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Նա խա բան
2010թ. հուն վա րին Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը և Եվ րո պա-
կան մի ու թյան Հիմ նա րար իրա վունք նե րի գոր ծա կա լու թյունը որո շե ցին հա մա-
գոր ծակ ցել Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան նա խա դե պային իրա վուն քի այս 
ձեռ նար կի նա խա պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րում: Մենք ու րախ ե նք այ սօր ներ-
կա յաց նելու այս հա մա տեղ ջան քե րի կոնկ րետ ար դյունք նե րը: 

Լի սա բո նյան հա մա ձայ նագ րի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո Եվ րո պա կան մի ու թյան հիմ նա-
րար իրա վունք նե րի խար տի ան օ րեն քով պար տա դիր դար ձավ: Ա վե լին՝ Լի սա բոնյան 
հա մա ձայ նա գի րը նա խա տե սում է ԵՄ-ի ան դա մակ ցու մը Մար դու իրա վունք նե րի եվ-
րո պա կան կոն վեն ցի ային: Այս հա մա տեքս տում Մար դու իրա վունք նե րի եվրո պա կան 
դա տա րա նի և Եվ րո պա կան մի ու թյան Ար դա րա դա տու թյան դա տա րա նի կող մից 
մշակ ված ընդ հա նուր սկզ բունք նե րի ընդ լայն ված իմա ցու թյունը ոչ մի այն ցան կա լի է, 
այլև, փաս տո րեն, էա կան Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան իրավունքի առանց-
քային աս պեկ տի՝ խտ րա կա նու թյան դեմ ստան դարտ նե րի ներ պե տա կան մա կար դա-
կում պատ շաճ կա տար ման հա մար: 

2010թ. լրա ցավ Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 60-րդ տա րե-
դար ձը, որն իր 14-րդ հոդ վա ծում սահ մա նում է խտ րա կա նու թյան ընդ հա նուր ար գե-
լու մը: Նույն տա րում նշ վեց նաև ԵՄ մա կար դա կում խտ րա կա նու թյան դեմ պայ քա-
րի հիմ նա րար տեքս տե րի՝ «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի և 
«Աշ խա տան քում ու մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու 
հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող» հրա հան գի ըն դուն ման 10-րդ տա րե դար ձը: 
Խտ րա կա նու թյան ար գել ման բնա գա վա ռում Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի և Եվ րո պա կան մի ու թյան Ար դա րա դա տու թյան դա տա րա նի կող մից 
մշակ ված նա խա դե պային իրա վուն քի ազ դե ցիկ հիմ քի հետ մեկ տեղ՝ ան հրա ժեշտ 
է ավե լի մատ չե լի ներ կա յաց նել մի ձեռ նարկ ԵՄ-ում և Եվ րո պայի խորհր դի ան-
դամ պե տու թյուն նե րում և դրանց սահ ման նե րից դուրս գոր ծող իրա վա կան ոլոր տի 
մաս նա գետ նե րի՝  դա տա վոր նե րի, դա տա խազ նե րի, փաս տա բան նե րի, ինչ պես նաև 
իրավապահ մարմինների հա մար: Լի նե լով մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան առա ջա տար դիր քե րում՝ նրանք, մաս նա վո րա պես, պետք է տեղյակ լի նեն 
խտ րա կա նու թյան դեմ սկզ բունք նե րին իրենց գործ նա կան աշ խա տան քում դրանք 
ար դյու նա վետ կի րա ռե լու հա մար: Քա նի որ ներ պե տա կան մա կար դա կում են կյան-
քի կոչ վում խտ րա կա նու թյան դեմ դրույթ նե րը, հենց այս տեղ էլ տե սա նե լի են դառ-
նում մար տահ րա վեր նե րը: 

Է րիկ Ֆրի բերգ 

Մար դու իրա վունք նե րի  
եվ րո պա կան դա տա րա նի քար տու ղար 

Մոր տեն Կյաե րում 

Եվ րո պա կան մի ու թյան  
Հիմ նա րար իրա վունք նե րի  
գոր ծա կա լու թյան տնօ րեն 
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Հա պա վում ներ
 ԿԽՎԿ (CEDAW) Կա նանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան բո լոր 

ձևե րի վերաց ման մա սին կոն վեն ցի ա

ԱԱԴ Ա ռա ջին ատյա նի դա տա րան

ԵԽ Եվ րո պայի խոր հուրդ

Ե ԻԿ (CRC) Ե րե խա նե րի իրա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա

ՄԻ ԵԿ Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի ա

ՄԻ ԵԴ Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան

ՍԻ ԵԿ Սո ցի ա լա կան իրա վունք նե րի եվ րո պա կան 
կո մի տե

ԱԵԴ Ար դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան դա տա րան 
(այսօր՝ Եվ րո պա կան մի ու թյան Ար դա րա դա տու-
թյան դա տա րան)

ԵՄ Եվ րո պա կան մի ու թյուն

ՄԻԿ Մար դու իրա վունք նե րի կո մի տե

Ք ՔԻՄԴ (ICCPR) Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան  
իրա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նա գիր

ՌԽԲՎԿ (ICERD) Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի  
վե րաց ման մա սին մի ջազ գային կոն վեն ցի ա 

ՏՍՄԻԴ (ICESCR) Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային  
իրա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նա գիր

ՄԴ Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գային դա տա րան

ՄԿ Միջ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն

Ե ԵՔ Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի ներ

ՄԻՀՀ Մար դու իրա վունք նե րի հա մընդ հա նուր 
հռ չա կա գիր

ՄԱԿ  Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն

ՄԱ ՀԱԻԿ 
(UNCRPD) 

Մի ա վոր ված ազ գե րի հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ան ձանց իրա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա 
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1
Խտ րա կա նու թյան դեմ  
եվ րո պա կան օ րեն քի ներ կա յա-
ցում՝ հա մա տեքս տը, զար գա ցու մը 
և հիմ նա կան սկզ բունք նե րը

Այս նե րա ծա կան գլու խը ներ կա յաց նում է Եվ րո պա յում խտ րա կա նու-
թյան դեմ իրա վուն քի ակունք նե րը, ինչ պես նաև ներ կա և ապա գա 
փո փո խու թյուն նե րը հիմ նա րար իրա վուն քում և պաշտ պա նության 
ըն թա ցա կար գե րում: 

Ի սկզ բա նե կար ևոր է նշել, որ թե՛ դա տա վոր նե րը, թե՛ դա տա խազ նե-
րը պար տա վոր են կի րա ռել պաշտ պա նու թյան այն մի ջոց նե րը, որոնք 
նա խա տես ված են Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այով (ՄԻ ԵԿ) և 
Եվ րո պա կան մի ու թյան (ԵՄ) խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րով՝ 
ան կախ վա րույ թի մաս նակ ցի կող մից դրանց վկա յա կոչ ման փաս տից: 
Ազ գային դա տա րան նե րը և ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նող նե րը 
չեն սահ մա նա փակ վում կող մե րի առաջ քա շած իրա վա կան փաս տարկ-
նե րով, այլ սահ մա նում են կի րառ վող ներ պե տա կան օ րեն քը ներգ րավ-
ված կող մե րի կող մից փոխանց ված փաս տա կան հա մա տեքս տի հի-
ման վրա: Ը ստ էու թյան՝ դա նշա նա կում է, որ իրա կա նում վա րույ թի 
ներ կա յաց րած կող մե րի փաս տարկ ներն ու ապա ցույց ներն են պայ մա-
նա վո րե լու խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ գան գա տի հե տա գա զար-
գա ցու մը: Սա բխում է յու րա քան չյուր հա մա պա տաս խան հա մա կար-
գում իրա վա կան հիմ նա կան սկզ բունք նե րի կար ևո րու մից, օ րի նակ՝ ԵՄ 
օ րենք նե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունը ԵՄ ան դամ 27 ե րկր ում և ՄԻ-
ԵԿ-ի ուղ ղա կի կի րա ռու մը, ին չը նշա նա կում է, որ վեր ջին նե րիս պետք 
է հա մա պա տաս խա նեն ԵՄ և ԵԽ ան դամ պե տու թյուն նե րում գոր ծող 
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դրույթ նե րը: Այ նուա մե նայ նիվ, առ կա է այս պա հան ջի զգա լի սահ մա-
նա փա կում վա ղե մու թյան ժամ կե տի ձևով: Մինչև խտ րա կա նու թյու-
նից պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռե լը, գոր ծող մաս նա գետ նե րը 
հա մա պա տաս խան ատյան դի մե լուց առաջ պետք է ծա նո թա նան կի-
րա ռե լի վա ղե մու թյան ժամ կե տի պայ ման նե րին և որո շեն, թե արդյոք 
տվյալ ատյա նը կա րող է քն նել այդ գոր ծը: 

Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ գոր ծող իրա վա բան ներն ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում ներ պե տա կան դա տա րան նե րում և իշ խա նու թյուն նե րի 
առաջ կա րող են վկա յա կո չել խտ րա կա նու թյան դեմ հա մա պա տաս-
խան գոր ծիք նե րը և կի րառ վող նա խա դե պային իրա վուն քը: 

Ուս տի, գոր ծող իրա վա բան նե րի հա մար հրա մա յա կան է ըմբռ նել խտ-
րա կա նու թյան ար գել ման ոլոր տում առ կա հա մա կար գը և հա մա պա-
տաս խան իրա վի ճակ նե րում դրանց կի րառ ման ձևե րը: 

1.1 Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան  
իրա վուն քի հա մա տեքս տը և  
ակունք նե րը 

«Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան իրա վունք» եզ րույթն առա ջար-
կում է խտ րա կա նու թյան դեմ ոլոր տում ամ բողջ Եվ րո պա յում կի րա ռե լ 
մի այն մեկ հա մա կարգ: Մինչ դեռ իրա կա նում այդ իրա վուն քը նե րա-
ռում է մի շարք հա մա տեքս տեր: Սույն ձեռ նար կի հիմ քում հիմ նա կա-
նում ըն կած են ՄԻ ԵԿ-ը և ԵՄ հրա հանգ նե րը: Այս եր կու հա մա կար գերն 
ու նեն առան ձին ակունք ներ թե՛ իրենց ստեղծ ման ժա մա նա կաշր ջա նի, 
թե՛ պատ ճառ նե րի առու մով: 

1.1.1 Եվ րո պայի խոր հուր դը և Մար դու իրա վունք նե րի 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան 

Եվ րո պայի խոր հուր դը միջ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն (ՄԿ) է, 
որը ստեղծ վել է Հա մաշ խար հային ե րկ րորդ պա տե րազ մից հե տո՝ ի թիվս 
այլ հար ցե րի, օ րեն քի գե րա կա յու թյան, ժո ղովր դա վա րու թյան, մար դու 
իրա վունք նե րի և սո ցի ա լա կան զար գաց ման խթան ման նպա տա կով (տե՛ս 
Եվ րո պայի խորհր դի կա նո նադ րու թյան նա խա բա նը և 1-ին հոդ վա ծը): Այս 
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Խտ րա կա նու թյան դեմ  եվ րո պա կան օ րեն քի ներ կա յա ցում՝ հա մա տեքս տը, զար գա ցու մը և հիմն ա կան սկզ բունք նե րը

նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ԵԽ ան դամ պետու թյուն ներն ըն դու-
նել են ՄԻ ԵԿ-ը, որը Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Մար դու 
իրա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րից սն ված մար դու իրա վունք-
նե րի մա սին ժա մա նա կա կից պայ մա նագ րե րից առա ջինն է: ՄԻ ԵԿ-ը 
սահ մա նում է իր ան դամ նե րի՝ իրենց իրա վա սու թյան տակ գտ նվող յու-
րա քան չյուր ան ձի (ոչ միայն քա ղա քա ցի նե րի) մի շարք իրա վունք նե րի 
ե րաշ խա վոր ման պար տա դիր պար տա վո րու թյու նը: ՄԻ ԵԿ-ի կի րա ռու մը 
վե րահսկ վում է Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից 
(սկզբում Հանձ նա ժո ղո վի աջակ ցու թյամբ), որը քն նում է ան դամ պե տու-
թյուն նե րի դեմ ներ կա յաց ված գան գատ նե րը: Եվ րո պայի խորհր դին ներ-
կա յումս ան դա մակ ցում է 47 պե տու թյուն, իսկ ան դա մակ ցել ցան կա ցող 
ցան կա ցած պե տու թյուն պետք է մի ա նա ՄԻԵԿ-ին:

1950թ. մշա կու մից ի վեր ՄԻ ԵԿ-ը փո փոխ վել է և լրամ շակ վել, այս պես 
կոչ ված, ար ձա նագ րու թյուն նե րով: ՄԻ ԵԿ-ի ամե նա կար ևոր ըն թա ցա-
կար գային փո փո խու թյու նը կա տար վել է 11-րդ ար ձա նագ րու թյամբ 
(1994թ.), որով վե րաց վեց Հանձ նա ժո ղո վը, իսկ Մար դու իրա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նը (ՄԻ ԵԴ) դար ձավ մշ տա կան և լի ար ժեք գոր-
ծող մար մին: Այս Ար ձա նագ րու թյու նը մշակ վել էր ՄԻ ԵԴ-ի մե խա նիզմ-
նե րը Բեռ լի նյան պա տի ան կու մից և Խորհր դային մի ու թյան փլու զու մից 
հե տո Եվ րո պայի խորհր դին մի ա ցող Ար ևե լյան Եվ րո պայի ե րկր նե րից 
սպաս վող գան գատ նե րի աճին հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով: 

Խտ րա կա նու թյան ար գե լումը ե րաշ խա վոր վում է ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վա-
ծով1, որը երաշ խա վո րում է նաև հա վա սար վե րա բեր մունք Կոն վեն ցի-
ա յում ամ րագր ված մյուս իրա վունք նե րից օ գտ վե լու դեպքում: ՄԻ ԵԿ-ի 
թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյու նը (2000թ.), որը դեռևս չի վա վե րաց վել ԵՄ 
բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րի2 կող մից, ընդ լայ նում է խտ րա կա նու-
թյան ար գել քի շր ջա նա կը՝ ե րաշ խա վո րե լով հա վա սար վե րա բեր մունք 
ցան կա ցած իրա վուն քից (այդ թվում՝ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ 

1 ՄԻԵԿ-ի 14-րդ հոդվածի կիրառման վերաբերյալ ուսումնական ուղե-
ցույցին Powerpoint ձևաչափով կարելի է ծանոթանալ Եվրոպայի 
խորհրդի իրավական ոլորտի մասնագետներին մարդու իրավունքների 
ուսուցման համար նախատեսված կայքում՝ www.coehelp.org/course/view.
php?id=18&topic=1:

2   Ներկայումս թիվ 12 Արձանագրությունը վավերացրած ԵՄ անդամ 
պետություններին ծանոթանալու համար տե՛ս www.conventions.coe.int/
Treaty/Commun/ChercheSig.a~?NT=177&CM=7&DF=16/07/2010&CL=ENG: 
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նա խա տես ված իրա վունք նե րից) օ գտ վե լու դեպքում: Հա մա ձայն Ար ձա-
նագ րու թյան բա ցատ րա կան զե կույ ցի՝ այն բխում է մար դու իրա վունք-
նե րը ե րաշ խա վո րող կար ևոր հի մուն քի՝ խտրա կա նու թյու նից պաշտ պա-
նու թյունն ամ րապն դե լու նպա տա կից: Ար ձա նագ րու թյու նը հան գեց րեց, 
մաս նա վո րա պես, սե ռային և ռա սա յա կան իրա վա հա վա սա րու թյունն 
ամ րապն դե լու ճա նա պարհ նե րի մա սին քն նար կում նե րի: 

Չ նա յած այս հար ցը ձեռ նար կի առանց քային նպա տա կը չէ, ըն թեր ցող նե-
րի հա մար հարկ է նշել, որ խտ րա կա նու թյունն ար գե լող սկզ բունքը ԵԽ 
մի շարք փաս տաթղթերն ու ղղոր դող գլ խա վոր սկզ բունքն է: Կար ևոր է 
նաև նշել, որ Եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան խար տի այի 1996թ. տար բե րա կը 
նե րա ռում է մի ա ժա մա նակ հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի և հա վա-
սար վե րա բեր մուն քի իրա վունքն աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար-
ցե րում՝ ապա հո վե լով սե ռային խտ րա կա նու թյու նից պաշտ պա նու թյուն:3 
Խտ րա կա նու թյան դեմ հա վե լյալ պաշտ պա նու թյան կա րե լի է ակա նա-
տես լի նել Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան շր ջա-
նա կային կոն վեն ցի ա յում4, ԵԽ Մարդ կանց շա հա գործ ման (թ րա ֆի կին գի) 
դեմ պայ քա րի մա սին կոն վեն ցի ա յում5 և ԵԽ Պաշ տո նա կան փաս տաթղ-
թե րի մատ չե լի ու թյան մա սին կոն վեն ցի ա յում: Կի բեռ հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի մա սին կոն վեն ցի այի ար ձա նագ րու թյու նը նույն պես նա խա տե սում է 
խտ րա կա նու թյան խրա խու սու մից պաշտ պա նու թյուն: Խտ րա կա նու թյան 
ար գել քի հարցն ակն հայ տո րեն իր ազ դե ցու թյունն է թո ղել ԵԽ-ի կող մից 
մշակ ված օ րենսդ րա կան փաս տաթղ թե րի վրա և դի տարկ վել է որ պես 
պաշտ պա նու թյան են թա կա հիմ նա րար ազա տու թյուն: 

1.1.2 Եվ րո պա կան մի ու թյու նը և  
խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րը 

Եվ րո պա կան մի ու թյունն (ԵՄ) ի սկզ բա նե միջ կա ռա վա րա կան կազ մա-
կեր պու թյուն էր, սա կայն այ սօր այն առան ձին իրա վա բա նա կան ան ձ է: 
Ներ կա յումս ԵՄ-ը բաղ կա ցած է 27 ան դամ պե տու թյուն նե րից: ԵՄ-ի 

3   Տե՛ս Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 20-րդ հոդվածը և 5-րդ մասի 
Ե հոդվածը: 

4   Տե՛ս Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանա կային 
կոնվենցիայի 4-րդ, 9-րդ հոդվածները և 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը:

5   Տե՛ս ԵԽ Մարդկանց թրաֆիկինգի դեմ պայքարի գործողությունների 
մասին կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը:
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Խտ րա կա նու թյան դեմ  եվ րո պա կան օ րեն քի ներ կա յա ցում՝ հա մա տեքս տը, զար գա ցու մը և հիմն ա կան սկզ բունք նե րը

