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Կազմակերպության մասին

«Իրավունքի կողմ»-ը տարածաշրջանում տրանս անձանց և սեքս աշխատողների իրավապաշտպան առաջին համայնքահեն
և առաջատար հասարակական կազմակերպություններից է։
«Իրավունքի կողմը» գրանցվել է ՀՀ Արդարադատության նախարարության Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի
գործակալության կողմից որպես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն 2016 թվականի հունվարի 25-ին։
Այն ծավալում է իր գործունեությունը՝ հենվելով իր կանոնադրության վրա, ամբողջ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից
դուրս՝ըստ այդ երկրի ներքին օրենսդրության։
Կազմակերպությունն ունի հաստատված համագործակցային կապեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, ՄԱԿ
գործակալությունների, Եվրոպայի Խորհրդի կառույցների այլ միջկառավարական և հասարակական միջազգային և
տեղական կազմակերպությունների ու ցանցերի հետ։
Խորհուրդը կազմված է 5 անդամից, որոնցից 2 տրանսգենդեր կին են, 2 տրանսգենդեր տղամարդ և մեկ ոչ բինար անձից,
հավելենք նաև որ Խորհրդի անդամներից 3 սեքս աշխատողներ են։
Նախագահը (ներկա պահին տրանսգենդեր կին է) կառավարում է ՀԿ-ի ծրագրերը և աշխատակազմը։
Կազմակերպությունն աշխատում է ռազմավարական 3 ուղղություններով։
•
•
•

Համայնքային առողջության և անվտանգության պահպանում:
Իրավապաշտպանություն և օրենսդրական բարեփոխումներ:
Հանրային կարծիքի փոփոխություն և կարծրատիպերի կոտրում:

Կազմակերպության տեսլականն է.
Ձևավորել տրանս անձանց հավասար ներգրավվածությունը խթանող համերաշխ և ներդաշնակ հասարակություն։
Կազմակերպության առաքելությունն է.
Ստեղծել տևական լուծումներ՝ բարելավելու տրանս անձանց և սեքս աշխատողների արժանապատիվ կյանքի որակը՝
կանխելու իրավախախտումները և հաղթահարելու դժվարությունները։

2

Նախաբան

«Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է Հայաստանում 2016 թվականի
հունվարին տրանսգենդեր ակտիվիստների կողմից։ Այն առաջին հասարակական կազմակերպությունն է Հարավային
Կովկասում, որը կառավարվում է տրանսգենդեր համայնքի և սեքս աշխատողների կողմից՝ ի շահ տրանսգենդեր և սեքս
աշխատող անձանց։
Հայաստանի Հանրապետությունում առկա իրավական կարգավորումները, դրանց բացերը և օրենսդրական լուծուները մի
շարք խնդիրներ են առաջացնում տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Մասնավորապես,
այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են խտրականությունը, ատելության խոսքը տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց
նկատմամբ, օրենսդրական մակարդակում առանձին կարգավորումներ չունեն։
Կազմակերպությունն անցած տարվա ընթացքում ստացել է բազմաթիվ բողոքներ տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց գենդերային
ինքնությամբ և սեռական կողմնորոշվածությամբ պայմանավորված խտրականության, բռնության և ատելության խոսքի
դեպքերի վերաբերյալ և հետևողականորեն իրականացրել է համայնքի անդամների պաշտպանությունը ոստիկանությունում,
քննչական մարմիններում, դատական ատյաններում։
Միևնույն ժամանակ, պետք է նկատել, որ հասարակությունը շարունակում է մնալ անհանդուրժող, տրանսֆոբ և դա
արձանագրել են նաև մի շարք միջազգային կազմակերպություններ։
2020թ․ ամռանը Հայաստանում ընդունվեց բռնության քարոզը արդարացնող դեպքերը քրեականացնելու օրինագիծը, մենք
գտնում ենք, որ այն անհրաժեշտ է, սակայն բավարար չէ, որ տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք այսուհետ կարողանան իրենց
անվտանգ և պաշտպանված զգալ Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն օրենսդրական այս բարեփոխումը
Կազմակերպությունը միանշանակ ողջունում է։
Հետևաբար, պետք է արձանագրել, որ նախկինում առկա վտանգները շարունակում են հրատապ լինել նաև այսօր, ուստի այս
զեկույցը նպատակ ունի վերհանել որոշ դեպքեր, որոնք կօգնեն հասկանալ հետագա քայլերը, որոնք կարող են նպաստել
տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց իրավունքները պաշտպանելու հարցում։
Սույն հետազոտությունը հիմնված է վերջին մեկ տարվա ընթացքում Կազմակերպության կողմից արձանագրված տրանս և
ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ կատարված խտրականության, բռնության, ատելության խոսքի դեպքերի վրա, որոնք տեղի են
ունեցել
ոստիկանությունում,
ընտանիքներում,
սպասարկում
իրականացնող
ծառայություններում
և
այլ
կազմակերպություններում ու մարմիններում։
Հայաստանում առկա մարտահրավերները ստիպում են Կազմակերպությանը լինել զգոն և նախանձախնդիր՝ տրանս և
ԼԳԲԻՔ անձանց իրավունքները պաշտպանելու գործում։ Համավարակը և 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը
էապես խնդիրներ են ստեղծել Հայաստանում՝ կապված սոցիալական, տնտեսական, անվտանգային մարդու իրավունքների
պաշտպանության բնագավառում։
Նրանք, ովքեր զբաղվում են սեքս աշխատանքով, մեծապես տուժել են այս ընթացքում, միևնույն ժամանակ շատացել են
բռնության, խտրականության դեպքերը տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ։ Հետևաբար, Կազմակերպության նպատակն
է չեզոքացնել Հայաստանում տեղի ունեցած համավարակի և պատերազմի ազդեցության հետևանքները և հետամուտ լինել
նրանց իրավունքների պաշտպանությանը։
Կազմակերպությանը հաջողվել է հաղթանակներ գրանցել, որոնք էական նշանակություն կարող են ունենալ հետագայում
իրավական և օրենսդրական բացերը լրացնելու, նախադեպեր ստեղծելու և տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց իրավունքները
հետևողականորեն պաշտպանելու հարցում, միևնույն ժամանակ, վերհանելու խնդիրները և հասնելու այդ խնդիրները
լուծելու նպատակին։

3

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կ․ Ա․-Ն ԸՆԴԴԵՄ ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ԲԱԺՆԻ
(սեռի փոփոխություն անձնագրում)

Համապատասխան կարգավորումները, որոնք ըստ ՔԿԱԳ
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժնի բացակայել են դիմումում,
սահմանվում է «Քաղաքացիական կացության ակտերի
մասին» ՀՀ օրենքով, որի 70-րդ հոդվածը սահմանում է, որ
Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման մեջ ուղղում,
լրացում կամ փոփոխություն կատարելու մասին ՔԿԱԳ
մարմնի եզրակացությունը կազմվում է մասնավորապես
հետևյալ դեպքերում, երբ ՝

Կ․Ա․-ն
30․10․2018թ․-ին
ՀՀ
արդարադատության
նախարարության ՔԿԱԳ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժին
ներկայացրել է դիմում ծննդյան ակտում ուղղումներ
կատարելու վերաբերյալ։
Կ․ Ա․-ն ներկայացված դիմումով խնդրել է ուղղում կատարել
ծննդյան թիվ 870 ակտում, այն է՝ սեռի վերաբերյալ
սյունակում իգական նշումը ուղղել արական նշումով։

Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով բժշկական կազմակերպությունը տվել
է սեռի փոփոխության մասին սահմանված ձևի
փաստաթուղթ:

ՔԿԱԳ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժնի կողմից 17․12․2018
թ․ կազմված եզրակացությամբ (այսուհետ՝ եզրակացության)
դիմումը մերժվել է։
Տվյալ դեպքում, ՔԿԱԳ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժինը,
մերժելով Կ․Ա․-ի դիմումը, հղում է կատարել ՀՀ
արդարադատության նախարարի 14․05․2007թ․ հրամանին,
որը սահմանում է, որ ՔԿԱԳ մարմինը մերժում է
քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման մեջ
փոփոխությունների,
լրացումների
և
ուղղումների
կատարումը, եթե ներկայացված փաստաթղթերը լիարժեք
չեն,
չեն
բխում
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրության պահանջներից կամ փոփոխություններ,
լրացումներ և ուղղումներ կատարելու պահանջը
հիմնավորված
չէ,
փաստաթղթերում
առկա
են
տեղեկությունների անհամապատասխանություններ։

Այսինքն, եթե անձը ցանկանում է փոփոխություն կատարել
քաղաքացիական կացության ակտի գրառման մեջ (սեռի
մասին գրառման փոփոխություն), նա պետք է՝
• Իրականացնի սեռափոխություն:
• Ներկայացնի ՀՀ օրենսդրության սահմանված կարգով
բժշկական կազմակերպության կողմից տրված սեռի
փոփոխության մասին փաստաթուղթ:
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Քննարկվող դեպքում, որպեսզի Կ․Ա․-ն կարողանար սեռի
վերաբերյալ սյունակում իգականը ուղղեր արական նշումով,
նա պետք է իրականացներ թվարկված գործողությունները,
այն է՝ իրականացնել սեռափոխություն և ներկայացներ ՀՀ
օրենսդրության
սահմանված
կարգով
բժշկական
կազմակերպության կողմից տրված սեռի փոփոխության
մասին փաստաթուղթ։

