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Հայաստանում սույն թվականի հունվար-հունիս ամիսներին իրականացված քանակական 

հետազոտության արդյունքում հաստատվել է «նույնասեռականություն» երևույթի և ԼԳԵՓ 

անհատների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման անհրաժեշտությունն անգամ 

այնպիսի օգնող մասնագիտությունների ներկայացուցիչների շրջանում, ովքեր առաջին 

հերթին պետք է տիրապետեն օբյեկտիվ տեղեկատվությանը, պահպանեն 

մասնագիտական էթիկան և ունենան մշակութային իրավասություն: Այդ մասնագետների, 

մասնավորապես հոգեբանների, մանկավարժների, իրավաբանների ու բժիշկների դերն 

ավելի քան նշանակալի է, քանի որ նրանք պետք է տրամադրեն պրոֆեսիոնալ 

ծառայություններ՝ անկախ իրենց դիմողի կարգավիճակից կամ որևէ հատկանիշից 

(ազգություն, սեռ, սեռական կողմնորոշվածություն կամ այլ): Մինչդեռ հետազոտությունը 

ցույց է տալիս, որ այդ մասնագետների շրջանում առկա են խեղաթյուրված ու 

կարծրատիպային պատկերացումներ նույնասեռականության մասին, ինչով հաճախ և 

պայմանավորվում է նրանց խտրական վերաբերմունքը ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ: 

Նույնասեռականության ընկալումը տարբեր մասնագետների կողմից 

 

 

 

 

 

 

 

Քանի որ Հայաստանում ԼԳԵՓ համայնքի կոնսոլիդացումն ուղեկցվում է բազմաթիվ 

խոչընդոտներով՝ թե միկրո-, թե մակրոմակարդակներում, նույնավախություն 

(homophobia) ունեցող մարդիկ, իշխանություն ունեցողները և անհանդուրժողականություն 

դրսևորող ինստիտուտները հեշտությամբ կարող են ազդել հասարակական կարծիքի վրա 

և խեղաթյուրել ԼԳԵՓ համայնքի և, առհասարակ, սեռական բազմազանության մասին 

տեղեկատվությունը, ավելի արմատացնել սեռական կողմոնորոշվածության հիման վրա 

խտրականությունը: Օբյեկտիվ գիտելիքի ու տեղեկատվության պակասն այս դաշտում, 

մասնավորապես ԼԳԵՓ անհատների կարիքների, կենսակերպի, վարքագծի վերաբերյալ, 

ստեղծում է նրանց պիտակավորելու ու խտրականության զոհ դարձնելու հիմքեր: Արդի 

իրավիճակը բերում է ԼԳԵՓ անհատների ոչ միայն անհատական մակարդակի 

(միկրոմակարդակ) խոցելիության, երբ առանձին քաղաքացիներ ունենում են իրավական, 
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սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսական հիմնախնդիրներ, այլև ավելի լայն, համայնքային 

մակարդակի (մեզոմակարդակ) խոցելիության, որը պայմանավորված է գործոնների 

ավելի բարդ համակցությամբ և ունի ավելի զգալի հետևանքներ հասարակությունում, 

մասնավորապես, սեռական կողմնորոշվածություն ու գենդերային ինքնության (ՍԿԳԻ) 

հիման վրա խտրականության պատճառով ԼԳԵՓ անհատների շրջանում կարող է աճել 

կոմերցիոն սեռական ծառայություններ առաջարկողների թիվը (CSW), ՄԻԱՎ և ՍՃՓԻ 

տարածման հավանականությունը, քանի որ նրանց արտամղելու/մերժելու հետևանքով 

նվազում են արտագալուստի (coming out), «պաշտպանված սեռական վարքագծի», առողջ 

ապրելակերպ վարելու, առողջապահական ծառայություններից օգտվելու, կայուն 

աշխատանք ունենալու հնարավորությունները:  

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հանդուրժողականությունը 

խրախուսող, մշակույթների համակեցության նորմերը հստակ սահմանող, Մարդու 

իրավունքների իրացման հնարավորությունը երաշխավորող հակախտրական 

օրենսդրությունը, որը հանդիսանում է հասարակության մեջ հանդուրժող միջավայրի 

ձևավորման անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը, բարձրացնում է այդ 

հասարակությունների «օգտակար գործունեության գործակիցը», քանի որ բոլորը 

հավասար են օրենքի առջև և ունեն անքակտելի իրավունքներ: Մինչդեռ 2011 և 2013 թթ. 

