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Ներածություն
Սույն

զեկույցը

կազմվել

է

«Նոր

Մարդասիրական

Սերունդ»

Հասարակական

Կազմակերպության (այսուհետ նաև ՆՍՀԿ) կողմից՝
Չեխիայի Հանրապետության փորձի հիման վրա։
Այն

արտացոլում

է

Հայաստանի

Հանրապետությունում (այսուհետ նաև ՀՀ) առկա
խտրականության դրսևորման բարձր ցուցանիշը՝
կապված

մարդու

սեռական

կողմնորոշման

և

գենդերային ինքնության հետ։
Դեռևս 2018 թ.-ի հունիսի 28-ին ՀՀ-ում տեղի ունեցավ «Խտրականության դեպքերի
իրավիճակային դիտարկում» երկօրյա աշխատանքային հանդիպումը, որի շրջանակներում
Չեխիայում

գործող

կազմակերպութան

Պոռադնա

(Poradna

ներկայացուցիչները

pro

občanství,

ներկայացրին

občanská

a

lidská

«Խտրականության

práva)

դեպքերի

իրավիճակային դիտարկման» մեթոդը և
դրա

կիրառման

ձևերը:

Հանդիպման

ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև
Չեխիայում

Մարդու

պաշտպանի

ունեցած

գործառույթներին
իրավունքների

դերին

ԼԳԲՏ

և

համայնքի

պաշտպանության

համատեքստում։
մասնակցում

իրավունքների

էին

ներկայացուցիչներ,

Հանդիպմանը
ՔՀԿ

և

ԶԼՄ

փաստաբաններ,

իրավապաշտպաններ և իրավաբաններ:
Արդյունքում հանդիպման 5 մասնակից 2018թ.-ի սեպտեմբերի 23-ին մեկնեց Չեխիայի
Հանրապետություն՝ ուսումնասիրելու Չեխիայում մարդու իրավունքների, խտրականության
և ատելության դեմ պայքարում ներգրավված ՔՀԿ-ների և ՄԻՊ-ի աշխատանքը, ինչպես նաև
կատարելու խտրականության դեպքերի փաստագրման գործնական աշխատանքներ։
Դիտարկված չեխական փորձի հիման վրա «Ինչպես գտնել ուղին» ծրագրի շրջանակներում
ՆՍՀԿ-ն ձեռնարկեց սույն զեկույցի կազմման գործընթացը։

2|էջ

Հիշեցում !
Ե´վ ՀՀ իրավական համակարգի մաս կազմող միջազգային իրավական աղբյուրներում, և´
ներպետական իրավական աղբյուրներում առկա չէ ընդհանրական արգելք մասնավոր
անձանց համար՝ անձին կամ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող օբյեկտները
գաղտնի ձայնագրելու/տեսաձայնագրելու:
Մարդու

իրավունքների

և

հիմնարար

ազատությունների

պաշտպանության

մասին

կոնվենցիայով (այսուհետ նաև՝ Կոնվենցիա) և ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններով
(այսուհետ նաև՝ Սահմանադրություն) սահմանված են հիմնարար իրավունքներ, որոնք
կարող

են

խախտվել

գաղտնի՝

առանց

համաձայնության

կատարված

ձայնագրությամբ/տեսաձայնագրությամբ:
Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի համաձայն.
«Յուրաքանչյուր ոք ունի իր մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի
անձեռնմխելիության իրավունք:
Մասնավոր

և

ընտանեկան

կյանքի

անձեռնմխելիության

իրավունքը

կարող

է

սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգության, երկրի տնտեսական
բարեկեցության, հանցագործությունների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական
կարգի, առողջության և բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների և
ազատությունների պաշտպանության նպատակով:»։
Սահմանադրության 33-րդ հոդվածի համաձայն.
«Յուրաքանչյուր

ոք

ունի

նամակագրության,

հեռախոսային

խոսակցությունների

և

հաղորդակցության այլ ձևերի ազատության և գաղտնիության իրավունք:
Հաղորդակցության ազատությունը և գաղտնիությունը կարող են սահմանափակվել միայն
օրենքով՝

պետական

հանցագործությունների
առողջության

և

անվտանգության,
կանխման

կամ

բարոյականության

երկրի

տնտեսական

բացահայտման,

կամ

այլոց

բարեկեցության,

հասարակական

հիմնական

կարգի,

իրավունքների

և

ազատությունների պաշտպանության նպատակով:
Հաղորդակցության
որոշմամբ,

գաղտնիությունը

բացառությամբ,

երբ

կարող է սահմանափակվել

դա

անհրաժեշտ

է

միայն

պետական

դատարանի

անվտանգության

պաշտպանության համար և պայմանավորված է հաղորդակցվողների՝ օրենքով սահմանված
առանձնահատուկ կարգավիճակով:»։
Սահմանադրության 34-րդ հոդվածի համաձայն.
«Յուրաքանչյուր ոք ունի իրեն վերաբերող տվյալների պաշտպանության իրավունք:»։
Այսպես, հարկ է փաստել, որ վերագրյալ հիմնարար իրավունքները՝ մասնավոր և
ընտանեկան