Բացի այդ, գենդերային ինքնության ապացույց պահանջելը
նվաստացուցիչ
է,
ոտնահարում
է
անձի
արժանապատվությունը:

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, Գարսոնը և
Նիկոտը ընդդեմ Ֆրանսիայի (ECHR 121 (2017) 06.04.2017)
գործով կայացրած վճռով1 անդրադարձ է կատարել նշված
հիմնախնդիրներին,
մասնավորապես,
նշելով,
որ․
տրանսգենդեր անձանց սեռական ինքնության ճանաչումը
բժշկական միջամտությունների ենթարկվելուց հետո, որը
նրանք չեն ցանկացել իրականացնել, նշանակում է անձնական
կյանքի հարգելու իրավունքի լիակատար ապահովման
մերժում: Դատարանը համարեց, որ անձի տեսքի
փոփոխությունը,
սեռափոխության
վիրահատության,
ստերջացման կամ այլ բժշկական միջամտությունների
միջոցով, հանգեցնում է անդառնալի հետևանքների և
խախտում է անձի ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը:
Դատարանը համարեց, որ պատասխանող պետությունը
ձախողվել է իր պոզիտիվ պարտավորության իրականացման
հարցում` ապահովելու անձնական կյանքը հարգելու
իրավունքը: Դատարանը գտնում է, որ այս առնչությամբ 8-րդ
հոդվածի խախտում է եղել։

Այսպիսով, վերոգրյալ փաստական և իրավական
հանգամանքների ուսումնասիրությունը հանգում է նրան, որ
Հայաստանի
Հանրապետությունում
առկա
կարգավորումները հարկադրում են անձին ենթարկվելու
սեռափոխության
վիրահատության
(ստերջացման)՝
քաղաքացիական կացության գրանցման ակտերում
փոփոխություններ կամ ուղղումներ կատարելու համար,
ինչը ինչպես արդեն փաստվեց և հիմնավորվեց,
հանդիսանում է մարդու անձնական կյանքի կոպիտ
միջամտություն, եվրոպական կոնվենցիայի, ինչպես նաև
ազգային օրենսդրության խախտում։ Այսպիսով, պետք է
արձանագրել, որ պետությունը ստիպում է անձին դիմելու
անդառնալի
վիրաբուժական
միջամտության,
քաղաքացիական կացության գրանցման ակտում ուղղում
կատարելու համար, ինչն անթույլատրելի է և հակասում է ՀՀ
կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։

ՀՀ սահմանադրության 26-րդ հոդվածի համաձայն՝ ոչ ոք չի
կարող ենթարկվել խոշտանգման, անմարդկային կամ
նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի։

Միևնույն ժամանակ, պետք է նշել, որ Հայաստանում նաև
բացակայում են իրավական կարգավորումները, ըստ որոնց
կսահմանվեր
սեռափոխության
մասին
բժշկական
կազմակերպության կողմից տեղեկանք տրամադրելու
նորմերը և կարգավորումները։

Բացի այդ, պարտադիր ստերջացումը Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանը քննադատել է
Y.Y. ըդդեմ.
Թուրքիայի և Soares de Melo ընդդեմ Պորտուգալիայի
գործերում:

Հ․Գ․
Սույն
գործով
2021թ․
սեպտեմբերի
9-ին
Կազմակերպության վերաքննիչ բողոքի հիման վրա ՀՀ
վերաքննիչ վարչական դատարանում նշանակված է
դատական նիստ։ Ներպետական դատական ատյաններում
հաջողության չհասնելու դեպքում Կազմակերպությունը
դիմելու է Եվրոպական դատարան։

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։
Գենդերային կամ սեռային ինքնությունը մարդու մասնավոր
կյանքի մասն է կազմում և անձը չպետք է իր ֆիզիկական և
հոգևոր անձեռնմխելիության և սեռական կամ գենդերային
ինքնության միջև կատարի ընտրություն։
1
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Ն․Ա․-Ն, Մ․Ե․-Ն ԵՎ Մ․Ս․-Ն ԸՆԴԴԵՄ ՄԱԼԻ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲԻ
(իրավունքների խախտում խտրականության հիմքով)

Վճռում, դատարանը մասնավորապես նշել է, որ․ «գործի
առանձնահատուկ փաստերով հիմնավորվել է, որ
Հայցվորներն արժանացել են խտրական վերաբերմունքի,
քանի որ մյուս հաճախորդների հետ նույն իրավական
կարգավիճակի շրջանակներում վերջիններիս նկատմամբ
դրսևորվել է տարբերակված մոտեցում, մասնավորապես՝
նրանք զրկվել են ակումբ այցելելու և Պատասխանողի հետ
կնքված ծառայությունների մատուցման գործարքից ծագող
իրավունքներից։

Տրանսգենդեր կանայք Ն․Ա․-ն, Մ․Ս․-ն և Մ․Ե․-ն 2018
թվականի հունիս-օգոստոս ամիսներին հաճախել են
Երևան քաղաքի Կորյունի 21 հասցեում գտնվող և ԱՁ
Լիանա Սաֆարյանի կողմից շահագործվող «Մալի»
սպորտային ակումբ։
2018 թվականի օգոստոս ամսին Լիանա Սաֆարյանը
հայտնել է, որ նրանք այլևս չեն կարող այցելել իր
սպորտային ակումբ մարզվելու, քանի որ նրանք
տրանսգենդեր անձինք են և արգելվում է վերջիններիս
մուտքն այդ ակումբ:

Հետևաբար Դատարանը եկել է այն հետևության, որ գործով
ապացուցվել են նաև բացառապես սեռական կողմնորոշման
և (կամ) գենդերային ինքնությամբ պայմանավորված
Պատասխանողի կողմից Հայցվորների իրավունքների
խախտման, բացառապես խտրականության հիմքով Մալի
սպորտային
ակումբի
ծառայություններից
օգտվելը
Հայցվորներին արգելելու փաստերը»:

2018 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին
«Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հասարակական
կազմակերպության
կողմից
Լիանա
Սաֆարյանին
ուղարկվել են նամակներ, որոնցով խնդրվել է հայտնել
սպորտային ակումբ մարզվել արգելելու հիմքերի մասին,
սակայն վերջինս տարբեր պատճառաբանություններով
հրաժարվել է հայտնել արգելքի իրավական հիմքերը:
Դրանից հետո «Իրավունքի կողմ» ԻՀԿ փաստաբանը դիմել
է դատարան, խնդրելով ճանաչել տրանսգենդեր և
նույնասեռական անձանց իրավունքների խախտումը
խտրականության հիմքով2։

Սույն դատական հաղթանակի առանձնահատկությունը
կայանում է նրանում, որ Հայաստանի սահմանադրությունը
կամ օրենսդրական ակտերը կոնկրետ նշում չեն
պարունակում գենդերային ինքնության կամ սեռական
կողմնորոշման պատճառով խտրականության արգելքի
մասին։

Շուրջ երկուսուկես տարի տևած դատական գործընթացից
հետո, 18․03․2021թ․-ին դատարանը կայացրեց արդարացի
դատական ակտ, ճանաչելով Ն․Ա․-ի, Մ․Ս․-ի և Մ․Ե․-ի
իրավունքների խախտումը խտրականության հիմքով :

Հետևաբար, կրկնակի ուրախալի է, որ Կազակերպության
ջանքերով
հաջողվեց
ՀՀ
դատարանում
հասնել
նախադեպային վճռի ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների
խախտման ճանաչման գործում՝ խտրականության հիմքով։
Ուժի մեջ մտած վճիռը թույլ կտա հետագայում նմանատիպ
դեպքերում հղում կատարել դատական ակտին և
դատարանի հիմնավորումներին, ինչպես նաև այն
օգտագործել օրենսդրական բարեփոխումներ առաջ մղելու
համար։

Տես՝
h�p://rightsidengo.com/hy/news/%d5%ad%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%
d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d6%84%d5%b8%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%ad/
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՐԾԵՐ
(Ատելության խոսք, բռնության հրահրում և անձնական տվյալների հրապարակում)

ՀՀ ոստիկանության Կենտրոնի բաժնի հետաքննիչ Ա.
Ոսկանյանի կողմից 16.04.2019թ.-ին կայացվել է որոշում՝
նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին:

