երևան 
քաղաքի սրճարաններից մեկում՝ որպես 
մատուցող։

Ո՛չ աշխատանքի ընդունվելուց, ո՛չ էլ 
աշխատանքի ընթացքում ղեկավարության
և անձնակազմին չէի ասել իմ սեռական 
կողմնորոշվածության և գենդերային 
ինքնության մասին և թաքցնում էի՝ լավ 
հասկանալով, որ եթե նրանք իմանան, ես 
կզրկվեմ իմ միակ ապրուստի միջոցից։

Օրերից մի օր ես քամինգաութ եղա իմ մենեջրի մոտ, քանի որ 
մենք հասցրել էինք մտերմանալ, ցավոք սրտի, մեր ամբողջ 
խոսակցությունը լսել էր խոհարարի օգնականներից մեկը և 
սկսել էր տեղեկատվություն տարածել իմ սեռական 
կողմնորոշվածության և գենդերային ինքնության մասին։ 
Անտեղյակ լինելով, որ ամբողջ անձնակազմն արդեն գիտի իմ 
ինքնության մասին, չէի հասկանում, թե ինչու էին նրանք 
ամեն օր մոտենում ինձ և հարցեր տալիս. «կարող ա՞ դու տղա 
ես սիրում», «կարող ա՞ կանացի հագուստ ես հագնում», ես 
պատասխանում էի, որ դա իրենց չպետք է հետաքրքրի։

Մի քանի օր անց տնօրենը մոտեցավ ինձ և ամբողջ 
անձնակազմի մոտ ասաց. «ես չեմ ուզում, որ անձնակազմի 
մեջ խնդիրներ առաջանան, ներքին պառակտումներ տեղի 
ունենան, ես քեզ ընդունում եմ, սակայն պետք է աշխատանքից 
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Աշխատավայրում խտրականությունը այն դրսեւորումներից է, որին հաճախ առընչվում են տրանս և ԼԳԲԻՔ 
անձինք։ Հաճախ, գործատուները բարձրաձայն չեն ասում այդ մասին, սակայն, հասկացնում են, որ 
գենդերային ինքնության կամ սեռական կողմնորոշվածության պատճառով չեն կարող աշխատանքի 
ընդունել համայնքի ներկայացուցիչներին կամ էլ պարզապես նրանց ստիպում են աշխատանքից 
ազատման դիմում ներկայացնել։ 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքն արգելում է ցանկացած տեսակի խտրականություն։ Մասնավորապես, 3․1 
հոդվածը սահմանում է՝
    Աշխատանքային օրենսդրությամբ խտրականությունն արգելվում է:
  Խտրականություն է համարվում սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, էթնիկ կամ սոցիալական ծագման, 
գենետիկական հատկանիշների, լեզվի, կրոնի, աշխարհայացքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, 
ազգային փոքրամասնության պատկանելության, գույքային վիճակի, ծնունդի, հաշմանդամության, 
տարիքի կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքների պատճառով ցանկացած 
ուղղակի կամ անուղղակի տարբերակում,բացառում կամ սահմանափակում, որի նպատակը կամ 
արդյունքը հանդիսանում է կոլեկտիվ և (կամ) անհատական աշխատանքային հարաբերությունների 
ծագման և (կամ) փոփոխման և (կամ) դադարման դեպքերում նվազ բարենպաստ վերաբերմունքի 
դրսևորումը կամ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված 
ցանկացած իրավունքի ճանաչման և (կամ) իրականացման արգելքը կամ ժխտումը, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ այդպիսի տարբերակումը, բացառումը կամ սահմանափակումն օբյեկտիվորեն 
արդարացված են հետապնդվող իրավաչափ նպատակով, և այդ նպատակին հասնելու համար կիրառվող 
միջոցները համաչափ են ու անհրաժեշտ:
  Աշխատանքի ընդունման հայտարարություններում (մրցույթներում) և աշխատանքային 
հարաբերությունների իրացման ընթացքում արգելվում է, գործնական հատկանիշներից և 
մասնագիտական պատրաստվածությունից ու որակավորումից բացի, խտրականության հիմք 
հանդիսացող որևէ այլ պայման սահմանելը, բացառությամբ եթե դա բխում է աշխատանքին ներհատուկ 
պահանջներից։
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Հետևաբար, խտրականության հիմքով աշխատողին աշխատանքից հեռացնելն արգելվում է, իսկ այդպիսի 
դեպքերում աշխատողը պետք է դիմի դատական պաշտպանության, չնայած, ինչպես նշվեց, ազատման 
հրամանում գործատուն չի նշում բնականաբար այդ մասին, սակայն, այնպիսի աշխատանքային 
պայմաններ են ստեղծվում, որպեսզի տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք իրենք ազատման դիմում ներկայացնեն և 
հեռանան աշխատանքից։
 
Գտնում ենք, որ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությունը, ինչպես նաև առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը բավարար 
ուշադրություն դարձնի այս խնդրին, անհրաժեշտ է, որ սեմինարների, դասընթացների միջոցով 
գործատուների հետ աշխատանք տարվի՝ բացատրելու խտրականության արգելքը աշխատաքի 
ընդունվելիս և աշխատելու ընթացքում։
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Բելլա Եղիազարյան, 
22 տարեկան Տրանսգենդեր կին05

ՆՐԱՆՔ ԻՆՁ ՉԷԻՆ ԹՈՂՆ�Մ 

ԿՐԹ��Ն ՍՏԱՆԱԼ 

ԴՊՐՈՑ�Մ

«դու մեր դպրոցում գործ չունես, տեղափոխվիր այստեղից, մեր 
դասարանը քո տեղը չի, եթե չգնաս հաջորդ անգամ ավելի 
վատ կլինի քեզ համար»։ Այդ դեպքից հետո վազեցի տուն, 
մայրիկս տեսավ, որ քիթս արնահոսում է, իսկույն ինձ տարավ 
հիվանդանոց, եկան նաև ոստիկանության աշխատակիցները, 
հարցրին, թե ինչ է պատահել, ես պատմեցի կատարվածի 
մասին, նրանք էլ խորհուրդներ էին տալիս, որ այլևս ինձ 
կանացի չպահեմ, նախատում էին ինձ այդ վիճակում, որ ես 
սխալ եմ։

Այս ամենը իր վատ հետևանքները թողեց իմ ողջ կյանքի վրա, 
ես դուրս եկա դպրոցից՝ կիսատ թողնելով ուսումս:  

«Ես մի մարզից եմ, որտեղ տեղյակ չեն 
ԼԳԲՏԻՔ անձինք ովքեր են, նրանք 
օգտագործում են «ղզիկ», «ղզօղլան» 
արտահայտությունները։

Ես շատ փոքր տարիքից զգացել եմ, որ 
տարբեր եմ իմ հասակակիցներից. իմ 
փոքրիկ սենյակում պահում էի մորս 
պահարանից գողացված կանացի 
զգեստները, կոշիկները, աքսեսուարները, 
շպարի պարագաները, ամեն օր դպրոցից 
հետո գալիս էի սենյակ, հագնվում էի ու 
սկսում էի դասերը սովորել, այդպես ինձ 
երջանիկ ու հարմարավետ էի զգում։ Ամեն օր դասի գնալիս 
հարևանի տղաները ձայն էին տալիս, որ միասին գնայինք, ես 
խուսափում էի, որ միանայի աղջիկների խմբին, որպեսզի 
նրանց հետ միասին գնայի դպրոց: Հետզհետե, դա 
խոսակցությունների առիթ էր դառնում, գրեթե ամեն օր ծնող 
էին կանչում և հարցնում էին, թե ինչու եմ այդքան շփվում 
աղջիկների հետ, ուսուցիչները մորս մի քանի անգամ հորդորել 
են ինձ տանել հոգեբանի, հոգեբույժի մոտ, որպեսզի ինձ 
«բուժեն»։

Մի օր՝ առավոտյան ժամը ութին, դասարանի տղաները 
դպրոցի ճանապարհին սկսեցին քաշքշել ինձ, գցեցին գետնին 
ու սկսեցին հարվածներ հասցնել, այնպես էին հարվածել, որ 
քիթս կոտրվել էր ու արնահոսում էր, նրանք ինձ ասացին.