հիմ քում ըն կած են երեք առան ձին միջ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու-
թյուն ներ, որոնք հիմ նադր վել են 1950թ. էներ գե տիկ ան վտան գու թյան 
և ազատ առևտ րի կար գա վոր ման հա մար (հայտ նի որ պես Եվ րո պա-
կան հա մայնք ներ): Եվ րո պա կան հա մայնք նե րի հիմ նա կան նպա տա կը 
տն տե սա կան զար գաց ման խթա նումն էր ապ րանք նե րի, կա պի տա-
լի, մարդ կանց և ծա ռա յու թյուն նե րի ազատ տե ղա շար ժի մի ջո ցով: Ան-
դամ պե տու թյուն նե րի միջև ար դար մրցակ ցու թյունն ապա հո վե լու հա-
մար Եվ րո պա կան տն տե սա կան հա մայն քի հիմ նա դիր պայ մա նա գի րը 
(1957թ.) պա րու նա կում էր աշ խա տան քի ոլոր տում սե ռի հի ման վրա 
խտ րա կա նու թյան ար գել քի մա սին դրույթ: Վեր ջինս նպա տակ ու ներ 
կան խել մի մյանց նկատ մամբ ան դամ պե տու թյուն նե րի մր ցակ ցային 
առա վե լու թյան ձեռք բե րու մը՝ կա նանց առա ջար կե լով վճար ման ցածր 
դրույ քա չա փեր կամ նվազ բա րեն պաստ աշ խա տան քային պայ ման ներ: 
Չնա յած այն փաս տին, որ հա մայն քային իրա վուն քը զգա լի ո րեն աճել է՝ 
նե րա ռե լով այն պի սի ոլորտ նե ր, ինչ պի սիք են կեն սա թո շակ նե րը, հղի ու-
թյու նը և սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան օրենքով պարտադիր ռե ժիմ նե-
րը, մինչև 2000թ. ԵՄ-ում խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քը կի րառ վում 
էր մի այն աշ խա տան քային և սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հա մա տեքս-
տում և վե րա բե րում էր սե ռային խտ րա կա նու թյան դեպ քե րին: 

1990-ա կան նե րին քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան խմ բե րի կող մից 
իրա կա նաց վել են զգա լի ճն շում ներ, որ պես զի խտ րա կա նու թյան ար-
գելքն ընդ լայն վի ԵՄ իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում՝ տա րած վե լով այլ 
բնա գա վառ նե րի վրա, ինչ պի սիք են ռա սան, ազ գու թյու նը, ինչ պես նաև 
սե ռա կան կողմ նո րո շու մը, կրո նա կան դա վա նան քը, տա րի քը և հաշ-
ման դա մու թյու նը: Ան հանգս տա նա լով որոշ ան դամ պետու թյուն նե րում 
ծայ րա հե ղա կան ազ գայ նա մո լու թյան հնա րա վոր վե րած նն դից՝ ԵՄ-ն 
եվ րո պա կան առաջ նորդ նե րի շր ջա նում խթա նել է բա վա րար քա ղա-
քա կան կամք Եվ րո պա կան հա մայնք նե րի պայ մա նա գի րը փո փո խե լու 
հա մար, որի ար դյուն քում Հա մայնք ներն իրա վա սու թյուն էին ձեռք բե-
րում օ րենք ներ հրա պա րա կելու նաև այս ոլորտ նե րում: 

2000թ. ըն դուն վե ց եր կու հրա հանգ : «Աշ խա տան քում և մաս նա գի-
տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունք ապա հո վե լու հա մար ընդ հա-
նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հանգն» ար գե լեց աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րում խտ րա կա նու թյու նը սե ռա կան կողմ նո րոշ ման, 
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Ձեռնարկ Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ

կրո նա կան դա վա նան քի, տա րի քի և հաշ ման դա մու թյան հի ման վրա: 
«Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հանգն 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ար գե լեց խտ-
րա կա նու թյու նը ռա սա յա կան կամ ազ գային պատ կա նե լու թյան հի-
ման վրա, ինչ պես նաև բա րե կե ցու թյան հա մա կար գի և սո ցի ա լա կան 
ապա հո վու թյան, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան 
առու մով: Այս եր կու հրա հանգ նե րը խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն-
քի կար ևոր ընդ լայ նում էր ԵՄ-ի շր ջա նակ նե րում, որոն ցով ըն դուն վեց, 
որ, որ պես զի ան հատ նե րը կա րո ղա նան լի ո վին օգ տա գոր ծել իրենց 
ներուժն աշ խա տա շու կա յում, շատ էա կան է նաև նրանց հա մար հա-
վա սա րա պես ե րաշ խա վո րել այն պի սի ոլորտ նե րի մատ չե լի ու թյու նը, 
ինչ պի սիք են առող ջա պա հու թյու նը, կր թու թյու նը և բնա կա րա նային 
ապա հո վու մը: 2004թ. «Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման և դրանց հա սա նե լի ու թյան հար ցում կա նանց 
և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քի 
կի րառ ման մա սին» հրա հանգն ընդ լայ նեց սե ռային խտ րա կա նու թյու նը 
մինչև ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ոլորտ: Այ նուա մե նայ նիվ, սե-
ռային խտ րա կա նու թյու նից պաշտ պա նու թյունն այն քան էլ չի հա մա պա-
տաս խա նու մ «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից ան ձանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» 
հրա հան գով նա խա տես ված պաշտ պա նու թյան շր ջա նա կին, քա նի որ 
«Սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հար ցե րում կա նանց և տղա մարդ կանց 
միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման մա սին» հրա հանգը երաշ-
խա վո րում է հա վա սար վե րա բեր մունք մի այն սո ցի ա լա կան ապա հո-
վու թյան բնա գա վա ռում և չի տա րած վում սո ցի ա լա կան աջակ ցու թյան 
ավե լի լայն բնա գա վառ նե րում, ինչ պի սիք են սո ցի ա լա կան պաշտ պա-
նու թյու նը և առող ջա պա հու թյան ու կր թու թյան մատ չե լի ու թյու նը: 

Թեև սե ռա կան կող մնո րո շու մը, կրո նա կան դա վա նանք նե րը, հաշ ման-
դա մու թյու նը և տա րի քը հան դի սա նում են պաշտ պա նու թյան որո շա կի 
հատ կա նիշ ներ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս-
տում, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան ոլոր տում 
այս հիմ քե րով պաշտ պա նու թյան ընդ լայն ման առա ջարկը (հայտ նի որ-
պես  Հո րի զո նա կան հրա հանգ) այս պա հին քննարկ վում է ԵՄ հաս տա-
տու թյուն նե րի կող մից: 
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Խտ րա կա նու թյան դեմ  եվ րո պա կան օ րեն քի ներ կա յա ցում՝ հա մա տեքս տը, զար գա ցու մը և հիմն ա կան սկզ բունք նե րը

1.2 Եվ րո պա կան պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ-
նե րի ներ կա և ապա գա զարգացում նե րը

1.2.1 ԵՄ հիմ նա րար իրա վունք նե րի մա սին խար տի ա 

Եվ րո պա կան հա մայնք նե րի սկզբ նա կան պայ մա նագ րե րը չէ ին պա րու-
նա կում ոչ մի հղում մար դու իրա վունք նե րին կամ դրանց պաշտ պա նու-
թյա նը: Այդ ժա մա նակ որ ևէ մե կը չի պատ կե րաց րել, որ Եվ րո պա յում 
ազատ առևտ րի տա րած քի ստեղ ծու մը կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
հա մա պա տաս խան մար դու իրա վունք նե րի վրա: Այ նուա մե նայ նիվ, ե րբ 
գոր ծե րը սկ սե ցին ներ կա յաց վել Ար դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան դա-
տա րան (ԱԵԴ) Հա մայն քային իրա վուն քի կող մից մար դու իրա վունք նե րի 
խախտ ման գան գատ նե րով, ԱԵԴ-ը մշա կեց իրա վա գի տա կան մի շարք 
կա նոն ներ, որոնք հայտ նի են որ պես Հա մայն քային իրա վուն քի6 «ընդ հա-
նուր սկզ բունք ներ»: Ըստ ԱԵԴ-ի՝ այս ընդ հա նուր սկզ բունք նե րը պետք է 
ար տա ցո լե ին մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բո վան դա կային 
այն դրույ թ նե րը, որոնք առ կա էին ազ գային սահ մա նադ րու թյուն նե րում 
և մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին պայ մա նագ րե րում, 
մաս նա վո րա պես՝ ՄԻ ԵԿ-ում: ԱԵԴ-ը պար տա վոր վել է ապա հո վել այս 
սկզբունք նե րի հետ Հա մայն քային իրա վուն քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը: 

Գի տակ ցե լով, որ իր քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է ազ դել մար դու 
իրա վունք նե րի վրա և փոր ձե լով իր քա ղա քա ցի նե րին «ա վե լի մոտ» 
պա հել ԵՄ-ին՝ 2000թ. Եվ րո պա կան մի ու թյու նը և իր ան դամ պե տու-
թյուն նե րը հռ չա կե ցին ԵՄ հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի ան: Խար-
տի ան նե րա ռում է մար դու մի շարք իրա վունք ներ, որոնք ներշնչ վել 
են ան դամ պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րից, ՄԻԵԿ-ից և 
մար դու իրա վունք նե րի հա մընդ հա նուր պայ մա նագ րե րից, ինչ պի սին 
է ՄԱԿ-ի Ե րե խա նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կոն վեն ցի ան: 
Խար տի ան 2000թ. ըն դուն ման ժա մա նակ ըն դա մե նը «հռ չա կա գիր էր», 

6   Արդարադատության եվրոպական դատարանը Լիսաբոնյան պայմա-
նագրով կատարված փոփո  խություններից հետո կոչվում է «Գլխավոր 
դատարան»: Այնուամենայնիվ, ձեռնարկը շա   րունակում է հղում 
կատարել ԱԵԴ-ին հնարավոր շփոթմունքից խուսափելու համար, քանի 
որ առկա գրականության մեծ մասը, որ գործող մասնագետները կարող 
են ցանկանալ ուսումնասիրել, տպագրվել են 2009թ. դեկտեմբերին 
Լիսաբոնյան պայ մանագրի ուժի մեջ մտնելուց առաջ: 
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որը օրեն քով պար տա դիր չէր, չնա յած Եվրո պա կան հանձ նա ժո ղո վը 
(ԵՄ նոր օ րենսդ րու թյունն առա ջար կող հիմ նա կան մար մի նը) պար տա-
վոր վեց իր առա ջար կու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել վեր ջի նիս: 