կյանքի

անձեռնմխելիություն,

հաղորդակցության

ազատություն

և
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գաղտնիություն, անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունք, անխախտելի են, և
հիշյալ իրավունքները խախտող ցանկացած տեսաձայնագրում կհանդիսանա օրենքի
խախտմամբ կատարված՝ անթույլատրելի:
Ամփոփելով՝

կարող

չիրականացնելու

ենք

փաստել,

ընդհանուր

ազատություններ

և

որ

թեև

արգելք,

իրավունքներ,

առկա

սակայն
որոնք

չէ

գաղտնի

առկա
կարող

տեսաձայնագրում

են

որոշակի

հիմնարար

են

խախտվել

գաղտնի

տեսաձայնագրությամբ, հետևաբար՝ այնպիսի գաղտնի տեսաձայնագրումը, որի արդյունքում
կարող է խախտվել անձի մասնավոր և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիություն,
հաղորդակցության

ազատություն

և

գաղտնիություն,

անձնական

տվյալների

պաշտպանության իրավունք, կհամարավի անօրինական:
Հարկ է ընդգծել, որ ի թիվս վերոգրյալ հիմնարար ազատությունների առկա չէ «անձի՝
սեփականության գաղտնիության իրավունք», հետևաբար՝ գաղտնի տեսաձայնագրում
չիրականացնելու

ընդհանուր

արգելքի

բացակայության

պայմաններում

անձի

սեփականության իրավունքի գաղտնի տեսանկարահանումը, եթե դրանով չի խախտվում
վերոգրյալ

այլ

հիմնարար

իրավունքներից

որևէ

մեկը

կամ

բնակարանի

անձեռնամխելիության իրավունքը, չի հանդիսանում անօրինական:
Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի համաձայն.
«Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի, որպեսզի հարգվի իր անձնական ու ընտանեկան
կյանքը,

ապահովվեն

իր

բնակարանի

անձեռնմխելիությունը,

նամակագրության

գաղտնիությունը:»։
Եվրոպական դատարանը Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով երաշխավորված իրավունքին
միջամտությունը գնահատում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.
1. Ազգային օրենքի առկայությունը․
2. Որքանով են հստակ և ճշգրիտ այդ օրենքի ձևակերպումները․
3. Դրա նպատակը։
ՀՀ

իրավական

հարթությունում,

հիմք

քաղաքացիաիրավակարգավորումները

ընդունելով

չեն

վերոգրյալ

նախատեսում

որևէ

բանաձևը,
արգելք,

առկա

հետևաբար

բացակայում են նաև հստակ և ճշգրիտ ձևակերպումները, որոնք հնարավորություն կտան
«գաղտնի» եղանակով ձեռքբերված ապացույցների օգտագործումը։
ՀՀ

դատավարական

օրենսդրությունում

գաղտնի

եղանակով

կատարված

տեսագրությունները և ձայնագրությունները որպես ապացույց օգտագործելու ընդհանրական
արգելքներ առկա չեն, սակայն դատավարության ընթացքում որպես ապացույց չեն կարող
օգտագործվել

օրենքի

խախտմամբ

ձեռք

բերված

տեսաձայնագրությունները/

ձայնագրությունները, հետևաբար՝ եթե տեսաձայնագրությունները/ ձայնագրությունները
վերոգրյալ կետերում կատարված մեկնաբանությունների ուժով կհանդիասանան օրենքի
խախտմամբ կատարված, չեն կարող օգտագործվել դատավարության ընթացքում:
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Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարող ենք փաստել, որ որևէ միջազգային կամ ներպետական
իրավական ակտով չի սահմանվում գաղտնի ձայնագրությունները/տեսագրությունները
կատարելու ընդհանրական արգելք:
Գաղտնի ձայնագրություն/տեսագրություն կատարելը չի թույլատրվում, եթե դրանով
խախտվում է անձի հիմնարար իրավունքներից որևէ մեկը, այդ թվում նաև՝ անձի մասնավոր
և

ընտանեկան

կյանքի,

հաղորդակցության

գաղտնիության,

անձնական

տվյալների

պաշտպանության իրավունքը:Որևէ միջազգային կամ ներպետական իրավական ակտով չի
սահմանվում

գաղտնի

ձայնագրությունները/տեսագրությունները

դատավարությունում

որպես ապացույց օգտագործելու ընդհանրական արգելք:

Մեթոդաբանության նկարագիր.
Զեկույցը կազմվել է հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունների հիման վրա,
որոնք իրականացվել են ըստ նախապես մշակված մեթոդաբանության.