իրականացված հետազոտությունների արդյուքները ցույց են տալիս, որ հայաստանյան 

հասարակության մեջ, անգամ բարձրագույն կրթություն ունեցող ու իրենց 

մասնագիտական դաշտում գործող օգնող մասնագետների շրջանում առկա է 

անհանդուրժողականությունը ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ: 

«Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնության շրջանակներում 

իրականացված հետազոտության միջոցով, այսպիսով, հաստավեց այն փաստը, որ 

Հայաստանում ԼԳԵՓ համայնքի իրավուքների սահմանափակումը և նրանց նկատմամբ 

խտրականությունը հանդիսանում են իրողություն, որն անուշադրության մատնելն 

առնվազն հակասում է մեր երկրի հիմնական օրենքին` ՀՀ սահմանադրությանը և այն 

միջազգային փաստաթղթերին, որոնք ՀՀ-ն վավերացրել է վերջին տարիներին (ՄԻՀՀ, 

ՔՔԻՄԴ, ՏՍՄԻՄԴ և այլն): Ի տարբերություն մի շարք երկրների (հիմնականում 

Եվրոպայում)` ՀՀ-ում դեռևս չեն վավերացվել սեռական փոքրամասնությունների 

իրավահավասարությունը երաշխավորող և նրանց հանդեպ խտրականությունը 

դատապարտող որոշ միջազգային փաստաթղթեր, մինչդեռ ԼԳԵՓ անհատների 

իրավունքների և շահերի պաշտպանության համար անհրաժեշտ է առնվազն ունենալ 

հակախտրական օրենսդրություն և որոշում կայացնողների շրջանում իրազեկվածության 
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ու հանդուրժողականության բավարար մակարդակ: (“UN Political Statement on Non 

Discrimination” միայն խտրականության բոլոր ձևերին անդրադառձող միջազգային 

փաստաթղթերից, թերևս, միակն է, որը ՀՀ-ն վավերացրել է /12.08.2008/) Այնուամենայնիվ 

ՀՀ-ն միացել է Մարդու Իրավունքերին վերաբերող միջազգային հիմնական 

մեխանիզմներին, տարածաշրջանային պայմանագրերին, ներառյալ ԵԽ պայմանագրերը, 

մասնավորապես ընդունելով Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի 

իրավասությունը, ինչը ենթադրում է որոշակի պարտավորությունների ստանձնում և 

համագործակցություն Մարդու Իրավունքներով զբաղվող մարմինների հետ (ՄԱԿ, ԵԽ, 

ԵԱՀԿ): Բացի դրանից, 2004թ-ից ՀՀ-ում հիմնվեց Մարդու Իրավունքների պաշտպանի 

ինստիտուտը, որում, թեև հիմնադրման պահից մինչ վերջերս հերքվում էր ՍԿԳԻ-ով 

պայմանավորված հանցագործությունների ու Մարդու Իրավունքների ոտնահարման 

դեպքերի առկայությունը մեր երկրում, հիմնավորելով դա համապատասխան դիմումների 

բացակայությամբ, վերջին երկու տարվա ընթացքում ԼԳԵՓ համայնքի իրավուքներին ու 

կարիքներին արձագանքելու առումով որոշակի քայլեր իրականացվեցին, 

մասնավորապես խոսքը վերաբերում է ԼԳԵՓ համայնքի հետ կապված հարցերով 

զբաղվող երկու տեղական ՀԿ-ների հետ 2011թ. հուշագրերի ստորագրմանը և 

համագործակցելու պատրաստակամության ամրագրմանը:  

Հաշվի առնելով վերջին տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, 

մասնավորապես D.I.Y. ակումբի վրա բազմանգամյա հարձակումները, ծայրահեղական 

ռեակցիան ու բռնությունները բազմազանության շքերթի ժամանակ Երևանում,  “Parada” 

ֆիլմի ցուցադրության հետ կապված դժգոհություններն ու սահմանափակումները և այլն, 

ճիշտ ժամանակն է ավելի մեծ ուշադևություն դարձնել ԼԳԵՓ համայնքի 

հիմնախնդիրներին, իրականացնել դրանց վրա ազդող գործոնների խորքային 

ուսումնասիրույթուն և նախաձեռնել տարբեր շահագրգիռ կողմերի միջև սոցիալական 

երկխոսության ու հանդուրժողականության ձևավորմանն ուղղված քայլեր: 