31



2425

Այս ամենին բախվում են շատ ԼԳԲՏԻՔ անձինք, ովքեր 
պարբերաբար ենթարկվում են ծաղրանքների ու 
հալածանքների, իսկ երբ գյուղում ես ապրում, դա ավելի է 
սրում իրավիճակը, քեզ տարբերակում են համագյուղացիները, 
բարեկամները, ծնողները, ուսուցիչները, դու քեզ մենակ ու 
լքված ես զգում, ստիպված կիսատ ես թողնում ամեն ինչ և 
դուրս ես գալիս տնից։

Այն մարզը, որտեղ ես ծնվել և ապրում էի, իսկական դժոխք էր 
ինձ համար, ու դժոխք է բոլոր ԼԳԲՏԻՔ անձանց կյանքը, քանի 
որ եթե համագյուղացիները իմանան մեր մասին, գուցե և 
սպանեն մեզ, նրանց համար ամոթ է նույն վայրում բնակվել 
համայնքի անդամներից որևէ մեկի հետ, այդ իսկ պատճառով 
բոլորը լքում են իրենց մարզը, ով էլ չի կարողանում, թաքնված 
է ապրում՝ սպանելով իր մեջ իր ինքնությունը»։
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետությունը օրենսդրական մակարդակով երաշխավորում է բոլորի կրթության 
իրավունքը: «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածը սահմանում է, որ կրթության բնագավառում 
օրենսդրության խնդիրներն են` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` սահմանադրությամբ 
ամրագրված կրթության իրավունքի ապահովումը և պաշտպանությունը: Իսկ նույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 
համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է կրթության իրավունքը՝ անկախ 
ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական 
ծագումից, գույքային դրությունից կամ այլ հանգամանքներից: Մասնագիտական կրթության իրավունքի 
սահմանափակումները նախատեսվում են օրենքով:

Միաժամանակ, սահմանադրական մակարդակում երաշխավորվում է բոլորի կրթության իրավունքը, ՀՀ 
սահմանադրության 38-րդ հոդվածի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք։ Հետևաբար, 
այս համընդհանուր իրավունքից շեղումն անթույլատրելի է, և պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուրի 
համար ապահովել կրթության իրավունքը, զերծ պահել տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց ծաղրանքից, 
հաշվեհարդարներից, ուսուցիչների և դասախոսների վատ վերաբերմունքից։ 

Գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել ուսուցիչների և դասախոսների կրթվածության մակարդակն 
այս առումով, քանի որ, նույնիսկ նրանք են հաճախ ծաղրուծանակի ենթարկում տրանս և ԼԳԲԻՔ 
աշակերտներին կամ ուսանողներին։ Այստեղ մեծ դեր ունի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարությունը, որը պատասխանատու է ուսուցիչների վերապատրաստման, նրանց 
մասնագիտական ունակությունները զարգացնելու հարցում։ Ըստ մեզ, անհրաժեշտ է նաև ուսումնական 
նյութերում ներառել տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց գենդերային ինքնության և սեռական կողմնորոշվածության 
վերաբերյալ ուսուցողական նյութեր, որը կսերմանի հանդուրժողականություն և հարգանք տրանս և ԼԳԲԻՔ 
անձանց նկատմամբ։

05

05

02

33



261312



27

09

Արտակ Ադամ, 
21 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ06

ԹՂԹԱՊԱՆԱԿԸ ՇՊՐՏԵՑ 

ԴԵՄՔԻՍ, ՓՈՐՁ�Մ ԷՐ 

ՀԱՐՎԱԾԵԼ ԻՆՁ

վերաբերվում իմ նկատմամբ, ես, այս ամենը չլսելու տալով, 
առաջացա դեպի գեներալի սեղանի մոտ՝ կանգնելով 
հանձնաժողովի անդամների սեղանների մեջտեղում, դողում 
էի, ձեռքերս սառել էին, ահավոր վախեցած էի։

Գեներալը սկսեց հարցեր տալ ինձ. «իսկ հերդ գիտի՞, որ դու 
գոմիկ ես» հարցին ի պատասխան խնդրեցի օգտագործել ճիշտ 
բառեր, որ «գոմիկ» չեմ, այլ նույնասեռական անձ, և 
պարտադիր չէ, որ իմ սեռական կողմնորոշվածության մասին 
իմանան իմ ծնողները, ես չափահաս մարդ եմ և կարող եմ 
որոշել՝ ինչպես դասավորել իմ անձնական կյանքը: Նա 
քմծիծաղ տալով իմ անձնական թղթերի միջից հանեց 
ծնողներիս հեռախոսահամարներն ու ասաց, որ կզանգի 
ծնողներիս, ես էլ պատասխանեցի, որ ոչ ոք իրավունք չունի իմ 
անձնական տվյալները տրամադրել այլ անձանց, նա սկսեց 
հայհոյել, վերցրեց թղթապանակը և շպրտեց ուղիղ դեմքիս։

«Ամեն ինչ սկսվեց Գեղարքունիքի մարզի 
զինկոմիսարիատներից մեկում, երբ 
վերջին հարցազրույցներն էի անցնում։

Վերջին հարցազրույցի օրը գնացել էի 
զինկոմիսարիատ, բարձրացա վերևի 
հարկ՝ հավելյալ փաստաթղթեր լրացնելու, 
աշխատակիցներից մեկը, ում ձեռքին էր 
իմ անձնական պատմության փաթեթը 
(որտեղ, ի դեպ, արդեն գրված էր իմ 
սեռական կողմնորոշվածության մասին) 
ասաց ինձ. «գիտես չէ՞ գեներալն էլ է ձեր 
քաղաքից ու ասում է, որ իրենց քաղաքից 
չի կարող այդպիսի մարդ լինել, ինքը բոլորին լավ ճանաչում է, 
ու հիմա նա քեզ է սպասում իր սենյակում», ես էլ հավելեցի, որ 
փաստորեն կա ու եղել է, ուղակի նա չգիտի, իսկ աշխատակիցը 
պատասխանեց. «դե պատրաստվի, որ բարձրանաս վերև ու 
կռվես, քեզ է սպասում»։

Աշխատողն ինձ ուղեկցեց գեներալի սենյակ, որտեղ տասնյակ 
զինակոչիկներ էին հավաքված, սպասում էի իմ հերթին, երբ 
իմ անունը կարդացին, լսեցի, ու բոլորը լսեցին, որ 
աշխատակիցներն ասում էին. «հիմա ներս է մտնելու գոմիկը»։

Ներս մտնելիս գլխարկով էի ու շարֆով, երբ գլխարկս հանեցի 
ու երկար մազերս փռվեցին, հանձնաժողովի անդամները 
սկսեցին սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնել իմ ու իմ 
ընտանիքի հասցեին, բոլորը ծիծաղում էին ու նվաստացուցիչ 
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Ես խառնվել էի իրար, ամբողջ մարմնովս սարսուռ էր անցնում, 
հոգեբանորեն ճնշվել էի, սակայն պատասխանեցի, որ չի 
կարելի մարդուն բռնության ենթարկել, նա պտտվեց իր 
սեղանի մոտից, եկավ կանգնեց իմ դիմաց, որ ոտքով հարվածի 
ինձ, այդ պահին հանձնաժողովի անդամներից մեկը իրեն հետ 
պահեց, մյուսը ինձ ասեց, որ արագ այդտեղից դուրս գամ, ես 
դուրս վազեցի։ Հաջորդ օրը զանգահարեցի փաստաբանին՝ 
հայց ներկայացնելու նրանց դեմ, քանի որ խախտվել էր իմ մի 
քանի իրավունքները, ներկայումս գործը գտնվում է վճռաբեկ 
դատարանում։

Սա հազարավոր պատմություններից ընդամենը մեկն է, որի 
մասին բարձրաձայնվում է, դեռ ինչքան չլուսաբանված 
պատմություններ կան: Մարզերի զինկոմիսարիատներում 
ԳԲՏԻՔ անձանց ենթարկում են ֆիզիկական և հոգեբանական 
բռնությունների, մարդկանց գիտեմ, որոնք վախից դրդված 
թաքցրել են իրենց գենդերային ինքնության և սեռական 
կողնորոշվածության մասին և գնացել են բանակ, կարճ 
ժամանակ անց զինակիցները, իմանալով նրանց մասին, 
դաժանաբար ծեծի և սեռական բռնության են ենթարկել 
նրանց, հասցրել են մինչև ինքնասպանության փորձերի։

Նմանատիպ դեպքերը ԳԲՏԻՔ անձանց կյանքում խորը հետք են 
թողնում, դրանք հետագայում տարատեսակ տրավմաներ և 
անդառնալի հետևանքներ են առաջացնում»։
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Զինվորական կոմիսարիատի աշխատակիցը, առավել ևս պետը, հանդիսանում է պետական պաշտոնատար 
անձ և իրավասու է կատարելու միայն այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է օրենքով, 
ինչպես նաև պահպանել և պաշտպաել օրենքը։ Սույն դեպքում, փոխանակ վերջինս առաջնորդվի մարդու 
իրավունքներով, նա դիմել է ֆիզիկական բռնության, խոշտանգման, ինչպես նաև հոգեբանական 
բռնության է ենթարկել նույնասեռական անձին՝ պատճառելով հոգեբանական տառապանք։ 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 309․1 հոդվածը պատիժ է նախատեսում պաշտոնատար անձի կողմից որևէ անձի 
դիտավորությամբ ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու համար։