Կազմակերպության

աշխատակիցը

համացանցում

փնտրում

և

գտնում

է

բնակարանների վարձակալության հայտարարություններ







Պահպանում է հայտարարության էջը լուսանկարի տեսքով






Ստանում է Վարձատուի դրական կամ բացասական պատասխանը

Զանգահարում է հայտարարության մեջ նշված հեռախոսահամարով
Ձայնագրում է հեռախոսազրույցը
Ներկայանում է որպես Կազմակերպության աշխատակից
Ներկայացնում է, որ իր շահառուի համար, ով ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչ է,
անհրաժեշտ է բնակարան վարձակալել
Բացասական պատասխան ստանալու դեպքում, ճշտում է մերժման պատճառները
Հեռախոսազրույցից հետո կատարում է զանգի վերլուծություն/ տառադարձություն
Ամփոփում է արդյունքները` ստանալով վիճակագրություն:
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Ձայնագրությունների վերծանումներ/տառադարձություններ
Զանգ 1․
Փաստագրող - Ալո։
Վարձատու–Ալո, բարև ։
-

Բարև Ձեզ։

-

Հա, ես Ձեզ զանգահարում եմ բնակարանի համար։ Տեսել էի, որ ստեղ գրածա, որ
օրավարձով բնակարան ունեք։ Ուզում էի ճշտել՝ գործակալությու՞ն է, թե՞ չէ, որ իմանայի
ուրիշ բնակարաններ էլ ունե՞ք, թե՞ մենակ էս մեկնա։

-

Կա։ Դուք հաճախո՞րդ ունեք։

-

Կներե՞ք։

-

Ես էլի բնակարաններ ունեմ, Ձեզ ի՞նչա պետք, ո՞ր օրերի համար։

-

Մեզ պետքա տենց 10-15 օրով բնակարան մեր շահառուի համար, ուղղակի ինքը
նախորդ բնակարանից դուրսա մնացել, տենց հիմա պետքա գտնենք բնակարան, մինչև
հիմնական տեղ գտնենք էլի իրան։

-

Ամսի 10-ից, 15 օրո՞վ։

-

Հա, կարա տենց լինի։

-

Ուղղակի մի հատ կոնկրետ օր ասեք ես կտեսնեմ էլ ինչ տարբերակներ ունեմ ազատ։

-

Ինձ թվումա ամենաուշը ամսի 10-ից, որովհետև ինքը հիմա ապրելու տեղ չունի, իրան
տենց պետքա էլի շտապ, որ բնակարան գտնենք։

-

Հա, Դուք իմ բնակարաններից ո՞ր մեկն եք տեսել։

-

Ես ստեղ ուղղակի մի հատ հայտարարություն տեսա, որ օրը 13 հազարով ինչ-որ
պանելային շենքում, Թումանյան փողոց գրածա։

-

Հա, մեկ սենյականոց է։ Դա ուղղակի երկար ժամկետով զբաղված է։ Ես հիմա երկու հատ
տարբերակ ունեմ, Գլենդել Հիլսում, շատ սիրուն բնակարանա երկար օրերի դեպքում։

-

Հա, մի հատ բան ասեմ էլի, էդ Գլենդել Հիլսում ապահո՞վ ա, որովհետև մեր նախկին
շահառուին չէին վերցրել էդտեղի բնակարաններից մեկում։

-

Ի՞նչ խնդիր պետք ա լինի, ոչ մի խնդիր չկա։

-

Ուղղակի ինքը տրանսա, դրա համար։

-

Հա՜, չէ՛, ես էլ չեմ տալիս , որովհետև մեր շենքի բնակիչների հետ էլ խնդիր կա։

-

Ի՞նչ, կներեք։

-

Չէ՛, ես էլ չեմ տալիս, որովհետև մեր շենքի բնակիչներն էլ չեն թողնում, որ շենքում, ըըըը,
ապրի։

-

Լավ, շնորհակալություն։

Զանգ 2.
Փաստագրող – Ալո, բարև Ձեզ, իմանունըԳուրգենա։
Վարձատու - ԲարևՁեզ։
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-

Տեսա, որ հայտարարություն եք դրել List.am-ում ու ոնց որ գրած էր՝ գործակալությունա։
Ուզում էի ճշտել ուրիշ բնակարաննե՞ր էլ ունեք, որ օրավարձով եք տալիս։

-

Օրավարձով բնակարա՞ն։ Որ ասեք՝ երբվանի՞ց է պետք, քանի՞ օրով, ի՞նչ գնի։

-

Հա, ինձ թվումա մի 20 հազար, 10-15 օր, մեր շահառուի համարա, էլի, իրան ուղղակի
դուրս են արել բնակարանից, հիմա պիտի կարողանանք արագ ինչ-որ բան անել, մինչև
կարողանանք հիմնական տուն գտնենք իրան։

