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«Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնության շրջանակներում 

2011թ-ի ընթացքում իրականացվել է քանակական հետազոտություն, ուղղված ԼԳԵՓ 

համայնքի նկատմամամբ խտրականության և նրանց վերաբերյալ հանրային 

իրազեկվածության միջև կապի ուսումնասիրմանը, մասնավորապես նրանց իրավունքերին 

առնչվող օրենքների մասին հայաստանցիների տեղեկացվածության բացահայտմանը: Լայն 

իմաստով, իրականացված անհատական ծրագրի նպատակն է եղել տվյալ բնագավառում 

հանրային քաղաքականության հիմնական մարտահրավերների վերհանումը, կիրառական 

առաջարկությունների մշակումը և հեռանկարների ուրվագծումը:  

Սույն թվականի հունվար-փետրված ամիսների ընթացքում մշակվել է 

հետազոտության ծրագիրը և հետազոտական գործիքը, որի կիրառելիությունը ստուգվելուց 

անմիջապես հետո` մարտ ամսից սկսվել են դաշտային աշխատանքները: Մարտ-հոկտեմբեր 

ամիսների ընթացքում այցեր են կատարվել Երևանի տարբեր վարչական շրջաններ և 

Հայաստանի մի քանի մարզեր (Շիրակ, Լոռի, Սյունիք, Կոտայք, Արարատ), որոնց ընթացքում 

լրացվել է 800 հարցաթերթիկ, իսկ հետազոտությանը մասնակցելու առումով մերժումների 

թիվը կազմել է 80-ը: Ստացված քանակական տվյալների վերլուծությունն իրականացվել է 

SPSS 17 ծրագրային աջակցության միջոցով: Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում 

պատրաստվել և տպագրվել է հետազոտության արդյունքերի վրա հիմնված գրքույկը, որում, 

բացի այդ արդյունքների ամփոփումից ու եզրակացությունից, կան ընդհանուր 

առաջարկություններ, ինչպես նաև անդրադարձ հետազոտության օբյեկտին առնչվող 

գիտական գրականությանը: 

 

Ներածություն 

 

Անհերքելի է, իհարկե, այն փաստը, որ խտրականության տարբեր ձևերի հիմքում, 

բազմաթիվ գործոնների հետ զուգահեռ, ընկած է նաև հանրության ցածր իրազեկվածությունը 

կամ դրա բացակայությունը, քանի որ այն, ինչ մարդկանց համար անհասկանալի է, 

տարբերվող, անսովոր կամ, առհասարակ, անհայտ, որպես կանոն, նպաստում է այդ 

«անհասկանալի» երևույթի մասին առասպելների (myths) ձևավորմանը և առաջացնում է վախ 

կամ մերժում: Սակայն չի կարելի նույնացնել խտրականության բոլոր ձևերը` տարիքային 
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(ageism), սեռային (sexism), ռասայական (racism), ազգային (nazism), ինչպես նաև 

խտրականությունը հաշմանդամություն ունեցողների նկատմամբ (ableism), եկամուտների վրա 

հիմնաված կամ աղքատների նկատմամբ խտրականությունը (classism), սեռական 

կողմնորոշվածության ու գենդերային ինքնության (ՍԿԳԻ) վրա հիմնված խտրականությունը 

(discrimination based on SOGI) և այլն, քանի որ անգամ եթե հնարավոր լինի դրանց միջև 

ընդհանուր գործոն գտնել, այնուամենայնիվ, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի 

առանձնահատկություններ, և յուրաքանչյուրի հիմքում ընկած են գործոնների տարբեր 

համակցություններ (combinations): Այլ կերպ ասած, մարդիկ կարող են բավականին իրազեկ 

լինել, ունենալ համեմատաբար օբյեկտիվ տեղեկատվություն, օրինակ, այս կամ այն ազգի 

մասին, բայց այդուհանդերձ լինել անհանդուրժող այդ ազդի ներկայացուցիչների, 

մասնավորապես նրանց մշակութային արժեքների հանդեպ: Այսինքն` չի կարելի պնդել, որ 

հանրային իրազեկվածության աստիճանով միանշանակ պայմանավորվում է այս կամ այն 

սոցիալական խմբի նկատմամբ ցածր հանդուրժողականությունը կամ խտրականության 

դրսևորումը: Այնուամենայնիվ, կան խտրականության ձևեր, որոնք այս կամ այն 

հասարակության մեջ հիմնականում հանրային ցածր իրազեկվածության և խեղաթյուրված 

պատկերացումների հետևանք են: 

ՀՀ-ում բնակվող լեզբուհիները, գեյերը, երկսեռականները և փոխգենդերները (ԼԳԵՓ) 

իրենց ամենօրյա կյանքում բախվում են այն փաստի հետ, որ նույնավախությունը 

(հոմոֆոբիան) թե ընդհանուր հասարակական, թե ինստիտուցիոնալ մակարդակներում 

բավականին խորն է ու արմատացած: Պետական իշխանությունը, գերիշխող մշակույթի 

ազդեցությունը և ազգային ինքնությունը շեշտադրող քաղաքական ուժերը չեն ստեղծում 

հնարավորություն ճանաճելու ՍԿԳԻ առումով բազմազանությունը: [18; P. 5] Միաժամանակ, 

բազմաթիվ այլ հարցեր լուծելիս, միջազգային օրենսդրությունը և Մարդու Իրավունքների հետ 

կապված փաստաթղթերը կիրառվում են որպես իրավական և քաղաքական գործիքներ մեր 

երկրում: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը և այն, որ ՀՀ-ն վավերացրել է Մարդու 

Իրավունքներին առնչվող հիմնական միջազգային փաստաթղթերը, կարելի է ուրվագծել 

մասնավորապես ԼԳԵՓ համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքների և շահերի 

պաշտպանության` ադվոկացիայի առումով որոշակի հեռանկարներ, քանի որ այդ 

փաստաթղթերում ամրագրված իրավքունքներն անքակտելի են և հավասարապես տարածվում 
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են բոլոր քաղաքացիների վրա: Այս առումով հիմնական խնդիրն է թե կառավարությանը ու 

քաղաքական-իրավական դաշտում որոշում կայացնողներին, և թե հայ հասարակությանը, լայն 

իմաստով, հիմնավորել այդ միջազգային չափորոշիչներին հետևելու անհրաժեշտությունը, 

հատկապես այն քաղաքացիների պարագայում, որոնք արտամղվում (exclusion) են մեր 

հասարակությունից և ենթարկվում են պիտակավորման, խտրականության, իրավունքերի 

ոտնահարման և բռնության տարբեր ձևերի միայն այն պատճառով, որ իրենց ՍԿԳԻ-ն 

տարբերվում է մյուսներինից: 

Ամբողջ աշխարհում Մարդու Իրավունքների ակտիվիստները փորձում են ԼԳԵՓ 

համայնքի քաղաքացիական իրավունքները պաշտպանել, որոշ երկրներում այդ իմաստով 

ադվոկացիան հաջողվում է և արդյունավետ է, իսկ շատ ավելի մեծ թվով պետություններում այն 

կամ բախվում է բազմաթիվ խոչընդոտների, դառնալով անհնար, կամ էլ ադվոկացիայով 

պայմանավորված դրական փոփոխությունները բավականին քիչ են և դանդաղ ընթացք 

ունեցող: Քանի որ հայաստանյան իրականության մեջ ԼԳԵՓ համայնքի համախմբումը 

(consolidation) գտնվում է սկզբնական փուլում, նույնավախություն ունեցող անհատներին և 

բացասաբար տրամադրված կառույցներին բավականին հեշտ է հայ հասարակության մեջ 

խեղաթյուրել տեղեկատվությունը նույնասեռական կողմնորոշվածություն ունեցող մարդկանց 

մասին, ինչը դժվարեցնում է վերջիններիս իրավուքների ու շահերի պաշտպանության 

գործընթացը:   

 Այսպիսով, ԼԳԵՓ անհատների, նրանց կարիքների, փոխհարաբերությունների և 

կենսակերպի վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկատվության պակասն ստեղծում է «պարարտ հող» 

նրանց պիտակավորելու և խտրականության զոհ դարձնելու համար: Հասարակությունը, որն 

իրեն հռչակում է քաղաքացիական հասարակություն և որդեգրում է ժողովրդավարության 

գաղափարները, պետք է նախաձեռնի գործողություններ, միջոցառումներ 

հանդուրժողականության զարգացման և իրավունքերի իրացման հնարավորություն 

ստեղծելու ուղղությամբ, մասնավորապես ազգային օրենսդրության մեջ որոշակի 

փոփոխությունների/լրացումների, ինչպես նաև կրթական ու իրազեկման ծրագրերի 

իրականացման միջոցով, որոնցով տարբեր սոցիալական խմբերում և, առհասարակ, 

հասարակության մեջ փորձ կարվի ձևավորելու օբյեկտիվ տեղեկատվություն ու շտկելու 

պատկերացումները, ընկալումները` կապված նույնասեռականություն երևույթի հետ: 
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Տվյալ ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտության միջոցով փորձ է արվել 

պարզելու, թե որքանով է անմիջական կամ ուղղակի կապը հանրային իրազեկվածության 

մակարդակի և ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ խտրականության միջև մեր 

հասարակությունում, մասնավորապես, որոնք են տեղեկատվության հիմնական աղբյուրները 

հայաստանցիների համար, և որքանով են դրանք ազդում ԼԳԵՓ անհատների վերաբերյալ 

պատկերացումների, միֆերի, խտրական դիրքորոշումների ձևավորման վրա: Այսինքն` այս 

հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրման հիմքում ընկած էր ՍԿԳԻ հիման վրա 

խտրականությանը նպաստող հնարավոր գործոններից մեկը` հանրային իրազեկվածության 

մակարդակը:  

Հետազոտության հիմնական հարցն էր, թե ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի դրական 

փոփոխություններ տեղի ունենան առավել հանդուրժող սոցիալական միջավայր և ԼԳԵՓ 

անհատների նկատմամբ ոչ խտրական վերաբերմունք ունենալու առումով Հայաստանում: 

Հետազոտության նպատակն էր  բացահայտել ՀՀ-ում ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ 

խտրականության և նրանց վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության մակարդակի միջև կապը 

(correlation), ինչպես նաև ուրվագծել խտրականության նվազեցման և հանդուրժողականության 

զարգացման հեռանկարները: 

Հետազոտության խնդիրներն էին` 

1. բացահայտել ԼԳԵՓ անհատների մասին գիտելիքը և այդ գիտելիքի, տեղեկատվության 

աղբյուրները հայ հասարակության մեջ (տարբեր սեռա-տարիքային, էթնիկ-

մշակութային, մասնագիտական խմբերում), 

2. բացահյտել գյուղական համայնքերում բնակիչների տեղեկատվության հիմնական 

աղբյուրները, 

3. պարզել հայ հասարակության մեջ առկա կարծրատիպերը և խտրական 

դիրքորոշումները սեռական փոքրամասնությունների վերաբերյալ, 

4. համեմատել սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ հանդուրժողականության 

աստիճանը Երևանում և մարզերում, 

5. չափել սոցիալական հեռավորությունը (distance) հայ հասարակության մեջ ԼԳԵՓ 

համայքնի և այլ սոցիալական խմբերի միջև (սեռա-տարիքային, էթնիկ-մշակութային 

խմբեր, կրթության բնութագրիչով տարբերվող խմբեր` բարձրագույն կրթություն 
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չունեցողներ, բարձրագույն կրթություն ունեցողներ, գիտական աշխատողներ/գիտության 

թեկնածուներ), 

6. ուրվագծել ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ խտրականության նվազեցման և 

հանդուրժողականության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում: 

Հիմնական հասկացությունների սահմանում 

Սեռական կողմնորոշվածությունն անհատի սեռականության (sexuality) բաղադրիչներից 

մեկն է, որը բնորոշվում է հուզական, զգայական, զգացմունքային և սեռական հակումներով 

որոշակի սեռի ներկայացուցչի նկատմամբ: (Բեյրդ; 2009) 