Հոդված 309.1-ի համաձայն՝ պաշտոնատար անձի կամ պետական մարմնի անունից հանդես գալու 
իրավասություն ունեցող այլ անձի կողմից կամ նրա դրդմամբ, կարգադրությամբ կամ գիտությամբ որևէ 
անձի դիտավորությամբ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը՝ այդ կամ 
երրորդ անձից տեղեկություն կամ խոստովանություն ստանալու նպատակով կամ այն արարքի համար 
պատժելու նպատակով, որն այդ կամ երրորդ անձը կատարել է կամ որի կատարման մեջ կասկածվում կամ 
մեղադրվում է, ինչպես նաև այդ կամ երրորդ անձին վախեցնելու կամ որևէ արարք կատարելուն կամ 
կատարումից ձեռնպահ մնալուն հարկադրելու նպատակով կամ ցանկացած բնույթի խտրականության 
վրա հիմնված ցանկացած պատճառով՝ պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով՝ 
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ 
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով:

Համոզված ենք, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը մշակի 
վարվեցողության կանոններ այնպիսի դեպքերի համար, երբ պաշտպանության նախարարության 
աշխատակիցները շփվում են տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց հետ։ 

Անհրաժեշտ է նաև, որ նման դեպքերում պատշաճ քննություն իրականացվի, և որ բռնության դիմող 
պետական պաշտոնատար անձինք երբևէ տեղ չունենան պետական համակարգում։
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Մարիա Աթաբեկյան, 
23 տարեկան Տրանսգենդեր ակտիվիստ07

ՆՐԱՆՔ �Զ�Մ ԷԻՆ ԻՆՁ 

ՎՏԱՐԵԼ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՑ

Մի քանի օր անց ինձ հրավիրեցին ռեկտորատ, ռեկտորն ինձ 
ասաց, որ կամ պետք է դուրս գամ համալսարանից, կամ էլ 
պետք է շտապ խումբս փոխեմ, առցանց միանամ դասերին, 
կամ էլ գոնե այնպիսի բան պետք է մտածեմ, որ ինձ քիչ 
տեսնեն համալսարանում։

Ռեկտորի հետ նույն սենյակում նստած էր նաև քիմիայի 
դասխոսներից մեկը, ում որդին, իմ տեղեկություններով, 
նույնպես նույնասեռական անձ է, նա վեր կացավ տեղից ու 
առարկեց այն պայմանները, որն առաջրկվում էր՝ ասելով, որ 
չի կարելի անձի դիմաց այնպիսի պայման դնել, որը կզրկի 
նրան կրթություն ստանալու իրավունքից, ասաց, որ իրենք 
չենք կարող անարդար վարվել ինձ հետ՝ ելնելով իմ 
գենդերային ինքնությունից, ապա գնաց դռան մոտ, բացեց այն,  

«Ես այն տրանս անձանցից եմ, ում բախտ 
է վիճակել սովորելու ՀՀ համալսարաններից
մեկում, Հայաստանում դա վիճակախաղի 
նման մի բան է, ում բախտը բերեց ու 
դիմացավ ճնշումներին, նա կստանա 
ուսում, ով ոչ՝ նա դուրս կմնա և՛ դպրոցից, 
և՛ համալսարանից։

Առաջին կուրսում կարծես թե ամեն ինչ 
հանգիստ էր, դասախոսները, ուսանողները 
չգիտեին իմ գենդերային ինքնության 
մասին, երկրորդ տարվա ընթացքում 
նկատում էի, որ միջանցքներում, 
լսարաններում ուսանողները խումբ-խումբ 
հավաքված ինձ էին քննարկում։

Ամեն ինչ փոխվում էր. վերաբերմունքը, մոտեցումները, 
միանգամից գլխի ընկա, որ համալսարանում դաժան օրեր էին 
ինձ սպասում, բայց գիտակցում էի, որ պետք է ուսում ստանամ, 
որպեսզի հետագայում օգնեմ այն անձանց, ովքեր իմ կարիքը 
կունենան։

Օրեր շարունակ ուսանողները հավաքվում էին դեկանատի մոտ՝ 
տեղեկացնելու, որ ինձ հետ չեն ուզում գտնվել նույն լսարանում, 
ճաշարանում, առհասարակ համալսարանի տարածքում, գոռում 
էին, որ կամ ինձ պետք է հեռացնեն համալսարանից, կամ էլ 
իրենք այլևս դասի չեն գալու։
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դռան հետևում հավաքված էին ուսանողները, ապա ինձ 
հրավիրեց դուրս ու բոլորի ներկայությամբ ասաց, որ այդ 
պահից սկսած ես նրա հսկողության տակ եմ լինելու, ու որ ես 
էլ, բոլորի նման մարդ եմ։

Դեպքից հետո ռեկտորատը պարբերաբար ինձ կանչում էր և 
տարբեր սպառնալիքներ էր տալիս՝ փորձելով հեռացնել 
համալսարանից, սակայն, ես ասում էի, որ ոչ ոք իրավունք 
չունի ինձ համալսարանից դուրս հանելու, սա իմ կրթություն 
ստանալու իրավունքն է, եթե հեռացնեն ինձ, ես կդիմեմ 
դատարան։

Անցնելով դաժանությունների միջով՝ պայքարեցի, որպեսզի 
կրթվեմ և մինչև հիմա սովորում եմ նույն համալսարանում, 
արդեն չորրորդ կուրսի ուսանող եմ, շնորհակալ եմ քիմայի 
դասախոսին՝ ինձ օգնելու և իմ կողքին կանգնելու համար, 
ճիշտ է մինչև հիմա տղաները թարս են նայում ինձ, չեն շփվում 
ինձ հետ, բայց դա չի խանգարում ինձ գիտելիքներ ձեռք բերել։
Հայաստանում խախտվում է յուրաքանչյուր ԼԳԲՏԻՔ անձի 
կրթություն ստանալու իրավունքը՝ լինի դա դպրոցում, 
համալսարանում, քոլեջում, թե այլ պետական ու մասնավոր 
կրթական կենտրոններում»։

07

07 40



04

201817

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ըստ ՀՀ սահմանադրության Հոդված 38-ի՝ 
  Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք: Պարտադիր կրթության ծրագրերը և տևողությունը 
սահմանվում են օրենքով: Պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ կրթությունն 
անվճար է:
   Յուրաքանչյուր ոք օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ունի մրցութային հիմունքներով 
պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում անվճար կրթություն 
ստանալու իրավունք:
   Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն օրենքով սահմանված շրջանակներում ունեն 
ինքնակառավարման իրավունք, ներառյալ ակադեմիական և հետազոտությունների ազատությունը։
Այսինքն, կրթության իրավունքը սահմանադրական իրավունք է, ինչը պետությունը պարտավոր է 
երաշխավորել յուրաքանչյուր անձի համար։ Դրանից ցանկացած շեղում անթույլատրելի է և խաթարում է 
անձի կրթություն ստանալու իրավունքը։
 
Ցավոք սրտի, կրթության բնագավառում ևս շատ հաճախ խտրականության դեպքեր են դիտվում, և շատ 
քիչ տրանս ԼԳԲԻՔ անձինք են կարողանում դիմանալ հոգեբանական ճնշումներին և շարունակել 
կրթությունը։ Այդպիսի խտրականության դեպքերին շատ հաճախ նպաստում են նաև հենց դասախոսական 
կազմը և համալսարանների ղեկավար անձինք։

Ուստի, անհրաժեշտ է, որպեսզի ՀՀ կրության նախարարությունը՝ որպես լիազոր մարմին, ինչպես նաև 
ուսանողական խորհուրդները, ԲՈՒՀ-երի ղեկավար կազմը միջոցներ ձեռնարկեն բացառելու ցանակացած 
խտրականություն ուսումնառության ընթացքում, որը կապահովի տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց՝ կրթություն 
ստանալու իրավունքը։ 
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Կուկա Կասյան, 
29 տարեկան Տրանսգենդեր ակտիվիստ08

ԵՍ ՎԱԽԵՆԱԼՈՎ ՉԴԻՄԵՑԻ 

ՈՍՏԻԿԱՆ��Ն

այդ ընթացքում նա ուժեղ հարվածեց ընկերուհուս դեմքին, 
ապա քարով հարվածեց իմ դռանը, այնուհետև, պտտվելով 
շենքի հակառակ կողմը, քարով կոտրեց իմ տան 
պատուհանները։

Ես ոստիկանություն չդիմեցի՝ վախենալով, որ ինձ կվտարեն 
այն տանից, որտեղ վարձով եմ ապրում։

Ու այս ամենին բախվում են բոլոր տրանս սեքս 
աշխատողները, վախով են ընդունում հաճախորդներին, քանի 
որ չգիտեն, թե ինչ կարող է պատահել։

Հայաստանը անվտանգ երկիր չէ մեզ համար, ամեն 
քայլափոխի կարող ես կորցնել կյանքդ, ու ոչ ոք պատասխան 
չի տալիս մեր նկատմամբ գործած իր հանցանքի համար, մեր 
գործերը, որոնք գտնվում են ոստիկանության տարբեր 
բաժանմունքներում, կարճվում են»։