-

10-15 օր, մեկ հոգի է, հա՞ , ոնց հասկացա։

-

Չէ, երկու տղա են լինելու։

-

Երկու տղա․․․Ի՞նչ տարիքի են լինելու։

-

Մեկը՝ 20, մյուսը՝ 22 տարեկան։

-

Ուսանողնե՞ր են։

-

Մեկը, հա, սովորումա, մյուսը աշխատումա։

-

Հասկացա։ Իսկ ինչքա՞ն են պատրաստ տալ մեկ օրվա համար։

-

Մինչև 20 հազար։

-

Երկու սենյակ, հա՞, ոնց հասկացա։

-

Տարբերություն չկա, կարա մի սենյակ էլ լինի, իրանք իրար հետ են մնալու մեկա։

-

Իսկ տեղը կապ ունի՞։

-

Ցանկալիա կենտրոնում, որովհետև ինձ թվումա տենց ծայրամասերում վտանգավոր
կլինի իրանց համար։

-

Վտանգավոր կլինի ի՞նչ առումով։

-

Դե, ուղղակի իրանք տենց տարբերվում են արտաքինով, զուտ դրա համար։

-

Այսինքն ազգությամբ հայ չե՞ն։

-

Չէ, հայ են։

-

Հայ են ու արտաքինով տարբերվում ե՞ն։

-

Ըհը։

-

Լավ, հասկացա։ Էս համարը Viber ունի՞։

-

Չէ, ուզում եք ասեք՝ երբ զանգեմ Ձեզ, զանգենք, էդ ժամանակ կհասկանանք։

-

Պետքա փորձենք բնակարան գտնել։ Պիտի զանգենք տանտերերին, հասկանանք՝
օրավարձով բնակարան ունեն, թե չէ։

-

Ո՞ր օրվանիցա պետք։

-

Երևի վաղը, կամ մյուս օրը, տենց։

-

Հասկացա։ Ես հիմա խոսեմ, եթե տեսնեմ՝ վաղը բնակարան կա, կզանգեմ, կասեմ։

-

Ըըը, էդ խնդիր չի առաջանա, չէ՞, հույս ունեմ, իրանց համար նկատի ունեմ։ Բնակարան
գտնելուն խնդիր չի, չէ՞, իրանց արտաքինը կամ տարբերվելը։

-

Նայած՝ ինչով են տարբերվում։ Եթե շատ են տարբերվում․․․ Դուք մեզ ասեք, էլի։

-

Հա, եթե տենց, եկեք սենց ասեմ, իրանք բոյֆրենդներ են, իրար հետ են ապրում, ուղղակի
տենց իրանցից մեկի մասին իմացել են, նախորդ տնից դուրս են արել, հիմա տենց
բնակարան են փնտրում։

-

Հասկացա, լավ, ուրեմն ես տենց կներկայացնեմ տանտերերին, տեսնեմ ինչ կարանք
անենք, Ձեզ տեղյակ կպահեմ․․․
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Զանգ 3․
Փաստագրող – Ալո, բարևՁեզ, իմանունըԳուրգենա։
Վարձատու - ԲարևՁեզ։ Ստեփանա անունս։
-

Ի՞նչ, կներեք։

-

Ստեփանա անունս։

-

Ես Ձեր հայտարարությունը տեսա list.am-ում։ Իմացա, որ գործակալությունա, ուզում էի
իմանալ ունե՞ք օրավարձով բնակարաններ։

-

Հա, ախպերս, ունենք օրավարձով բնակարաններ։

-

Հա, ինչքա՞ն ժամանակովա տրվում ու ի՞նչ գների մեջ կա, որովհետև մեր շահառուի
համարա պետք։

-

Հա։ Ընգեր, ի՞նչ գնի սահմաններումա պետք։

-

Տեսեք, հնարավորինս մատչելի ու հնարավորինս շտապ բնակարանա պետք, որովհետև
իրան դուրս են արել բնակարանից։

-

14 հազարով օրավարձով բնակարան ունենք, Մոսկովյանի մոտա, նորմալ տունա,
ապեր։

-

Ըհը, օքեյ։ Մեկ էլ մի հատ բան հարցնեմ, կապ ունի՝ քանի հոգի են մնալու տան մեջ։

-

Քանի՞ հոգի են իրանք։

-

Երկու տղա են իրանք, իրար հետ պետքա մնան։

-

Հա՞յ են։

-

Հա, հայ են, ուղղակի մնացել են առանց բնակարանի, դուրս են արել իրանց տնից։

-

Եթե հայ են, երկու տղա են, խնդիր չկա։ Քանի օրո՞վ են մնում։

-

10-15 օր, միչև կարողանանք իրանց հիմնական բնակարան ճարել երևի։

-

Եղավ։ Հեսա ուրեմն վերջնական ճշտեմ, ընգեր ջան, տենամ ինչա ասում ինքը։ Վայբե՞ր
ունեք։

-

Եկեք Դուք ինձ զանգեք, տեսնենք ինչ կարանք անենք նկարների պահը։

-

Եղավ։ Մերսի։

Զանգ 4․
Փաստագրող – Ալո, բարևՁեզ, իմանունըԳուրգենա։
Վարձատու - ԲարևՁեզ, լսում եմ։
-

Ես Ձեր գործակալությանհայտարարությունը տեսա List.am-ում։

-

Նորից, չլսեցի։

-

Ուզում էի ճշտել Ձեր գործակալությունը ամսավարձովա՞ տալիս բնակարան, թե՞
օրավարձով էլ կա։