Ներկայումս ՀՀ ազգային օրենսդրությունը չի ընձեռում ՍԿԳԻ հիման վրա 

խտրականության դեմ պայքարի հնարավորություն, մինչդեռ հայաստանյան 

հասարակության տարբեր ոլորտներում, սոցիալական տարբեր ինստիտուտներում ԼԳԵՓ 

համայնքի նկատմամբ խտրականությունը փաստ է, և ատելության, թշնամանքի, 

անհանդուրժողականության ու մերժման այդ պայմաններում ԼԳԵՓ անհատները 

Հայաստանում բախվում են տարատեսակ հիմնախնդիրների և արտագալուստի 

դժվարության հետ:  Այս առումով դեռևս 2002թ-ին իր կարծիքն է հայտնել ՀՀում 
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Հելսինկայն Կոմիտեի նախագահ Մ. Դանիելյանը, նշելով, որ «ԼԳԵՓ անհատները 

Հայաստանում հարկադրված են թաքցնելու իրենց ՍԿԳԻ-ն, քանի որ եթե նրանք 

բացահայտ խոսեն դրա մասին, ոստիկանությունը ճնշում կգործադրի իրենց նկատմամբ, 

նրանք կենթարկվեն ֆիզիկական բռնության, կկորցնեն աշխատատեղը, և նույնիսկ 

նույնասեռականության ապաքրեականացման (2003) հետ կապված հնարավոր 

փոփոխությունների պարագայում ԼԳԵՓ համայնքի իրավիճակը շարունակում է լինել 

բարդ:» Նա նաև հավելել է, որ ՀՀ-ում չկա որևէ քաղաքական գործիչ, ով պատրաստ կլինի 

պաշտպանելու ԼԳԵՓ համայնքի իրավունքերը: 2008թ-ի դրությամբ ILGA-Europe 

միջազգային կազմակերպության կողմից ուսումնասիրված փաստաթղթերի և 

դիտարկումների համաձայն` այդ մի քանի տարիների ընթացքում իրավիճակը գրեթե չէր 

փոխվել:» Այս ամենը վկայում է այն փաստի մասին, որ պետական իշխանությունը, 

գերիշխող մշակույթը և ազգային ինքնությունը շեշտադրող քաղաքական ուժերը չեն 

ստեղծում ՍԿԳԻ առումով բազմազանությունը ճանաչելու և ԼԳԵՓ անհատների 

իրավահավասարությունը «սոցիալական, ժողովրդավարական պետություն» հռչակված 

Հայաստանում երաշխավորելու հնարավորություն: 

 

Առաջարկությունները 

ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարությանը, ՀՀ Առողջապահության 

նախարարությանը, ԲՈՒՀերին և «երրորդ» սեկտորի տեղական ու միջազգային 

կազմակերպություններին, այդ թվում Մարդու Իրավունքներով, ինչպես նաև ԼԳԵՓ 

համայնքի հարցերով զբաղվող կազմակերոպթյուններին 

 Իրականացնել իրազեկման և կրթական ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն` 

1. ապագա օգնող մասնագետների (ուսանողների) և սկսնակների (interns) մոտ 

օբյեկտիվ, հավաստի տեղեկատվության ու գիտելիքի ձևավորմանը` 

նույնասեռականության ընկալման շտկմանը, ԼԳԵՓ անհատների կարիքների և 

կենսակերպի մասին օբյեկտիվ պատկերացումներ ձևավորելուն, նրանց մասին 

առկա միֆերի ու կարծրատիպերի վերացմանը, 

2. օգնող մասնագետների, այդ թվում առողջապահության ոլորտի մասնագետների, 

հոգեբանների, մանկավարժների ու իրավաբանների շրջանում մշակութային 

իրավասության ու հանդուրժողականության զարգացմանը: 
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 Միջին-մասնագիտական ու բարձրագույն ուս. hաստատություններում 

մշակել և ներառել ուս. առարկաներ` ուղղված ԼԳԵՓ անհատների 

կարիքների, վարքագծի ադեկվատ ընկալմանը, խեղաթյուրված 

պատկերացումների շտկմանը և ՍԿԳԻ հետ կապված 

հանդուրժողականության մակարդակի բարձրացմանը: 