«Հաճախորդ էր եկել ինձ մոտ, գիշերային 
ուշ ժամ էր, ինձ հետ շատ կոպիտ էր 
վարվում, դե սեքս աշխատողի 
աշխատանքն է բոլորի հետ ջերմ լինել ու 
խոսել իր լեզվով, սակայն, արդեն 
համբերությանս բաժակը լցվել էր, 
խնդրեցի հարգալից վերաբերվել ինձ, 
դրան ի պատասխան՝ նա սկսեց գոռալ 
տան մեջ, ես էլ ապրում եմ փոքրիկ մեկ 
սենյականոց բնակարանում՝ հարևաններով 
շրջապատված, խնդրեցի կամաց խոսել՝ 
առանց բղավելու, նա առիթից օգտվեց և 
սպառնալից տոնով ասաց, որ կամ պետք է 
իրեն բավարարեմ, կամ վերադարձնեմ իր տված գումարը, ես 
համաձայնեցի վերադարձնել գումարը, բայց նա հրաժարվեց: 
Ասացի, որ հագնվի ու դուրս գա իմ տանից և այդ ընթացքում 
ձայն էի տալիս ընկերուհուս, որը խոհանոցում էր, որպեսզի գա 
ու ինձ օգնի։ Ընկերուհիս ներս է մտնում և փորձում է օգնել 
ինձ՝ ասելով, որ եթե նա դուրս չգա, ապա ոստիկանություն 
կզանգենք: Լսելով այս ամենը՝ նա ավելի է ագրեսիվանում ու 
սկսում է հայհոյանքներ հնչեցնել մեր հասցեին, ասելով, որ 
տնից չի գնալու, այնուհետև վերցնում է հեռախոսը և 
զանգահարում է ընկերոջը ու իմ տան տեղն է բացատրում, 
որպեսզի ընկերն էլ գա, դե պարզ է՝ ինչ նպատակով։

Ես փորձեցի զանգահարել ոստիկանություն, և երբ նա տեսավ, 
որ իրականում ուզում եմ զանգահարել, ցանկացավ դուրս գալ:
Ընկերուհիս մուտքի դուռը բացեց և ուղղորդեց, որ դուրս գա, 
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Ցավոք, անպատիժ մնացած բռնութունը ծնում է բռնության այլ դեպքեր։ Ինչպես նշում է պատմության 
հերոսը, նա վախենում է դիմել ոստիկանություն, քանի որ արդյունքում իրեն կարող են վտարել 
վարձակալած բնակարանից, ցավոք դա հաճախ հանդիպող երևույթ է։ Հաճախորդը ոչ միայն Կուկայի 
նկատմամբ է դիմել ոտնձգության, այլ նաև վնասել է գույքը, ինչը պատժվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 
185-րդ հոդվածով, որի 1-ին մասը սահմանում է, որ ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ 
վնասելը, որը զգալի չափերի վնաս է պատճառել՝ պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկից հարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով, կամ 
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:

Նմանատիպ դեպքերում, երբ ուրիշի գույքի վնասումը կատարվում է ատելության շարժառիթով կամ 
տուժողի այլ անձնական հատկանիշով պայմանավորված, պետք է առանձին կարգավորում ստանա և 
ունենա առանձին հանցակազմ՝ բացառելու նմանատիպ դեպքերը։ Ցավոք, ՀՀ քրեական օրենսգիրքը չի 
պարունակում նման նորմ, ինչի պատճառով էլ ատելության հիմքով կատարված հանցագործությունները 
մնում են անպատիժ։
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Վիկա Սվարովսկի, 
26 տարեկան Տրանսգենդեր ակտիվիստ09

ԱՅՐԵՑԻՆ ՄԱԶԵՐՍ ՀԵՆՑ 

ՓՈՂՈՑԻ ՄԵՋՏԵՂ�Մ

Հայաստանում այսպիսի դեպքեր ամեն օր են տեղի ունենում, 
սա միայն մեկն է, ես կարող եմ հարյուրավոր դեպքերի մասին 
պատմել, որոնք պատահում են մեզ հետ, մարմնիս վրա 
այնքան սպիներ կան, որ հաշվելն անհնար է։

Ես միայն կասեմ, որ այս երկիրը ապահով չէ ինձ համար, 
սակայն պայքարում ենք, որ ապահով Հայաստան ունենանք»։

«Հերթական գիշեր էր, իջել էի այգիներից 
մեկում աշխատանք անելու, կանգնած էի, 
նկատեցի, որ փողոցի վերջից մեքենան 
պտտվեց ու արագ սլացավ դեպի ինձ, 
չհասցրեցի փախչել, մեքնենան կանգնեց 
իմ դիմաց, մեքենայի միջից իջան երկու 
տղամարդիկ և արագ քայլելով մոտեցան 
ինձ, սկսեցին հարվածել մարմնիս 
տարբեր մասերին՝ հայհոյանքներ 
հնչեցնելով իմ և ընտանիքիս հասցեին, 
տղամարդկանցից մեկն ինձ գցեց գետնին 
ու սկսեց հարվածել գլխիս, ապա հանեց 
կեղծամս և կրակայրիչով այրեց այն, ես 
մի կերպ հասցրեցի դուրս պրծնել իր ձեռքերի միջից ու վազեցի 
դեպի դիմացի մայթ՝ տաքսի կանգնացնելու, սակայն չհասցրի, 
երբ փորձում էի նստել տաքսի, նրանք հասան և կանգնեցրին 
տաքսու վարորդին, զգուշացնում էին, եթե տեղից շարժվի, 
ապա նրա հետ էլ կվարվեն այնպես, ինչպես ինձ հետ: Տաքսու 
վարորդը փորձում էր շարժվել, նրանք հարձակվեցին և 
սկսեցին վարորդին էլ հարվածել, ես փորձեցի օգնել 
վարորդին, սակայն նրանք հարձակվեցին ինձ վրա, վերցրեցին 
հեռախոսս և գնացին։

Ես տարբեր ծանրության վնասվածքներ էի ստացել, այրել էին 
կեղծամս, վերցրել էին հեռախոսս, վնասել էին վարորդի 
մեքենան, հարվածներ էին հասցրել վարորդին։ Գնացի 
մոտակա ոստիկանության բաժանմունք՝ հայտնելու 
հանցագործության մասին: Ներայումս գործը գտնվում է 
դատական ատյաններում։
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Ա.Շ.-ին մեղադրանք է առաջադրվել՝ ծեծելու և ուրիշի գույքը հրկիզման եղանակով ոչնչացնելու 
դիտավորությամբ: 2019 թվականի հուլիսի 14-ին` ժամը 04:15-ի սահմաններում, Երևան քաղաքի 
Բագրատունյաց պողոտայի 69/3 հասցեի մոտ նա ձեռքերով և ոտքերով 2 և ավելի հարվածներ է հասցրել 
տրանս անձի մարմնի տարբեր մասերին, ծեծի ենթարկել վերջինիս, պատճառել ֆիզիկական ցավ, որից 
հետո կրակայրիչով այրել է նրա գլխին եղած շուրջ 95 սմ երկարության բնական մազերից պատրաստված 
կեղծամը` վերջինիս պատճառելով խոշոր չափերի` 1.970.000 ՀՀ դրամ արժողության գույքային վնաս:

Բռնությունը դրսևորվում է ամենատարբեր միջավայրում և եղանակով՝ սկսած տանից, վերջացրած 
փողոցից, աշխատավայրից և այլուր: Ուստի, անչափ կարևոր է բոլոր նման դեպքերի վերհանումը, 
լուսաբանումը և որպես կանխարգելում, բոլոր դեպքերի օբյեկտիվ քննությունը դատարաններում, որոնք 
կարող են զսպող միջոց հանդիսանալ Տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ կիրառվող բռնությունը 
նվազեցնելու գործում:
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Դիանա Մելքոնյան, 
24 տարեկան Տրանսգենդեր կին   10

ԴԱԺԱՆԱԲԱՐ ԾԵԾԻ 

ԵՆԹԱՐԿՎԵՑԻ

Նա եկավ իմ տուն, նստեցինք ու սկսեցինք զրուցել՝ 
հասկանալով, որ խոսակցությունը շատ է երկարում, ես նրան 
ասացի, որ շտապում եմ և պետք է դուրս գամ: Նա ասաց, որ 
սպասեմ, մինչև տաքսի կանչի, և, առանձնանալով գնաց 
խոհանոց՝ տաքսու վարորդին զանգահարելու, սկսեց տան 
տեղը Տիգրանին բացատրել: Րոպեներ անց դուռը բացվեց և 
ներս մտավ Տիգրանը. երբ շունս վազելով գնաց դեպի դուռը և 
սկսեց հաչել, նա շանս խփեց՝ գցելով մի կողմ: Ես մոտեցա 
շանն օգնելու և սկսեցի գոռալով հանդիմանել, թե ինչու է նա 
հարվածում շանը, այդ պահին Տիգրանը մազերիցս բռնեց ու 
սկսեց հարվածներ հասցնել մարմնիս, դեմքիս՝ կոտրելով 
քիթս: Փորձեցի հանգստացնել նրան, բայց չստացվեց, 
անընդատ հարվածում էր ինձ, նշեմ նաև, որ ունեմ 
պարբերական հիվանդություն, սթրեսից ու հարվածներից 
ուշքս գնաց։ 