-

Կախվածա քանի՞ օրով եք ուզում և ո՞ր բնակարանը։

-

Բնակարանը չեմ կարող ասել, կենրոնին մոտ բնակարանա մեզ պետք մոտ տասը օրով։

-

Գնայի՞նը։

-

Ճիշտն ասած՝ մեր շահառուի համարա բնակարանը, տենց ցանկալիա հնարավորինս
մատչելի լինի, որովհետև նրան ուղղակի․․․
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-

Ախր տենց չի լինի, մոտավորապես ասեք, հասկանամ՝ էս պահին լինումա՞ տենց
բնակարան, թե՞ չէ։

-

Դե ենթադրենք օրը 15-20 հազար, եթե լինի․․․

-

Քանի՞ օրով։

-

Մոտ 15 օր։

-

Երբվանի՞ց սկսած։

-

Ինչքան շուտ, էնքան լավ, որովհետև ինքը հիմա առանց բնակարանիա մնացել, իրան
տնից դուրս են արել։

-

Դուրս են արե՞լ։

-

Հա։

-

Խի՞։

-

Իրա պապան իմացելա, որ ինքը գեյա՝ շահառուն, ու դուրս են արել իրան տանից։

-

Հա հասկացա, օ՜յ, օ՜յ, Մի հատ եկեք նայեմ ուրեմն, էս համարով հետ զանգեմ։

-

Օքեյ։

Զանգ 5․
Փաստագրող

-Բարևձեզ,

եսՁեզզանգահարումեմվարձովբնակարանիհամար,

list.am-

ովեմտեսել։
Վարձատու- Ահա, բարևձեզ, ո՞րբնակարանիմասինախոսքը։
-

Դուք գործակալություն եք չէ՞։

-

Այո, դուք ասեք, ո՞ր բնակարանն է ձեզ հետաքրքրում, ինչքա՞ն ժամանակով եք ուզում,
ո՞վ ա մնալու։

-

Դե, երևի մի 10-15 օրով ենք ուզում, մեր շահառուի համար ա, ինքը բնակարանից դուրս
ա մնացել ուղղակի, իրան հանել են տանից։

-

Կներեք, ինչի՞ա դուրս էկել հին տնից։

-

Դե իրա պապան իմացել ա, որ գեյ ա, կռվել ա հետը ու տանից դուրս ա արել, հիմա
ինքըապրելուտեղչունի,

տենցմի

10-15

օրովուզումենքմիտեղտեղավորենք,

մինչևհիմնականբնակարանգտնենք։
-

Դուքինչ որ կազմակերպությունից ե՞ք։

-

Այո, «ՀանունԼԳՏԲԻրավունքների» ՀԿ-իցեմզանգահարելձեզ։

Անջատեցինուայլևսզանգերինչպատասխանեցին։

Զանգ 6․
Փաստագրող

-Բարևձեզ,

եսձեզվարձովբնակարանիհամարեմզանգահարել,

ուզումէիիմանալգործակալությունեք,

թեչէ,

որճշտեիկարա՞նքիմուզածպայմաններովբնակարանգտնենք։
Վարձատու - Բարևձեզ, հաիհարկե, դուքասեքի՞նչբնակարանեքուզում,մենքփորձենքօգնելձեզ։
-

Դեիրականումմեզմերշահառուիհամարապետքբնակարանը,
ինքըհիմաապրելուտեղչունի,

նախորդբնակարանիցէլդուրսենարել,
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տենցմեզպետքաիրանմի

10-15

օրովտեղավորելմիտեղ,

մինչևմշտականբնակարանգտնենք։
-

Կներեքասեցիքդու՞րսենարելնախորդբնակարանից։

-

Հանախորդտանտերնիմացելա, որինքըգեյա, հրաժարվելավարձակալությունից։

-

Դեընգերսենցասեմ, եթեինքըհրաժարվելա, եսէլհաստատչեմտատենցմարդուտուն։

-

Բայցխնդիրնինչու՞մա։

-

Խնդիրչկաուղղակիտենցմարդկանցտունչեմտալիսես։

-

Լավ, օքեյ, մերսի, հաջողություն։

-

Հաջողությունապեր։

Զանգ 7․
Փաստագրող -Ալլո։
Վարձատու - Բարևձեզ։
-

Բարևձեզ։

-

ԻմանունըԷմիլա, ձերանունըկասե՞ք, որխնդրեմ։

-

Արմեն։

-

Հա, Արմենջան, ուրեմնեսձեզ «ՆորՍերունդ» ՄարդասիրականՀԿ-իցեմզանգահարում,
մենքմերշահառուիհամար, պետքաբնակարանվարձենք։