Նույնասեռականությունը սեռական կողմնորոշվածության տեսակ է, որն արտահայտվում է 

հուզական, զգայական, զգացմունքային և սեռական հակումով միայն կամ առավելապես նույն 

սեռի ներկայացուցչի հանդեպ: (Բեյրդ; 2009) 

Նույնավախությունը (homophobia) նույնասեռական և երկսեռական կողմնորոշվածություն 

ունեցող մարդկանց հետ մտերիմ փոխհարաբերություններ ունենալուց չհիմնավորված, ոչ 

ռացիոնալ վախն է: (Nelson; 2009)  

Խտրականությունը մեկնաբանվում է որպես մարդկանց կողմից այլ մարդկանց նկատմամբ 

ճնշում և իրավունքների սահմանափակում` հիմնված տարիքի, ռասայի, էթնիկ-ազգային 

պատկանելության, ՍԿԳԻ (SOGI) և այլ բնութագրիչների հետ կապված տարբերությունների 

վրա: (Nelson; 2009) 

Հանդուրժողականությունը բազմազանության ընդունումն է և մարդու կարողությունը 

ճանաչելու սեփական վախը, օբյեկտիվորեն գնահատելու իր վերաբերմունքը այն մարդկանց 

նկատմամբ, որոնց կարծիքները, կենսակերպը, կրոնը, ազգությունը և այլ բնութագրիչները 

տարբերվում են իր ունեցածից: (Pritchard; 1994) 

«Ադվոկացիա» հասկացությունը փոխառնված է անգլերենից (advocacy or advocate) և 

թարգմանվում է որպես առաջարկություն, քարոզարշավ, ակտիվ հանրային պաշտպանություն, 

աջակցություն, փաստարկում և այլն, իսկ կենցաղային կիրառման պարագայում այդ 

հասկացությունը կարելի է թարգմանել որպես որևէ երևույթին կողմնակից լինել, օրինակ, լինել 

ՀՀ-ում դիակիզարանների բացման ակտիվ կողմնակից (to advocate for opening crematoriums in 

RA). [14, С. 11] Սոցիալական հիմնախնդիրների/ճգնաժամերի համատեքստում ադվոկացիան 

ձեռք է բերել ուրույն իմաստ, որը մեկնաբանվում է որպես առանձնահատուկ փուլային 
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գործընթաց` ուղղված ազդեցիկ, իշխանություն ունեցող կամ որոշումներ կայացնող մարդկանց, 

խմբերի կամ կազմակերպությունների կողմից կիրառվող քաղաքականության, օրենսդրության, 

հիմնախնդիրների լուծման պրակտիկաների, այլ կերպ ասած նրանց դիրքորոշումների, 

գործողությունների և վարած քաղաքականության փոփոխությանը և բարելավմանը: [21] 

Մշակութային իրավասությունը կարելի է սահմանել որպես համապատասխան վարքի 

ձևերի, վերաբերմունքի և քաղաքականության համալիր, որոնք առկա են սոցիալական 

համակարգում, կազմակերպությունում կամ մասնագետների շրջանում` միջմշակությաին 

իրավիճակներում առավել արդյունավետ գործառնելու համար: (Cross et al., 1989; Isaacs & Benjamin, 

1991) Այն բազմամշակութային միջավայրում այլ անհատների հետ արդյունավետորեն 

հաղորդակցվելու կարողությունն է, մեկի կողմից մյուսի մշակույթը և կենսակերպը ճանաչելու, 

հասկանալու գործընթացի արդյունքը: 

Հանրային իրազեկվածությունը կարելի է մեկնաբանել որպես ցուցանիշ, որը ցույց է տալիս, 

թե տվյալ հանրության մեջ քանի հոգին է տիրապետում կոնկրետ հիմնահարցի վերաբերյալ 

տեղեկատվությանը, այլ կերպ ասած` կոնկրետ աշխարհագրական 

տարածքում/պետությունում հանրության այն մասը կամ տոկոսն է, ովքեր իրազեկ են որոշակի 

հիմնահարցի և դրա առանձնահատկությունների վերաբերյալ:  

Մեթոդական մաս 

Տվյալ հետազոտության շրջանակներում կիրառվել է քանակական մեթոդ` 

հարցաթերթիկային հարցում: Հետազոտական գործիքը` հարցաթերթիկը, պարունակում է փակ 

ու բաց հարցեր և տարբեր սանդղակներ (վերաբերմունքի չափման սանդղակ, սոցիալական 

դիստանցիայի չափման սանդղակ, սեմանտիկ դիֆֆերենցիալ), որոնք օգնել են հարցվողներին 

բախվել սեփական խտրական դիրքորոշումների, դրանց պատճառների հետ, ունենալ 

ինքնառեֆլեքսիա` ճանաչել ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ սեփական զգացմունքները: 

Ընտրանքի հիմնական չափանիշներն են եղել տարիքը, սեռը, բնակության վայրը, 

կրթությունը, իսկ լրացուցիչ չափանիշներից են հանդիսացել էթնիկ պատկանելությունը, կրոնը, 

մասնագիտությունը: Առավել ներկայացուցչական ընտրանք ապահովելու նպատակով 

հետազոտության մեջ ընդգրկվել են հարցվողներ ոչ միայն մայրաքաղաքից, այլև մարզային 

քաղաքներից ու գյուղերից: 



 8 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է նաև բացասական կամ ծայրահեղ 

անհանդուրժող վերաբերմունքի չափման ևս մեկ եղանակ, այն է` հարցմանը մասնակցելուց 

հրաժարվողների թվի արձանագրումը: 

 

 Հետազոտության արդյունքերի վերլուծությունը 

Ինչպես ցույց են տալիս իրականացված հետազոտության արդյունքերը` 

հեռուստատեսությունը հարցվածների 44,8%-ի համար հանդիսանում է տեղեկատվության 

հիմնական աղբյուր, 30,6%-ի դեպում` համացանցը, 7%-ի համար` ընկերները, 6,1%-ի համար 

թերթերն ու ամսագրերրը, 4,4%-ի համար` գրքերը, 2,5%-ի համար` հարևանները, 1,5%-ի 

համար` ռադիոն, ևս 2%-ի դեպքում` հավասարապես հեռուստատեսությունը և մամուլը, իսկ 

0,9%-ի համար` հավասարապես գրքերն ու հեռուստատեսությունը: Եթե վերլուծենք 

տեղեկատվության աղբյուրների հետ կապված նախընտրությունների և կրթական մակարդակի 

միջև կապը, ապա կստանանք հետևյալ պատկերը`  

 անավարտ միջնակարգ կրթություն ունեցողների 7,1%-ը նախընտրում է տպագիր 

մամուլ, 50%-ը` հեռուսատետսություն, 21,4%-ը` համացանց, ևս 21,4%-ը հիմանականում 

հարևաններից են տեղեկատվություն ստնում, 

 միջնակարգ կրթություն ունեցողների 2,4%-ը նախընտրում է գիրք, 5,6%-ը` տպագիր 

մամուլ, 54,8%-ը` հեռուսատետսություն, 4,8%-ը` ռադիո, 16,1%-ը` համացանց, 10,5%-ը 

հիմնականում ընկերներից են տեղեկատվություն ստնում, իսկ 5,6%-ը` հարևաններից, 

 միջին-մասնագիտական կրթություն ունեցողների 2,1%-ը նախընտրում է գիրք, 8,5%-ը` 

տպագիր մամուլ, 63,1%-ը` հեռուսատետսություն, 0,7%-ը` ռադիո, 14,9%-ը` համացանց, 

5,7%-ը ընկերներից են տեղեկատվություն ստանում, 2,1%-ը` հարևաններից, 

հավասարապես հեռուստատեսությունից և տպագիր մամուլից տեղեկատվություն 

ստանում է 2,8%-ը, 

 բարձրագույն կրթություն ունեցողների 6,2%-ը նշել է ‹‹գիրք›› պատասխանը, ևս 6,2%-ը` 

տպագիր մամուլ, 37,8%-ը` հեռուսատետսություն, 1,3%-ը` ռադիո, 37,5%-ը` համացանց, 

4,9%-ը հիմնականում ընկերներից են տեղեկատվություն ստնում, իսկ 1,3%-ը` 

հարևաններից, 1,8%-ը` հավասարապես հեռուստատեսությունից և գրքերից, 2,6%-ը` 
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0,6%
24,8%

18,4%

1,3%

37,3%

6,6%

0,3% 3,5%
0,4%

3,0%

0,3%
3,8%

գրքեր

մամուլ

ՀՏ

ռադիո

ընկերներ

ֆիլմեր

բանակ

ԲՈՒՀ

չեմ հիշում

ծնողներ

համացանց

բարեկամներ

հավասարապես հեռուստատեսությունից և տպագիր մամուլից, 0,5%-ը` 

հեռուստատեսությունից և ռադիոյից, 

 անավարտ բարձրագույն կրթություն ունեցողների (հիմնականում ուսանողների) 2,4%-ը 

նախընտրում է գիրք, 4%-ը` տպագիր մամուլ, 35,5%-ը` հեռուսատետսություն, 41,9%-ը` 

համացանց, 12,9%-ը հիմնականում ընկերներից են տեղեկատվություն ստանում, իսկ 

1,6%-ը` հարևաններից, հավասարապես հեռուստատեսությունից և տպագիր մամուլից 

տեղեկատվություն ստանում է 1,6%-ը, 

 գիտության թեկնածուի աստիճան ունեցողների 33,3%-ը նախընտրում է գիրք, 16,7%-ը` 

հեռուսատետսություն, 50%-ը` համացանց: 

Վերլուծելով տեղեկատվության աղբյուրների և գյուղական համայնքերում բնակության 

միջև կապը` կարելի է ասել, որ գյուղերում տեղեկատվության հիմնական աղբյուր է 

հեռուստատեսությունը, ընդ որում բավականին սահմանափակ թվով հեռուստաալիքների 

առկայությամբ: Քաղաքներում, որպես տեղեկատվության աղբյուրներ, հիմնականում նշվել են 

հեռուստատեսությունը և համացանցը, ընդ որում Երևանում, ինչպես նաև Գյումրիում այդ 

երկու պատասխանների թիվը գրեթե նույնն է` մայրաքաղաքում 37,8% (հեռուստատեսություն) 

և 35,8% (համացանց), իսկ Գյումրիում` համապատասխանաբար 45% և 41%: 

Պատկեր №1 Առաջին անգամ «նույնասեռականության» մասին 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է պատկեր №1-ում` հարցվողների գերակշռող մասը` 37,3%-ը, առաջին 

անգամ նույնասեռականության մասին լսել են հեռուստատեսությամբ, 24,8%-ը` ընկերներից, 

18,4%-ը` կինոնկարներից (ոմանք նշել են կինոթատրոնը), 6,6%-ը` թերթերից կամ 

ամսագրերից, 3,8%-ը` ԲՈՒՀ-ից, 3%-ը` գրքերից, 1,3%-ը` բանակից, իսկ 3,5%-ը պատասխանել 



 10 

Առողջապահության ոլորտի մասնագետ

2,3%

23,3%
2,3%

7,0%

27,9%

7,0%9,3%

20,9%

հիվանդություն

հանցագործություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

"նորաձևություն"

անբարոյականություն

անկանոն սեռական կյանք

ՄԻԱՎ տարածման աղբյուր

արկածախնդրություն

Սոցիալական աշխատող

11,1%

55,6%

22,2%
11,1%

հիվանդություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

անբարոյականություն

անկանոն սեռական կյանք

Լրագրող

10%

20%
40%

20% 10%

հիվանդություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

անբարոյականություն

անկանոն սեռական կյանք

արկածախնդրություն

Մանկավարժ

3,2% 11,6%

24,2%

3,2%2,1%

4,2%

18,9%

32,6%

հիվանդություն

հանցագործություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

"նորաձևություն"

անբարոյականություն

անկանոն սեռական կյանք

ՄԻԱՎ տարածման աղբյուր

արկածախնդրություն

են, որ չեն հիշում, թե երբ է դա եղել: Շատ քիչ դեպքերում, բայց, այնուամենայնիվ, հնչել են նաև 

«ծնողներից»/«բարեկամներից», «համացանցից», «ռադիոյից» պատասխանները: 