«Ես տարիներ շարունակ շփվում էի 
Տիգրան անունով մի տղայի հետ, ով ինձ 
ծանոթացրել էր իր ընկերոջ հետ: Երբ իմ 
կապը Տիգրանի հետ ընդհատվեց, նրա 
ընկերն ինձ գրեց՝ ասելով, որ ուզում է 
հանդիպել ինձ հետ, որ շատ կարևոր 
հարցեր ունի ինձ հետ  քննարկելու, ես էլ 
պատասխանեցի, որ ցանկություն չունեմ 
հանդիպելու ո՛չ իր, և ո՛չ էլ Տիգրանի հետ, 
սակայն նա առարկեց ու որոշեցինք 
հանդիպել։

Հանդիպման օրը նա զանգահարեց ինձ և ասաց, որ 
պատրաստվում է Տիգրանի հետ գալ, ես էլ պատասխանեցի, 
որ ցանկություն չունեմ Տիգրանին հանդիպելու, խնդրեցի ինձ 
այլևս չանհանգստացնել և անջատեցի հեռախոսը: Տասը րոպե 
անց ինձ զանգահարեց Տիգրանը և սկսեց խանդի 
տեսարաններ սարքել՝ հարցնելով, թե ինչ իրավունքով եմ իր 
ընկերոջ հետ շփվում կամ փորձում հանդիպել: 
Զգացմունքներս չզսպելով ասացի, որ նա այլևս իմ կյանքում 
գոյություն չունի և իմ անձնական կյանքին խառնվելու 
իրավունք չունի, սկսեցինք վիրավորել միմյանց, և ես 
անջատեցի հեռախոսը։

Օրեր անց ինձ նորից զանգահարեց Տիգրանի ընկերը և ասաց, 
որ պետք է շտապ հանդիպենք, քանի որ կարևոր 
տեղեկատվություն ունի ինձ հայտնելու, ես էլ համաձայնեցի ու 
հրավիրեցի իմ տուն։
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Ինձ ծանր վիճակում, տարբեր կոտրվածքներով շտապ 
օգնության մեքենայով տեղափոխեցին հիվանդանոց։

Այդ ժամանակ ոստիկանություն չզանգահարեցի, վախենալով, 
որ գուցե հաշվեհարդար տեսնեն ինձ հետ, բայց դեպքի մասին 
ոստիկանությանը տեղեկացրեցին շտապօգնության աշխատա-
կիցները։

Երբ հիվանդանոցում տեղեկացան իմ գենդերային ինքնության 
մասին, ինձ հետ սկսեցին անմարդկային կերպով վարվել. 
ցավերի ժամանակ չէին ցավազրկում, ինձ խտրականացնում 
էին, դատաբժիշկները կոտրվածքներիս մասին նշել էին, որ 
միջին ծանրության են: Վստահ եմ, որ այդ ամենն անմիջական 
կապ ուներ իմ ով լինելու հետ։

Նույն խնդրին բախվում եմ նաև ոստիկանությունում, օրերով 
երկարացնում են գործի քննությունը, ամիսներ շարունակ 
բռնարարները գտնվում են ազատության մեջ և ոչ մի 
պատասխանատվության չեն ենթարկվում. վախով եմ քնում և 
արթնանում։ Սա է մեր օրենքը. երբ բռնարարները բռնության 
են ենթարկում մեզ ու մնում են անպատիժ, սկսում են օգտվել 
առիթից և նույն արարքը կրկնում մյուսների նկատմամբ»:
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ՀՀ-ում տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք բռնության են ենթարկվում անգամ իրենց տանը։ Բռնության 
ենթարկողները մտածում են, թե իրենք առավելություն ունեն և այդ թվացյալ առավելությունը ցուցադրելու 
մոլուցքով բռնության են ենթարկում տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց։ 

Սույն պատմությունը կարող էր շատ վատ ավարտ ունենալ, եթե օգնության չհասնեին տրանս անձի 
ծանոթները։
 
Ցավոք, տրանս անձանց նկատմամբ բռնությունները պատշաճ քննության առարկա չեն դառնում, 
մասնավորապես, նաև այն պատճառով, որ դատաբժշկական փորձաքննություն իրականացնող բժիշկները 
արհեստականորեն նվազցենում են նրանց ստացած վնասվածնքների ուժգնությունը։
 
Տվյալ դեպքում, տրանս անձը երկու անգամ է դիմել դատաբժշկին, որպեսզի վերջինս օբյեկտիվ 
եզրակացություն տա նրա ստացած վնասվածնքների վերաբերյալ։ Միաժամանակ, ակնհայտ է, որ Դիանան 
ստացել է ծանր վնասվածքներ, կոտրվածնքներ, որոնք պատճառվել են դիտավորությամբ։

Համոզված ենք, որ նմանատիպ դեպքերի անաչառորեն լուսաբանումը կնպաստի ոչ միայն արդարության 
հաստատմանը, այլև կկանխի հետագա բռնության դեպքերը:
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Դոռա Լեսսո, 
25 տարեկան Տրանսգենդեր անձ11

ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԻՆՁ ԿՈՐՑՐԵՑ ՈՉ 

ԹԵ ՏՐԱՆՍ ԱՆՁ, ԱՅԼ 

ԳԻՏՆԱԿԱՆ

մասնագիտությամբ։ Ի ուրախություն ինձ, այդտեղ աշխատեցի 
ութ տարի՝ ձեռք բերելով մեծ փորձ ու հմտություններ 
գիտության ոլորտում։ Հեղինակ դարձա տասնյակ գիտական 
հոդվածների, որոնք տպագրվեցին հայկական և 
արտասահմանյան հեղինակավոր գիտական հանդեսներում:

Եկավ մի պահ, երբ սկսեցին ավելի շատ խոսել ԼԳԲՏԻՔ 
անձանցից, դա համընկավ Լիլիթ Մարտիրոսյանի ԱԺ ելույթի 
հետ. ես իմ մասին մի շարք քննարկումներ էի լսում, սակայն 
չէի կարողանում արտահայտվել, քանի որ ինձ կհեռացնեին 
աշխատանքից,  իմ սիրած աշխատանքից, բայց այնպես 
ստացվեց, որ մի օր կորցրի աշխատանքս։ Իմ գիտական 
կյանքը, իմ երազանքը փուչ դարձավ, ես դուրս մնացի 
գիտական կյանքից Հայաստանում. սկսել էի լաբարանտից ու 
հասել էի մինչև կրտսեր գիտաշխատող, ցավով եմ պատմում 

«Սովորում էի Երևանի պետական 
համալսարանում՝ տարիներ շարունակ 
թաքցնելով իմ ինքնությունը, սովորում էի 
հանուն դիպլոմի, հանուն գիտության 
ասպարեզում իմ կարիերայի զարգացման,
պատրաստ էի հրաժարվել իմ 
ինքնությունից, բայց չկորցնել կարիերայի 
հնարավորությունը, դա իմ միակ 
նպատակն էր։

Սովորելու տարիներին անհնար էր դարձել 
գենդերային ինքնությունս թաքցնելը, 
արդեն բոլորը սկսել էին խոսել իմ մասին, 
ամեն օր առերեսվում էի խտրականության և ծաղրանքների, 
բայց, ամեն ինչ կուլ տալով, փակում էի ականջներս ու աչքերս, 
որ չլսեի՝ հանուն իմ կրթության, իմ մասնագիտության։ Բայց 
ամեն ինչ սկսեց դժվարանալ, խտրականության պատճառով 
սկսել էի բացակայել դասերից, ես սովորում էի անվճար 
համակարգով, բայց բացակայությունների պատճառով անցա 
վճարովի համակարգ։ Ուսումս շարունակեցի հեռակա ու 
միաժամանակ ընդունվեցի ՀՀ գիտությունների ազգային 
ակադեմիային կից ինստիտուտ՝  աշխատելու որպես 
կենսաքիմիկոս լաբարանտ: Այդպես ավելի հեշտացավ 
կյանքս, քանի որ ամեն օր չէի գնում դասերի ու ինձ համար 
աշխատանք էի գտել։ Ինստիտուտում ավելի հեշտ էր.  նախ ես 
աշխատում էի մի վայրում, որտեղ բոլորը կրթված, 
մեծահասակ գիտնականներ էին, զգում էին, թե ով եմ ես, 
սակայն լռում էին, մյուս կողմից էլ աշխատում էի իմ սիրելի  
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այս ամենը։ Խտրականության պատճառով լքեցի Հայաստանը, 
եկա Նիդերլանդներ և հանձնվեցի որպես փախստական։ Հույս 
ունեմ, որ այստեղ կշարունակեմ իմ գիտական կյանքը՝ 
ավարտելու իմ ստեղծածը, որը չընդունվեց Հայաստանում, 
հիասթափվել եմ, կոտրվել եմ նրանից, թե ինչպես ինձ հետ 
վարվեցին Հայաստանում, նրանք չտեսան մասնագետին, 
գիտնականին, որը այդքան նվիրված էր իր գիտական 
աշխատանքին։