-

Ի՞նչժամկետովապետք։

-

Տարբերությունչկաիրականում,

մենքուղղակիուզումենքիմանալ,

թեինչքա՞նժամանակովկարողենքվարձել, եթեդուքբնակարանըտաք,ենթադրենք։
-

Կոնկրետօրպիտիասեք,

որկոնկրետօրերիքանակովմենքձեզկոնկրետգինասենք,

կոնկրետբնակարանասենք, ասենքազատա, թե՞ազատչի, կոկրետբանառաջարկենք։
-

Օքեյ։Միհոգիտղաամնալուինքըուղղակի,

իրանտանիցդուրսենարել,

երևիմոտ

10

օրովէլիիրանպետքաբնակարան,
մինչևմենքիրահամարերկարաժամկետբանակարանկարանանքգտնենք:
-

Ի՞նչտարիքիա։

-

20 տարեկանաինքը։

-

Խորենացի- Նար-Դոսխաչմերուկ, Տաշիրառևտրիկենտրոնիմոտկարողեմառաջարկելօրը
13000 դրամով։

-

Միհատէլկասե՞քհասցեն, որխնդրեմ, միրոպեգրեմէլի։

-

Խորենացի- Նար-Դոսխաչմերուկ, Տաշիրառևտրիկենտրոնիմոտ։

-

Ինչքա՞նէրօրավարձըլինում։

-

Եթե 10 օրա, օրը 13․000-ովկտրամադրեմ, առանձինննջարանով, կանդիցաներով,
տաքուսառըջուր, ինտերնետ՝վայ-ֆայ, ամենինչովապահովածա։

-

Բարի, իսկմիբանհարցնեմ, իրամոտ, եթեենթադրենքինքըուզենա, որիրանհյուրգան,
կամասենքինչորմարդգա։

-

Ի՞նչտիպիհանդիպումալինելու։
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-

Ինքըհարաբերություններիմեջա, ընկերունիուուզումեմիմանամէլի, եթեհնարավորլինի,
որինքըիրաընկերոջհետապրիենթադրենք։

-

Տղաա, պիտիիրաընկերոջըհանդիպի՞

-

Հա։

-

Ձերըի՞նչկազմակերպությունա, կներեք։

-

Հասարակականկազմակերպությունա։

-

Անունըասեք։

-

«ՆորՍերունդ»

-

Եվու՞մեքպաշտպանումու՞մից։

-

Մարդասիրականկազմակերպությունա, եթեկոնկրետշահառուիմասինեքուզումիմանաք,
որապրելուաէդտեղ,

ինքըտանիցդուրսաարվել,

որովհետևիրաընտանիքըիմացելա,

որինքըգեյա, դրահամարիրանտանիցդուրսենարել։
-

Վաբշետը, շատլավկլինի, որինքըիմհետչհանդիպի։

-

Ինչի՞։

-

Ներողություն, մերխոսակցությունըհիմաձայնագրվու՞մա, թե՞չէ։

-

Ոչ, ուղղակիուզումեմհասկանալ, թեինչիպիտիչհանդիպիձերհետ։

-

Դեօբշիլավչիլինիէլի, եսէլեմդեմնմանայլասերվածություններին։

-

Այսինքնբնակարանըչի՞ստացվիվարձել։

-

Իհարկե, որինքըօրական 1000 դոլարէլտար, եսչէիհամաձայնվի։

-

ԲարիԱրմենջան, շնորհակալությունձեզ։

-

Ուինձնիցձեզխորհուրդձերաշխատանքիոճըփոխեք,
կամնմանմարդկանցիցհեռումնացեք, վսյոտկիհայենք։

-

Շնորհակալություն, հաջողություն։

Զանգ 8․
-

Փաստագրող - Ալո։

-

Վարձատու

–Ալլո,բարևձեզ։Եսձերհայտարարություննեմտեսել

վարձովբնակարաններէիքտալիս,

list.am-ում,

ուզումէիճշտելգործակալությու՞նա,

թե՞չէ,

որիմանամուրիշբնակարններունե՞ք։
-

-Բարևձեզ, , ասեքդուքի՞նչբնակարանեքուզում, որեսհասկանամ, ո՞նցկարողեմձեզօգնել։

-

Դեինձպետքա,

տենցմի

10-15

օրովբնակարան,

ցանկալիակենտրոնում,

մերշահառուիհամարա։
-

ԿարողեմձեզառաջարկելՍայաթ-Նովայիվրաբնակարան,

օրը

20․000

դրամ,

իսկո՞վամնալու, քանիհոգովեն, ի՞նչտարիքի։
-

Հա,

2

տղաենմնալու,

հիմամնալուտեղչունեն,

իրենցուղղակինախկինբնակարանիցդուրսենարել,
տենցմի

10-15

օրովտունենքմանգալիս,

մինչևհիմնականապրելուտեղգտնենք։
-

Իսկկներեքինչի՞ենհանելնախկինտնից։
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-