Երբ 2009թ. ու ժի մեջ մտավ Լի սա բո նյան պայ մա նա գի րը, այն փո խեց 
Հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի այի կար գա վի ճա կը՝ դարձ նե լով 
այն պար տա դիր: Ար դյուն քում ԵՄ հաս տա տու թյուն նե րը պար տա-
վոր վում են գոր ծել խար տի այի հա մա ձայն: ԵՄ ան դամ պե տու թյուն-
նե րը նույն պես պար տա վոր վում են գոր ծել խար տի այի հա մա ձայն, 
սա կայն մի այն ԵՄ իրա վուն քը կի րա ռե լիս: Չե խի այի, Լե հաս տա նի և 
Միացյալ Թագավորության նկատ մամբ ըն դուն վել է Խար տի այի ար-
ձա նագ րու թյուն, որը սահ մա նում է այս սահ մա նա փա կու մը հս տակ 
ար տա հայտ ված պայ ման նե րում: Խար տի այի 21-րդ հոդ վա ծը պա րու-
նա կում է տար բեր հիմ քե րով խտ րա կա նու թյան ար գել քի դրույթ, որին 
դեռ կանդ րա դառ նանք այս ձեռ նար կի շր ջա նակ նե րում: Սա նշա նա կում 
է, որ ան հատ նե րը կա րող են գան գատ վել ԵՄ կամ ազ գային օ րենսդ-
րու թյու նից, որոնք կի րա ռում են ԵՄ իրա վուն քը, ե թե, ըստ նրանց, չեն 
պահ պան վել խար տի այի դրույթ նե րը: Հա մա ձայն Ե ՄԳՊ-ի 267-րդ 
հոդ վա ծի՝ նախ նա կան դի մու մի ներ կա յաց ման ըն թա ցա կար գի մի ջո-
ցով ներ պե տա կան դա տա րան նե րը կա րող են դի մել ԱԵԴ-ին ԵՄ իրա-
վուն քի վե րա բե րյալ ճիշտ մեկ նա բա նում ստա նա լու հա մար: 

1.2.2  ՄԱԿ-ի մար դու իրա վունք նե րի պայ մա նագ րեր

 Մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ նե րը, իհար-
կե, չեն սահ մա նա փակ վում Եվ րո պայով: Ա մե րի կա յում, Աֆ րի կա յում և 
Մեր ձա վոր Ար ևել քում առ կա այլ տա րա ծաշր ջա նային մե խա նիզմ նե-
րից բա ցի, մար դու իրա վունք նե րի մի ջազ գային իրա վուն քի հս կա հիմք 
է ստեղծ վել Մի ա վո րված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) մի ջո-
ցով: Բո լոր ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րը մաս նա կից են ՄԱԿ-ի մար դու 
իրա վունք նե րի հետ ևյալ պայ մա նագ րե րին, որոնք նե րա ռում են խտ-
րա կա նու թյան ար գել ման դրույթ ներ, ու դրանք են Քա ղա քա ցի ա կան 
և քա ղա քա կան իրա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նա գի րը (ICCPR)7, Տն-
տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային իրա վունք նե րի մի ջազ գային 

7   ՄԱԿ-ի պայմանագրերի ժողովածու, հատոր 999, էջ 171: 
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Խտ րա կա նու թյան դեմ  եվ րո պա կան օ րեն քի ներ կա յա ցում՝ հա մա տեքս տը, զար գա ցու մը և հիմն ա կան սկզ բունք նե րը

դաշ նա գի րը (ICESCR)8, Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի 
վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան (ICERD)9, Կա նանց նկատ մամբ խտ-
րա կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ան (CEDAW)10, 
Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե-
րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ կոն վեն ցի ան11 և Ե րե խա նե րի իրա վունք-
նե րի մա սին կոն վեն ցի ան (CRC)12: ՄԱԿ-ի մա կար դա կով ամե նա վեր ջերս 
ստեղծ ված մար դու իրա վունք նե րի մա սին պայ մա նա գի րը 2006թ. ըն-
դուն ված Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց իրա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցի ան է (UNCRPD)13: Սո վո րա բար, մար դու իրա վունք նե րի մա-
սին պայ մա նագ րե րը բաց են ե ղել պե տու թյուն նե րի ան դա մակ ցու թյան 
հա մար: Այ նուա մե նայ նիվ, քա նի որ պե տու թյուն ներն ավե լի շատ հա-
մա գոր ծակ ցում են միջ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի-
ջո ցով (ՄԿ), որոնց նրանք պատ վի րա կում են էա կան իրա վա սու թյուն-
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, ուս տի, հրա տապ ան հրա ժեշ տու թյուն 
է հա մոզ վել, որ ՄԿ-ը նույն պես պար տա վոր վում է կյան քի կո չել մար-
դու իրա վունք նե րի բնա գա վա ռում իր ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից 
ստան ձնած պար տա կա նու թյուն նե րը: UNCRPD-ը ՄԱԿ-ի մա կար դա կով 
մար դու իրա վունք նե րի մա սին առա ջին պայ մա նա գիրն է, որը բաց է տա-
րա ծաշր ջա նային ին տեգ րա ցի ոն կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դա մակ-
ցու թյան հա մար, և որն էլ ԵՄ-ն վա վե րաց րել է 2010թ.-ի դեկ տեմ բե րին:

UNCRPD–ը նե րա ռում է հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց իրա-
վունք նե րի բա վա կա նին լայն ցանկ՝ ապա հո վե լով իրա վունք նե րից 
օ գտ վե լու հա վա սար պայ ման ներ, ինչ պես նաև դրա կան մի ջո ցա-
ռում նե րի կի րառ ման մի շարք պար տա վո րու թյուն ներ սահ մա նե լով 

8   ՄԱԿ-ի պայմանագրերի ժողովածու, հատոր 993, էջ 3:
9   ՄԱԿ-ի պայմանագրերի ժողովածու, հատոր 660, էջ 195:
10   ՄԱԿ-ի պայմանագրերի ժողովածու, հատոր 1249, էջ 13:
11   ՄԱԿ-ի պայմանագրերի ժողովածու, հատոր 1465, էջ 85:
12   ՄԱԿ-ի պայմանագրերի ժողովածու, հատոր, 1577, էջ 3: Բացի այդ, որոշ 

անդամ պետություններ անդամակցում են Հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային (ՄԱԿ-ի փաս տա թղթեր 
A/61/611, 13 դեկտեմբերի, 2006թ.) և Բռնությամբ անհե տա ցած բոլոր 
անձանց պաշտպանության մասին կոնվենցիային (ՄԱԿ-ի փաստաթղթեր 
A/61/488, 20 դեկտեմբերի, 2006թ.): Այնուա մենայնիվ, դեռ որևէ անդամ 
պետություն չի անդամակցել Աշխատավոր միգրանտների և նրանց 
ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության միջազգային 
կոնվենցիային (ՄԱԿ-ի փաստաթղթեր A/RES/45/158, 1 հուլիսի, 2003թ.):

13   ՄԱԿ-ի փաստաթղթեր A/61/611, 13 դեկտեմբերի, 2006թ.:
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պե տու թյուն նե րի հա մար: Ինչ պես Խար տի ան, այն պես էլ այս Կոն վեն-
ցի ան պար տա դիր է ԵՄ հաս տա տու թյուն նե րի հա մար, իսկ ան դամ պե-
տու թյուն նե րի հա մար՝ ԵՄ իրա վուն քի կի րառ ման դեպ քում: Բա ցի այդ, 
որոշ ան դամ պե տու թյուն ներ ներ կա յումս UNCRPD-ին ան դա մակ ցու-
թյան գոր ծըն թա ցում են, որն ար դեն ուղ ղա կի կսահ մա նի վեր ջին նե րիս 
պար տա վո րու թյուն նե րը: Հա վա նա բար UNCRPD-ը դառ նում է հաշ ման-
դա մու թյան հիմ քի վրա խտ րա կա նու թյան վե րա բեր յալ ԵՄ և ՄԻԵԴ-ի 
իրա վուն քի մեկ նա բան ման հա մար հղում նե րի հիմ նա կան կե տը: 

1.2.3 Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դա մակ ցու մը Մար դու 
իրա վուն քնե րի պաշտ պա նու թյան մա սին  
եվ րո պա կան կոն վեն ցի ային 

Ներ կա յումս ԵՄ իրա վունքն ու ՄԻ ԵԿ-ը սեր տո րեն կապ ված են մի մյանց: 
ԵՄ բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րը վա վե րաց րել են ՄԻ ԵԿ-ը: Ինչ պես 
նշ վեց վեր ևում, ԱԵԴ-ը հեն վում է ՄԻ ԵԿ-ի վրա ԵՄ իրա վուն քի հա մա-
ձայն մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան շր ջա նա կը սահ մա նե լիս: 
Հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի ան նույն պես ար տա ցո լում է (չ նա յած 
չի սահ մա նա փակ վում) ՄԻ ԵԿ-ով ե րաշ խա վոր ված մի շարք իրա վունք-
ներ: Ը ստ այդմ՝ ԵՄ իրա վուն քը նույ նիսկ ՄԻ ԵԿ-ին դեռևս չան դա մակ ցե-
լու պայ ման նե րում բա վա կա նին սն վում է ՄԻ ԵԿ-ի դրույթ նե րից: Այ նուա-
մե նայ նիվ, ե րբ ան հա տը ցան կա նում է գան գատ ներ կա յաց նել ԵՄ-ի դեմ 
մար դու իրա վունք նե րը խախ տե լու հա մար, նա չի կա րող ԵՄ-ն որ պես 
այդ պի սին ներգ րա վել ՄԻ ԵԴ-ում: Փո խա րե նը նա կամ պետք է բո ղոք 
ներ կա յաց նի ներ պե տա կան դա տա րան նե րին, որոնք այ նու հետև կա րող 
են գոր ծը փո խան ցել ԱԵԴ-ին նախ նա կան փո խանց ման ընթա ցա կար-
գով, կամ անուղ ղա կի ո րեն կա րող են գան գատ վել ԵՄ-ից՝  ՄԻ ԵԴ ան-
դամ պե տու թյան դեմ գան գատ ներ կա յաց նե լով: 