ՀՀ քաղաքացի Լիլիթ Մարտիրոսյանը, ով տրանսգենդեր
անձ է և հանդիսանում է «Իրավունքի կողմ»
իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության
նախագահը, 2019թ․ ապրիլի 5-ին ելույթ է ունեցել ՀՀ
ազգային ժողովում «Մարդու իրավունքների ազգային
օրակարգ.
ՄԱԿ-ի
համընդհանուր
պարբերական
դիտարկում» թեմայով խորհրդարանական լսումներում։
Նրա ելույթից հետո, բազմաթիվ անձինք
սկսեցին
ատելության խոսքի հանրային դրսևորումները և
սպանության ապառնալիքները Լիլիթ Մարտիրոսյանի
նկատմամբ, նշելով, որ նա տրանսգենդեր անձ է և իրավունք
չունի ելույթ ունենալ ՀՀ ազգային ժողովում։

Նշված որոշումը բողոքարկվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն
և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների դատախազություն։
Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների
դատախազ Ա․ Աֆանդյանի 13․05․2019թ․ որոշմամբ բողոքը
մերժվել է։ Դատախազության որոշման դեմ 03․06․2019թ․-ին
ներկայացվել է բողոք Երևան քաղաքի առաջին ատյանի
ընդհանուր իրավասության դատարան։ Երևանի առաջին
ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 09․09․2019
թ․ որոշմամբ բողոքը մերժվել է։

Լիլիթ Մարտիրոսյանը 06․04․2019թ.-ին ՀՀ ոստիկանության
Երևան քաղաքի Կենտրոնի բաժին ներկայացրել է
հաղորդում՝ որ իր կողմից մարդու իրավունքների
վերաբերյալ ՀՀ ազգային ժողովում ելույթից հետո «ՍԱՍ»
սուպերմարկետների ցանցի առաքիչը համացանցում իր
ֆեյսբուքյան
էջի
միջոցով
անօրինական
կերպով
հրապարակել է իր անձնական տվյալները, այն է՝ իր
բնակվելու վայրի հասցեն: Մասնավորապես, «ՍԱՍ»
սուպերմարկետների
ցանցի
առաքիչը,
ով
Լիլիթ
Մարտիրոսյանի պատվերով սնունդ էր առաքել վերջինիս,
տեսնելով որ սնունդ պատվիրողը Լիլիթ Մարտիրոսյանն է,
հրապարակել էր վերջինիս հասցեն իր ֆեյսբուքյան
սոցիալական ցանցում, ինչպես նաև բոլոր ցանկացողներին
պատրաստակամություն էր հայտնել տրամադրել Լիլիթ
Մարտիրոսյանի հեռախոսահամարը։

Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության
դատարանի որոշման դեմ ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք,
որը ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 08․11․2019թ․
որոշմամբ բողոքը մերժվել է, որի դեմ ներկայացվել է
վճռաբեկ բողոք 16․12․2019թ․-ին։ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը
17․01․2020թ․-ին վերադարձրել է Լիլիթ Մարտիրոսյանի
վճռաբեկ բողոքն այն հիմնավորմամբ, որ վճռաբեկ բողոքի
պատճենը Լիլիթ Մարտիրոսյանը չի ուղարկել շահագրգիռ
անձանց՝ «ՍԱՍ» սուպերմարկետների ցանցի առաքիչ
Կարապետ Կարապետյանին և «Արծիվ 30 Արարատ
մահապարտ» խումբ անվանումով անձնակազմի անդամ
Եփրեմ Մարգարյանին։
23․01․2020թ․-ին Լիլիթ Մարտիրոսյանը կրկին ներկայացրել
է վճռաբեկ բողոքը, միևնույն ժամանակ, նշելով, որ Եփրեմ
Մարգարյանը և Կարապետ Կարապետյանը՝ համաձայն ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 31-րդ
կետի, չեն հանդիսանում դատավարության մասնակիցներ և
Լիլիթ Մարտիրոսյանը վճռաբեկ բողոքի պատճենը նրանց
ուղարկելու
պարտավորություն
չունի,
իսկ
դատավարության մյուս մասնակիցներին, ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի համաձայն, վճռաբեկ բողոքի
պատճենն ուղարկվել է։ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 28․02․2020
թ․-ին որոշում է կայացրել վճռաբեկ բողոքն առանց
քննության
թողնելու
մասին՝
նշելով,
որ
Լիլիթ
Մարտիրոսյանը չի շտկել վճռաբեկ բողոքի թերությունները։

Միաժամանակ նույն օրը, Լիլիթ Մարտիրոսյանը
հաղորդում է տվել, որ «Արծիվ 30 Արարատ մահապարտ»
խումբ անվանումով անձնակազմի անդամի կողմից ստացել
է սպանության և բռնության սպառնալիքներ, որը
հրապարկվել է տեսանյութի միջոցով:
Մասնավորապես սպառնալիքներ հնչեցնող անձը իր
տեսանյութում, որը հասանելի է Յութուբ կայքում
տեղադրված տեսանյութի3 2․52 վայրկյանին սպառնում է
սատկացնել նրան և իշխանություններին հորդորում է իրեն
մարդասպան չսարքել։
Տես՝ https://www.youtube.com/watch?v=0JFm45dPuLw
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Հոդված 8-ի խախտումը դրսևորվում է նրանով, որ Լիլիթ
Մարտիրոսյանը,
արդյունավետ
իրավական
պաշտպանության միջոցներից զրկված լինելով, չի
կարողացել պաշտպանել իր անձնական և ընտանեկան
կյանքը հարգելու իրավունքը։

Չքննելով և որոշում չկայացնելով Լիլիթ Մարտիրոսյանի
վճռաբեկ բողոքի վերաբերյալ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը
խախտել է Լիլիթ Մարտիրոսյանի մի շարք իրավունքներ,
ուստի ներկայացվել է բողոք Եվրոպական դատարան։
Մասնավորապես, բողոքում փաստարկվել է, որ խախտվել
են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ,
6-րդ, 8-րդ և 13-րդ հոդվածները։

Ներպետական իրավասու մարմինները հաշվի չեն առել, որ
Լիլիթ Մարտիրոսյանի բնակության վայրի հանրայնացումը
«ՍԱՍ» սուպերմարկետների ցանցի առաքիչի կողմից
խախտել է Լիլիթ Մարտիրոսյանի անձնական կյանքի
իրավունքը։ Հետաքննության մարմինները և առաջին
ատյանի ու ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանները նշել են,
որ
Լիլիթ
Մարտիրոսյանի
հաշվառման
հասցեն
հանրամատչելի տեղեկություն է և դրա հրապարակումը չի
խախտել Լիլիթ Մարտիրոսյանի իրավունքները, այնինչ,
Լիլիթ Մարտիրոսյանը բողոքել էր, որ հրապարակվել է նրա
փաստացի բնակության հասցեն, որը հանրամատչելի չի
եղել, որևէ երրորդ անձի այդ մասին հայտնի չի եղել և դրա
հրապարակման թույլտվություն դրա մասին Լիլիթ
Մարտիրոսյանը չի տվել, սակայն այդ հանգամանքին
ուշադրություն չի դարձվել։ Ավելին, եթե նույնիսկ իսկապես
Լիլիթ Մարտիրոսյանի փաստացի բնակության հասցեն
հանրամատչելի լիներ հանրության համար, նույնիսկ այդ
դեպքում, հաշվի առնելով գործի հանգամանքները, Լիլիթ
Մարտիրոսյանի նկատմամբ տվյալ ժամանակահատվածում
հասարակության որոշ անդամների կողմից ատելության,
սպանության սպառնալիքների առկայությունը, Լիլիթ
Մարտիրոսյանը կարող էր ակնկալել իր անձնական կյանքի,
տվյալների պաշտպանություն, որի մասին նշել է նաև
եվրոպական
դատարանը․
«անձնական
տվյալների
պաշտպանության ոլորտում այն հանգամանքը, որ խնդրո
առարկա տեղեկություններն արդեն գտնվում են հանրային
տիրույթում, դրանք անհրաժեշտաբար չի զրկում 8-րդ
հոդվածով
նախատեսված
պաշտպանությունից»
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(«Սատակունան5 Մարկինապորսի Օյը և
Սատամեդիա Օյն
ընդդեմ Ֆինլանդիայի» [ՄՊ], § 134): Հետևաբար, այն
պարագայում, երբ Լիլիթ Մարտիրոսյանի փաստացի
բնակության հասցեն որևէ կերպ հանրայնացված չի եղել,
որևէ անձ իրավունք չուներ առանց Լիլիթ Մարտիրոսյանի
համաձայնության
հրապարակեր
այն։
Հետևաբար,
համադրելով Կոնվենցիայի 6 և 13 հոդվածների հետ,
խախտվել է նաև կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածը։