Դե․․․նախկինտանտերնիմացելա, որիրենքՏրանսեն,

տենցդուրսաարել, դրահամար,

բայցիրանք, ոչմիշուխուռ, բանչենարել, չենխանգարելոչմեկին։
-

Սենցասեմ, ինչքանէլլավենպահումիրանցեսիմտունըտրանսվիստիտիչեմտա։

-

Ինչի՞, կներեք։

-

Դե,
որովհետևեսուամբողջազգըդեմատենցբաներինուհաստատոչմեկէլչիուզիիրատանըտեն
ցմարդիկապրեն։

-

Լավ, մերսիհաջողություն։

Զանգ 9․
Փաստագրող - Ալլո։
Վարձատու

-

Ալլո,

բարևձեզ,

եսձեզվարձովբնակարանիհամարեմզանգահարելուզումէիպայմաններնիմանալ։
-

Բարևձեզ։Ո՞րբնակարանիմասինախոսքգնում։

-

Հա,

ոնցհասկացադուքգործակալությունեք։Լավուրեմնսենցասեմ,

ինձպետքաբնակարան,կենտրոնում,տենց

10-15

օրով,

մերշահառուիհամարա,

ուղակիինքըտանիցդուրսամնացելուհիմաիրանտունապետք,
մինչևհիմնականապրելուտեղգտնենք։
-

Բարի։Կասե՞քի՞նչտարիքիաձերշահառունուի՞նչգնիսահմաններումեքուզումբնակարան։

-

20
տարեկանտղաա։Տենցքանիորինքըհիմամիջոցներչունիուիրանտանիցդուրսենարելումե
նքենքքավրանելուծախսերը,

ցանկալիահնարավորինսմատչելիլինիէլի,

տենցասենք

20․000-ըչանցնի։
-

Հա, հասկացա, իսկկներեքմիբանհարցնեմէլի։Ի՞նչպատճառովադուրսէկելտնից։

-

Դե, սենցասեմ, իրապապանիմացելա, որինքըգեյա, տենցդուրսաարելտանից։

-

Հաաա, լավհեսատեսնեմինչտարբերակկա, վայբերթողեք, մենքձեզկզանգենք։

-

Չէ, հենցէսհամարինզանգեք, մերսի։

Անջատեցուէլչզանգեց, հետոէլչպատասխանեց։

Զանգ 10․
Փաստագրող - Ալո։
Վարձատու –Ալո,բարևձեզ։
-

Բարևձեզ։

-

Կներեքեսձերհայտարարությունըտեսա list.am-ով, որվարձովբնակարաններեքտալիս,
ուզումէիճշտելգործակալությունա՞, որինձհարմարմիբանգտնենք։

-

Հա,ասեքլսումեմձեզ, ի՞նչահետաքրքրում։
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-

Դեմեզպետքամի

10-15

օրովբնակարան,

ցանկալիակենտրոնումուհնարավորինսմատչելիէլի։
-

Մատչելինո՞րնա, մոտավորգինասեք, հասկանամձեզ։

-

Դեմաքսիմումմի 20․000։

-

Լավ, իսկդու՞քեքմնալումենակ։

-

Չէ,

իմհամարչի,

մերշահառուիհամարա,

ինքըդիմելամերկազմակերպություն,

որօգնենքիրեն, որովհետևտանիցդուրսամնացել, հիմատեղչունիապրելու, տենցմի 10-15
օրովպետքատունգտնենք, մինչևհիմնականապրելուտեղգտնենք։
-

Ի՞նչտարիքիա, ինչո՞վազբաղվում։

-

20 տարեկանտղաա, ուսանողա, ուղղակիտանեցիներիհետկռվելադուրսաէկելտանից,
տենցիմացելենիրամասին, որգեյա, չենթողումհետգնատուն։

-

Հա, հասկացա, չէ, կներեք, երևիչկարողանանքձեզօգնել։

-

Ինչի՞

-

Դեավելորդգլխացավանքա,

բաորտանեցիներնիմանանորտեղաապրում,

կամշենքիբնակիչներըբողոքեն, որլավչիպահումիրան։
-

Կներեք, բայցինքըշատպատշաճերիտասարդա, ուսանող, խելոք։

-

Չէ, ամենդեպքոմէկեքուրիշինդիմեք, բայցչեմկարծում, որկգտնեքորևէբան։

-

Լավ, մերսիհաջողություն։
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Եզրակացություն
«Ինչպես գտնել ուղին» ծրագրի շրջանակներում ՆՍՀԿ-ի կողմից կատարված հեռախոսային
խոսակցությունների