Լի սա բո նյան պայ մա նա գի րը նա խա տե սում է դրույթ ներ, որոնք պատ-
վի րա կում են ԵՄ-ին ան դա մակ ցել ՄԻ ԵԿ-ին որ պես լի ի րավ կողմ, իսկ 
ՄԻ ԵԿ-ը լրաց նող թիվ 14 Ար ձա նագ րու թյունն ըն ձե ռում է այդ հնա-
րա վո րու թյու նը: Դեռևս պարզ չի, թե ինչ հետ ևանք ներ կու նե նա դա 
գործ նա կա նում, մաս նա վո րա պես՝ ինչ պի սին կլի նեն ԱԵԴ-ի և ՄԻ-
ԵԴ-ի ապա գա հա րա բե րու թյու ննե րը, քա նի որ ԵՄ ան դա մակ ցու թյան 
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վե րա բե րյալ բա նակ ցու թյուն նե րը կա րող են տևել մի քա նի տա րի: Սա-
կայն, դա առնվազն թույլ կտա ան հատ նե րին Կոն վեն ցի ան խախ տե լու 
հա մար ԵՄ-ի դեմ ուղ ղա կի ո րեն գան գատ ներ կա յաց նել: 

Հիմն ա կան կե տեր 

Եվ րո պա յում խտ րա կա նու թյու նից պաշ տ պա նու թյան մի ջոց ներ կա րե լի է 
գտ նել թե՛ ԵՄ իրա վուն քում, թե՛ ՄԻ ԵԿ-ում: Չնա յած այս եր կու հա մա կար-
գե րի փոխլ րաց նող և փո խա դար ձա բար ամ րապն դող բնույ թին, առ կա են 
որոշ տար բե րու թյուն ներ, որոնց մա սին գոր ծող մաս նա գետ նե րը պետք է 
տե ղե կա նան: 

ՄԻ ԵԿ-ը պաշտ պա նում է 47 ան դամ պե տու թյուն նե րի են թա կա յու թյան 
տակ գտն վող բո լոր ան ձանց, մինչ դեռ ԵՄ խտ րա կա նու թյան դեմ հրա-
հանգ նե րը պաշտ պա նու թյուն են նա խա տե սում 27 ան դամ պե տու թյան քա-
ղա քա ցի նե րի հա մար: 

Հա մա ձայն ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վա ծի՝ խտ րա կա նու թյունն ար գել վում է մի-
այն պայ մա նագ րով ե րաշ խա վոր ված մեկ այլ իրա վուն քի իրա կա նաց ման 
առն չու թյամբ: Մինչ դեռ թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյամբ խտ րա կա նու թյունն ար-
գել վում է ան կախ ամեն ին չից: 

ԵՄ խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քի հա մա ձայն՝ խտ րա կա նու թյան ար-
գել քը կի րառ վում է ավ տո մատ, սա կայն այն սահ մա նա փակ ված է հա տուկ 
հա մա տեքս տե րով, ինչ պի սին, օրինակ՝ զբաղ վա ծու թյան բնա գա վառն է: 

ԵՄ հաս տա տու թյուն ներն օ րեն քով պար տա վոր վել են պահ պա նել ԵՄ 
հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի ան՝ նե րա ռյալ խտ րա կա նու թյան դեմ 
վեր ջի նիս դրույթ նե րը: ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րը նույն պես պետք է 
պահ պա նեն Խար տի ան ԵՄ իրա վուն քը կի րա ռե լիս:

Եվ րո պա կան մի ու թյունն ան դա մակ ցե լու է UNCRPD-ին և ՄԻ ԵԿ-ին: Սրա-
նով ԵՄ-ն հայտն վում է ար տա քին վե րահս կիչ մար մին նե րի իրա վա սու թյան 
ներ քո, իսկ ան հատ նե րը կա րո ղա նա լու են ուղ ղա կի ո րեն ԵՄ-ի կող մից ՄԻ-
ԵԿ-ի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գան գատ ներ ներ կա յաց նել ՄԻ ԵԴ: 
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Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն

Bamforth, Malik and O’Cinneide, Discrimination Law: Theory and Context 
(London, Sweet and Maxwell, 2008), Chapter 1 “Key Issues and Questions 
in Discrimination Law”, Chapter 2 “Sources and Scope of Domestic Dis-
crimination Law” [ Բեմ ֆորթ, Մա լիկ և Օ’ Սին նեդ, «Խտ րա կա նու թյան 
իրա վունք՝ տե սու թյու նը և հա մա տեքս տը» (Լոն դոն, Սվիթ և Մաքս վել, 
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աղ բյուր նե րը և շր ջա նա կը»]
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2006), Chapter 1 “The Evolution of “EC” Social Policy [ Բար նարդ, «ԵՄ աշ-
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ԵՄ իրա վունք՝ տեք ս տեր, գոր ծեր և նյու թեր, (4-րդ հրա տա րա կում, Օ քս-
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2 
Խտ րա կա նու թյան 
կատեգորիաները և  
պաշտպանության միջոց նե րը

2.1  Նե րա ծու թյուն

Խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քը նպա տակ ու նի թույլ տալ բո լոր ան-
ձանց ու նե նալ հա սա րա կու թյու նում առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րից 
օ գտ վե լու հա վա սար և ար դար հե ռան կար ներ: Ա մեն օր մենք ընտ րու-
թյուն ե նք կա տա րում, թե ում հետ շփվել, որ տեղ գնում ներ կա տա րել 
և որ տեղ աշ խա տել: Մենք գե րա դա սում ե նք որոշ առար կա ներ և որոշ 
ան ձանց: Ե րբ մեր սուբյեկ տիվ նա խա սի րու թյուն նե րը հայտ նե լը սո վո-
րա կան և նոր մալ եր ևույթ է, եր բեմն մենք կա րող ե նք իրա կա նաց նել 
գոր ծա ռույթ ներ, որոնք մեզ կա րող են գերակա դիրք հա ղոր դել կամ 
թույլ տան մեզ ըն դու նել որո շում ներ, որոնք կա րող են այլ ան ձանց 
կյան քի վրա ուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ:  Մենք կա րող ե նք լի նել 
քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող ներ, խա նութ պան ներ, գոր ծա տու ներ, հո-
ղա տե րեր կամ բժիշկ ներ, որոնք որո շում են, թե ինչ պես պետք է օգ-
տա գործ վի հան րային իշ խա նու թյու նը կամ ինչ պես պետք է մա տուց-
վեն մաս նա վոր ապ րանք ներն ու ծա ռա յու թյուն նե րը: Այս ոչ ան ձնա կան 
հա մա տեքս տում խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քը մի ջամ տում է մեր 
ընտ րու թյուն կա տա րե լու գոր ծում երկու ճա նա պար հով: 

Նախ, այն սահ մա նում է, որ նմա նա տիպ իրա վի ճակ նե րում գտն վող 
ան հատ նե րը պետք է ստա նան հա վա սար վե րա բեր մունք և զուտ 
իրենց «ո րո շա կի» հատ կա նիշ նե րի հա մար չպետք է ար ժա նա նան 
նվազ վե րա բեր մուն քի: Այս եր ևույ թը հայտ նի է որ պես «ուղ ղա կի» 
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Ձեռնարկ Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ

խտ րա կա նու թյուն: Ո ւղ ղա կի խտ րա կա նու-
թյու նը, ե թե այն դի տար կենք ՄԻ ԵԿ-ի տե-
սան կյու նից, թույ լատր վում է, ե թե այն պայ-
մա նա վոր ված է նման վե րա բեր մունքն 
օբյեկ տի վո րեն հիմ նա վո րող ընդ հա նուր բա-
ցա ռու թյամբ, մինչ դեռ ԵՄ օ րենսդ րու թյամբ 
խտ րա կա նու թյու նը հիմ նա վո րող մի ջոց նե րը 
բա վա կա նին սահ մա նա փակ են: 

Եր կրորդ, խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քը սահ մա նում է, որ տար-
բեր իրա վի ճակ նե րում գտն վող ան ձինք պետք է ստա նան տար բեր 
վե րա բեր մունք այն քա նով, որ քա նով ան հրա ժեշտ է, որ պես զի նույն 
հիմ քով, ինչ մյուս նե րը, վեր ջին ներս նույն պես կա րո ղա նան օ գտ վել 
իրենց հա տուկ հնա րա վո րու թյուն նե րից: Թերևս, այս նույն «որո շա կի 
հատ կա նիշ նե րը» պետք է հաշ վի առն վեն հա տուկ գործ նա կան գոր-
ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լիս կամ հա տուկ կա նո ններ սահ մա նե լիս: 
Այս տեղ բախ վում ե նք «ա նուղ ղա կի» խտ րա կա նու թյա նը: Ա նուղ ղա կի 
խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևերն ըն դու նե լի են օբյեկ տիվ հիմ նա վոր ման 
դեպ քում՝ ան կախ նրա նից, թե հայ ցը ներ կա յաց ված է ՄԻ ԵԿ-ի, թե ԵՄ 
իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում: 14: 