Հայաստանում ուզում ես սանտեխնիկ եղիր, ուզում ես 
վարսավիր եղիր, եթե տարբեր ես մնացածից, ուրեմն արժեք 
չունես։ Նիդերլանդներում շատ դժվարություններ կան, բայց 
դրանք այն դժվարությունները չեն, որ կարող են անձին 
կոտրել, նվաստացնել, խտրականացնել, այստեղ կարող ես 
հաղթահարել ամեն դժվարություն, բայց Հայաստանում 
խնդիրները անսպառ անլուծելի են, հայ հասարակությունը 
կոտրում է քո երազանքները, ես այստեղ հանգիստ եմ, ինձ չեն 
ասում մի մտիր խանութ, սրճարան, մետրո, երկու տարի է, ինչ 
այստեղ եմ ու ոչ մի անգամ չեմ զգացել խտրականություն իմ 
անձի նկատմամբ, ես այստեղ հոգեպես վերականգնվում եմ, 
փրկում եմ ինձ, որը Հայաստանում չէր ստացվում։

Հայաստանում պայքարում էի՝ թաքցնելով իմ մասին, խաբելով 
ընտանիքիս, ստելով բոլորին, բայց երջանիկ կյանք կառուցել 
չստացվեց: Այնքան մեծ ցանկություն ունեի հորմոնալ 
դեղորայք ընդունել, սակայն չէր ստացվում, քանի որ ուզում էի 
կարիերա կառուցել։ Փախչելով Հայաստանից՝ փրկեցի ինձ, 
այնտեղ չունեի անձնական կյանք, բոլորից թաքցնում էի իմ 
եսը, ամեն ինչ կեղծ էր իմ շրջապատում: 

Նիդերլանդներում ես կառուցում եմ իմ ապագան, մտադրված 
եմ շարունակել ուսումս և զբաղվել գիտությամբ, ամեն ինչ 
սկսելու եմ նորից: Իմ պետությունն ինձ որպես գիտնական է 
կորցրել, այլ ոչ թե տրանս անձ»։
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Խտրականության և ատելության պատճառով բազմաթիվ տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք են հարկադրված լքել 
Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նրանք, չկարողանալով ըստ արժանվույն աշխատել, ստեղծագործել 
կամ նույնիսկ ապրել, նախընտրում են փախստականի կյանքը։ Նման պայմաններում, ինչպես Դոռան, ով 
որակավորված մասնագետ է, ստիպված արտագաղթել է Հայաստանից և դարձել է փախստական՝ լքելով 
տունը, հարազատներին, հայրենիքը, այնինչ, նրա գիտելիքները կարող էին օգտագործվել Հայաստանում, 
որից կշահեր թե՛ երկիրը, թե՛ ինքը՝ Դոռան։ 

Գտնում ենք, որ խտրականության ենթարկված տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց անհրաժեշտ է տրամադրել 
ինչպես նյութական օժանդակություն, այնպես էլ սոցիալ-հոգեբանական, իրազեկման, կրթական և 
իրավական աջակցություն, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի կանխել արտագաղթը և ապահովել անձի 
արժանապատիվ կյանքը:
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Նիկիտա Ենգիբարյան, 
20 տարեկան Տրանսգենդեր կին12

ԻՆՁ ՀՈՐՄՈՆԱԼ ԴԵՂՈՐԱՅՔ 

ՉՎԱՃԱՌԵՑԻՆ

Վաղ առավոտյան գնացի դեղատուն, մտնելով ներս խնդրեցի 
նույն դեղորայքը, լսեցի, որ կրկին չունեն, ես էլ ասացի, երեկ 
կար, իսկ այսօր ոչ, աշխատակիցն ասաց, որ վերջացել է։ Դուրս 
եկա՝ հասկանալով, որ ես եմ պատճառը, իմ փոփոխվող 
արտաքինը, իմ ինքնությունը, իմ եսը:

Այսպիսի դեպքերի ես բախվում եմ ամեն քայլափոխի՝ 
դեղատանը, խանութում, սրճարանում, գեղեցկության 
սրահում, ինձ չեն սպասարկում, չեն վաճառում, տարբերակում 
են, խտրականացնում են նրա համար, որ ես տրանս անձ եմ։ 
Մի կերպով եմ տուն վարձակալել՝ ընկերներիս խնդրելով, որ 
իրենք հանդես գան իմ փոխարեն, որ տան տերը ինձ չտեսնի։ 

Ես այն եմ, ինչ կամ, բայց մարդիկ չեն ցանկանում դա 
ընդունել»։

«Արդեն երկու տարի է, ինչ սկսել եմ 
հորմոնալ դեղորայք ընդունել, որոնք 
ամեն շաբաթ մեր թաղամասի դեղատնից 
եմ գնում։ 

Վերջերս կրկին դեղերի կարիք ունեի, 
գնացի դեղատուն և փորձեցի գնել, 
սակայն դեղատան աշխատակիցն ասաց, 
որ այդ պահին տվյալ դեղորայքից չկա, 
խնդրեցի փոխարինող դեղորայք տա, 
բայց ասաց, որ դա էլ չկա, փորձեցի ճշտել, 
թե երբ կլինի, որպեսզի մոտենամ 
վերցնեմ, նա ասաց, որ ինձ համար գուցե 
այդպես էլ չլինի, մտածեցի սխալ եմ հասկացել և կրկնեցի 
հարցս, բայց նա հատուկ շեշտադրումով ասաց, որ ինձ համար 
այդ դեղերը գուցե այլևս չվաճառեն: Փորձեցի պարզել, թե 
ինչու, սակայն դեղատան աշխատակիցներն ինձ պարզապես 
դուրս հանեցին դեղատնից։

Մի քանի օր անց ընկերներիս խնդրեցի, որ նրանք այդ նույն 
դեղատնից գնեն ինձ անհրաժեշտ դեղորայքը՝ պարզելու 
համար, արդյոք խնդիրն իմ անձի հետ է կապված, թե 
իրականում չկար։ Երբ ընկերներս դեղատնից վերադառնում 
եմ, ես նրանց ձեռքին տեսնում եմ դեղորայքը, այդ պահին 
ուրախանում եմ, սակայն հասկանում եմ, որ ենթարկվել եմ 
խտրական վերաբերմունքի։ Ամբողջ գիշեր չէի կարողանում 
քնել, մտածում էի, թե երբ է լույսը բացվելու, որ ես գնամ տվյալ 
դեղատուն ու համոզվեմ, որ սխալ եմ հասկացել։ 
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 
յուրաքանչյուր ոք, անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, տարիքից, առողջական 
վիճակից, հաշմանդամությունից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային 
կամ այլ դրությունից, սահմանադրությամբ, սույն օրենքով և այլ օրենքներով, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով ունի բժշկական օգնություն և 
սպասարկում ստանալու իրավունք:

Սույն նորմը չի ենթադրում բացառություններ և հավասարապես վերաբերում է բոլորին, այդ թվում նաև 
տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց։ Սակայն, առօրյայում տրանս անձինք ենթարկվում են խտրականության նաև 
բժշկական օգնություն ցուցաբերող անձանց և կազմակերպությունների կողմից, ինչն անթույլատրելի է։ 
Բժշկական օգնություն ցուցաբերող անձինք աշխատում են մարդկանց առողջության հետ և սպասարկումից 
հրաժարվելը կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների։ Նման գործելակերպը խաթարում է 
պետության պարտականությունը՝ հետամուտ լինել բնակչության բժշկական օգնությանը, մարդկանց 
կյանքի և առողջության պահպանմանը։ 

Ուստի, անհրաժեշտ է, որպեսզի ՀՀ առողջապահության նախարարությունը՝ հստակ որոշումներով և իր 
կարգադրիչ լիազորություններն օգտագործելով, բացառի բժշկական օգնության և սպասարկման 
բնագավառում նման խտրական մոտեցումները ոչ միայն դեղատներում, այլ նաև հիվանդանոցներում, 
պոլիկլինիկաներում և բժշկական սպասարկում և օգնություն տրամադրող բոլոր հաստատություններում։ 
Անհրաժեշտ է նաև կրթել բժիշկներին և բժշկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմին, որոնք 
կկարողանան աշխատել մասնավորապես տրանս անձանց հետ։
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Գոգա Կարայան, 
20 տարեկան Տրանսգենդեր անձ13