Վերլուծելով նույնասեռականության ընկալումը` վստահաբար կարելի է ասել, որ մեր 

հասարակության մեջ այն հիմնականում ընկալվում է որպես հիվանդություն (հարցվողների 

38,1%), ընդ որում հարցվողների մի մասը այն որակում է որպես հոգեկան հիվանդություն, մյուս 

մասը` որպես սեռական խանգարում, ոմանք էլ այն մեկնաբանում են որպես հորմոնալ 

խանգարում: Հարցվողների 18,6%-ը ԼԳԵՓ անհատներին համարում են անբարոյականներ, 

6,5%-ը` սեռական կյանքում բազմազանություն/արկածներ փնրողներ, 8,5%-ը կարծում են, որ 

նույնասեռականությունն անմիջականորեն կապված է անկանոն սեռական կյանք վարելու հետ, 

5,1%-ը այն համարում են հանցագործություն, ինչի համար պետք է պատժել, 3,9%-ը` 

ժամանակակից հասարակության դրսևորում/նորաձևություն, երևույթ, որ նախկինում 

գոյություն չի ունեցել, իսկ 16,1%-ը նույնասեռականությունը դիտում են որպես սեռական 

կողմնորոշվածության հնարավոր տարբերակ:  

Նույնասեռականության ընկալումը տարբեր մասնագիտությունների ներկայացուցիչների 

շրջանում 

 Պատկեր №2        Պատկեր №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատկեր №4       Պատկեր №5 
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Հոգեբան

7,7%

7,7%

46,2%

7,7% 30,8%

հիվանդություն

հանցագործություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

"նորաձևություն"

արկածախնդրություն

Սոցիոլոգ

14,3%

42,9%

42,9%

հիվանդություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

"նորաձևություն"

Լեզվաբան

2,6%

12,8%5,1%

7,7%

38,5%

33,3% հիվանդություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

"նորաձևություն"

անբարոյականություն

անկանոն սեռական կյանք

արկածախնդրություն

Մենեջեր

3,4%

10,3%

13,8%

17,2%

6,9%

48,3%

հիվանդություն

հանցագործություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

անբարոյականություն

ՄԻԱՎ տարածման աղբյուր

արկածախնդրություն

Իրավաբան

9,1%

18,2%

54,5%

4,5%

4,5%

9,1%

հիվանդություն

հանցագործություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

անբարոյականություն

ՄԻԱՎ տարածման աղբյուր

արկածախնդրություն

Տ նտեսագետ

5,7%20,5%
2,3%

5,7%

9,1%

20,5%

36,4%

հիվանդություն

հանցագործություն

ՍԿ հնարավոր տարբերակ

"նորաձևություն"

անբարոյականություն

անկանոն սեռական կյանք

արկածախնդրություն

Պատկեր №6       Պատկեր №7 

 

 

 

 

 

 

 

Պատկեր №8       Պատկեր №9 

 

 

 

 

 

 

Պատկեր №10      Պատկեր №11   

  

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է Պատկեր №2-ից` բժիշկները, բուժքույրերը, ատամնաբույժները 

նույնասեռականություն երևույթի, ԼԳԵՓ անհատների կարիքների ու վարքի մասին ամենից 

իրազեկված մարդիկ չեն մեր հասարակության մեջ: Նրանց զգալի մասը` 27,9%-ը, գտնում է, որ 

նույնասեռականությունն անկանոն սեռական կյանք վարելու մասին է, իսկ 20,9%-ը այն 

համարում է հիվանդություն, և միայն 23,3%-ն է այն ընկալում որպես ՍԿԳԻ հնարավոր 

տարբերակ: Օգնող մասնագետներից սոցիալական աշխատողները և հոգեբանները 
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համեմատաբար ավելի հանդուրժող են ԼԳԵՓ անհատների հանդեպ: (Պատկերներ №3, №7) 

Սոցիալական աշխատողների 55,6% և հոգեբանների 30,8%-ը նույնասեռականությունն 

ընկալում են որպես ՍԿԳԻ տարբերակ, սակայն, միաժամանակ, սոցիալական աշխատողների 

22,2% և հոգեբանների 46,2%-ը այն համարում են հիվանդություն, ինչը մեկ անգամ ևս 

հաստատում է ցածր իրազեկվածության առկայությունը անգամ այն մասնագետների շրջանում, 

ովքեր առաջին հերթին պետք է տիրապետեն օբյեկտիվ գիտելիքի և ունենան մշակութային 

իրավասություն: Համեմատաբար հանդուրժող են նաև լեզվաբանները, որոնց 38,5%-ն այն 

ընկալում է որպես ՍԿԳԻ հնարավոր տարբերակ, 33,3%-ը` հիվանդություն: (Պատկեր №9) 

Հետաքրքրական է մանկավարժների կարծիքների բազմազանությունը. նրանց 32,6%-ը 

նույնասեռականաությունը համարում է հիվանդություն, 24,2%-ը` անբարոյականություն, 

11,6%-ը` անկանոն սեռական կյանք վարել, 4,2%-ը` արկածախնդրություն/սեռական կյանքում 

նորը փորձելու ցանկություն, 3,2%-ը` ժամանակակից հասարակության դրսևորում, ևս 3,2%-ը` 

ՄԻԱՎ-ի տարածման աղբյուր, 2,1%-ը` հանցագործություն («նման մարդկանց պետք է 

մեկուսացնել, որպեսզի վատ օրինակ չլինեն երեխաների համար»), և միայն 18,9%-ը` ՍԿԳԻ 

տարբերակ: (Պատկեր №5) Եթե ընդունենք, որ մանկավարժները հանդիսանում են 

հասարակության սոցիալական նորմերի ու արժեքների ոչ միայն կրողներ, այլև տարածողներ, 

ապա մանկավարժական գործունեության ընթացքում նրանք կարող են նշանակալի դեր 

ունենալ նաև նույնասեռականություն երևույթի մասին գիտելիքի ու ԼԳԵՓ անհատների 

նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորման հարցում, և այդ տեսանկյունից այսօր մեր 

հասարակության մեջ նրանք ավելի շատ նպաստում են ոչ օբյեկտիվ տեղեկատվության և 

խտրականության  տարածմանը: Լրագրողները, ովքեր տեղեկատվության տարածման առումով 

առավելապես մեծ դեր ունեն, նույնասեռականությունը տարբեր կերպ են ընկալում. նրանց 

40%-ը այն համարում է հիվանդություն, 20%-ը` անբարոյականություն, ևս 20%-ը` 

արկածախնդրություն, 10%-ը` անկանոն սեռական կյանք, 10%-ը` ՍԿԳԻ հնարավոր 

տարբերակ: (Պատկեր №4) Իրավաբանների 54,5%-ը նույնասեռականությունն ընկալում է 

որպես հիվանդություն, 18,2%-ը` ՍԿԳԻ տարբերակ: (Պատկեր №6) Հարցվողներից 

սոցիոլոգների շրջանում հավասար են բաշխվել երկու հիմնական պատասխանները` 

հիվանդություն (42,9%) և ՍԿԳԻ տարբերակ (42,9%): (Պատկեր №8) Տարբեր մակարդակների և 

ոլորտների կառավարիչների շրջանում հարցումը ցույց տվեց, որ նրանց զգալի մասը նույնպես 
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ընկալում է նույնասեռականութունը որպես հիվանդություն (48,3%), իսկ 13,8%-ը` որպես ՍԿԳԻ 

տարբերակ: (Պատկեր №11) Տնտեսագետների պատասխանները բավականին բազմազան են. 

36,4%-ն այն ընկալում է որպես հիվանդություն, 20,5%-ը` ՍԿԳԻ տարբերակ, ևս 20,5%-ը` 

անբարոյականություն, 9,1%` որպես արկածախնդրություն, 5,7%-ը` անկանոն սեռական կյանք, 

5,7%-ը` հանցագործություն, 2,3%` «նորաձևություն»: (Պատկեր №10)  

Հարցվողների թվում կային նաև արվեստի ներկայացուցիչներ` դերասաններ, երգիչներ, 

նկարիչներ, կային ինժեներներ, կենսաբաններ, քիմիկոսներ, քաղաքագետներ, ոստիկաններ և 

բազմաթիվ այլ մասնագետներ, սակայն առավել նշանակալի են ներկայացված 

մասնագիտությունները, քանի որ առողջապահության և կրթության ոլորտի մասնագետները 

անմիջական կապ ունեն թե ԼԳԵՓ անհատների կարիքներին արձագանքելու, թե նրանց մասին 

տեղեկատվության տարածման հետ, տնտեսագետները և կառավարիչները կարող են առնչվել 

ԼԳԵՓ անհատների հետ որպես գործատուներ, լրագրողները ազդում են հասարակության մեջ 

կարծրատիպերի, միֆերի հաստատման կամ մեղմացման գործընթացների վրա, իսկ օգնող 

մասնագետները պետք է իրենց ջանքերն ուղղեն հանդուրժողականության զարգացմանը և 

մարդու իրավունքների իրացմանը, ինչում կարևոր են նաև իրավաբանների դիրքորոշումները: 

Ոստիկանների դիրքորոշումները ևս էական են, սակայն տվյալ հետազոտության 

շրջանակներում նրանց մասնակցությունը ցածր է, մասնակցելուց հրաժարվելու պատճառով, 

հետևաբար արդյունքներն առանձնապես ներկայացուցչական չեն, սակայն անուղղակիորեն 

վկայում են անհանդուրժողականության մասին, իսկ մասնակցած ոստիկաններից ոմանք 

նույնասեռականությունը որակել են որպես հանցագործություն, մյուսներն էլ` 

անբարոյականություն: Լեզվաբաններն այս համատեքստում ներկայացված են որպես 

մասնագետներ, որոնք համեմատաբար հանդուրժող են: (Թերևս դա պայմանավորված է 

օտարալեզու գրականություն ուսումնասիրելու և տարբեր մշակույթների հետ շփվելու 

հնարավորության հետ, սակայն այդ վարկածի ստուգումն առանձին հետազոտության խնդիր է:) 

Այսպիսով, տարբեր մասնագետների կողմից նույնասեռականության ընկալման հետ 

կապված պատկերը հաստատում է այդ երևույթի մասին ցածր իրազեկվածության ու խտրական 

դիրքորոշումների առկայությունը, հետևաբար հիմնավորում է ԼԳԵՓ անհատների հետ առավել 

հաճախ առնչվող մասնագետների շրջանում իրազեկվացության ու հանդուրժողականության 

բարձրացմանն ուղղված կրթական ծրագրերի ներմուծման անհրաժեշտությունը: 
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5,4%
14,5%

17,6%

12,3%

40,5%

6,8%

3,0%

ընտանիքի անդամ/բարեկամ

ընկեր

հարևան

գործընկեր/համայնքի բնակիչ

մեր երկրի քաղաքացի

զբոսաշրջիկ

ոչ ոք/կնախընտրեի երբևէ չառնչվել

22,0%

11,0%
12,4%

16,3%

38,4%

չեմ ընդունի նրա ՍԿԳԻ և
կդադարեմ շփվել

չեմ ընդունի նրա ՍԿԳԻ, բայց
չեմ դադարի շփվել

կընդունեմ նրա ՍԿԳԻ, բայց դա
ինչ-որ կերպ կազդի մեր
հարաբերությունների վրա
ոչինչ չի փոխվի մեր
փոխհարաբերություններում

դժվարանում եմ պատասխանել

Պատկեր №12       Պատկեր №13 

 

 

 

 

 

 

«Որքանով մոտ կարող եք ընդունել ԼԳԵՓ անհատին» հարցին հարցվողների 40,5%-ը 

պատասխանել է, որ կնախընտրեն երբևէ չտեսնել, չառնչվել «նման մարդու» հետ, և միայն 

3%-ն է նշել, որ կարող են ընդունել նրան որպես ընտանիքի անդամի/բարեկամի, այսինքն` 

եթե իմանային, որ իրենց բարեկամը նույնասեռական է, կընդունեին վերջինիս ՍԿԳԻ-ն, 

ոմանք նաև հավելում էին, որ այդ դեպքում «ցավ կապրեին», բայց, այնուամենայնիվ, չէին 

հրաժարվի հարազատ մարդուց: Վերլուծելով արդյունքները, կապված նշանակալի անձի 

նակատմամբ վերաբերմունքի հետ վերջինիս նույնասեռականության մասին իմանալու 

դեպքում, պարզվում է, որ հարցվողների զգալի մասը կդադարեր որևէ շփում այդ մարդու հետ 