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտումը դրսևորվում է
Լիլիթ Մարտիրոսյանի նկատմամբ հնչեցված սպանության
և բռնության սպառնալիքների և այդ առընչությամբ
իրավասու մարմինների կողմից որևէ քննություն
չիրականացնելու
մեջ։
Մասնավորապես,
թե
հետաքննության մարմիններում և թե դատարաններին
ուղղված բողոքներում Լիլիթ Մարտիրոսյանը նշել է, որ իրեն
ուղղված սպանության սպառնալիքները անհրաժեշտ է
դիտարկել նաև խոշտանգման համատեքստում, սակայն,
այդ առումով որևէ քննություն չի իրականացվել։ Ավելին, թե՛
առաջին ատյանի դատարանը, և թե ՛ ՀՀ վերաքննիչ
քրեական դատարանը իրենց որոշումներում որևէ կերպ չեն
անդրադարձել այդ հանգամանքին։
Մասնավորապես, նշվել է մեր կողմից, որ «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» (Գեֆգենն4 ընդդեմ Գերմանիայի ([ՄՊ],
1
թիվ 22978/05,
ՄԻԵԴ 2010թ.)): Նման պարագայում,
խախտվել է նաև Լիլիթ Մարտիրոսյանի՝ խոշտանգումներից
զերծ լինելու իրավունքը, ինչը նաև դրևորվել է պետական
մարմինների և դատական մարմինների այդ հարցը քննելու
բացարձակ հրաժարումով, որևէ իրավասու մարմին որևէ
կերպ չի անդրադարձել այդ հարցին և որևէ իրավական
գնահատական չի տվել։

4.Գեֆգենն ընդդեմ Գերմանիայի - file:///C:/Users/Lawyer/Downloads/Gafgen%20v.%20Germany.pdf
5.«Սատակունան Մարկինապորսի Օյը և Սատամեդիա Օյն ընդդեմ Ֆինլանդիայի
https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/abs/satakunnan-markkinaporssi-oy-and-satamedia-oy-v-finland-eur-ct-hr/2422B53C2171622C34BC3F244A67D5E8
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շՀոդված 13-ի խախտումը դրսևորվել է հետևյալ կերպ.
առանց քննության թողնելով Լիլիթ Մարտիրոսյանի
վճռաբեկ բողոքը՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը խախտել է Լիլիթ
Մարտիրոսյանի
արդյունավետ
իրավական
պաշտպանության միջոցի իրավունքը։ Մասնավորապես,
որպես պատճառ, վճռաբեկ դատարանը նշել էր, որ վճռաբեկ
բողոքի պատճենը Լիլիթ Մարտիրոսյանը չէր ուղարկել
շահագրգիռ անձանց, ինչպիսիք դատարանը դիտել էր
Եփրեմ Մարգարյանին և Կարապետ Կարապետյանին,
այնինչ, ինչպես փաստվեց, նրանք չեն հանդիսացել
դատավարության մասնակիցներ, քանի որ, ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 31-րդ կետի
համաձայն
դատավարության
մասնակիցներն
են
դատախազը (մեղադրողը), քննիչը, հետաքննության
մարմինը, ինչպես նաև տուժողը, քաղաքացիական
հայցվորը, նրանց օրինական ներկայացուցիչները և
ներկայացուցիչները, կասկածյալը, մեղադրյալը, նրանց
օրինական
ներկայացուցիչները,
պաշտպանը,
քաղաքացիական պատասխանողը և նրա ներկայացուցիչը։
Հետևաբար, վճռաբեկ բողոքի պատճենը որևէ այլ անձի
ուղարկելու պարտավորություն Լիլիթ Մարտիրոսյանը
չուներ։ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, ոչ իրավաչափ
պարտավորություն դնելով Լիլիթ Մարտիրոսյանի առջև,
խախտել
է
նրա
արդյունավետ
իրավական
պաշտպանության միջոցի և արդար դատաքննության
իրավունքը՝ հրաժարվելով ըստ էության քննել վճռաբեկ
բողոքը
վարույթ
ընդունելու
հիմնավորումները։
Եվրոպական դատարանը մի շարք որոշումներում
անդրադարձել է դատական մատչելիության խնդրին,
մասնավորապես նշելով․ «պետությունը դատարան դիմելու
իրավունքից օգտվելու համար կարող է սահմանել որոշակի
պայմաններ, «…պարզապես պետության կողմից կիրառված
սահմանափակումները չպետք է այն կերպ կամ այն
աստիճանի
սահմանափակեն
անձի
դատարանի
մատչելիության իրավունքը, որ վնաս հասցվի այդ
իրավունքի բուն էությանը: Բացի այդ, սահմանափակումը
6-րդ հոդվածի 1-ին մասին չի համապատասխանի, եթե այն
իրավաչափ նպատակ չի հետապնդում, և եթե կիրառված
միջոցների և հետապնդվող նպատակի միջև չկա
համաչափության ողջամիտ հարաբերակցություն»

(Case of Khalfaoui v. France, application no. 34791/97,
14/03/2000), կամ «սահմանափակումները չեն կարող
համապատասխանել Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին, եթե
չեն հետապնդում իրավաչափ նպատակ կամ բացակայում է
ընտրված միջոցների և հետապնդվող իրավաչափ նպատակի
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միջև պատճառական կապը (Case of Marini v. Albania (application no. 3738/02), Judgment of 18 December 2007, para. 113)»:
Հետևաբար, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից կիրառված
նորմը ոչ միայն չէր համապատասխանում օրենքին՝ ՀՀ
քրեական դատավարությանը, այլև նման կիրառումը
անհամաչափորեն սահմանափակել է Լիլիթ Մարտիրոսյանի
դատական մատչելիության և, հետևաբար, արդար
դատաքննության իրավունքը։ Վերջինիս վրա դրվել է ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքից չբխող պահանջ,
որի կատարումը չէր բխում նրա պարտականություններից։
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտման հետ միաժամանակ,
խախտվել է նաև Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածը, քանի որ ՀՀ
վճռաբեկ դատարանի կողմից Լիլիթ Մարտիրոսյանի վրա
դրված ոչ իրավաչափ պարտավորությունը զրկել է վերջինիս
արդյունավետ իրավական պաշտպանության միջոցից։
Իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցները
սպառելու կանոնի նպատակն է հնարավորություն տալ
ներպետական
մարմիններին,
մասնավորապես`
դատարաններին,
կանխելու
կամ
վերականգնելու
Կոնվենցիայի ենթադրյալ խախտումները: Սա հիմնված է
13-րդ հոդվածում արտացոլված այն ենթադրության վրա,
համաձայն որի Կոնվենցիայի իրավունքների խախտումների
համար ներպետական իրավական համակարգը պետք է
նախատեսի իրավական պաշտպանության արդյունավետ
միջոցներ (Selmouni ընդդեմ Ֆրանսիայի (ՄՊ), § 74, Kudła
ընդդեմ Լեհաստանի (ՄՊ),§ 152)։ Ուստի, եվրոպական
դատարան ներկայացված5 բողոքով Լիլիթ Մարտիրոսյանն
ակնկալում է իր իրավունքների խախտման ճանաչումը
եվրոպական դատարանի կողմից։
Հ․Գ․ Բողոքը եվրոպական դատարան ներկայացվել է 2020
թվականի սեպտեմբերի 9-ին։
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Նախապատրաստված
նյութերի
արդյունքում
ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հետաքննիչ Գ․
Սիրականյանի կողմից 21․03․2020թ․ որոշում է կայացվել
քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։

2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ին, Aysor.am կայքում
հրապարակված՝
«Կուբայից
ժաանած
14
տրանսգենդերները ՁԻԱՀ վարակակիր են, պնդում է
Մալյանը․ Ի՞նչ է ասում միգրացիոն ծառայությունը»
հոդվածից պարզ է դարձել, որ «ՎԵՏՕ» շարժման
նախաձեռնող Նարեկ Մալյանը վստահեցնում է, որ
Հայաստանում գտնվող Կուբայի թվով 14 քաղաքացիներ
ՄԻԱՎ վարակակիր են։

Նշված որոշման դեմ բերվել է բողոք, որը Երևանի
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների
դատախազության դատախազ Վ․ Ջանազյանի 16․04․2020
թ․ որոշմամբ մերժվել է։

Ըստ այդմ, Նարեկ Մալյանը Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցի
իր էջում գրել էր, որ, «Կուբայից ժամանած թվով 14 հատ
տրանսգենդերները
ՁԻԱՀ
վարակակիր
են։
Սա
պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տեղեկություն է,
կարող եք տարածել։ Ընդհանուր առմամբ 16 հատ են, որից
14-ը ՁԻԱՀ վարակակիր։ Ընդ որում նրանցից մեկը
աշխատում
էր
հացի
փռում»։
Ըստ
այդմ,
Կազմակերպությունը դիմեց իրավապահ մարմիններին՝
քրեական գործ հարուցելու պահանջով, քանի որ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածն արգելում է մարդու
անձնական գաղտնիք համարվող տեղեկությունները
առանց նրա համաձայնության օգատգործել։ Իսկ տվյալ
դեպքում խոսքը գնում է բժշկական գաղտնիք համարվող
անձնական տեղեկությունների մասին։