ձայնագրությունների

վերլուծությամբ

ստացվում

է

հետևյալ

գծապատկերը․

Գծապատկեր
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

50% - անմիջապես մերժել են
30% - ավելի ուշ կզանգեն
20% - անջատել են և չեն զանգել
Հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
հասարակության մեջ չափազանց բարձր տոկոս է կազմում խտրական վերաբերմունքը ԼԳԲՏ
անձանց նկատմամբ։
Խտրականությունը դրսևորվում է կյանքի տարբեր ոլորտներում՝ աշխատանք, բնակության
վայր, կրթություն, առողջություն, ընտանիք և այլն։
Տվյալ դեպքում խնդիրը կապված էր ԼԳԲՏ անձանց բնակության վայր ունենալու իրավունքի
սահմանափակման հետ։ Վարձատուներից շատերը, չնայած այն հանգամանքին, որ
խոսակցության սկզբում հայտնում են բնակարան տրամադրելու պատրաստակամություն,
այնուամենայնիվ, իմանալով, որ վարձակալը ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչ է, անմիջապես
խուսափում են բնակարան տրամադրելուց։ Շատ հաճախ վերջիններս իրենց որոշումները
հիմնավորում են սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության վերաբերյալ սեփական
հայացքներով կամ հասարակության կողմից չքննադատվելու վախով։
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ՀՀ օրենսդրությամբ հստակ չի սահմանվում խտրականության
արգելքը բոլոր հիմքերով և հետևաբար բացակայում է այդ
հիմքով իրավասու մարմիններին դիմելու հնարավորությունը,
դժվար հասանելի է դառնում խտրականության ենթարկված
որոշակի

խումբ

անձանց

իրավական

պաշտպանությունից

օգտվելու իրավունքը։
Շատ հաճախ խտրականության հիմքով բռնության ենթարկված անձիք՝ չունենալով
այլընտրանքային

տարբերակ,

տալիս

են

հանցագործության

մասին

հաղորդում,

հիմնականում՝ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր, միջին ծանրության, թեթև վնաս
պատճառելու, ծեծի, ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու
հատկանիշներով:Սակայն այս հանցագործությունների հանցակազմերը խտրականության
հատկանիշներ չեն պարունակում:
Հասարակության

մեջ

առավել

խոցելի

խմբերի

ներկայացուցիչների

նկատմամբ

խտրականությունը հաճախ դրսևորվում է ոչ միայն ֆիզիկական բռնությունների, այլև
անհանդուրժող վերաբերմունքի և ատելության կոչերի միջոցով:
Այս մասով ևս ՀՀ օրենսդրությունը չի սահմանել համապատասխան երաշխիքներ՝
ատելության կոչերի դրսևորման դեպքում իրավական պաշտպանություն ստանալու համար՝
միակ արդյունավետ կառուցակարգը, դա վիրավորանքի և զրպարտության իրավական
պաշտպանության կառուցակարգն է:

Հարկ է նշել, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի
14-րդ հովածը սահմանում է․
սույն

Կոնվենցիայում

ազատություններից

շարադրված

օգտվելը

իրավունքներից

ապահովվում

է

և

առանց

խտրականության, այն է՝ անկախ սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից,
լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ համոզմունքից, ազգային կամ սոցիալական ծագումից,
ազգային փոքրամասնությանը պատկանելուց, գույքային դրությունից, ծննդից կամ այլ
դրությունից

ՀՀ Սահմանադրության 29-րդ հոդվածը սահմանում է․
Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից,
էթնիկ

կամ

սոցիալական

ծագումից,

գենետիկական

հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական
կամ

այլ

հայացքներից,

պատկանելությունից,
հաշմանդամությունից,

տարիքից

կամ

ազգային

գույքային

անձնական

կամ

փոքրամասնությանը
վիճակից,

սոցիալական

ծնունդից,
բնույթի

այլ

հանգամանքներից, արգելվում է:
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Այս ամենով հանդերձ ՀՀ-ում չկա խտրականության արգելքն ամրապնդող համապարփակ
օրենսդրություն, որը կստեղծեր իրավական պաշտպանության նոր մեխանիզմներ։
Ամփոփելով

վերոգրյալը,

կարող

ենք

փաստել,

որ

հասարակությունում

առկա

է

խտրականության դրսևորման բարձր ցուցանիշ, որը պայմանավորված է և՛ օրենսդրական
բացերով, և՛ հասարակության մեջ ԼԳԲՏ անձանց վերաբերյալ կարծրատիպերով։

Առաջարկում ենք
 Ընդունել «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, որում
որպես

խտրականության

հիմք

նախատեսված

կլինի

նաև

սեռական

կողմնորոշումն ու գենդերային ինքնությունը
 Ստեղծել ՄԻՊ-ին և համայնքապետարաններին կից «Իրավահավասարության
մարմիններ»,

որոնք

կտան

եզրակացություններ

որոշակի

իրավիճակում

խտրականության առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ
 ՀՀ

Կառավարությանը

կից

հանրային

խորհուրդների

աշխատանքային

հանդիպումների օրակարգերում ներառել նաև խտրականության հետ կապված
հարցեր
 Լրատվական

և

տեղեկատվական

բնույթի

նյութերում

զերծ

մնալ

խտրականության, ատելության և բռնության կոչերից
 ՀՀ

քրական

օրենսգրքում

կատարել

փոփոխություններ

և

նախատեսել

խտրականությունը որպես հանցագործություն
 Անցկացնել խտրականության վերաբերյալ հասարակության տարբեր խմբերի
իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված դասընթացներ, քննարկումներ և այլ
ձևաչափի միջոցառումներ։
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