(38,4%), իսկ 22%-ը պատասխանել է, որ չեն ընդունի նրա ՍԿԳԻ, բայց չեն էլ դադարի շփումը: 

Հարկ է նշել, որ, թեև հարցվողների միայն 3%-ն է պատասխանել, որ ԼԳԵՓ անհատին կարող 

է ընդունել որպես ընտանիքի անդամի, իսկ 6,8%-ը` որպես ընկերոջ, այնուամենայնիվ, նրանց 

16,3%-ը նշել է, որ կընդունի հարազատի ՍԿԳԻ, բայց դա ինչ-որ կերպ կազդի 

հարաբերությունների վրա, 12,4%-ը դժվարացել է պատասխանել, 11%-ը նշել է, որ ոչինչ չի 

փոխվի: Դրա հիմքում կարող է ընկած լինել այն, որ մարդիկ, խոսելով ԼԳԵՓ անհատների 

մասին վերացականորեն, ավելի հեշտ են բացասական պիտակներ կպցնում և ներկայացնում 

իրենց որպես անհանդուրժող, բայց երբ մտածում են նշանակալի մարդու մասին և փորձում 

ավելի լավ ճանաչել սեփական զգացմունքները/մտքերը, սկսում են համեմատաբար ավելի 

հանդուրժող վերաբերմունք ցուցաբերել:    

 

 

 

Վերաբերմունքը ԼԳԵՓ անհատների իրավունքներին և վարքին 
Աղյուսակ№2 

 
Աղյուսակ№1 
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իրավունք ունեն ամուսնանալու 

 քանակ % 

Պ/Չ 5 0,6 

Համաձայն եմ  37 4,6 

Մասամբ համաձայն եմ  95 11,9 

Մասամբ համաձայն չեմ 91 11,4 

Համաձայն չեմ 492 61,5 

Դժվարանում են պատասխանել 80 10,0 

Ընդհամենը 800 100,0 

իրավունք ունեն երեխա ունենալու/որդեգրելու  

 քանակ % 

Պ/Չ 5 0,6 

Համաձայն եմ  30 3,8 

Մասամբ համաձայն եմ  53 6,6 

Մասամբ համաձայն չեմ 60 7,5 

Համաձայն չեմ 588 73,5 

Դժվարանում են պատասխանել 64 8,0 

Ընդհամենը 800 100,0 

ասոցիալ վարքի ձևեր են դրսևորում 

 քանակ % 

Պ/Չ 5 0,6 

Համաձայն եմ  112 14,0 

Մասամբ համաձայն եմ  144 18,0 

Մասամբ համաձայն չեմ 129 16,1 

Համաձայն չեմ 242 30,3 

Դժվարանում են պատասխանել 168 21,0 

Ընդհամենը 800 100,0 

իրավունք ունեն հանրահավաք կազմակերպելու 
 քանակ % 

Պ/Չ 5 0,6 

Համաձայն եմ  109 13,6 

Մասամբ համաձայն եմ  129 16,1 

Մասամբ համաձայն չեմ 102 12,8 

Համաձայն չեմ 366 45,8 

Դժվարանում են պատասխանել 89 11,1 

Ընդհամենը 800 100,0 

նրանք վտանգում են մեր ազգի գենոֆոնդը 

 քանակ % 

Պ/Չ 2 0,3 

Համաձայն եմ  454 56,7 

Մասամբ համաձայն եմ  121 15,1 

Մասամբ համաձայն չեմ 83 10,4 

Համաձայն չեմ 92 11,5 

Դժվարանում են պատասխանել 48 6,0 

Ընդհամենը 800 100,0 

ՀՀ-ում նույնասեռականներ չկան 

 Քանակ % 

Պ/Չ 3 0,4 

Համաձայն եմ  32 4,0 

Մասամբ համաձայն եմ  27 3,4 

Մասամբ համաձայն չեմ 56 7,0 

Համաձայն չեմ 572 71,5 

Դժվարանում են պատասխանել 110 13,8 

Ընդհամենը 800 100,0 

Աղյուսակ№3 

 

Աղյուսակ№5 

Աղյուսակ№4 

 

Աղյուսակ№6 
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Աղյուսակ №7 Կապը տեղեկատվության աղբյուրի և «մեր երկրում չկան ԼԳԵՓ անհատներ» պնդման միջև 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ №8 Կապը տեղեկատվության աղբյուրի և հանդուրժողականության աստիճանի միջև 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ №7-ից` նրանք, ովքեր ավելի շատ են օգտվում գրքերից, 

տպագիր մամուլից և համացանցից, հիմնականում համաձայն չեն «մեր երկրում չկան 

նույնասեռականներ» պնդման հետ, իսկ նրանք, ովքեր համաձայն են այդ պնդման հետ 

(հարցվողների 4%–ը), տեղեկատվության հիմնական աղբյուր են համարում 

հեռուստատեսությունը: 

Աղյուսակ №8-ում 3-ը համարժեք է «միանշանակ հանդուրժող» պատասխանին, 2-ը` 

«առավելապես հանդուրժող», 1-ը` «մասամբ հանդուրժող», 0-ն` չեզոք դիրքն է, -3-ը 

համարժեք է «ծայրահեղ անհանդուրժող» պատասխանին (սա ընտրողներից ոմանք 

«մեր երկրում չկան ԼԳԵՓ անհատներ» 

Տ
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ե
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յ
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Հ
ա

մ
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չե
մ

 

Դ
ժ

վ
ա

ր
 է

 

պ
ա

տ
ա

ս

խ
ա

ն
ե

լ 

Ը
ն

դ
. 

գրքեր 3 0 2 26 4 35 

թերթեր/ամսագրեր 0 1 2 36 10 49 

հեռուստատեսություն 17 17 28 242 54 358 

ռադիո 0 1 0 8 3 12 

համացանց 8 4 18 182 33 245 

ընկերներ 3 3 3 43 4 56 

հարևաններ 1 0 2 15 2 20 

և ՀՏ, և գրքեր 0 0 0 5 2 7 

և ՀՏ, և տպագիր մամուլ 0 1 1 13 1 16 

և ՀՏ, և ռադիո 0 0 0 2 0 2 

Ընդամենը 32 27 56 572 110 800 

Հանդուրժողականության մակարդակը 

Տ
ե

ղ
ե

կ
ա

տ
վ

ո
ւթ

յա
ն

 ա
ղ

բյ
ո

ւր
ը

 

 Պ
/Չ

 

3 2 1 0 -1
 

-2
 

-3
 

Ը
ն

դ
. 

գրքեր 0 1 4 1 13 2 4 10 35 

թերթեր/ամսագրեր 0 2 6 4 12 7 3 15 49 

հեռուստատեսություն 3 6 7 12 80 43 59 148 358 

ռադիո 0 0 1 0 2 3 3 3 12 

համացանց 0 16 14 13 58 28 30 86 245 

ընկերներ 0 3 2 1 19 3 8 20 56 

հարևաններ 0 1 0 1 4 2 1 11 20 

և ՀՏ, և գրքեր 0 1 2 1 0 1 1 1 7 

և ՀՏ, և տպագիր մամուլ 0 0 0 1 4 2 2 7 16 

և ՀՏ, և ռադիո 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Ընդամենը 3 30 36 34 193 91 111 302 800 
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228

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Պ/Չ

3

2

1

0

-1

-2

-3 ընտանիքի անդամ/բարեկամ

ընկեր

հարևան

գործընկեր/նույն համայնքի
բնակիչ

նույն երկրի քաղաքացի

զբոսաշրջիկ

ոչ ոք

1,8% 7,8%

32,4%

44,4%

13,8%
մանրամասն ծանոթ եմ

հիմնականում ծանոթ եմ

հիմնականում ծանոթ չեմ

առհասարակ ծանոթ չեմ

դժվարանում եմ պատասխանել

նույնիսկ նշում էին, որ ԼԳԵՓ անհատներին պետք է վերացնել/սպանել/այրել), -2-ը` 

«առավելապես անհանդուրժող», -1-ը` որոշ չափով անհանդուրժող: Ինչպես երևում է 

աղյուսակից` «3» և «2» ընտրել են հիմնականում նրանք, ովքեր տեղեկատվություն ստանում 

են առավելապես համացանցից, «1»-ն ընտրել են առավելապես համացանցից և 

հեռուստատեսությունից տեղեկատվություն ստացողները, չեզոք դիրքում են նրանք, ովքեր 

տեղեկատվություն ստանում են հիմնականում հեռուստատեսությունից, ինչպես նաև 

համացանցից, ընկերներից, թերթերից/ամսագրերից, գրքերից, իսկ իրենց որպես 

անհանդուրժող ընկալողների, հատկապես «ծայրահեղ անհանդուրժող» պատասխանն 

ընտրողների գերակշռող մասը որպես տեղեկատվության հիմնական աղբյուր նշել են 

հեռուստատեսությունը, ինչպես նաև համացանցը, ընկերներին և հարևաններին: 

 Պատկեր №14 Կապը հանդուրժողականության աստիճանի և ԼԳԵՓ անհատներին ընդունելու միջև 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատկեր №15 Իրազեկվածությությունն օրենքներից 

 

 

 

 

 

 

Օրենքներին անդրադառնալով` հարկ է նշել, որ հանրությունը գրեթե իրազեկված չէ, որ 

նույնասեռականությունն օրենքով արգելված չէ (32,6%-ի կարծիքով արգելված է, իսկ 47,8%-ը 

դժվարացել է պատասխանել (այսուհետև Դ/Պ)), և դրա համար պատիժ չի սահմանվում (16,5%-ի 

կարծիքով սահմանվում է, 51%-ը Դ/Պ): Հարցվողների կեսից ավելին (53,1%) իրազեկ են, որ ազգային 

օրենքով նույնասեռական զույգերի ամուսնությունը չի ճանաչվում, մոտավորապես նույն պատկերն 
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է երեխա որդեգրելու իրավունքի մասին իրազեկվածության առումով (53%): Ազգային օրենքով որևէ 

խոչընդոտ չկա ԼԳԵՓ անհատների համար` միավորումներ/կազմակերպություններ ստեղծելու 

առումով, և այս իմաստով հանրային իրազեկվածությունը ցածր է, քանի որ 27,4%-ը կարծում է, որ 

դա արգելված է, իսկ 55,3%-ը Դ/Պ: Գրեթե նույն պատկերն է նաև ԼԳԵՓ անհատների` 

հանրավաքներ կազմակերպելու իրավունքի, ինչպես նաև սեռափոխության նպատակով 

վիրահատության իրավունքի մասին իրազեկվածության առումով: Կապված ազգային բանակում 

ծառայությունից ազատվելու իրավունքի հետ` իրավիճակը ՀՀ-ում միանշանակ չէ, քանի որ 

ազատում են հիվանդություն ունեցողներին («Զին. Ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 12), 

սակայն, մի կողմից, նույնասեռականությունը պաշտոնապես հիվանդությունների ցանկում 

ներառված չէ, մյուս կողմից, ՀՀ Պաշտպանության նախարարության ներքին հրամանի համաձայն, 

նույնասեռական անհատներն ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից, քանի որ 

նույնասեռականությունը որակվում է որպես հիվանդություն [2; 5], հետևաբար բժշկական 

հանձնաժողովի «սուբյեկտիվ» կարծիքի հիման վրա անհատը կարող է ազատվել ազգային 

բանակում ծառայությունից: Այս իմաստով հարցվողների կարծիքները բաշխվել են հետևյալ կերպ` 

22,2%-ը համաձայն են պնդման հետ, 32,8%-ը` ոչ, 50%-ը Դ/Պ: «ԼԳԵՓ անհատները մեր 

հասարակության լիիրավ անդամներն են» պնդման հետ 35,2%-ը համաձայն չի, 34,5%-ը համաձայն 

է, մյուսները դժվարացել են պատասխանել: 