Այս գլուխն ավե լի խոր քային է քն նար կում ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի 
խտ րա կա նու թյան իմաս տը, դրանց հա տուկ դրս ևոր ման որոշ ձևե րը, 
ինչ պի սիք են հե տապն դում նե րը կամ խտ րա կա նու թյան հրահ րու մը, և 
ինչ պես են գործ նա կա նում դրանք իրա գործ վում նա խա դե պային իրա-
վուն քի մի ջո ցով: Այ նու հետև կդի տար կենք, թե ինչ պես են գոր ծում խտ-
րա կա նու թյան հիմ նա վոր ման հա մար պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը: 

2.2 Ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն 

 ՄԻ ԵԿ-ը և ԵՄ իրա վուն քը նմա նա տիպ կեր պով են սահ մա նում ուղ ղա-
կի խտ րա կա նու թյու նը: ԵՄ «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու-
մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա-
ռե լու մա սին» հրա հան գի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է, որ 

14   Տե՛ս, օրինակ, ՄԻԵԴ-ի Հուջենդիյկն ընդդեմ Նիդեռլանդների (Ընդու-
նելիություն) [Hoogendijk v. the Netherlands (Admissibility)] (թիվ 58641/00), 6 
հունվարի, 2005թ.:

Խտ րա կա նու թյան դեմ իրա-
վունքն ար գե լում է այն պի-
սի դեպ քե րը, ե րբ հա ման ման 
իրա վի ճա կում գտն վող ան-
ձանց կամ խմ բե րին վե րա բեր-
վում են այլ կերպ, իսկ տար բեր 
իրա վի ճակ նե րում գտնվող 
ան ձանց կամ խմ բե րին՝ հա-
ման ման ձևով14:
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Խտ րա կա նու թյան կատեգորիաները և  պաշտպանության միջոց նե րը

ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դրս ևոր ման 
դեպք է հա մար վում այն դեպ քը, ե րբ «որ-
ևէ ան ձի նկատ մամբ ռա սա յա կան կամ 
էթ նի կա կան ծագ ման հի ման վրա ցու ցա-
բեր վել է ավե լի վատ վե րա բեր մունք, քան 
այն վե րա բեր մուն քը, որը նմա նա տիպ 
իրա վի ճա կում ցու ցա բեր վել է, ցու ցա բեր-
վում է կամ կցու ցա բեր վեր մեկ այլ ան ձի 
նկատ մամբ»15, ՄԻ ԵԴ-ի ձևա կերպ մամբ 
«ն մա նա տիպ կամ գրե թե նույն իրա վի ճա-
կում գտն վող ան ձանց նկատ մամբ պետք 
է լի նի տար բեր վերա բեր մունք՝ հիմն ված 
նրանց որո շա կի հատ կա նի շ նե րի վրա»16: 

2.2.1 Ան բա րեն պաստ վե րա բեր մունք 

Ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան հիմ քում ըն կած է ան հա տի նկատ մամբ 
ցու ցա բե րած վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյու նը: Հետ ևա բար, ուղ ղա կի 
խտ րա կա նու թյան առա ջին առանձ նա հատ կու թյունն ան բա րեն պաստ 
վե րա բեր մուն քի առ կա յու թյունն է: Սա հա մե մա տա բար ավե լի հեշտ 
է բա ցա հայ տել՝ ի տար բե րու թյուն անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան, որի 
դեպ քում շատ հա ճախ ան հրա ժեշտ են վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ 

15   Նմանապես «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար 
վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive]), հոդված 2(2)(ա), «Աշխատանքի 
և զբաղվածության հարցերում հավասար հնարա վորությունների՝ և՛ 
կանանց, և՛ տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակված) [Gender Equality 
Directive (Reca¤)], հոդված 2(1)(ա), «Ապրանքների մատակարարման և 
ծառայությունների մատուցման հարցում կանանց և տղամարդկանց 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի կիրառման մասին» հրահանգ 
[Gender Goods and Services Directive], հոդված 2(ա):

16 ՄԻԵԴ, Կարսոնը և այլոք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Կարսոնն 
ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Carson and others v. UK]][ՄՊ] (թիվ 
42184/05), 16 մարտի, 2010թ., կետ 61: Նաև ՄԻԵԴ, Դ.Հ.-ն և այլոք ընդդեմ 
Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and others v. the Czech Republic] [ՄՊ] 
(թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ., կետ 175, ՄԻԵԴ, Բարդենն ընդդեմ 
Միացյալ Թագավորության [Burden v. UK] [ՄՊ] (թիվ 13378/05), 29 ապրիլի, 
2008թ., կետ 60: 

Ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյունն առ  կա է, 
ե թե 

անձն ար ժա նա ցել է ոչ բա րեն-
պաստ վե րա բեր մունքի, 

ո րը հա մե մա տե լի է հա ման ման 
իրա վի ճա կում գտն վող այլ ան ձանց 
նկատ մամբ կի րառ ված, կի րառ վող 
կամ կի րառ վե լիք վե րա բեր մուն քի,

և նման վե րա բեր մուն քի պատ   ճա ռը 
նրանց հա տուկ առանձ նա կի հատ-
կա նիշն է, որը նե  րառ ված է «ո րո շա կի 
հատ կա նիշ նե րի» շր ջա  նա կում: 
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(տե՛ս ստորև): Այս ձեռ նար կում նե րառ ված գոր ծե րից դուրս են բեր վել 
օ րի նակ ներ՝ ռես տո րան կամ խա նութ մուտ քի ար գե լում, ավե լի ցածր 
թո շակ կամ աշ խա տա վար ձի ստա ցում, բա նա վոր վի րա վո րանք նե-
րի կամ բռ նու թյան են թար կում, ան ցա կե տում մուտ քի թույլտ վու թյան 
մեր ժում, ավե լի բարձր կամ ցածր կեն սա թո շա կային տա րիք, որո շա կի 
մաս նա գի տու թյան ար գելք, ժա ռան գու թյան նկատ մամբ իրա վունք նե-
րի պա հան ջի ներ կա յաց ման ան հնա րի նու թյուն, հիմ նա կան կր թա կան 
հա մա կար գից հե ռա ցում, ար տաք սում, կրո նա կան խորհր դա նիշ ներ 
կրե լու ար գելք, սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան վճա րում նե րի մեր ժում 
կամ չե ղյալ հա մա րում: 

2.2.2  Հա մե մա տա կան հի մունք ներ 

Ան բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է խտ-
րա կա նու թյան հաս տատ ման հա մար, ե թե այն ան բա րեն պաստ է հա-
ման ման իրա վի ճա կում գտն վող մեկ այլ ան ձի նկատ մամբ ցու ցա բե-
րած վե րա բեր մուն քի հա մե մա տու թյամբ: « Ցածր» աշ խա տա վար ձի 
վե րա բե րյալ բո ղո քը խտ րա կա նու թյան դեմ բո ղոք չէ, քա նի դեռ չի 
ապա ցուց վել, որ այն ցածր է նույն գոր ծա տուի կող մից նույն առա-
ջադ րան քը կա տա րող մեկ այլ աշ խա տակ ցի աշ խա տա վար ձից: Այդ 
պատ ճա ռով « հա մե մա տա կան հի մունք ներն» ան հրա ժեշտ են, այ-
սինքն՝ նյու թա պես հա ման ման հան գա մանք նե րում գտն վող ան ձ, իսկ 
եր կու ան ձանց միջև հիմ նա կան տար բե րու թյու նը պետք է լի նի խտ-
րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քով նա խա տես ված «ո րո շա կի հատ կա նի-
շը»: Այս ձեռ նար կում քն նարկ վող գոր ծե րը ցույց են տա լիս, որ հա մե-
մա տա կան հի մուն քի ապա ցու ցու մը հա ճախ չի կրում վի ճա բա նա կան 
բնույթ, և եր բեմն ո՛չ վի ճող կող մե րը, ո՛չ էլ դա տա րանն ակն հայ տո րեն 
չեն քն նար կում հա մե մա տա կան հի մուն քը: Ստորև ներ կա յաց ված են 
գոր ծեր, ուր որո շող մարմ նի կող մից հա մե մա տա կան հի մուն քի ապա-
ցու ցումն ակն հայ տո րեն բարձ րաց վել է խնդ րի մա կար դա կի: 

Օ րի նակ՝ Մուս տա քիմ [Moustaquim] գոր ծում Մա րոկ կոյի քա ղա քա-
ցի նե րից մե կը մե ղադր վել է բազ մա թիվ քրե ա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի կա տար ման մեջ և ար դյուն քում կա յաց վել է վեր ջի նիս 
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ար տաքս ման որո շում17: Մա րոկ կոյի քա ղա քա ցին բո ղո քել է, որ 
իրեն ար տաք սե լու որո շու մը հա մար վում է խտ րա կան վե րա բեր-
մունք: Վեր ջինս պն դում է, որ իր նկատ մամբ կի րառ վել է խտ րա-
կա նու թյուն ազ գային պատ կա նե լու թյան հիմ քով, և որ Բել գի այի 
քա ղա քա ցի նե րը քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ մե ղադր-
ման դեպ քում ար տաքս ման չեն են թարկ վում: ՄԻ ԵԴ-ն այդ գոր ծով 
վճ ռել է, որ նա Բել գի այի քա ղա քա ցի նե րի հետ չի գտն վում հա ման-
ման իրա վի ճակ նե րում, քա նի որ, հա մա ձայն ՄԻ ԵԿ-ի, պե տու թյուն-
նե րին ար գել վում է ար տաք սել սե փա կան քա ղա քա ցի նե րին: Ո ւս տի, 
վեր ջի նիս ար տաք սու մը չէր կա րող հա մար վել խտ րա կան վե րա-
բեր մունք: Այ նուա մե նայ նիվ, ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նել է, որ նա գտն վել է 
հա մե մա տե լի իրա վի ճա կում ԵՄ այլ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի 
օ տա րերկ րա ցի նե րի հետ, որոնք նույն պես չեն կա րող ար տաքս վել՝ 
հա մա ձայն ԵՄ ազատ տե ղա շարժ ման իրա վուն քի: Սա կայն, Դա-
տա րա նը վճ ռել է, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր-
ված է եղել: 