ՆԱ ԴԱՆԱԿՈՎ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՂԻՑ 

ԾԱԿԵՑ ՄԱՐՄԻՆՍ

Երբ վերջապես կարողացա փախչել ու ընկերուհուս չգտա, 
գնացի ոստիկանություն՝ հայտնելու կատարվածի մասին: 
Սակայն ոստիկանության աշխատակիցներն ինձ աջակցելու 
փոխարեն ծաղրեցին ու նվաստացրեցին ու մինչ այսօր ոչինչ 
չեն արել հանցագործին իր կատարած արարքների համար 
պատասխանատվության ենթարկելու համար: Ավելին, ես 
նրանց տեղեկացրել եմ, որ տարածքում տեսախցիկներ կան, 
նրանք էլ ինձ պատասխանել են, որ այդ տեսախցիկները լավ 
չեն նկարել, ոչ մի բան չի երևում։

Այսքանից հետո ես ինձ ինչպե՞ս ապահով զգամ այս երկրում։ 
Ոչ մի երաշխիք չկա, որ հաջորդ քայլին ես չեմ հանդիպի այդ 
բռնարարին կամ մեկ այլ բռնարարի, ով չի պատժվել իր 
հանցանքի համար»։

«Ես և ընկերուհիս երեկոյան դուրս էինք 
եկել փողոց զբոսնելու, քայլեցինք դեպի 
Երևանի քաղաքապետարանի դիմացի 
այգի։ Տասը րոպե կլիներ, ինչ նստած 
էինք այգում, երբ մեզ մի երիտասարդ 
մոտեցավ ու հարցրեց, թե արդյոք տրանս 
ենք, ես էլ պատասխանեցի, որ մեզ 
հանգիստ թողնի: Նա սկսեց մեզ քաշքշել 
ու ասել, որ կա՛մ իր հետ պետք է 
հյուրանոց գնանք՝ սեռական հարաբերու-
թյուն ունենալու, կա՛մ էլ դանակով կծակի 
մեզ, ապա գրպանից հանեց դանակը և 
ավելի մոտեցավ մեզ: Ես արդեն 
հասկանում էի, որ ամեն ինչ վտանգավոր է դառնում, դրա 
համար խնդրեցի ընկերուհուս արագ վազել և փողոցի վերջում 
կանգնած պարեկային ոստիկանությանը տեղեկացնել, 
որպեսզի գան օգնության։

Երբ միայնակ մնացի, երիտասարդը սկսեց քաշքշելով ստիպել, 
որ իր հետ գնամ հյուրանոց, ես բղավում էի, որ բաց թողներ, 
երբ սկսեցի ավելի բարձր բղավել, նա դանակով հարվածեց 
ուսիս, բաերբախտաբար ձմեռ էր և հաստ վերարկու էի հագել, 
հետո կրկին դանակով հարվածեց ոտքիս, բարակ 
զուգագուլպա էի հագել, ու ոտքս սկսեց արնահոսել, 
ցանկանում էի ազատվել նրա ձեռքից, սակայն չէր ստացվում, 
նա մի կողմից ինձ քաշում էր, մյուս կողմից էլ դանակով 
հարվածում էր մարմնիս տարբեր մասերին։
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Բռնության տարատեսակ դրսևորումները տրանս անձանց նկատմամբ հաճախակի բնույթ են կրում և, 
ցավոք սրտի, ոստիկանությունն անհրաժեշտ ջանասիրություն չի ցուցաբերում բացահայտելու նման 
դեպքերը և պատժելու մեղավորներին։ Տվյալ դեպքում, ոստիկանությունը նույնիսկ հրաժարվել էր Գոգային 
դատաբժշկի ուղեգիր տրամադրել՝ վնասվածքները ստուգելու և եզրակացություն տրամադրելու համար, 
ինչն արեց որոշ հորդորներից ու պնդումներից հետո միայն։ 

Չնայած նույնիսկ, երբ քրեական գործ է հարուցվում, շատ հաճախ տրանս անձանց նկատմամբ կատարված 
հանցագործությունների դեպքերով նախաքննությունը տևում է շատ երկար և ոչ օբյեկտիվ պատճառներով 
այն անհարկի ձգձգվում է, ինչը հնարավոր է լինում կանխել իրավաբանական միջամտությամբ՝ 
միջնորդություններ և բողոքներ ներկայացնելուց հետո։ 

Անհրաժեշտ է աշխատանք տանել ոստիկանության և իրավապահ այլ մարմինների հետ, որպեսզի 
վերջիններս ավելի հետևողական գտնվեն տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ կատարված 
հանցագործությունները քննելու գործում, նաև կրթել նրանց, որպեսզի շատ հաճախ հենց ոստիկանների 
կողմից տրանս անձինք չենթարկվեն խտրականության, ինչը նույնպես հաճախ հանդիպող երևույթ է 
ՀՀ-ում։ Նման դեպքերում, կազմակերպությունը ստիպված է լինում դիմել նաև ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպանին, որպեսզի վերջինս քննի տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ ոստիկանության 
աշխատակիցների կողմից վատ վերաբերմունքը և համապատասխան միջնորդագրերով հանդես գա՝ 
պատժելու նման աշխատակիցներին։
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Էրիկ Ադուեր, 
23 տարեկան ԼԳԲՏԻՔ ակտիվիստ14

ՆՐԱՆՔ ՀԱՐՎԱԾԵՑԻՆ ԻՆՁ 

ՓՈՂՈՑ�Մ

նկատել, որ լուսացույցը կարմիր գույնի վրա էր ու հանկարծ, 
կողք շրջվելով, տեսա արագ ընթացող մեքենա ու ինձ գցեցի 
ճանապարհի մեջտեղում գտնվող  սիզամարգի մեջ, հաշված 
միլիմետրեր էր մնում, որ մեքենան ինձ հարվածեր։

Վախեցած վեր կացա, նայեցի շուրջ բոլորս՝ համոզվելու, որ 
նրանք այնտեղ չեն, ապա զանգահարեցի ընկերուհուս, որ գա 
ու ինձ օգնություն ցուցաբերի, քանի որ վախից շունչս կտրվում 
էր, մտածում էի սիրտս կկանգնի։ Ընկերուհիս եկավ, ինձ 
ուղեկցեց տուն։

Այդ դեպքից հետո ես ինձ ապահով չեմ զգում Հայաստանում, 
ես եկել եմ Հունաստանից, որ ապրեմ իմ հայրենիքում, սակայն 
այստեղ ինձ բռնության են ենթարկում, ես մտածում եմ հետ 
վերադառնալու մասին»։

«Բռնությունը տեղի է ունեցել ութ ամիս 
առաջ. ընկերուհիս հյուր էր եկել իմ տուն, 
մի քանի ժամ անց դուրս եկանք փողոց 
զբոսնելու, մոտ երկու ժամ զբոսնելուց 
հետո նրան ճանապարհեցի տուն։ 
Ճանապարհելուց հետո ցանկացա 
քայլելով գնալ դեպի տուն, սովորաբար ես 
ոտքով եմ տուն գնում քաղաքի 
կենտրոնից, քանի որ իմ տունը 
կենտրոնից հեռու չէ։

Հանկարծ, կես ճանապարհին զգացի, որ 
հետևիցս անծանոթ անձինք են գալիս, 
լսում էի, որ նրանք բարձր խոսելով ասում էին, որ պետք է 
առաջին պատահած նույնասեռականին ծեծել, երևի իմ 
հագուկապից զգացել էին, որ ես համայնքի ներկայացուցիչ եմ, 
որովհետև պատռած ջինսե տաբատ և գունավոր շապիկ էի 
հագել. մեր երկրում, երբ գունավոր հագուստ ես հագնում, 
զարդեր ես կրում, տարբերվում ես մնացածից, այստեղ 
անհրաժեշտ է կրել այն հագուստը, որով աչքի չես ընկնի։

Սկսեցի քայլերս դանդաղեցնել, մտածելով, որ գուցե ինձ 
շրջանցեն և գնան, բայց նրանք մոտեցան ինձ և ծխախոտ 
ուզեցին, ես պատասխանեցի, որ չունեմ, չեմ ծխում, ապա 
շարունակեցի արագ քայլերով գնալ դեպի մարդաշատ վայր, 
քանի որ վտանգ էի զգում, ցավոք՝ չհասցրի, նրանք վազելով 
եկան ու սկսեցին քաշքշել ինձ, գցեցին գետնին ու սկսեցին ինձ 
հարվածել հենց փողոցի մեջտեղում, իրենց ձեռքից մի կերպ 
պրծա ու վազեցի դեպի դիմացի մայթի լուսավոր տարածք, չէի
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ քրեական օրենսգիրքը բռնության տարատեսակ դեպքերի հետ կապված նախատեսել է տարբեր 
հանցակազմեր: 

Բռնությունը դասվում է մարդու կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների շարքին, 
ըստ որի առկա են տարբեր հոդվածներ, մասնավորապես. 
   Սպանություն՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104 հոդված:
   Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառել՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112 հոդված:
   Ինքնասպանության հասցնելը՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 110 հոդված:
   Ծեծ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 118 հոդված, և այլն: 
Հետևաբար, բռնությունը, որպես այդպիսին, դասվում է վտանգավոր հանցագործությունների շարքին և 
կարող է անդառնալի վնաս հասցնել մարդու կյանքին և առողջությանը: 