Որից հետո Կազմակերպությունը դատախազության
որոշումը բողոքարկել է դատարանում և այժմ ընթանում է
քննություն։
Պետք է փաստել, որ տվյալ դեպքում կարող է առկա լինել
նաև բժշկական սպասարկում իրականացնող անձանց
կողմից իրենց հասանելի դարձած բժշկական գաղտնիք
պարունակող տեղեկությունները առանց թույլտավության
երրորդ անձանց բացահայտելու մասին, որը նույնպես
քրեորեն պատժելի է, ուստի, սույն դեպքով քրեական
գործի հարուցումը էական նշանակություն ունի
հետագայում նմանատիպ դեպքերից խուսափելու համար։
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Ա․ Շ․-ին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ
նա 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 ձեռքերով և
ոտքերով 2 և ավելի հարվածներ է հասցրել տրանսգենդեր
կին Վ․-ի 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`
Վ․-ին պատճառելով խոշոր չափերի (1.970.000 ՀՀ դրամ
արժողության) գույքային վնաս:

2019
թվականի
հունվարին
քաղաքացի
Ա․Կ․-ն
խաբեությամբ հափշտակել էր տրանսգենդեր Ա․Ք․-ի
գումարները և ոսկյա զարդերը (ընդհանուր առմամբ
6․000․000 ՀՀ դրամի չափով)։ Գործի քննության ընթացքում
Ա․Ք․-ի փաստաբանը չէր կարողացել հասնել նրան, որպեսզի
հարուցվի քրեական գործ, ինչպես նաև չէր դիմել դատարան
գումարի բռնագանձման համար, որից հետո 2019 թվականի
դեկտեբերին Ա․Ք․-ն դիմել է Կազմակերպություն։
Կազմակերպության ջանքերով և ներկայացված հայցի
արդյունքում դատարանը բավարարեց Ա․Ք․-ի հայցը՝
պարտավորեցնելով Ա․Ք․-ի օգտին բռնագանձել ամբողջ
գումարը և տոկոսները։

Սույն քրեական գործով տեղի ունեցած բազմակողմանի և
օբյեկտիվ քննության արդյունքում տրանսգենդեր կնոջը
ծեծի ենթարկելու և նրա կեղծամը այրելու համար
մեղադրվող անձը կանգնել է դատարանի առջև։

Ներկայումս, Կազմակերպությունը ներկայացրել է երկրորդ
հայցը՝ խնդրելով դատարանին վաճառել Ա․Կ․-ին
սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանը և
դրա վաճառքից ստացված գումարով փոխհատուցել Ա․Ք․-ի
կրած վնասները։

Մեղադրվող անձին սպառնում է պատիժ ազատազրկման
ձևով, և հույս ունենք, որ դատարանի որոշումը կստիպի
մարդկանց զերծ մնալ ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ
բռնություն
կիրառելուց՝
հաշվի
առնելով
նրանց
անհանդուրժող վերաբերմունքը մեր հասարակությունում։
Հերթական դատական նիստը նշանակված է 2021 թվականի
հուլիսի 12-ին։

Հայցը ներկայացվել է 2021 թվականի մայիսի 17-ին և
դատարանն այն ընդունել է վարույթ։
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2020թ․
ամռանը
Կազմակերպություն
է
դիմել
տրանսգենդեր Ա․-ն և հայտնել, որ Ինստագրամ
սոցիալական ցանցում Սուպեր Սաքո բեմական
կեղծանունով հայտնի երգիչը հրապարակել է իր
անձնագրի լուսանկարը, որտեղ երևում է իր
կենսաբանական սեռը՝ գրված արական և ծնողների
կողմից նրան տրված անունը։

2020 թվականի դեպտեմբեր ամսին Կազմակերպություն է
դիմել սեքս աշխատող Ա․-ն և հայտնել, որ ոմն Ա․Կ․
շահադիտական նպատակներով ստիպել է իրեն զբաղվել
սեքս աշխատանքով և դրա դիմաց ստացված գումարները
որպես պարտք վերցրել է իրենից, ինպես նաև պարբերաբար
իրեն ծեծի է ենթարկել։ Ըստ Ա․-ի, դեպքը տեղի է ունեցել
շուրջ երկու տարի առաջ։

Կազմակերպության ձեռնարկած իրավական քայլերի
շնորհիվ հիմնավորվեց, որ առանց Ա․-ի համաձայնության
հրապարակվել է նրա ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական և
կենսաբանական առանձնահատկությունները ներառող
անձնագրի
պատճենը,
որով
բացահայտվել
է
տրանսգենդեր Ա․-ի կենսաբանական սեռը և անունը և
խախտել է տրանսգենդեր անձի անձնական տվյալների
գաղտնիության իրավունքը, հոգեկան ներաշխարհը և իր
գենդերային ինքնությունը։

Կազմակերպությունը, ուսումնասիրելով
տեղեկատվությունը, ներկայացրել է հաղորդում
հանցագործության մասին։
Իրականացնելով բազմաթիվ քննչական գործողություններ,
հարցաքննություններ՝ ՀՀ ոստիկանության Շենգավիթի
բաժնում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 261-րդ հոդվածով։
Ներկայումս, ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի
վարչության Շենգավիթի քննչական բաժնում շարունակվում
է նախաքննությունը և Կազմակերպության փաստաբանը՝
որպես տուժող Ա․-ի ներկայացուցիչ, ակտիվորեն
մասնակցում է քննչական գործողություններին՝ նպատակ
ունենալով բացահայտելու գործի բոլոր հանգամանքները։

Արդյունքում, ՀՀ ոստիկանությունում հարուցվեց
քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 144-րդ
հոդվածով, որը նախատեսում է պատիժ տուգանքով՝
նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից
հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից
երկու ամիս ժամկետով:

Կարծում ենք, որ սույն գործով ճշմարտության
բացահայտումը հնարավորություն կտա հետագայում
կանխարգելելու նման դեպքերը։
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Ա․ Ա․-Ն ԸՆԴԴԵՄ ՍՊԸ-Ի
(Աշխատանքային իրավունքների խախտում)

Կազմակերպությունը
սույն
դատական
գործով
նպատակ է հետապնդում հասնելու Ա․Ա․-ի խախտված
իրավունքների
վերականգնմանը,
ինչպես
նաև
առաջիկայում
պատրաստվում
է
անցկացնել
դասընթացներ տրանս և
ԼԳԲԻՔ անձանց հետ
աշխատանքային իրավունքների հետ կապված, քանի
որ առկա տվյալները գալիս են փաստելու, որ
գործատուները բավականին հաճախ խախտում են
տրանս
և
ԼԳԲԻՔ
անձանց
աշխատանքային
իրավունքները։

Հայաստանի Հանրապետությունում տրանս և ԼԳԲԻՔ
անձանց
նկատմամբ
խտրական
վերաբերմունքի
հաճախակի դրսևորումներից է նաև աշխատանքային
իրավունքների
խախտումները։
Մասնավորապես,
գործատուները հաճախակի աչքի են ընկնում վատ
վերաբերմունքով, չեն վճարում կատարած աշխատանքի
դիմաց կամ օրենքով սահմանված կարգով չեն գրանցում
տրանս և ԼԳԲԻՔ աշխատողներին։
Նման մի դեպքով Կազմակերպություն է դիմել
նույնասեռական Ա․Ա․-ն և հայտնել, որ 2020 թվականի
մայիսին աշխատել է մի ընկերությունում՝ որպես
միջոցառումների կազմակերպիչ, որի ընթացքում իր հետ չի
կնքվել աշխատանքային պայմանագիր, հայտնել է, որ
ընդհանուր առմամբ աշխատել է մեկ ամիս, բայց
գործատուն հրաժարվել է վճարել աշխատավարձը։
Ուսումնասիրելով առկա նյութերը և ապացույցները՝
Կազմակերպությունը գտավ, որ տեղի է ունեցել Ա․Ա․-ի
աշխատանքային իրավունքների խախտում, նրան չեն
գրանցել որպես աշխատող և հրաժարվել են աշխատավարձ
վճարելուց։
Կազմակերպությունը Ա․Ա․-ի անունից դիմել է դատարան՝
աշխատանքային հարաբերությունները ծագած ճանաչելու
և չվճարված աշխատավարձի գումարը բռնագանձելու
պահանջով։
Հայցադիմումը ներկայացվել է 2020 թվականի հոկտեմբեր
ամսին և նշանակված է դատական նիստ 2021 թվականի
հուլիսի 7-ին։
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ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔ
(Մ․Օ․-ն ընդդեմ ՀՀ ոստտիկանության)

«Իրավունքի կողմ» ԻՀԿ փաստաբանի կողմից ՀՀ
վարչական դատարան ներկայացվեց հայցադիմում, որով
պահանջվում էր անվավեր ճանաչել ՀՀ ոստիկանության
Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի կողմից
Մ․Օ․-ի նկատմամբ նշանակված տուգանքը։

2020 թվականին բռնկված կորոնավիրուսի համավարակը
դժվարություններ ստեղծեց ամբողջ աշխարհում, այդ
թվում՝ հանգեցրեց մարդկան իրավունքների խախտմանը և
վատթարացմանը։
Համավարակի շրջանում օրենքի գերակայությանը և
մարդու իրավունքների պաշտպանությանը անդրադարձել
է Եվրոպայի խորհուրդը՝ հրապարակելով ուղենշային
գործողությունների գործիքակազմ6 ։