Աղյուսակ №9 Կապը ԼԳԵՓ անհատներին առնչվող օրենքներից իրազեկվածության և կրթության միջև 

 

Օրենքների մասին իրազեկվածությունը 
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Պ/Չ 0 0 0 2 0 2 

Անավարտ միջն.  0 0 1 10 3 14 

Միջնակարգ 2 6 23 78 15 124 

Մ.-Մ. 2 11 35 73 20 141 

Անավարտ Բ. 4 12 45 49 14 124 

Բարձրագույն 6 33 150 143 57 389 

Գ.Թ. 0 0 5 0 1 6 

Ընդամենը 14 62 259 355 110 800 

 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված տարիքային խմբերից ամենահաճախ 18-25 

տարեկան երիտասարդների շրջանում է (46%-ը) հանդիպում նույնասեռականության, որպես 

հիվանդության, ընկալումը: Որպես ՍԿԳԻ հնարավոր տարբերակ ընկալողների գերակշռող 

մասը 25-35 տարեկան երիտասարդների շրջանում է: 35-45 տարիքային խմբում է 

ամենաշատը հանդիպում նույնասեռականության որպես անբարոյականության 
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մեկնաբանումը, սակայն եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ տարեց հարցվողները 

համեմատաբար ավելի փոքր քանակ են կազմել, ապա հարկ է նշել, որ հենց իրենք են բոլորից 

շատ ընտրել «անբարոյականություն» տարբերակը (այդ տարիքային խմբից 45,5%-ը): 

Անդրադառնալով տարբեր տարիքային խմբերի և ԼԳԵՓ անհատների միջև 

հեռավորությանը (distance)` կարելի է ասել, որ տարեցների, ծերերի 90,9%-ը բացասաբար են 

վերաբերում մեր հասարակությունում ԼԳԵՓ անահատների կենսագործելուն, 18-25 խմբում 

մեծ հատված են կազմել չեզոք/անտարբեր դիրք ունեցողները, 25-35 խմբում 25,3%-ը գտնում 

է, որ նրանք կարող են ապրել մեր երկրում, բայց իրենց առանձին համայնքներում, իսկ16,1%-

ի կարծիքով նրանք կարող են ապրել մեր հասարակության մեջ որպես լիիրավ անդամներ, 

ինչպես մյուսները, 35-45 խմբում պատասխանների տարբերակները գրեթե հավասարապես 

են բաշխվել, 45-65 խմբում առավել հաճախ հանդիպել են «լքեն երկիրը» և «ապրեն մեր 

երկրում, բայց մեզանից հեռու/առանձին համայնքներում» տարբերակները: (Աղյուսակ №10) 

Աղյուսակ №10 Տարբեր տարիքային խմբերի և ԼԳԵՓ անհատների միջև դիստանցիան 

դիստանցիա 

տ
ա

ր
ի

ք
 

 

Պ
/Չ

 

պ
ա

տ
ժ

վ
ե

ն
 

լք
ե

ն
 

ե
ր

կ
ի

ր
ը

 

Ա
ն

տ
ա

ր
բե

ր
 

ե
մ

 

ա
ռ

ա
ն

ձ
ի

ն
 

հ
ա

մ
ա

յն
ք
 

լի
ի

ր
ա

վ
 

ա
ն

դ
ա

մ
 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Պ/Չ 1 0 1 0 0 0 2 

18-25 4 55 33 75 47 23 237 

25-35 3 34 48 61 63 40 249 

35-45 2 27 26 22 20 18 115 

45-65 0 35 45 27 46 22 175 

65 և ավելի 0 10 8 1 2 1 22 

Ընդամենը 10 161 161 186 178 104 800 

Աղյուսակ №11 Տարբեր կրթական մակարդակներ ունեցողների և ԼԳԵՓ անհատների միջև դիստանցիան 
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Պ/Չ 1 0 1 0 0 0  

Անավարտ միջնակարգ 0 4 3 4 3 0 14 

Միջնակարգ 1 37 42 20 21 3 124 

Միջին-մասնագիտական 0 30 32 23 38 18 141 

Անավարտ Բարձր. 3 28 10 40 27 16 124 

Բարձրագույն 5 61 72 98 88 65 389 

Գ.Թ. 0 1 1 1 1 2 6 

Ընդամենը 10 161 161 186 178 104 800 
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Համաձայն Աղյուսակ №11-ի` առավելապես անհանդուրժող են միջնակարգ 

կրթություն ունեցողները (նրանց 47,6%-ը): Համեմատաբար փոքր է հեռավորությունը 

բարձրագույն կրթություն ունեցողների (64,5%-ը ավելի հանդուրժող են, քանի որ ընտրել են 

«անտարբեր եմ», «ապրեն մեր երկրում, բայց առանձին համայնքներում» և «ապրեն մեր 

հասարակությունում որպես լիիրավ անդամներ» տարբերակները) և գիտաշխատողների 

(66,7%) շրջանում:  

 
Աղյուսակ №12 Կապը նույնասեռականության ընկալման և նույնասեռական մասնագետին դիմելու միջև 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ հայ հասարակության մեջ նույնասեռականության 

մասին ցածր իրազեկվածության ու աղավաղված պատկերացումների պատճառով շատերը 

չեն օգտվի մասնագետի ծառայություններից, եթե պարզվի, որ վերջինս նույնասեռական 

կողմնորոշվածություն ունի, անգամ եթե նա լինի բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող 

մասնագետ: Ոմանք նույնիսկ նշել են, որ «ավելի շուտ կմեռնեն, քան կդիմեն, ասենք, 

նույնասեռական սրտաբանին»: Հիմնականում նրանք, ովքեր ընկալում են 

նույնասեռականությունը որպես հիվանդություն, առավել ևս որպես հանցագործություն 

կամ անբարոյականություն, նշել են, որ չեն դիմի նման մասնագետի կամ էլ վստահ չեն, որ 

կդիմեն, մինչդեռ այն որպես ՍԿԳԻ հնարավոր տարբերակ ընկալողների 29%-ը Դ/Պ, իսկ 

59%-ը նշել է, որ կդիմի, քանի որ ՍԿԳԻ որևէ կապ չունի մասնագետի պրոֆեսիոնալ 

իրավասության հետ: 

Այսպիսով, իրականացված հետազոտությունը հաստատեց այն կանխավարկածը, որ 

Հայաստանում ՍԿԳԻ մասին հանրային իրազեկվածության և ԼԳԵՓ անհատների 

նկատմամբ խտրականության դրսևորումների միջև ուղղակի կապ կա, և որքանով ցածր է 

իրազեկվածության մակարդակը, այնքանով ավելի զգալի է անհանդուրժողականությունը 
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այո 
Հաճախականություն 0 69 4 81 11 22 21 4 20  

% մասն. դիմելու 0% 29,7% 1,7% 35% 4,7% 9,5% 9,1% 1,7% 8,6% 100,0% 

ոչ 
Հաճախականություն 1 98 26 16 10 72 16 9 9 257 

% մասն. դիմելու 0,4% 38,1% 10,1% 6,2% 3,9% 28,0% 6,2% 3,5% 3,5% 100,0% 

Դ/Պ 
Հաճախականություն 0 138 11 40 10 55 31 5 21 311 

% մասն. դիմելու 0% 44,4% 3,5% 12,8% 3,2% 17,7% 10,0% 1,6% 6,8% 100,0% 

Ընդամենը 
Հաճախականություն 1 305 41 137 31 149 68 18 50 800 

% մասն. դիմելու 0,1% 38,1% 5,1% 17,1% 3,9% 18,6% 8,5% 2,3% 6,3% 100,0% 
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ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ մեր հասարակությունում: Մասնավորապես դա ճշմարիտ է 

գյուղական համայնքների պարագայում, ուր տեղեկատվության աղբյուրները 

համեմատաբար ավելի սակավ են և պակաս օբյեկտիվ: Հայաստանում ՍԿԳԻ մասին 

տեղեկատվության, գիտելիքի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում ֆիլմերը և 

հեռուստահաղորդումները, իսկ ավելի հաճախ հեռուստաշոուները կամ «աղմկահարույց» 

ռեպորտաժները, որոնք նույնասեռականության մասին բավականին խեղաթյուրված 

պատկերացումներ են ձևավորում հանրության շրջանում: Հարցվողներից քչերն են նշել, որ 

երբևէ անձամբ առնչվել, շփվել են նույնասեռական կողմնորոշվածություն ունեցող մարդու 

հետ, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանց վերաբերյալ պատկերացումները հիմնվում են, 

որպես կանոն, ասեկոսների (օրինակ, փողոցից կամ ընկերներից լսել են 24,8%-ը) ու ԶԼՄ-

ներից ստացվող տեղեկատվության վրա: Հարկ է նշել նաև այն, որ հարցվողների 16,9%-ը 

այս պահին ունեն գործազուրկի կարգավիճակ, իսկ ևս 2,6%-ը` կենսաթոշակառուի, ընդ 

որում նրանց պարագայում առավել հաճախ է նշվել հեռուստատեսությունը որպես 

տեղեկատվության հիմնական աղբյուր: 

Ընդունելով մեր հասարակությունում նույնասեռականության գոյությունը 

(հարցվողների 4%-ն է համարում, որ ԼԳԵՓ անհատներ չկան ՀՀ-ում)` հանրությունը 

մեկնաբանում է այդ երևույթը որպես անընդունելի (asocial), անբարոյական, ոմանց 

կարծիքով միայն ժամանակակից աշխարհին բնորոշ բացասական երևույթ (3,9%), որը հայ 

հասարակությանը «հարիր» չէ, և որից պետք է ազատվել` պատժելով, գուցե բուժելով կամ 

մեկուսացնելով առանձին, մեզանից հեռու համայնքներում կամ էլ «արտաքսելով» ՀՀ-ից: 

Ընդ որում, այսպիսի անհանդուրժողականությունը բնորոշ է ոչ միայն ցածր կրթական 

մակարդակ ունեցող մարդկանց կամ ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, այլև մյուսներին` 

անկախ տարիքից, սեռից, կրթությունից և մասնագիտությունից: Հարցվողների 38,4%-ի 

դեպքում անհանդուրժողականությունը այնքան ծայրահեղ է, որ նույնիսկ նշանակալի 

անձի նույնասեռականության մասին իմանալու դեպքում կդադարեն առհասարակ որևէ 

շփում նրա հետ, անգամ եթե դա լինի սեփական զավակը: 

Խտրական դիրքորոշումներ կան նաև մասնագետների նկատմամբ, ովքեր ունեն 

նույնասեռական կողմնորոշվածություն: Հարցվողների 29%-ը նշել է, որ կհրաժարվեին 

մասնագետի (մանկավարժ, բժիշկ, իրավաբան և այլ) ծառայություններից, եթե պարզվեր, որ 

նա նույնասեռական է` հիմնավորելով դա վախով, անվստահությամբ, ծայրահեղ 

հակակրանքով, զզվանքով կամ էլ ատելության զգացումով: 
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Խոսելով ԼԳԵՓ անհատների իրավունքների մասին`պետք է նշել, որ հանրությունը 

բավականին բացասաբար է վերաբերում նրանց` ամուսնանալու, երեխա 

ունենալու/որդեգրելու, սեփական շահերի պաշտպանության նպատակով 

հանրահավաքներ կազմակերպելու հետ կապված իրավունքներին, ընդ որում 14%-ը 

գտնում է, որ նրանք ասոցիալ վարքի ձևեր են դրսևորում (թմրանյութերից կախվածություն, 

կոմերցիոն սեռական ծառայությունների տրամադրում, սեռական հետապնդում կամ 

բռնություն), իսկ 56,7%-ը կարծում է, որ նույնասեռականները վտանգում են հայ ազգի 

գենոֆոնդը: 

ԼԳԵՓ անհատների և հայ հասարակության այլ անդամների միջև սոցիալական 

հեռավորությունը բավականին զգալի է` գերակշռող մասը նշել է, որ կցանկանար երբևէ 

չառնչվել ԼԳԵՓ անհատների հետ, 17,6%-ը կարող են ընդունել որպես մեր երկրի 

քաղաքացի, որին չեն ճանաչում անձամբ,  14,5%,-ը` որպես գործընկեր կամ նույն 

համայնքի բնակիչ, իսկ 12,3%-ը` որպես զբոսաշրջիկ, որը ժամանակավոր է մեր երկրում: 