 Մշակել էթիկական սկզբունքներ և մշակութային իրավասության չափորոշիչներ, 

որոնք կնպաստեն ՍԿԳԻ հիման վրա խտրականության նվազեցմանը, այդ թվում` 

աշխատավայրում, առողջապահության ու կրթության ոլորտներում: 

 Իրականացնել առողջապահության ոլորտում պացիենտի իրավունքների իրացման 

հետ կապված մոնիթորնգ. պացիենտն ունի մի շարք իրավունքներ, որոնք պիտի 

երաշխավորվեն առողջապահության մասնագետների կողմից` հիմնվելով, 

մասնավորապես, ՀՀ կառավարության կողմից ստորագրված Մարդու 

Իրավուքների մասին փաստաթղթերի վրա (օրինակ` «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա» 

/«Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա»` վավերացված 26.04.2002թ-

ին/, «Եվրոպական սոցիալական խարտիա, 1996թ.»` վավերացված 01.03.2004թ-

ին»); իրականացնել կանխարգելիչ և մոնիթորինգային միջոցառումներ, կապված 

բժշկական ամձնակազմի կողմից մասնագիտական էթիկայի խախտումների հետ, 

ներառյալ պացիենտի ՍԿԳԻ մասին տեղեկատվության գաղտնիության 

(confidentiality) պահպանման, նրա հասցեին հնչող անընդունելի, 

արժանապատվությունը նվաստացնող արտահայտություններ հնչեցնելու, 

ծառայություններ տրամադրելուց հրաժարվելու կամ ոչ լիարժեք ծառայություններ 

մատուցելու հետ:  

 Կիրառել միջոցառումներ` ուղղված նույնասեռականությունը որպես 

հիվանդություն դասակարգելուն դեմ` հիմնվելով ԱՀԿ չափորոշիչների և 

Հիվանդությունների Միջազգային Դասակարգման տասներորդ վերանայման (ICI-

10) վրա: 

 Բոլոր շահագրգիր կողմերի և առհասարակ հանրության համար ապահովել ԼԳԵՓ 

համայնքի մասին մատչելի, արդիական, օբյեկտիվ, գիտականորեն հիմնավորված 

տեղեկատվություն հայերեն լեզվով:  
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 ԼԳԵՓ համայնքին աջակցող ծրագրերում ներառել ԼԳԵՓ անհատների շրջանում 

մարդու իրավունքերի ոտնահարումների դեպքերի մոնիթորինգի ու ադվոկացիայի 

հետ կապված հարցերը/ադվոկացիոն ռազմավարությունը:  

 Զարգացնել համագործակցություն և սոցիալական գործընկերություն այն 

պետական, ոչ պետական տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների հետ, 

որոնք գործում են մարդու իրավունքերի ոլորտում, մասնավորապես թիրախային 

խմբեր են համարում հայաստանյան հասարակության մեջ գոյություն ունեցող 

փոքրամասնությունները (minority groups):  

 Նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ ադվոկացիայի միջոցով, ստեղծել 

կոալիցիա /շահագրգիռ կողմերի ու կազմակերպությունների միավորում/, որի 

համար ԼԳԵՓ համայնքը թիրախ խումբ կհանդիսանա և որը կհիմնվի, 

մասնավորապես, ստորագրված հուշագրերի և վավերացված միջազգային 

փաստաթղթերի վրա:  

 Պարբերաբար նախաձեռնել միջոցառումներ` ուղղված նույնավախության ու դրա 

հետ կապված ագրեսիվ գործողությունների, բռնության դեմ պայքարին, 

մասնավորապես ուժային կառույցների կողմից /ոստիկանություն/, այդ առումով 

հատկապես կարևոր է իրավաբանների մասնագիտական պատրաստվածությունը 

և վերաբերմունքը ԼԳԵՓ համայնքին:  

ԶԼՄ-երին և այդ ոլորտը կարգավորող պատասխանատու կառույցներին 

Ելնելով այն փաստից, որ տեղեկատվության հիմնական աղբյուներն են 

հեռուստատեսույթունը, մամուլը ու համացանցը, և հաշվի առնելով հանրային 

իրազեկվածության ցածր մակարդակը ու խեղաթյուրված պատկերացումները ԼԳԵՓ 

անհատների մասին, որից, համաձայն իրականացված հետազոտության, բխում են 

բացասական դիրքորոշումներն ու խտրականությունը նրանց նկատմամբ, հարկ է 

իրականացնել մեկ այլ հետազոտություն, ուղղված ԼԳԵՓ անհատների վերաբերյալ 

ընկալումների ձևավորման մեջ ԶԼՄ-ների դերի խորքային ուսումնասիրման հետ, 

մասնավորապես պարզել ԶԼՄ-ների աշխատակիցների իրազեկվածության աստիճանը, 

ուսումնասիրվող և հանրության համար պատրաստվող նյութերի բովանդակոթյունը:  

 ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության ռազմավարություն մշակել, մասնավորապես 

տվյալ որորտում օբյեկտիվ ու հավաստի տեղեկատվություն լուսաբանելու 

առումով լրագրողների իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված կրթական 

ծրագրեր իրականացնելու միջոցով, ԶԼՄ-ների հետ համատեղ պատրաստել և 
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իրագործել տեղեկատվական կամպանիաներ ու հաղորդումներ` կապված 

պիտակավորման, խտրականության, հանդուրժողականության, քաղաքացիական 

հասարակության գաղափարների/արժեքների, իրավահավասարության հարցերի 

հետ:  

ՀՀ Կառավարությանը 

 Մշակել ընդհանուր հակախտրական օրենսդրություն, որը կերաշխավորի բոլորի` 

մասնավորապես ԼԳԵՓ անհատների իրավահավասարությունը: Այն պետք է 

ներառի խտրականության (ուղղակի կամ անուղղակի) սահմանումը և այն 

գործողությունների, վարքի ձևերի, քաղաքականությունների ցանկը, որոնք 

պարունակում կամ նպաստում են խտրականությանը: Այն պետք է դատապարտի 

հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում և սեկտորներում խտրականությունը, 

հատկապես առողջապահության կրթության և աշխատանքային իրավունքերի 

պարագայում` համոզվելով, որ դրա համար նախատեսվող սանկցիաներն 

արդյունքվետ ու հանցանքին համարժեք են: 

 Կիրառել միջոցառումներ` ուղղված այն գործողություններ դեմ, որոնք կապված են 

ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ ատելություն սերմանելու, նրանց 

արժանապատվությունը նվաստացնելու հետ, հատկապես այն դեպքում, երբ այդ 

գործողությունները կրում են հանրային բնույթ կամ իրականացվում են ԶԼՄ-ների 

կիրառման միջոցով (օրինակ, ատելության խոսք):  

 Ապահովել այն դեպքերի/հանցագործությունների բացահայտում, արդյունավետ ու 

անկողմնակալ հետաքննություն, որոնց հիմքում ընկած է զոհի ՍԿԳԻ: 

 Մշակել օրենք և հստակ ընթացակարգ` կապված սեռափոխության նպատակով 

վիրահատության և դրա իրավական հետևանքների հետ` հաշվի առնելով 

միջազգային լավագույն պրակտիկաները (best practices): Այս համատեքստում 

ուժեղացնել ՀՀ Առողջապահության և Արդարադատության նախարարությունների 

միջև համագործակցությունը: 

 

ՀՀ-ում Մարդու Իրավուքների պաշտպանի ինստիտուտին 

Ներառել տարեկան հաշվետվություններում առանձին բաժին` կապված ՍԿԳԻ 

հիման վրա Մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի հոտ: 
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Նախագծի մասին համառոտ տեղեկատվություն 

1. Դիմումի ժամկետը՝      Հոկտեմբերի 24, 2012  

2. Դիմորդի/նախագծում գլխավոր հետազոտողի Ա.Ա.՝   Լուսինե Քարամյան 

3. Դիմորդի պաշտոնը`      ԵՊՀ դասախոս (Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ) 

4. Էլ. փոստի հասցե՝           lucykaramyan@yahoo.com 

6. Հեռ. համար՝                  094259535 (բջջ.) 

7. Նախագծի անվանումը՝ «Նույնասեռականության ու սեռական բազմազանության 

ընկալումները հայաստանցի իրավաբանների, հոգեբանների, 

մանկավարժների և առողջապահության ոլորտի 

մասնագետների շրջանում» 

8. Նախագծի բյուջեն՝            $8977 

9. ԲՀՀ Հայաստանի գրասենյակից տրամադրված գումարը՝ $7757 

10. Նախագծի տևողությունը՝                Հւնվարի 1, 2013 – Հունիսի 30, 2013 (6 ամիս) 

 

mailto:lucykaramyan@yahoo.com