ՀՀ վարչական դատարանը, քննելով հայցը, 2020թ․
դեկտեմբերի
10-ին
կայացրած
վճռով
որոշեց
ամբողջությամբ բավարարել այն և անվավեր ճանաչվեց Մ․
Օ․-ի նկատմամբ նշանակված տուգանքները7։

Համավարակի պայմաններում առկա մարտահրավերներին
անդրադարձել է նաև ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանը՝ իր մտահոգություններն արտահայտելով
համավարակի համատեքստում մի շարք հիմնարար
իրավունքների խախտման կապակցությամբ։

Հանրային առողջությունը կարևոր և գերակա է ցանկացած
պետության համար, սակայն դրա համար կիրառվող
միջոցները չպետք է անհարկի սահմանափակեն մարդկանց
իրավունքները և պետք է հետապնդեն իրավաչափ
նպատակ։

Չնայած
որ
համավարակն
ազդել
է
նաև
Կազմակերպության վրա, որն այդ ընթացքում հեռավար էր
աշխատում,
այնուամենայնիվ,
Կազմակերպության
իրավաբանական բաժինը շարունակել է 24/7 ռեժիմով
աշխատել
և
ապահովել
համայնքի
անդամների
իրավունքների պաշտպանությունը։

Ուստի,
այս
տեսանկյունից
Կազմակերպությունը
կարևորում է բալանսավորված մոտեցումը, որը կապահովի
հանրային բարօրությունը և միևնույն ժամանակ,
արտակարգ միջոցառումները չպետք է խախտեն մարդու
հիմնարար իրավունքները։

Մասնավորապես, Մ․ Օ․-ն դիմել էր Կազմակերպություն,
խնդրելով աջակցել ոստիկանության կողմից արտակարգ
դրության պայմաններում մեկուսացման կանոնները
ենթադրաբար խախտելու համար նշանակված տուգանքը
վիճարկելու համար, որով նշանակվել էր տուգանք 100․000
ՀՀ դրամ, իսկ այնուհետև այն փոփոխվել էր և նշանակվել
էր տուգանք 10․000 ՀՀ դրամ։

6
7

Տես՝ h�ps://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respec�ng-human-rights-covid-19-07-042020-arm/16809e3811
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ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՆՍ ԱՆՁԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ ՊՈՌՆԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
ՏԱՐԱԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

2021 թվականի հունիսի 12-ին Դ․-ն, ով տրանս անձ է,
բռնության է ենթարկվել իր նախկին ընկերոջ կողմից։
Վերջինս Դ․-ի տեսնելու պատրվակով զանգահարել է նրան և
այցելել Դ․-ի բնակարան։ Հասնելով բնակարան՝ Դ․-ի
նախկին ընկերը և նրա հետ եկած անձը հրահրել են վեճ,
սպառնալիքներ և դրանից հետո ծեծի են ենթարկել Դ․-ին,
վերջինս ստացել է բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ,
այդ թվում՝ քթի կոտրվածք։

2020 թվականի ամռանը տրանսգենդեր Ն․Ա․-ն դիմել է
Կազակերպություն և հայտնել, որ իրեն ցանկանում են
մեղադրանք առաջադրել պոռնկագրական նյութեր
տարածելու համար։

Դ․-ին հաջողվել է զանգահարել շտապօգնություն և
ժամանած շտապ օգնության բժիշկները տեղափոխել են
նրան հիվանդանոց, որտեղից և ահազանգել են
ոստիկանություն։

Կազմակերպության
փաստաբանը՝
գործում
ներգրավվելով որպես Ն․Ա․-ի պաշտպան, պարզեց, որ
իրականում Ն․Ա․-ն չի տարածել որևէ տեսանյութ իր
սոցիալական կայքի էջով, այլ տեղադրել է հղում՝ իր
մասնակցությամբ տեսանյութի վերաբերյալ։

Ըստ ոստիկանության՝ Ն․Ա․-ն իր ֆեյսբուք սոցիալական
ցանցի միջոցով տարածել է պոռնկագրական բնույթի
տեսանյութ։

Ներկայումս, Դ․-ին տրվել է դատաբժշկական ուղեգիր.
մարմնական
վնասվածքների
գնահատումից
հետո
կհարուցվի քրեական գործ և կկատարվի նախաքննություն։
Սույն դեպքը վկայում է տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց
նկատմամբ անհանդուրժող վերաբերմունքի առկայության
մասին։ Ավելին, նման վերաբերմունքը փոխակերպվել է ծեծի
և բռնության:

Մեղադրանքի շրջանակում պաշտպանական կողմը
հանդես է եկել այն դիրքորոշոմամբ, որ Ն․Ա․-ի կողմից
հղումը տեղադրելու գործողությունը չի կարող նույնանալ
տեսանյութ տարածելու հետ և Ն․Ա․-ին չի կարող
մեղադրանք առաջադրվել պոռնկագրական բնույթի
նյութեր տարածելու համար։
Ներկայումս, ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժնում քննվող քրեական
գործով որևէ քնչական գործողություն չի իրականացվում
Ն․Ա․-ի մասնակցությամբ և ենթադրվում է, որ, ի վերջո, Ն․
Ա․-ի նկատմամբ մեղադրանքը վերացվելու է, և քրեական
գործի վարույթը կարճվելու է։

Կազմակերպությունը հետամուտ է լինելու, որպեսզի
մեղավորները պատժվեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով։
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ՄԵՋԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
ՏՈՒԺԱԾ ԱՆՁԱՆՑ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Տրանսգենդեր կին
Կանգնած էի այգու սկզբնամասում,ինձ մոտեցավ մի
տղամարդ ու սկսեց հարվածներ հասցնել մարմնիս տարբեր
մասերին,ես ընկա գետնին, որից հետո կրակայրիչով այրեց
գլխիս եղած կեղծամը, ես ընկել էի գետնին ամբողջ մարմինս
ցավում էր հարվածներից։

Տրանսգենդեր կին
Նրանք երկուսով էին, սկզբից մեկը հարվածեցդեմքիս,
ապա հաջորդը հարվածեց քթիս սկսեցի արնահոսել, մի
կողմից փորձում էի դադարեցնել արնահոսությունը,
մյուս կողմից համոզում էի այլևս չծեծեն ինձ, նրանց
ձեռքին կար ձեռնոցներ և ասեղներ անընդատ ինձ ասում
էին որ դու պիտի մահանաս

Տրանսգենդեր կին
Հյուսիսային պողոտայում Գլխիս վերևում էին
հավաքվել հազարավոր անձիք,փորձում էին ինձ
հեռացնել այդտեղից, նրանք վանկարկում էին
«սպանել սրան» «քշել սրա նմաններին այս սուրբ
երկրից» «այս երկիրը քո տեղը չի»և մի շարք այլ
բառեր, ես սառել էի կորցրել էի ինձ, կարծես ես
կտրված եմ այս հասարակությունից։
Այդ դեպքից ի վեր ես հաճախում եմ հոգեբանի մոտ

Տրանսգենդեր կին

վերականգնելու ինձ, ես կոտրված եմ։

Մեզ վռնդեցին սպորտային ակումբից, ասելով
որ սա ձեր տեղը չի «կարգի» մարդկանց տեղն է։
Ու այս խմդիրը ամեն քայլափոխին է, խանութում,
սրճարանում, հասարակական այլ վայրերում։
Մենք արդեն մտածում ենք երկրից լքելու ու երբեք
հետ չվերադառնալու համար։

Տրանսգենդեր կին
Երեկոյան հաճախորդը մտնելով իմ բնակարան, սկսեց
ինձ սպառանալ որ գումար չի վճարելու, ես խնդրեցի
դուրս գալ տանից, սկայն նա սկսեց գոռալ, ես վախեցել
էի, որ հարևանները կիմանան իմ մասին ու ինձ շենքից
կվռնդեն, փորձում էի հանգստացնել, սկայն նա
սպառնում էր որ եթե անվճար չանեմ ինձ կվնասի, ես
շարունակում էի ասել որ դուրս գա այլապես
ոստիկանություն կհրավիրի, նա լսելով
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Ներկայում, Կազմակերպությունը շարունակում է իրավաբանական աջակցություն տրամադրել իր շահառուներին՝
խթանելով նրանց անվտանգության և բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը, համայնքի սոցիալական և մշակութային
ներգրավվածությունը ։

20
1

1

Ռազմավարական
դատավարություն՝

Եվրոպական դատարանում
գտնվող գործ՝

Դատական գործեր՝

Կազակերպությունն իրավաբանական
աջակցություն է տրամադրել 412 տրանս
և ԼԳԲԻՔ անձանց։

412
Իրավաբանական աջակցությունը վերաբերել է ոստիկանության, պետական մարմինների հետ հարաբերություններին,
աշխատանքային հարաբերություններին, սպասարկման ոլորտին, դատարաններին, զինկոմիսարիատներին, ընտանեկան
հարաբերություններին. առանցքային գործերը ներկայացված են հաշվետվության մեջ։

19

Այս ընթացքում Կազմակերպությունը
մասնակցել է թվով 52 դատական
գործերի քննությանը, որոնցից 12-ը
շարունակում է լինել ընթացքի մեջ։