Ամենամեծ «հեռավորությունը» 65 և ավելի տարիքային խմբի դեպքում է, իսկ 

ամենափոքրը` 25-35 տարիքային խմբի պարագայում: Շատ քիչ է սեռային բնութագրիչով 

սոցիալական հեռավորութան տարբերությունը` թե իգական, թե արական սեռի 

ներկայացուցիչները հիմնականում հանդուրժողականության ցածր մակարդակ ունեն: 

Քանի որ հարցվողների շրաջանում մեծ չի եղել այլ էթնիկ-ազգային խմբերի 

ներկայացուցիչների թիվը, այս բնութագրիչով սոցիալական հեռավորությունները ևս շատ 

չեն տարբերվում, և եթե մասնակցած 10-ը ռուսներից 5-ը չեզոք դիրք ունեն 

նույնասեռականների նկատմամբ հանդուրժողականության առումով, իսկ մնացած 5-ը` 

ավելի շատ անհանդուժող, ապա թե բելոռուս, թե մոլոկան ազգային-էթնիկ 

պատկանելությամբ հարցվողներն ընտրել են (-1) – (-3) միջակայքը, այսինքն` 

անհանդուրժողականության այս կամ այն աստիճանը, իսկ հարցմանը մասնակցած 

հայաստանաբնակ ամերիկացին և հրեան իրենց գնահատել են ավելի շատ որպես 

հանդուրժող: Այսպիսի պատկերի դեպքում կարելի է թույլ տալ ենթադրություն, որ 

հետխորհրդային պետությունների ազգերի շրջանում ավելի վառ է արտահայտված 

անհանդուրժողականությունը ԼԳԵՓ անհատների նկատմամբ, սակայն դա պնդելու համար 

բավականին հիմքեր չկան, և այդպիսի խնդիր չի եղել այս հետազոտության 

շրջանակներում: Դուրս են բերվել որոշակի տարբերություններ ԼԳԵՓ անհատների և 

մասնագիտական տարբեր կարգավիճակներ ունեցողների միջև սոցիալական 



 23 

հեռավորության առումով, մասնավորապես մեծ է անհանդուրժողականությունը 

մանկավարժների, բժիշկների, ոստիկանների, ինչպես նաև գործազուրկների դեպքում, և 

համեմատաբար փոքր է հիմնականում երիտասարդ լեզվաբանների, սոցիալական 

աշխատողների, սոցիոլոգների, տնտեսագետների, հոգեբանների դեպքում:  

Եվ վերջապես, անդրադառնալով ԼԳԵՓ անհատներին առնչվող օրենսդրությանը` 

պետք է նշել, որ չափազանց ցածր է իրազեկվածության մակարդակը մեր 

հասարակությունում` անկախ տարիքից ու կրթությունից (44,4%-ը ծանոթ չէ այդ 

օրենքներին): 

Այսպիսով, տվյալ հետազոտության արդյունքերը ցույց են տալիս, որ հայ 

հասարակության մեջ բավականին ցածր է հանրային իրազեկվածությունը ԼԳԵՓ 

անհատների կարիքների, վարքի, իրավունքների վերաբերյալ, ինչը մեծապես ազդում է 

նրանց նկատմամբ նախապաշարումների, խտրական դիրքորոշումների ձևավորման և 

նրանց իրավունքների սահմանափակման/ ոտնահարման մասշտաբների վրա: Հարկ է նշել, 

որ հետազոտության շրջանակներում եղել են մասնակցելու հետ կապված մերժումներ` 

հիմնականում պայմանավորված հետազոտության օբյեկտով, ինչը վկայում է ծայրահեղ 

անհանդուրժողականության առկայության մասին մեր հասարակության որոշ անդամների 

շրջանում:  

 

Իրականացված ծրագրի շրջանակներում 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 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 ու հանդուրժողականության բարձրացում: 

(“UN Political Statement on Non Discrimination” անմիջականորեն և միայն խտրականության 

բոլոր ձևերին անդրադառձող միջազգային փաստաթղթերից, թերևս, միակն է, որը ՀՀ-ն 



 24 

վավերացրել է /12.08.2008/ ) Այնուամենայնիվ ՀՀ-ն միացել է Մարդու Իրավունքերին 

վերաբերող միջազգային հիմնական մեխանիզմներին/հանձնաժողովներին, 

տարածաշրջանային պայմանագրերին, մասնավորապես ԵԽ պայմանագրերին, 

մասնավորապես ընդունելով Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի 

իրավասությունը, ինչը ենթադրում է որոշակի պարտավորությունների ստանձնում և 

համագործակցություն Մարդու Իրավունքներով զբաղվող մարմինների հետ (ՄԱԿ, ԵԽ, 

ԵԱՀԿ): [3; էջ 69] Բացի դրանից 2004թ-ից ՀՀ-ում հիմնվել է Մարդու Իրավունքների 

պաշտպանի ինստիտուտը, որի դեպքում ԼԳԵՓ համայնքի իրավուքներին ու կարիքներին 

արձագանքելու առումով որոշակի ձեռքբերումներ կարելի է արձանագրել, 

մասնավորապես խոսքը վերաբերում է 2011թ. ԼԳԵՓ համայնքի հետ կապված հարցերով 

զբաղվող երկու տեղական ՀԿ-ների հետ հուշագրերի ստորագրմանը և համագործակցելու 

պատրաստակամության ամրագրմանը:  

Այնուամենայնիվ, դարձյալ ԼԳԵՓ համայնքի կոնսոլիդացման թույլ մակարդակի, 

երրորդ սեկտորում նրանց հիմնահարցերով ու իրավուքներով զբաղվող 

կազմակերպությունների միջև համագործակցության պակասի, ոչ համապատասխան 

օրենսդրական դաշտի և հայ հասարակությունում առկա անհանդուրժողականության 

բարձր աստիճանի պատճառով բոլոր պարտավորությունները, հանձնառությունները և 

հուշագրերը շարունակում են մնալ «թղթի վրա», մինչդեռ Մարդու Իրավուքների 

ոտնահարումը և բռնության դեպքերը շարունակում են կրել համատարած բնույթ ու 

հանդիսանալ քաղաքացիական հասարակության գաղափարախոսությանը հակասող 

իրողություն: 

   

 Առաջարկությունները 

Բոլոր շահագրգիռ կողմերին (պետական, մասնավոր և «երրորդ» սեկտորների 

տեղական ու միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում Մարդու Իրավունքներով, 

ՄԻԱՎ-ի հարցերով զբաղվող ԼԳԵՓ համայնքի հարցերով զբաղվող համայնքահեն 

կազմակերոպթյունները, երիտասարդական կազմակերպությունները) 

1. Իրականացնել իրազեկման և կրթական ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն` 

 նույնասեռականության ընկալման շտկմանը, որպեսզի այն դադարեն մեկնաբանել 

որպես հիվանդություն, հանցագործություն, ՄԻԱՎ-ի տարածման հիմնական 

աղբյուր, անբարոյականություն կամ սեռական կյանքում բազմազանություն 
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փնտրելու փորձ, ինչպես նաև դադարեն վերագրել այն միայն ժամանակակից 

հասարակությանը, որպես երևույթ, որ նախկինում գոյություն չի ունեցել և եկել է 

Արևմուտքից, 

 ԼԳԵՓ անհատների կարիքների և կենսակերպի մասին օբյեկտիվ պատկերացումներ 

ձևավորելուն, նրանց մասին առկա միֆերի ու կարծրատիպերի վերացմանը, 

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

օբյեկտիվ, հավաստի տեղեկատվության, գիտելիքի ձևավորմանը, 

հանդուրժողականության զարգացմանը: 

2. Ելնելով այն փաստից, որ տեղեկատվության հիմնական աղբյուներն են 

հեռուստատեսույթունը, մամուլը ու համացանցը, մասնավորապես 

«նույնասեռականության» մասին տեղեկատվությունը հիմնականում ձեռք է բերվում 

հեռուստատեսությունից, և հաշվի առնելով հանրային իրազեկվածության ցածր 

մակարդակը ու խեղաթյուրված պատկերացումները սեռական 

փոքրամասնությունների մասին, որից, ինչպես հաստատեց տվյալ 

հետազոտությունը, 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:  

3. Մշակել էթիկական սկզբունքներ և մշակութային իրավասության չափորոշիչներ, 

որոնք կնպաստեն ՍԿԳԻ հիման վրա խտրականության նվազեցմանը, այդ թվում` 

աշխատավայրում, առողջապահության ու կրթության ոլորտներում: 

4. Տրամադրել խորհրդատվություն ԼԳԵՓ համայնքի հետ աշխատող 

կազմակերպություններին, մասնավորապես առողջության ու մարդու իրավուքների 

հետ կապված ծրագրերի (LGBT sensitive programs) մշակման ու իրագործման 

հարցում:  

5. Իրականացնել կրթական ծրագրեր` ուղղված ԼԳԵՓ համայնքի 

իրավագիտակցության ու իրավական գրագիտության բարձրացմանը:  
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6. ԼԳԵՓ համայնքին աջակցող ծրագրերում ներառել ԼԳԵՓ անհատների շրջանում 

մարդու իրավունքերի ոտնահարումների դեպքերի մոնիթորինգի ու ադվոկացիայի 

հետ կապված հարցերը/ադվոկացիոն ռազմավարությունը:  

7. 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 հայ հասարակության մեջ գոյություն ունեցող 

փոքրամասնությունները (minority groups):  

8. 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:  

9. Նպաստել ԼԳԵՓ համայնքի մոբիլիզացմանը և ուժեղացմանը (empowernment):  

10. Համատեղ մշակել ՍԿԳԻ հիման վրա խտրականության ու բռնության դեմ պայքարի 

առավել արդյունավետ ծրագրերի, դրանց համար անհրաժեշտ ռեսուրսների 

հավաքագրման ռազմավարություններ:  

11. Մշակել ԶԼՄ-ների հետ համագործակցության ռազմավարություն, մասնավորապես 

լրագրողներին տվյալ որորտում օբյեկտիվ ու հավաստի տեղեկատվություն 

լուսաբանելու առումով իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված կրթական 

ծրագրեր իրականացնելու միջոցով, ԶԼՄ-ների հետ համատեղ պատրաստել և 

իրագործել տեղեկատվական կամպանիաներ ու հաղորդումներ` կապված 

պիտակավորման, խտրականության, հանդուրժողականության, քաղաքացիական 

հասարակության գաղափարների/արժեքների, իրավահավասարության հարցերի 

հետ:  

12. Բոլոր շահագրգիր կողմերի և առհասարակ հանրության համար ապահովել ԼԳԵՓ 

մասին մատչելի, արդիական, օբյեկտիվ, գիտականորեն հիմնավորված 

տեղեկատվություն հայերեն լեզվով:  

13. Պարբերաբար նախաձեռնել միջոցառումներ` ուղղված նույնավախության ու դրա 

հետ կապված ագրեսիվ գործողությունների, բռնության դեմ պայքարին, 

մասնավորապես ուժային կառույցների կողմից /ոստիկանություն/:  
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14. Իրականացնել առողջապահության ոլորտում պացիենտի իրավունքների իրացման 

հետ կապված մոնիթորնգ` հիմնվելով մասնավորապես ՀՀ կառավարության կողմից 

ստորագրված փաստաթղթի վրա????, համաձայն որի պացիենտն ունի մի շարք 

իրավունքներ, որոնք պիտի երաշխավորվեն առողջապահության մասնագետների 

կողմից; իրականացնել կանխարգելիչ և մոնիթորինգային միջոցառումներ, կապված 

բուժ. 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: 

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: 

 Ստեղծել պետական կառույցներ, որոնք կկանխարգելեն և կբացառեն 

խտրականության դրսևրումները և դրա հետ կապված բռնությունը: 

 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 (i.e. hate speech):  

 Ապահովել այն դեպքերի/հանցագործությունների բացահայտում, արդյունավետ ու 

անկողմնակալ հետաքննություն, որոնց հիմքում ընկած է զոհի ՍԿԳԻ: 
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 Կիրառել միջոցառումներ` ուղղված նույնասեռականությունը որպես հիվանդություն 