Պետք է նշել, որ ՀՀ-ում տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք շատ հաճախ են ենթարկվում բռնության:

Ներկայումս, «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ-ի մի շարք քրեական գործեր քննվում են 
նախաքննական մարմիններում և դատարանում, մասնավորապես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 118 հոդվածով 
(ծեծը), 110 հոդվածով (ինքնսպանության հասցնելը), 261 հոդվածով (պոռնկությամբ զբաղվելուն 
նպաստելը), որտեղ տուժողները տրանս անձինք և սեքս աշխատողներ են:

Բռնությունը դրսևորվում է ամենատարբեր միջավայրում և եղանակով՝ տնից մինչև փողոց, 
աշխատավայրից մինչև այլուր: Ուստի, անչափ կարևոր է բոլոր նման դեպքերի վերհանումը և որպես 
կանխարգելում, բոլոր դեպքերի օբյեկտիվ քննությունը դատարաններում, որոնք կարող են զսպող միջոց 
հանդիսանալ Տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ կիրառվող բռնությունը նվազեցնելու գործում: Նաև, 
անհրաժեշտ է որպես առանձին հանցակազմ դիտարկել գենդերային ինքնության կամ սեռական 
կողմնորոշվածության հիմքով բռնությունները, քանի որ այժմ, ցանկացած տեսակի բռնություն, ծեծ 
առանձին չի որակվում՝ որպես օրինակ գենդերային հիմքով կատարված բռնություն։
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Մանե Գրիգորյան, 
22 տարեկան Տրանսգենդեր կին15

ԻՆՁ ԵՐԿԱԹԵ ՁՈՂԵՐՈՎ 

ԾԵԾ�Մ ԷԻՆ

Այդ վիճակում մի կերպ զանգահարեցի ոստիկանություն, ինձ 
ուղեկցեցին Երևան քաղաքի ոստիականական բաժանմունքներց 
մեկը, ես պատմեցի կատարվածը, չնայած մարմնիս նայելով 
ամեն ինչ պարզ էր նրանց համար։

Երիտասարդների դեմ հարուցվել էր քրեկան գործ։ Օրեր 
շարունակ ինձ զանգահարում էին նրանց ծնողները, 
բարեկամները, հարազատները՝ խնդրելով, որ ներեմ նրանց և 
դիմումը հետ վերցնեմ, ասում էին, որ չեն հասկացել, թե ինչ են 
արել, քանի որ անչափահաս են, եթե բողոքեմ, նրանց 
կդատեն, հորդորում էին խղճալ նրանց, որովհետև դեռ պետք է 
բանակ գնան և բոլորիս պաշտպանեն։

«Երեկոյան ժամը տասն էր, կանգնած էի 
փողոցում, նկատեցի, որ երեք տղա են 
մոտենում ինձ (հետագայում պարզվեց, որ 
տղաներից երեքն էլ անչափահաս են), 
ձեռքներին նկատեցի երկաթից ձողեր, 
մոտեցան ինձ ու սկսեցին հայհոյանքներ 
հնչեցնել իմ հասցեին, սկսեցին գոռալ. 
«ձեզ սպանելն էլ է քիչ, դուք այս երկրի 
աղբն եք»: Ես արագ անցա դիմացի մայթ 
և մոտեցա այնտեղ կանգնած տաքսիին, 
նստեցի ու խնդրեցի, որ ինձ տեղափոխի 
մի քանի փողոց վերև, որպեսզի 
հեռվանայի նրանցից, զգում էի, որ եթե 
մեկ րոպե ավել մնամ այնտեղ, նրանք ինձ կսպանեն:

Երբ մեքենան շարժվեց, նրանք փորձում էին կանգնեցնել, ես 
խնդրեցի վարորդին, որ հանկարծ չկանգնի, և մենք հեռացանք 
այդտեղից: Ես չէի նկատել, որ նրանք հասցրել էին հետևել ինձ, 
վարորդին խնդրեցի կանգնել խանութի մոտ, որպեսզի 
գնումներ կատարեի, իջնելս ու իրենց մոտենալը մեկ եղավ, 
իրենց մոտ եղած երկաթյա ձողերով սկսեցին հարվածներ 
հասցնել մարմնիս տարբեր մասերին, ցավից գոռում էի՝ 
խնդրելով, որ չշարունակեն, սակայն նրանք չէին լսում և 
միայն ասում էին. «մեռի՛, քո նմաններն ապրելու իրավունք 
չունեն»: Ինձ անօգնական թողնելով՝ նստեցին իրենց մեքենան 
և գնացին, մոտակա խանութից ինձ ոչ ոք օգնության չեկավ:
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Մի քանի անգամ նրանք զանգահարել են նաև մորս, խնդրել, 
որ մայրս ինձ համոզի դիմումը հետ վերցնել, մայրս էլ, 
իմանալով իմ գենդերային ինքնության մասին և ընդունելով 
ինձ, նրանց ասել էր, որ ամեն մեկն իր երեխայի փրկության 
մասին է մտածում, յուրաքանչյուրի համար իր երեխայի 
կյանքն է կարևոր։

Նրանց զանգերը շատ երկար շարունակվեցին, խղճմտանքով 
դիմումս հետ վերցրեցի՝ ասելով, որ եթե մյուս անգամ նման 
բան կրկնվի իմ կամ այլ տրանս անձի նկատմամբ, այդ 
դեպքում հետ չեմ կանգնելու։ Ես խղճով մարդ եմ, չէի կարող 
թուլ տալ, որ անչափահասները պատժվեն, մտածում եմ, որ 
գուցե հասկանան իրենց սխալները և փոխվեն»։
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ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հաճախ բռնության դրսևորումները ստանում են նաև խուլիգանական բնույթ, որոնք ուղեկցվում են 
հասարակական կարգը խախտելով, գույքը վնասելով, հասարակության նկատմամբ անհարգալից 
վերաբերմունքով։ Նմանատիպ դեպքում, բռնություն գործադրող անձանց գործողությունները որակվում են 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածով՝ խուլիգանության հանցակազմով։ 

Տվյալ պատմության մեջ անչափահասները դրևորել են խուլիգանություն, որն ուղեկցվել է, թե՛ 
բռնությամբ, թե՛ որպես զենք օգտագործվող առարկաների՝ երկաթյա ձողերի կիրառմամբ, ինչն էապես 
մեծացնում է արարքի վտանգավորությունը։ Սակայն, Մանեն, ցուցաբերելով մեծահոգություն, հրաժարվել 
է բռնարարաների նկատմամբ բողոքից՝ չնայած իր նկատմամբ կատարված արարքի ծանրությունից։
 
Հաշվի առնելով, որ հանցագործներն անչափահասներ են եղել, անհրաժեշտ է ակտիվացնել 
անչափահասների հետ տարվող աշխատանքները թե՛ ընտանիքում, և թե՛ պետական մարմիններում, 
որոնք զերծ կպահեն անչափահասներին հակաօրինական վարքագիծ դրսևորելուց և կենտրոնացած կլինեն 
կրթության, ուսման և ինքնակրթման վրա։ Անհրաժեշտ է աշխատանք տանել նաև ուսումնական 
հաստատություններում, որպեսզի անչափահասները կրթվեն, սովորեն հարգել մարդու իրավունքները, 
լինեն հոգատար այլոց նկատմամբ։
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1. «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն, 
«Ո՞վքերեն տրանսգենդեր անձինք», 2021թ., 
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%80-%d5%a5%d5%b6-%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%bd%d5%a3%d5%a5%
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2. Կանանց ռեսուրսային կենտրոնը Հայաստանում, «Գենդերային բռնության զոհերի ուղղորդում» ինֆորմացիոն ձեռնարկ, 
2013թ.,
https://www.moj.am/storage/uploads/888_hrap.pdf/:

3. ՀՀ Ազգային ժողով, «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք, 1996թ.,
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=104958: 

4. ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 2010թ.,  
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=59508:

5. ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 1998 թ.,
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658:  

6. ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 2003թ.,
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=69646: 

7. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015թ.,
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=102510: 

8. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 
վերաբերյալ ուղեցույց, 2017թ.,  
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_HYE.pdf:
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«ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿՈՂՄ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԿ

«Իրավունքի կողմ»-ը համայնքահեն, ժողովրդավար, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ) է, որը 
հիմնադրվել է 2016թ․ հունվարին տրանսգենդեր ակտիվիստների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն առաջին և 
առաջատար հասարակական կազմակերպությունն է Հայաստանում և Հարավային Կովկասում, որը կառավարվում է 
տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների կողմից՝ ի շահ տրանսգենդեր և սեքս աշխատող անձանց։ ՀԿ-ի 
առաքելությունն է հասնել տրանսգենդեր անձանց և սեքս աշխատողների բարօրությանը, պաշտպանվածությանն ու 
հավասարությանը՝ առաջ քաշելով սոցիալ-մշակութային և իրավական փոփոխություններ՝ համագործակցելով պետական 
մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային կառույցների հետ։