60

52

Կազմակերպության փաստաբանը
ներկայացուցչություն է ապահովել
ոստիկանությունում և քննչական
մարմիններում, մասնակցել է
հարցաքննությունների 60 քրեական
գործերով, որոնցից 8-ը ընթացքի մեջ է։

Միևնույն ժամանակ, պարբերական ռեժիմով Կազմակերպությունը շարունակել է իրավաբանական օգնության
տրամադրումը, որը չի ենթադրում անմիջական մասնակցություն ոստիկանության բաժիններում, այդպիսի
խորհրդատվությունը տրամադրվում է հեռախոսով և անմիջական՝ Կազմակերպության գրասենյակում՝ Կազմակերպության
կողմից իրականացված Թեժ գիծ ծառայության միջոցով։ Թեժ գիծ ծառայության շնորհիվ Կազմակերպությունը
իրավաբանական օգնություն է տրամադրել շաբաթվա բոլոր օրերին և ժամերին՝ 24/7 ռեժիմով։ Թեժ գիծ ծառայության
շնորհիվ հաջողվել է օպերատիվ կերպով ապահովել իրավաբանի օգնությունը տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց։ Այսպես․

Զանգերից 30-ը վերաբերել են ոստիկանությունում տրանսգենդեր անձանց խնդիրներին։
Զանգերից 101-ը կապված են եղել պետական այլ մարմիններում իրականացված աշխատանքների հետ՝ ՀՀ ԱՆ ՔԿԱԳ,
զինվորական ստորաբաժանումներ, նախարարություններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։
Զանգերից 55-ը կապված են եղել սպասարկման ոլորտի հետ, երբ տրանսգենդեր անձինք առնչվել են խտրականության՝
ինչ-ինչ ծառայությունից օգտվելիս (սուպերմարկետներ, սրճարաններ, սպորտային ակումբներ, դեղատներ և այլն)։
Մեծամասաբ, փաստաբանի զանգից հետո խնդիրը կարգավորվել է։

30

55

20

101

Զանգերից 115-ը կապված են եղել ընտանիքում կամ կենցաղում տրանսգենդեր անձանց խնդիրների հետ և ընտանեկան
հարաբերությունների հետ։

Ոստիկանությունում խնդիրները կապված են բռնության, ծեծի, անձնական տվյալների հրապարակման,
խարդախության և այլ դեպքերի հետ։
Ինչ վերաբերում է պետական մարմիններում գործող խնդիրներին, դրանք հիմնականում կապված են ՔԿԱԳ
մարմինների, զինված ուժերի, անձնագրային բաժինների հետ։
Մասնավորապես, 12 գործով Կազմակերպությունն աջակցել է տրանսգենդեր անձանց փոխել անձնագրում անունը,
օգնել է տրանսգենդեր անձանց կարգավորել առկա խնդիրները Երևանի և մարզային տարբեր
զինկոմիսարիատներում։
Սպասարկման ոլորտի խնդիրներից պետք է նշել, որ զանգահարել է տրանս Մ․-ն և հայտնել, որ իրեն հրաժարվել են
Յանդեքս տաքսի ծառայության միջոցով սպասարկել։ Բողոքներից հետո տաքսի ծառայությունից ներողություն են
խնդրել Մ․-ից և վարորդին ազատել են աշխատանքից։
Ուշադրության է արժանի նաև Մալի սպորտային ակումբի կողմից ԼԳԲՏ անձանց սպասարկելուց հրաժարվելու
դեպքը, որի վերաբերյալ Կազմակերպության կողմից նախաձեռնված և հաղթական ավարտի հասցված դեպքը
մանրամասն ներկայացված է սույն հաշվետվության մեջ։
Ներկայումս Կազմակերպությունն ամբողջ ծավալով շարունակում է իրավաբանական օգնության տրամադրումը
տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց:
տրամադրումը տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց։
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Աշխարհում և մասնավորապես Հայաստանում առկա
մարտահրավերները ստիպում են Կազմակերպությանը
լինել զգոն և նախանձախնդիր՝ տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց
իրավունքները պաշտպանելու գործում։ Համավարակը և
2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը էապես
խնդիրներ են ստեղծել Հայաստանում՝ սոցիալական,
տնտեսական,
անվտանգային
և
իհարկե
մարդու
իրավունքների պաշտպանության բնագավառում։

Եզրափակելով՝ ցանկանում ենք արձանագրել, որ տրանս և
ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ կատարվող բռնությունները
կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է կատարել որոշակի
օրենսդրական բարեփոխումներ։

Այս ամենից զերծ չի մնացել նաև տրանս և ԼԳԲԻՔ
համայնքը, որը ստիպում է լինել առավել ուշադիր նրանց
խնդիրների
նկատմամբ՝
բացառելու
բռնությունը,
ատելության խոսքը և վատ վերաբերմունքը նրանց
նկատմամբ։

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ․
Մասնավորապես, անհրաժեշտ է, որպեսզի ՀՀ քրեական
օրենսգրքում ամրագրվի տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց
նկատմամբ բռնությունը որպես գենդերային և սեռական
խտրականության հիմքով կատարվող հանցագործություն։

2019 թվականին Human Rights Watch կազմակերպությունը,
նկարագրելով տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց վիճակը
Հայաստանում, գրել է, որ․ «ԼԳԲՏ անձինք ենթարկվում են
հետապնդումների, խտրականության և բռնությունների»։

Ներկա պահին, այդպիսի բռնությունները որակվում են որպես
ծեծ, ինչը չի արտացոլում բռնարարի մոտիվացիան։ Այսինքն,
տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ ոտնձգությունները
պետք է կարգավորվեն առանձին հոդվածով, այլ ոչ թե
ընդհանուր կերպով։

Ուստի, Կազմակերպությունը շարունակում է ատիվ
ներգրավվածություն ունենալ ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների
պաշտպանության գործում՝ այդ նպատակով օգտագործելով
ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված և հասանելի միջոցները՝
դատարանների, ոստիկանության և այլ պետական
մարմինների միջոցներով։

Միևնույն ժամանակ, շարունակվում է տրանս և ԼԳԲԻՔ
անձանց նկատմամբ ատելության խոսքի գեներացիան, ինչը
նույնպես չի արտացոլվում ՀՀ քրեական օրենսգրքում։ Ճիշտ է,
2020 թվականին ՀՀ-ում ընդունվեց և ուժի մեջ մտավ
բռնությունը արդարացնող դեպքերի քրեականացումը,
սակայն, դա չի վերաբերում ատելության խոսքին, ինչը
շարունակում է բարձր մակարդակի վրա գտնվել և
խրախուսվել հասարակության որոշ արմատական խմբերի
կողմից։

Կազմակերպության հավատամքն է, որ տրանս և ԼԳԲԻՔ
անձանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում
կարող է տեղի ունենալ միայն համերաշխության
մթնոլորտում և բռնությունից և ատելությունից զերծ
հասարակությունում։

ՀՀ-ում օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու,
օրենքներ
ընդունելու
և
օրենսդրական
նախաձեռնություններով հանդես գալու իրավունք ունեն ՀՀ
կառավարությունը և ՀՀ ԱԺ խմբակցությունները, ուստի
թվարկված խնդիրների լուծման համար նրանց հետ
աշխատելու անհրաժեշտություն կա:

Այդ նպատակին հասնելուն միջոցներից մեկը իրավական
ճանապարհն է, որի տրամադրած ամբողջ գործիքակազմը
Կազմակերպությունը շարունակելու է օգտագործել՝
ձգտելով տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց շրջանում հասնել
անվտագության և ապահովության։
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Ոստիկանությունում կրթական բարեփոխում․

Պետական մարմիններ, բժշկական
հաստատություններ և սպասարկման ոլորտ․

Միևնույն ժամանակ, առ այսօր խնդիր է մնում
ոստիկանության և քննչական մարմինների վերաբերմունքը
տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ, ուստի անհրաժեշտ
է իրականացնել որոշակի կրթական և ուսումնական
ծրագրեր նրանց հետ։ Դա բացատրվում է այն
հանգամանքով,
որ
նշված
անձինք
հաճախակի
ոստիկանության
բաժանմունքներում
ոչ
պատշաճ
վերաբերմունք
են
ցուցաբերում
տրանս
անձանց
նկատմամբ, ծաղրում են և թույլ չեն տալիս իրացնելու իրենց
հիմնարար իրավունքները։ Այս տեսանկյունից պետք է նշել,
որ Կազմակերպությունը մի քանի դեպքերով դիմումներ է
հասցեագրել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին,
որոնք վերաբերում են ոստիկանությունում տրանս և
ԼԳԲԻՔ անձանց իրավունքների խախտմանը։

Տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք ենթարկվում են խտրականության
նաև
պետական
այլ
մարմինների
հետ
հարաբերություններում և այլ անձանց համեմատ
անհավասար վերաբերմունքի են արժանանում։ Դա կարող է
վերաբերել ծառայությունների, իրավունք վերապահող
փաստաթղթերի ստացմանը և այլ դեպքերին, երբ
ծառայություն տրամադրողը անհարկի ձգձգում է տրանս և
ԼԳԲԻՔ անձանց իրավունքների իրականացումը, ինչն
ապահովված է օրենքով։
Տրանս և ԼԳԲԻՔ անձինք հաճախակի խտրականացվում են
նաև
բժշկական
հաստատություններում՝
բժշկական
ծառայություններ ստանալիս, որն արտահայտվում է նրանց
չսպասարկելով,
վատ
վերաբերմունքով։
Դա
պայմանավորված է նաև նրանով, որ հայ բժիշկները
մեծամասամբ կրթված չեն տրանս անձանց հետ աշխատելու
համար։ Ինչպես նաև բացակայում են օրենսդրական
կարգավորումները՝
կապված
սեռափոխության,
հորմոնաթերապիայի հետ, և բժիշկները պարզապես չգիտեն
ինչպես օգնել տրանս անձանց։

Մասնավորապես, մի դեպքով, ՀՀ քննչական կոմիտեի
Երևան քաղաքի վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ
բաժնի քննիչը հրաժարվում էր վերադարձնել տրանս անձից
խուզարկությամբ վերցված անձնական օգտագործման
հեռախոսը, և միայն
Կազմակերպության բողոքներից
(ուղղված ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին) հետո
քննիչը ստիպված վերադարձրեց հեռախոսը։

Այս ոլորտում Կազմակերպությունը համագործակցում է
միջազգային կազմակերպությունների և Հայաստանում
Նիդերլանդների դեսպանության հետ՝ լուծելու բժշկական
ծառայությունների ոլորտում տրանս անձանց խնդիրները,
որոնք
վերաբերում
են
այդ
ծառայությունների
հասանելիությանը և մատչելիությանը։

Այդպիսի դեպքերը ցույց են տալիս, որ դեռևս շատ
աշխատանքներ
կան
իրականացնելու՝
հասնելու
նմանատիպ դեպքերի չեզոքացմանը և տրանս և ԼԳԲԻՔ
անձանց իրավունքների պաշտպանությանը։

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել սպասարկման
ոլորտում տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց մատուցվող
ծառայությունները հասանելի դարձնելուն։ Տվյալ դեպքում
ուղենիշային է Մալի սպորտայի ակումբի կողմից երեք
տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ դրսևորված
խտրական մոտեցման վերաբերյալ դատական գործի
հաղթանակը։
Այնուամենայնիվ, գտնում ենք, որ օրենսդրության մեջ պետք
է հստակ ամրագրվի տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ
ցանկացած տեսակի խտրականությունը՝ պայմանավորված
նրանց
գենդերային
ինքնությամբ
կամ
սեռական
կողմնորոշվածությամբ։
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Զանգվածային լրատվամիջոցներն ԶԼՄ

Միայն նման կարգավորումը հնարավորություն
հնարավորինս բացառել խտրականության դեպքերը։

Խուսափել սխալ և ապակողմնորոշող տերմինաբանության
կիրառումից և դադարեցնել խտրականության քարոզը
տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ:

կտա

Եզրափակելով
վերոգրյալը՝
պետք
է
նշել,
որ
Կազմակերպությունը շարունակելու է աշխատել պետական
մարմինների,
միջազգային
կազմակերպությունների,
ԶԼՄ-ների հետ՝ առաջ մղելու տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց
իրավունքների պաշտպանությունը, հասնելու նրանց
տրամադրվող ծառայությունների մատչելիությանը և
հասանելիությանը,
մշակելու
և
իրականացնելու
օրենսդրական բարեփոխումներ՝ ի նպաստ տրանս և
ԼԳԲԻՔ անձանց։

Տրանսգենդեր անձանց վերաբերող հարցերը լուսաբանել
ներառականության և զգայունության սկզբունքներից
ելնելով:
Դադարել
սնել
թյուր
նախապաշարմունքներ
և
կարծրատիպեր տրասնգենդեր անձանց մասին՝ նրանց
ներկայացնելով որպես հիվանդ, վարակակիր անձինք, ովքեր
ցանկանում են ոչնչացնել հայկական ավանդույթները և
մշակույթը:

Հիմք ընդունելով Հայաստանում տրանսգենդեր անձանց
հանդեպ տիրող ներկա իրավիճակը՝ «Իրավունքի կողմ»
իրավապաշտպան ՀԿ-ն կոչ է անում՝

Հարգել տրանսգենդեր անձանց անձնական կյանքը և
համագործակցել տրանսգենդեր անձանց հետ՝ նրանց մասին
լրատվական նյութեր պատրաստելիս։

Քաղաքացիական հասարակությանը

Պետական մարմիններին

Լինել համերաշխ տրանսգենդեր համայնքի հետ և ընդգրկել
տրանսգենդեր անձանց խնդիրներն իրենց օրակարգում:

Իրականացնել
համապատասխան
իրավական
բարեփոխումներ՝ ապահովելու տրանսգենդեր անձանց
գենդերի իրավական ճանաչումը՝ հիմնվելով ինքնորոշման
իրավունքի, հոգևոր և ֆիզիկական անձեռնմխելիության
վրա՝
վերացնելով
հարկադրական
բժշկական
միջամտությունների պահանջը։

Բարձրաձայնել
համակարգային
մասին։

տրանսգենդեր
խնդիրների ու

անձանց
հանդեպ
իրավախախտումների

Թարմացնել իրավահավասարության մասին օրենքի
նախագիծը` ներառելով խտրականության արգելքը`
պայամանավորված
գենդերային
ինքնությամբ
և
գենդերային ինքնարտահայտմամբ։

Շարունակել ջատագովություն իրականացնել հանուն
տրանսգենդեր անձանց իրավունքների, գենդերային
հավասարության և սոցիալական արդարության։
Նախագծել և իրականացնել միայն այնպիսի ծրագրեր,
որոնք համապատասխանում են մարդու իրավունքների
սկզբունքներին
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Օրենքով
ապահովել
ատելության
հիմքով
հանցագործություններից
և
ատելության
խոսքից
տրանսգենդեր անձանց պաշտպանվածությունը, վարել
միջադեպերի փաստագրումը և (ինչպես ԵԱՀԿ մասնակից
այլ երկրներ) ներկայացնել հաշվետվություններ։ Օրենքով
ամրագրել տրանս և ԼԳԲԻՔ անձանց նկատմամբ
բռնության դեպքերը որպես ինքնուրույն հանցակազմ:

«Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն հիշեցնում է, որ
բոլոր մարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ՝ ապրելու
բռնությունից, հալածանքներից, խտրականությունից և
խարանից զերծ: Մարդու իրավունքների լիարժեք
պաշտպանությունը և գենդերային հավասարության
հաստատումը
ժողովրդավարության
կայացման
գործընթացի կարևոր բաղադրիչներն են:

ՀՀ
կրթական
համակարգում
գործող
ընթացիկ
ուսումնական ծրագրերը տրանսգենդեր և ԼԳԲԻՔ
անձանց
իրավունքների
տեսանկյունից
դարձնել
ներառական
և
ուսուցանել
ներառականություն,
սեռականություն և գենդերային հիմնահարցեր:

«Իրավունքի
կողմ»
իրավապաշտպան
ՀԿ-ն
վերահաստատում է հանուն հավասարության իր որդեգրած
արժեքներն ու ռազմավարությունը և շարունակելու է
ջանքեր չխնայել Հայաստանում տրանսգենդեր և ԼԳԲԻՔ
անձանց իրավահավասարության հաստատման համար:

Իրականացնել
համապատասխան
միջոցառումներ՝
տրանսգենդեր
անձանց
նկատմամբ
կատարված
բռնության, ատելության և խտրականության բոլոր
դեպքերն
արդարացիորեն
և
անաչառորեն
ուսումնասիրելու համար։
Դադարեցնել ատելության, խտրականության և ծաղրանքի
խրախուսանքը տրանսգենդեր անձանց հանդեպ՝ ԼԳԲՏ
խնդիրների քաղաքականացման միջոցով:

Կրոնական առաջնորդներին՝

Խրախուսել
սիրո,
հանդուրժողականության
և
համերաշխության մթնոլորտ՝ առանց խտրականության:
Ընդունել
տրանսգենդեր
հավատացյալներին
եկեղեցիներում և վերացնել բոլոր տեսակի խոչընդոտները
հավատացյալների համայնքի լիարժեք անդամ լինելու
համար:
Դադարեցնել ատելության խոսքը և կոչը տրանսգենդեր
անձանց նկատմամբ, ինչը, անկասկած, հակասում է
ցանկացած կրոնական արժեքներին:
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Սույն զեկույցի պատրաստումը հնարավոր է դարձել «Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի»
ֆինանսական աջակցությամբ։ Սույն զեկույցում արտահայտված տեսակետները պարտադրիր չէ, որ արտացոլեն
«ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամի» դիրքորոշումը։
Բովանդակության համար ողջ պատասխանատվությունը կրում է «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան հկ-ն։
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