դասակարգելու դեմ` հիմնվելով ԱՀԿ չափորոշիչների և Հիվանդությունների 

Միջազգային Դասակարգման տասներորդ վերանայման (ICI-10) վրա: 

 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: 

 Իրականացնել նույնասեռական զույգերի իրավական օրինականացում (legalization): 

 Ճանաչել նույնասեռական զույգերի` երեխա որդեգրելու իրավունքը: 

 Ճանաչել նույնասեռական զույգերի սեփականության ժառանգման իրավունքը: 

 Ճանաչել ազատազրկման վայրում գտնվող նույնասեռական զուգընկերոջն այցելելու 

իրավունքը: 

 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: 

ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակին 

ՄԱԿ-ի Մարդու Իրավունքների Խորհուրդը պետք է բարձրաձայնի ՍԿԳԻ հիման 

վրա խտրականության ու ատելության մոտիվով տեղի ունեցող հանցագործությունների 

և արդյունավետ, ԼԳԵՓ անհատների իրավահավասարությունը երաշխավորող ու 

խտրականությունը դատապարտող օրենսդրության անհրաժեշտության մասին և լինի 

հետևողական այդ հարցում: 

Եվրոպական Խորհրդին 

1. Պնդել ՀՀ-ում հակախտրական օրենսդրության ընդունման անհրաժեշտությունը 

և պահանջել դա ՀՀ-ից: 
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2. Տրամադրել ֆինանսական աջակցություն ԼԳԵՓ համայնքի կարիքներով ու 

իրավուքներով զբաղվող կազմակերպություններին ԺՄԻԵԳ (EIDHR - European 

Instrument on Democracy and Human Rights) ֆոնդի միջոցով:  

3. Ստորագրել նոր համաձայնագիր ՍԿԳԻ հիման վրա խտրականության ու 

բռնության դեպքերի կանխարգելման ու դատապարտման հետ կապված, ինչպես 

դա արվեց, օրինակ, Կանանց իրավունքների պաշտպանության համատեքստում 

2010թ. Նոյեմբերի 25-ին, երբ քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների հետ ստորագրվեց  ծրագիր, որի կիզակետում էր 

գենդերային խտրականությունը և ընտանեկան բռնությունը Հայաստանում, և որը 

կենտրորնանում էր կրթման/իրազեկման, ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 

հանրային իրազեկվածության բարձրացման վրա: 

ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (CSO) 

Օգտվելով ԺՄԻԵԳ ֆոնդի շրջանակներում տրամադրվող և այլ աղբյուրներից 

հավաքագրվող ֆինանսական միջոցներից` ունենալ զգալի ներդրում ժողովրդավարության 

գաղափարների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության կայացման և 

հանդուրժողականության զարգացման, մասնավորապես Մարդու Իրավուքների ու 

հիմնարար ազատությունների երաշխավորման գործում, տվյալ դեպքում ՍԿԳԻ հիման 

վրա խտրականության և բռնությունների դեմ պայքարի, դրա հետ կապված հանրային 

իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակման և իրագործման միջոցով:   

ՀՀում ԵԱՀԿ գրասենյակին 

1. Աջակցել ՀՀ-ն հանդուրժողականության և հակախտրական միջավայրի 

ստեղծման, Մարդու Իրավունքերն իրատեսական դարձնելու հետ 

պարտավորությունները կատարելու հարցում, մասնավորապես առաջարկել 

մեխանիզմներ ու կիրառել արդեն առաջարկված մեխանիզմները դրանց 

հասնելու համար (“Combating hate crimes in the OSCE region”): (ԵԱՀԿ գրասենյակը 

խթանում է Մարդու Իրավունքերի երաշխավորման հետ կապված գործողությունները և 

խրախուսում է Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանդուրժողականության 

բարձրացման հետ կապված ջանքերը` աջակցելով ՀՀ Կրթության և Արդարադատության 

նախարարություններին, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպություններին, մասնավորապես աջակցում է տարբեր թիրախային խմբերին 

հատուկ պատրաստված դասընթացներով ու դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդներով 
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վերապատրաստելու հարցում, ընդ որում հատուկ ուշադրություն է դարձվում Մարդու 

Իրավունքների պաշտպանի  և ակտիվիստների հետ աշխատանքին: ) [22]  

2. Տրամադրել պետական իշխանություններին, իրավական կառույցներին և ՀՀ-ում 

Մարդու Իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին տեղեկատվություն ՍԿԳԻ 

հիման վրա ՄԻ ոտնահարման ու բռնությունների դեպքերի վերաբերյալ 

հաշվետվություններ:  

Հովանավորողներին (donors) 

1. Աջակցեն նախաձեռնող խմբերին / Մարդու Իրավունքների ակտիվիստներին, 

համայնքահեն կազմակերպություններին, որոնք գործում են ԼԳԵՓ համայնքի 

կարիքների ու իրավունքների համատեքստում, խտրականության ու 

ատելության մոտիվով հանցագործությունների արձանագրման և նման 

հանցագործություններն ու ՍԿԳԻ հիման վար խտրականությունը 

դատապարտող օրենքի մշակման հարցերում: 

2. Ֆինանսական աջակցության ռազմավարության մշակման գործընթացում 

հատուկ ուշադրություն դարձնել այն կազմակեպությունների 

պահանջմունքներին, որնք գործում են ԼԳԵՓ համայնքի կարիքներին 

արձագանքելու/իրավունքների պաշտպանության, այդ թվում նաև ՄԻԱՎ-ի 

կանխարգելման ոլորտում: 

3. Ապահովել ԼԳԵՓ համայնքի մասնակցությունն իրենց վերաբերող 

որոշումների կայացմանը, մասնավորապես ծրագրերի ֆինանսավորման հետ 

կապված, որպեսզի երկրի և Հայաստանում ԼԳԵՓ համայնքի իրավիճակի 

առանձնահատկությունները հաշվի առնվեն: 

 

Ներկայացված առաջարկությունների իրագործումը և ԼԳԵՓ անհատների հիմնարար 

իրավուքների ու ազատությունների իրացման հնարավորությունը կախված է մի շարք 

գործոններից, այդ թվում ԶԼՄ-ների կողմից լուսաբանման բարելավումից, 

իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված արդյունավետ գործողություններից/ 

սոցիալական ակցիաներից, նույնասեռականության մասին ապատեղեկատվության և 

աղավաղված պատկերացումներ ձևավորելու բացառումից, ինչպես նաև կրթակած 

առանձնահատուկ ծրագրերի մշակումից ու իրագործումից, ներառյալ ապագա կամ 

սկասնակ օգնող մասնագետների կրթությունը, իրավապահ մարմինների 
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ներկայացուցիչների /ոստիկանների/, առողջապահության ոլորտի մասնագետների և 

լրագրողների վերապատրաստումներից, արդյունավետ ադվոկացիայից և 

օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումից, որոնք իրականում 

կերաշխավորեն ԼԳԵՓ քաղաքացիների իրավունքերի իրացումը և խտրականությունից 

պաշտպանված լինելը: Այսպիսի փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ միայն 

այն պարագայում, եթե տարբեր սեկտորներում գործող տեղական և միջազգային 

կազմակերպությունները, Մարդու Իրավունքների ակտիվիստները, հետազոտողները, 

ակտիվիստ երիտասարդական խմբերը, որոնք պայքարում են խտրականության բոլոր 

ձևերի դեմ, նախաձեռնեն հստակ գործողություններ, միջոցառումներ, ծրագրեր, 

համագործակցեն միմյանց հետ և ունենան միասնական տեսլական: Այնուամենայնիվ, 

գերագույն դերը այս ամեում պետք է ստանձնի ՀՀ կառավարությունը, քանի որ այն 

պետք է, առաջին հերթին, շահագրգռված լինի հասարակական համերաշխության, 

հանդուրժողականության զարգացման, հասարակության անդամների արտամղումը 

բացառելու և քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու մեջ:  
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Հավելված 1 

Առողջության և Մարդու Իրավունքների հետ առնչվող որոշ միջազգային փաստաթղթերից 

խտրականության հետ կապված հոդվածներ 

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային Դաշնագիր 

ՔՔԻՄԴ 26. Բոլոր անձինք հավասար են օրենքի առջև և իրավունք ունեն առանց որևէ 

խտրականության հավասար չափով պաշտպանված լինելու օրենքով: Այդ առումով օրենքը պետք է 

արգելի ցանկացած խտրականություն և բոլոր անձանց համար երաշխավորի հավասար և 

արդյունավետ պաշտպանություն բացառելով խտրականությունը որևէ հիմքով, այդ թվում` ռասայի, 

մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ կարծիքի, ազգային կամ սոցիալական 

ծագման, գույքային դրության, ծննդյան կամ այլ կարգավիճակի հիմքով: 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր 

ՏՍՄԻՄԴ 2(2). Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները պարտավորվում են երաշխավորել 

սույն Դաշնագրում ամրագրված իրավունքների իրականացումը` բացառելով խտրականությունը 

որևէ հիմքով, այդ թվում` ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ 

կարծիքի, ազգային կամ սոցիալական ծագման, ծննդյան կամ այլ կարգավիճակի հիմքով: 

Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների աֆրիկյան (Բանջուլի) Խարտիա 

ՄԺԻԱԽ 2. Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի օգտվել սույն Խարտիայով ճանաչված և 

երաշխավորված բոլոր իրավունքներից և ազատություններից` բացառելով խտրականությունը որևէ 

հիմքով, այդ թվում` ռասայի, էթնիկ խմբի պատկանելության, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, 

քաղաքական կամ այլ կարծիքի, ազգային կամ սոցիալական 

ծագման, գույքային դրության, ծննդյան կամ այլ կարգավիճակի հիմքով: 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների հանձնաժողով, թիվ 14 

ընդհանուր մեկնաբանություն` «Առողջության հնարավորինս բարձր չափորոշչով 

ապահովվելու իրավունքը» 

ՏՍՄԻՀ. բացատրվում է, որ առողջապահական հաստատությունները, ծառայությունները և 

ապրանքները պետք է հասանելի լինեն բոլորին` առանց խտրականության, 

«հատկապես`բնակչության առավել խոցելի և սահմանային խմբերին»: Հանձնաժողովը նաև կոչ է 

արել առանձնակի ուշադրություն դարձնել «Ազգային փոքրամասնությունների և 

բնիկժողովուրդների, կանանց, երեխաների, դեռահասների, տարեցների, հաշմանդամների և 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով անձանց» կարիքներին: [ՏՍՄԻՀ GC 14, 

պարբ. 12]: ՏՍՄԻՀ. բացատրվում է, որ առողջապահական հաստատությունները, 

ծառայությունները և միջոցները «պետք է մատչելի լինեն բոլորին», և որ «ավելի կարիքավոր տնային 

տնտեսությունները չպետք է ավելի հարուստ տնային տնտեսությունների համեմատ 
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առողջապահական ծախսերի անհամաչափ բեռ կրեն»: [ՏՍՄԻՀ GC 14, պարբ. 12]: ՏՍՄԻՀ. 

քննադատում է Չինաստանը ցածր եկամուտներով պացիենտներին համարժեք բուժօգնություն 

չցուցաբերելու համար: Քրոնիկական և հոգեկան հիվանդություններ ունեցող 

պացիենտների անհրաժեշտ թանկարժեք դեղերից շատերը չեն սուբսիդավորվում, որի հետևանքով 

դրանք գործնականում դառնում են անհասանելի: [E/C.12/1/ADD.107 (ՏՍՄԻՀ, 2005), պարբ. 87]: 

ՏՍՄԻՀ. նախատում է Ռուսաստանը, որտեղ աղքատ շրջաններում 

 հիվանդանոցները հաճախ ապահովված չեն հիմնական բոլոր դեղերով: [E/C.12/1/ADD.94 (ՏՍՄԻՀ, 

2003), պարբ. 31]: 

Սոցիալական իրավունքների եվրոպական հանձնաժողով 

ՍԻԵՀ. հռչակում է, որ առողջապահական համակարգը պետք է հասանելի լինի բոլորին, այդ թվում` 

բնակչության խոցելի խմբերին: [Եզրակացություններ, XVII-2, ինչպես նաև 11-րդ հոդվածի 

մեկնաբանությունը, 2005 թ.]:1 

 

 

 

Մարդու իրավունքների խախտումների օրինակներից 

- Բուժաշխատողները հրաժարվում են բուժել կոմերցիոն սեռական ծառայություններ 

մատուցողներին, թմրանյութերի հետ կապված աշխատանք կատարողներին և ԼԳԵՓ 

անհատներին: [ԲՀՀ և «Էկվիտաս», 2010] 

- Կառավարությունը գրաքննության է ենթարկում ԼԳԵՓ անհատներին, կոմերցիոն սեռական 

ծառայություններ մատուցողներին /մարմնավաճառներ/ կամ թմրանյութերից 

կախվածություն ունեցողների /թմրամոլներ/ համար նախատեսված ՄԻԱՎ-ի 

կանխարգելման տեղեկատվությունը այն հիմքով, թե դա անառակաբարո է կամ 

խրախուսում է քրեածին վարքագիծը: [ԲՀՀ և «Էկվիտաս», 2010]  
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Հավելված 2 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
 

Ð³ñó³Ã»ñÃ №……… 

²Ùë³ÃÇí…………………………………………………………………………………………………….… 

ì³Ûñ………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 
 
1. àñá±Ýù »Ý Ò»½ Ñ³Ù³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ (Ýß»É ³é³çÝ³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÁ). 

 

□ ·ñù»ñÁ 

□ Ã»ñÃ»ñÁ/³Ùë³·ñ»ñÁ 

□ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÁ 

□ é³¹ÇáÝ 

□ Ñ³Ù³ó³ÝóÁ (ÇÝï»ñÝ»ïÁ) 

□ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ 

□ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÁ 

□ ³ÛÉ, Ýß»É`…………………………………………………………………………………………………...… 

 
 
2. àñï»ÕÇ±ó / áõÙÇ±ó »ù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Éë»É §ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦ »ñ¨áõÛÃÇ Ù³ëÇÝ 
 

□ ·ñù»ñÇó 

□ Ã»ñÃ»ñÇó/³Ùë³·ñ»ñÇó 

□ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÇó 

□ é³¹ÇáÛÇó 

□ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó 

□ ýÇÉÙ»ñÇó 

□ µ³Ý³ÏÇó 

□ ´àôÐ-Çó 

□ ³ÛÉ, Ýß»É`………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 
3. Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
 

□ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿ 

□ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ ¿ 

□ ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ Ó¨»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ 

□ Ýáñ³Ó¨áõÃÛáõÝ ¿ / Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙ 

□ ³Ýµ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ 

□ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÝáñÙ³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ »ñ¨áõÛÃ ¿ 

□ ³ÝÏ³ÝáÝ ë»é³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí ³åñ»ÉÝ ¿ 

□ ØÆ²ì-Ç ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ÕµÛáõñ ¿  

□ ³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝ/ë»é³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝ ÷Ýïñ»ÉÝ ¿  

□ ³ÛÉ, Ýß»É`………………………………………………………………………………….…………………… 
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4. Üß»ù Ò»ñ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³É åÝ¹áõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 
 

äÝ¹áõÙ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
»Ù 

Ù³ë³Ùµ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
»Ù 

áñáß ã³÷áí 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
ã»Ù 

ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
ã»Ù 

¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù 
å³ï³ëË³Ý»É 
 

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÝ 
Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý 
³ÙáõëÝ³Ý³Éáõ: 

     

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÝ 
Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý 
»ñ»Ë³ áõÝ»Ý³Éáõ Ï³Ù 
áñ¹»·ñ»Éáõ: 

     

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ 
/ÙÛáõë ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
ÝÙ³Ý/ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý 
Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÝ»ñ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ 

     

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
ëáóÇ³É³å»ë 
³ÝÁ¹áõÝ»ÉÇ í³ñùÇ 
Ó¨»ñ »Ý ¹ñë¨áñáõÙ 
/ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñÇó 
Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ, 
í×³ñáíÇ ë»é³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ/  

     

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ 
íï³Ý·áõÙ »Ý Ù»ñ 
³½·Ç ·»ÝáýáÝ¹Á 

     

Ø»ñ »ñÏñáõÙ ãÏ³Ý 
ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñ  

     

 
 
5. Ø»Ï µ³éáí Ï³Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ùµ Ýß»ù, Áëï Ò»½, áíù»±ñ »Ý ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù È¶ºö 
³ÝÑ³ïÝ»ñÁ (É»½µáõÑÇÝ»ñ, ·»Û»ñ, »ñÏë»é³Ï³ÝÝ»ñ ¨ ÷áË·»Ý¹»ñÝ»ñ): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. ÆÝãå»±ë Ï·Ý³Ñ³ï»Çù Ò»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 
 
Ð³Ý¹áõñÅáÕ _3  _2  _1  _0  _-1 _-2 _-3  ²ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ  
 
3-Á Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Ñ³Ý¹áõñÅáÕ, - 3 – Á` Í³Ûñ³Ñ»Õ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ, ÇëÏ 0–Ý ã»½áù 
¹ÇñùÝ ¿: 
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7. ¸áõù Ï³ñáÕ »ù ÁÝ¹áõÝ»É ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹áõÝ áñå»ë` 
 
Ð³ñ³½³ï Ù³ñ¹áõ _3  _2  _1  _0  _-1 _-2 _-3  úï³ñ/ùá Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ ãáõÝ»óáÕ Ù³ñ¹áõ 
 
3-Á Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ áñå»ë µ³ñ»Ï³ÙÇ Ï³Ù ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÇ 
2-Á` áñå»ë ÁÝÏ»ñáç 
1-Á` áñå»ë Ñ³ñ¨³ÝÇ 
0-Ý` áñå»ë ·áñÍÁÝÏ»ñáç / ÝáõÛÝ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ Ï³Ù ÝáõÛÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãÇ 
-1 – Á` ÝáõÛÝ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³óáõ 
-2 – Á` ½µáë³ßñçÇÏÇ ùá »ñÏñáõÙ 
-3 – Á` ã»Ù ÁÝ¹áõÝáõÙ ³éÑ³ë³ñ³Ï / ÏÝ³ËÁÝïñ»Ç »ñµ»ù ã³éÝãí»É, ãï»ëÝ»É  
 
 
8. ÆÝãå»±ë Ïí»ñ³µ»ñí»Çù ÁÝÏ»ñáçÁ, µ³ñ»Ï³ÙÇÝ, áñ¨¿ ³ÛÉ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³ÝÓÇÝ, »Ã» å³ñ½í»ñ Ýñ³ 
ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
 

□ ã»Ù ÁÝ¹áõÝÇ Ýñ³ ë»é³Ï³Ý ÏáÙÝáñáßáõÙÁ ¨ Ï¹³¹³ñ»Ù ß÷í»É Ýñ³ Ñ»ï  

□ ã»Ù ÁÝ¹áõÝÇ Ýñ³ ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ, µ³Ûó ã»Ù ¹³¹³ñÇ Ýñ³ Ñ»ï ß÷í»É 

□ ÏÁÝ¹áõÝ»Ù Ýñ³ ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ÇÝã-áñ Ï»ñå Ï³½¹Ç Ù»ñ 

÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³  

□ ³Ýï³ñµ»ñ »Ù Ýñ³ ë»é³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇÝ / áãÇÝã ãÇ ÷áËíÇ ÇÙ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ 

Ù»ç 

□ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù å³ï³ëË³Ý»É 

 
 
9. Îû·ïí»Ç±ù Ù³ëÝ³·»ïÇ (Ù³ÝÏ³í³ñÅ, µÅÇßÏ, Çñ³í³µ³Ý, Ñá·»µ³Ý) Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, »Ã» 
å³ñ½í»ñ, áñ Ý³ ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³Ý ¿: 
 

□ ³Ûá, Ýß»ù` ÇÝãáõ…………………………………………………………………………….………………… 

□ áã, Ýß»ù` ÇÝãáõ……………………………………………………………………………..………………….. 

□ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù å³ï³ëË³Ý»É 

 
 
10. ÆÝãåÇëÇ± ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ áõÝ»ù ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 
 

□ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý Í³ÝáÃ »Ù µáÉáñ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ/÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, áñáÝù 

³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ 

□ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Í³ÝáÃ »Ù  ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ/÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý 

ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ 

□ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Í³ÝáÃ ã»Ù  ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ/÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇÝ, áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý 

ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ 

□ ³éÑ³ë³ñ³Ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ù 

□ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù å³ï³ëË³Ý»É 
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11. Ð³Ù³Ó³±ÛÝ »ù Ñ»ï¨Û³É åÝ¹áõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: 
 

äÝ¹áõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã»Ù ¹Åí³ñ³ÝáõÙ »Ù 
å³ï³ëË³Ý»É 

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Ù»ñ 
³½·³ÛÇÝ ûñ»Ýùáí ³ñ·»Éí³Í ¿: 

   

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ïÅíáõÙ 
¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý 
ûñ»Ýë·ñùÇ: 

   

²½·³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ï³½Ù»É 
ÁÝï³ÝÇù/³ÙáõëÝ³Ý³É: 

   

²½·³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »ñ»Ë³ 
áõÝ»Ý³É Ï³Ù áñ¹»·ñ»É: 

   

²½·³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë 
ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ëï»ÕÍ»É 
ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ, Çñ»Ýó 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáÕ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

   

²½·³ÛÇÝ ûñ»Ýùáí 
ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÝ ³½³ïíáõÙ »Ý 
µ³Ý³ÏáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: 

   

²½·³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ ãÇ ³ñ·»ÉáõÙ 
ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÝ»ñ, Çñ»Ýó 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ 
áõÕÕí³Í ³ÏóÇ³Ý»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É: 

   

²½·³ÛÇÝ ûñ»ÝùÁ ãÇ ³ñ·»ÉáõÙ 
ë»é³÷áËáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ: 

   

ÜáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÁ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ñ³í³ë³ñ 
³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ý: 

   

 
 
12. ÆÝãåÇëÇ± ¹ÇñùáñáßáõÙ áõÝ»ù ÝáõÛÝ³ë»é³Ï³ÝÝ»ñÇ` Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ Ï»Ýë³·áñÍ»Éáõ 
³éáõÙáí: 
 

□ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ å³ïÅí»Ý ¨ Ù»ñÅí»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó 

□ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ Ñ»é³Ý³Ý Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó / ³åñ»Ý ³ÛÉ »ñÏñáõÙ 

□ ³Ýï³ñµ»ñ »Ù, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿ 

□ Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ³åñ»É Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ, µ³Ûó Çñ»Ýó ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ 

(Ù»½³ÝÇó Ñ»éáõ) 

□ Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ³åñ»É Ù»ñ »ñÏñáõÙ áñå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉÇÇñ³í ³Ý¹³ÙÝ»ñ  

□ ³ÛÉ, Ýß»É`……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

13. Ò»ñ ï³ñÇùÁ……………………………………………………………………………………………….. 
 
14. Ò»ñ ë»éÁ 
 

□ Æ·³Ï³Ý                             □ ²ñ³Ï³Ý 
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15. Ò»ñ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ 

 

□ Ã»ñÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· 

□ ÙÇçÝ³Ï³ñ· 

□ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

□ Ã»ñÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ (¹ÇåÉáÙ ã»Ù ëï³ó»É) 

□ µ³ñÓñ³·áõÛÝ 

□ ³ÛÉ, Ýß»É`……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
16. Ò»ñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ…………………………….…………………………………………………….. 
 
 
17. Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛÇë ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
 

□ áõë³ÝáÕ 

□ Éñ³·ñáÕ 

□ áëïÇÏ³Ý 

□ µÅÇßÏ 

□ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕ 

□ Ñá·»µ³Ý 

□ Ù³ÝÏ³í³ñÅ 

□ í³ñáñ¹ 

□ Ñ³ßí³å³Ñ 

□ ³ÛÉ, Ýß»É`…………………………………………………………………………………………..……….. 

 
 
18. Ò»ñ ³½·áõÃÛáõÝÁ……………………………………………………………………………………..…… 
 
 
19. Ò»ñ ÏñáÝÁ……………………………………………………….………………………….……………… 

 
 
 
 
 

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 

 