Օ րի նակ՝ Ա լոն բայ [Allonby] գոր ծում քո լե ջում որ պես ու սու ցիչ աշ-
խա տող դի մու մա տուի պայ մա նա գի րը քո լե ջը չի վե րակն քել18: 
Այ նու հետև նա գնա ցել է աշ խա տե լու մի ըն կե րու թյու նում, որն 
ու սու ցիչ ներ էր տրա մադ րում կր թա կան հաս տա տու թյուն նե-
րին: Այս ըն կե րու թյու նը դի մու մա տուին ու ղար կել է աշ խա տե լու 
իր նախ կին աշ խա տա վայր նույն աշ խա տան քը կա տա րե լու հա-
մար, սա կայն նրան վճար վել է ավե լի քիչ աշ խա տա վարձ, քան 
նախ կի նում վճա րել է քո լե ջը: Նա պն դել է, որ տե ղի է ու նե ցել 
խտ րա կա նու թյուն սե ռային պատ կա նե լու թյան հիմ քով՝ նշե լով, 
որ քո լե ջում աշ խա տող արա կան սե ռի ու սու ցիչ նե րը վճար վել են 
ավե լի շատ: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ արա կան սե ռի ու սու ցիչ նե րը 
չեն գտն վել հա մե մա տե լի իրա վի ճա կում, քա նի որ քո լե ջը պա-
տաս խա նա տու չի ե ղել մի ա ժա մա նակ իր կող մից ուղ ղա կի ո րեն 
աշ խա տան քի ըն դու նած արա կան սե ռի ու սու ցիչ նե րի հա մար և 

17   ՄԻԵԴ, Մուսթաքիմն ընդդեմ Բելգիայի [Mou1aquim v. Belgium] (թիվ 
12313/86), 18 փետրվարի, 1991թ.:

18   ԱԵԴ, Ալլոնբայն ընդդեմ Ակրինգթոնի և Ռոսենդալ քոլեջի [Allonby v. 
Accrington and Rossendale College], գործ C-256/01 [2004] ECR I-873, 13 
հունվարի, 2004թ.:
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մեկ այլ ար տա քին ծա ռա յու թյուն նե րի ըն կե րու թյան աշ խա տա կից 
դի մու մա տուի աշ խա տա վար ձի մա կար դա կի սահ ման ման հա-
մար: Ո ւս տի, նրանք չեն գտն վել բա վա րար կեր պով հա ման ման 
իրա վի ճա կում: 

Օ րի նակ՝ Լյուկ զակ [Luczak] գոր ծում ֆրան սի ա ցի ֆեր մե րը, որն ապ-
րում և աշ խա տում էր Լե հաս տա նում, գան գատ է ներ կա յաց րել Լե-
հաս տա նի կա ռա վա րու թյան դեմ, քա նի որ վեր ջինս նրան մեր ժել 
է թույլ տալ ան դա մակ ցել լե հա կան սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան 
հա տուկ ռե ժի մին, որը ստեղծ վել է հատ կա պես լեհ ֆեր մեր նե րին 
աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար: Մեր ժու մը հիմ նա վոր վել է 
այն փաս տով, որ տվյալ ռե ժի մը նա խա տես ված չէ օ տա րերկ րա ցի-
նե րի հա մար19: ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նել է այն փաս տը, որ դի մու մա տուն 
գտն վել է այս ռե ժի մից օ գտ վող լեհ ֆեր մեր նե րի հետ հա մե մա-
տե լի իրա վի ճա կում, քա նի որ նա հան դի սա նում է մշ տա կան ռե-
զի դենտ, վճա րել է հար կեր, ինչ պես Լե հաս տա նի քա ղա քա ցի նե րը՝ 
այդ պի սով նպաս տե լով սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հա մա կար-
գի ֆի նան սա վոր մա նը, և նախ կի նում ան դա մակ ցել է սո ցի ա լա կան 
ապա հո վու թյան ընդ հա նուր ռե ժի մին: 

Օ րի նակ՝ Ռի չարդս [Richards] գոր ծում դի մու մա տուն վի րա հատ-
վել է սե ռա փոխ ման նպա տա կով՝ տղա մար դուց դառ նա լով կին: 
Նա ցան կա ցել է թո շա կի գնալ 60 տա րե կա նում, որը Միացյալ 
Թագավորություն ում կա նանց հա մար կեն սա թո շա կային տա րիք է: 
Կա ռա վա րու թյու նը մեր ժել է թո շա կի տրա մադ րու մը՝ պն դե լով, որ 
դի մու մա տուն չի ար ժա նա ցել ան բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի՝ ի 
հա մե մա տու թյուն հա ման ման իրա վի ճա կում գտ նվող այլ ան ձանց: 
Կա ռա վա րու թյու նը պն դել է, որ հա մե մա տա կան ճիշտ հի մուն քը 
պետք է վե րա բեր վի «տ ղա մարդ կանց», քա նի որ դի մու մա տուն իր 
ողջ կյանքն ապ րել է որ պես այդ պի սին: ԱԵԴ-ը գտավ, որ քա նի որ 
ներ պե տա կան օրեն քը թույլ է տա լիս ան հատ նե րին փո խել իրենց սե-
ռը, այդ դեպ քում հա մե մա տա կան ճիշտ հի մուն քը պետք է վե րա բեր-
վեր «կա նանց»: Այս պի սով, դի մու մա տուի նկատ մամբ ցու ցա բեր վել 

19   ՄԻԵԴ, Լյուկզակն ընդդեմ Լեհաստանի [Luczak v. Poland] (թիվ 77782/01), 27 
նոյեմբերի, 2007թ., տե՛ս նաև, Գայգուսուզն ընդդեմ Ավստրիայի [Gaygusuz 
v. Au1ria]] (թիվ 17371/90), 16 սեպտեմբերի, 1996թ.:
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էր նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք, քան այլ կա նանց, ե թե նրան 
պար տադր վել էր թո շա կի ան ցնե լու ավե լի բարձր տա րիք20: 

Օ րի նակ՝ Բար դենն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Burden v. UK] 
գոր ծում եր կու քույ րեր հա մա տեղ ապ րել են 31 տա րի21: Նրանց գույ-
քը հա մա տեղ կար գով պատ կա նել է եր կու սին, և յու րա քան չյուրն 
իր մա հից հե տո իրեն պատ կա նող բաժ նե մա սը կտա կել է մյու սին: 
Դի մու մա տու նե րը կա ռա վա րու թյան դեմ գան գատ են ներ կա յաց-
րել այն պատ ճա ռով, որ, քա նի որ գույ քի ար ժե քը գե րա զան ցում է 
թույ լատր վող շե մը, նրան ցից որ ևէ մե կի մահ վան դեպ քում մյու սը 
պետք է վճա րի ժա ռան գու թյան տուրք: Նրանք բո ղո քել են, որ դա 
խտ րա կան մի ջամ տու թյուն է նրանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քին, 
քա նի որ ամուս նա ցած զույ գե րը կամ քա ղա քա ցի ա կան մի ու թյամբ 
ապ րող զույ գերն ազատ ված են ժա ռան գու թյան տուր քից: Այ նուա-
մե նայ նիվ, ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րեց, որ դի մու մա տու նե րը՝ որ պես 
քույ րեր, չեն կա րող իրենց հա մե մա տել հա մա տեղ ապ րող ամուս-
նա ցած կամ քա ղա քա ցի ա կան մի ու թյամբ ապ րող զույ գե րի հետ: 
Ա մուս նու թյու նը և քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան այլ ձևե րը հա մար-
վում են հա տուկ հա րա բե րու թյուն ներ, որոնք կազմ վում են ազատ 
և գի տակ ցա բար պայ մա նագ րով հիմն ված իրա վունք ներ և պար-
տա վո րու թյուն ներ ստեղ ծե լու հա մար: Մինչ դեռ, դի մու մա տու նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րը հիմն ված են արյու նակ ցու թյան վրա, և այս-
պի ս ով, հիմ նո վին տար բեր են: 

Օ րի նակ՝ Կար սոնն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Carson v. UK] 
գոր ծում դի մու մա տու նե րը գան գատ են ներ կա յաց րել այն մա սին, որ 
Միացյալ Թագավորության կա ռա վա րու թյու նը չի կա տա րել կեն սա-
թո շակ նե րի բարձ րա ցում ար տա սահ մա նում բնակ վող թո շա կա ռու նե-
րի հա մար, ին չը կա տար վել է Միացյալ Թագավորություն ում բնակ-
վող թո շա կա ռու նե րի դեպ քում22: Հա մա ձայն ներ պե տա կան օ րեն քի՝ 

20   ԱԵԴ, Ռիչարդսն ընդդեմ Աշխատանքի և կենսաթոշակների հարցերով 
պետքարտուղարի [Richards v. Secretary of State for Work and Pensions], գործ 
C-423/04 [2006] ECR I-3585, 27 ապրիլի, 2006թ.:

21   ՄԻԵԴ, Բարդենն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Burden v. UK][ՄՊ] 
(թիվ 13378/05), 29 ապրիլի, 2008թ.:

22   ՄԻԵԴ, Կարսոնն և այլոք ընդեմ Միացյալ Թագավորության [Carson and 
others v. UK] [ՄՊ] (թիվ 42184/05), 16 մարտի, 2010թ.:
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բարձ րա ցում նե րը կի րա ռելի են մի այն Միացյալ Թագավորության 
այն քա ղա քա ցի նե րի հա մար, որոնք թո շա կի են անցել այն պե տու-
թյուն նե րում, որոնց հետ Միացյալ Թագավորությունն ու նի սո ցի ա լա-
կան ապա հո վու թյան փո խա դարձ կար գա վոր ման պայ մա նա վոր վա-
ծու թյուն: Դի մու մա տու նե րը, որոնք բնակ վել են մի ե րկ րում, որը նման 
պայ մա նա գիր չի կն քել, բո ղո քում են, որ նրանց նկատ մամբ կի րառ վել 
է խտ րա կա նու թյուն իրենց բնա կու թյան վայ րի հիմ քով: ՄԻԵԴ-ը չի 
ըն դու նել դի մու մա տու նե րի դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն որի՝ Միացյալ 
Թագավորություն ում կամ վեր ջի նիս հետ կեն սա թո շակ նե րի վե րա բե-
րյալ պայ մա նա գիր կն քած մեկ այլ ե րկ րում բնակ վող թո շա կա ռու նե րի 
հետ իրենք գտն վել են հա ման ման իրա վի ճա կում: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել 
է, որ չնա յած այս բո լոր խմ բերն իրենց ներդ րումն են ու նե ցել պե տա-
կան ե կա մուտ նե րում՝ շա րու նակ վճա րե լով նաև ազ գային ապա հո-
վագ րու թյան հա մա կար գին, սա կայն դա չի հա մար վում կեն սա թո շա-
կային ֆոնդ, այլ հան րային ընդ հա նուր ե կա մուտ ներ, որոնք ուղղ ված 
են ե ղել պե տա կան ծախ սե րի տար բեր աս պեկտ նե րի ֆի նան սա-
վոր մա նը: Ա վե լին՝ կա ռա վա րու թյան պար տա վո րու թյու նը կեն սա-
թո շակ նե րի բարձ րաց ման հար ցում հիմ նա վոր ված է ե ղել Միացյալ 
Թագավորությունում կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց մամբ: Ո ւս տի, դի-
մու մա տու նե րը այլ խմ բե րի հետ չեն գտն վել հա մե մա տե լի իրա վի ճա-
կում, հետ ևա բար, չի ե ղել խտ րա կան վե րա բեր մունք: 

Առն վազն ԵՄ իրա վուն քի հա մա տեքս տում աշ խա տան քային իրա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րի առու մով հա մա պա տաս խան « հա մե մա տա կան» 
հի մուն քի ներ կա յաց ման պար տա վո րու թյու նը կա րե լի է բա ցա ռել մի-
այն այն դեպ քե րում, ե րբ խտ րա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
կնոջ հղի ու թյամբ: ԱԵԴ –ի նա խա դե պային իրա վուն քի ողջ ըն թաց-
քում՝ սկ սած Դեք քեր [Dekker] նա խա դե պային վճ ռից, հս տակ սահ-
ման վել է, որ ե թե ան հա տի կրած վնա սը պայ մա նա վոր ված է նրա 
հղի ու թյամբ, ապա այս դեպ քը դա սա կարգ վում է որ պես սե ռային 
պատ կա նե լու թյան հիմ քով ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն, որի դեպ քում 
հա մե մա տա կան հի մունքն ան հրա ժեշտ չէ23: 

23   ԱԵԴ, Դեքքերն ընդեեմ Երիտասարդների կրթական հիմնադրամի [Dekker v. 
Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus], գործ 
C-177/88 [1990] ECR I-3941, 8 նոյեմբերի, 1990թ.: Նմանապես, ԱԵԴ, Վեբբն 
ընդդեմ ԷՄՈ Այր Կարգո ՍՊԸ-ի (ՄԹ) [Webb v. EMO Air Cargo (UK) Ltd], գործ 
C-32/93 [1994] ECR I-3567, 14 հուլիսի, 1994թ.:
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2.2.3 Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ 

4-րդ գլ խում քն նարկ վե լու են մի շարք «ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ», 
որոնք գո յու թյուն ու նեն խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան իրա վուն-
քում, մաս նա վո րա պես՝ սե ռը, սե ռա կան կողմ նո րո շու մը, հաշ ման դա-
մու թյու նը, տա րի քը, ռա սան, էթ նի կա կան ծա գու մը, ազ գային ծա գու մը 
և կրո նը կամ հա մոզ մունք նե րը: Այս բաժ նում հա տուկ ու շադ րու թյուն 
է դարձ վում նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի և որո շա կի հատ կա-
նիշ նե րի միջև պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պին: Այս պա հան ջը բա-
վա րա րե լու հա մար մի պարզ հարց է ծա գում. տվյալ ան ձի նկատ մամբ 
կցու ցա բեր վե՞ր նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք, ե թե նա այլ սե ռի 
լի ներ, տար բեր ռա սայի, տար բեր տա րի քի կամ որո շա կի հատ կա նիշ-
նե րի հա կա ռակ իրա վի ճա կում: Ե թե այո, ապա նվազ վե րա բեր մուն քը 
հս տա կո րեն պայ մա նա վոր ված է տվյալ որո շա կի հատ կա նի շով: 

Պար տա դիր չէ, որ կի րառ վող կա նո նը կամ պրակ տի կան ան դրա-
դառ նա ուղ ղա կի ո րեն «ո րո շա կի հատ կա նի շին», քա նի դեռ այն ան-
դրա դառ նում է «ո րո շա կի հատ կա նի շից» ան բա ժա նե լի մեկ այլ հան-
գա ման քի: Մաս նա վո րա պես, պար զե լու հա մար, թե արդյոք տե ղի 
է ու նե ցել ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն, ըստ էու թյան, ան հրա ժեշտ է 
գնա հա տել, թե արդյոք նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քը կապ-
ված է «ո րո շա կի հատ կա նի շի» հետ, որը հնա րա վոր չէ առանձ նաց-
նել գան գա տի առար կա հան դի սա ցող հա տուկ գոր ծո նից: 

Օ րի նակ՝ ըստ Ջեյմսն ընդ դեմ Իստ լեյի քա ղա քային խորհր դի [James 
v. Eastleigh Borough Council] գոր ծի՝ պրն Ջեյմսն իստ լեյի տա րած-
քում լո ղա վա զան մուտք գոր ծե լու հա մար պետք է վճա րի, իսկ իր 
կի նը՝ ոչ24: Եր կուսն էլ 61 տա րե կան են: Ա զատ մուտ քի հնա րա վո րու-
թյու նից կա րող էր օ գտ վել մի այն տի կին Ջեյմսը որ պես թո շա կա-
ռու, իսկ պա րոն Ջեյմ սը դեռևս թո շա կա ռու չէր, քա նի որ Միացյալ 
Թագավորությունում տղա մարդ կանց հա մար կեն սա թո շա կային 
տա րիք է հա մար վում 65 տա րե կա նը, իսկ կա նանց հա մար՝ 60-ը: 
Չնա յած որ լո ղա վա զան ազատ մուտ քի կար գը հիմն ված էր թո-
շա կա ռուի կար գա վի ճա կի վրա՝ կենս ա թո շա կի իրա վուն քը կախ-
ված էր սե ռից: Միացյալ Թագավորության Լոր դե րի պա լա տը 

24   Ջեյմսն ընդդեմ Իստլեյի քաղաքային խորհրդի [James v. Ea1leigh Borough 
Council] [1990] ՄԹ Լորդերի պալատ 6, 14 հունիսի, 1990թ.:
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եզ րա կաց րել է, որ ե թե պարոն Ջեյմ սը հա կա ռակ սե ռի ներ կա յա-
ցու ցիչ է, ուս տի, նրան պետք է ցու ցա բեր վի նույն վե րա բեր մուն քը, 
ինչ նրա կնո ջը: Ա վե լին՝ այն սահ մա նեց, որ տվյալ վե րա բեր մուն քի 
մտադ րու թյու նը և դր դա պատ ճառ նե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն չու-
նեն, քա նի որ շեշ տադ րու մը կա տար վել է վե րա բեր մուն քի վրա: 

Օ րի նակ՝ Մա րու կո [Maruko] գոր ծում, հա մա սե ռա մոլ զույ գը կն քել 
է քա ղա քա ցի ա կան մի ու թյան պայ մա նա գիր25: Դի մու մա տուի զու-
գըն կե րոջ մա հից հե տո վեր ջինս ցան կա ցել է օ գտ վել «կե րակ րո ղի 
մահ վան դեպ քում ըն տա նի քի ան դամ նե րին տր վող թո շա կից», որի 
հա մար նա դի մել է այն ըն կե րու թյա նը, որը զբաղ վել էր հան գու ցյա-
լի մաս նա գի տա կան թո շա կի պար տա դիր ռե ժի մով: Ըն կե րու թյու-
նը մեր ժել է վճա րել դի մու մա տուին՝ մեր ժու մը հիմ նա վո րե լով այն 
փաս տով, որ կե րակ րո ղի մահ վան դեպ քում ըն տա նի քին ան դամ-
նե րի տր վող թո շա կը տրա մադր վում է մի այն կա նանց, իսկ վեր-
ջինս ամուս նա ցած չի ե ղել հան գու ցյա լի հետ: ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րել 
է, որ թո շա կի վճար ման մեր ժու մը հա մար վում է ան բա րեն պաստ 
վե րա բեր մունք, և նմա նա տիպ վե րա բեր մուն քի նվազ բա րեն պաստ 
բնույ թը գնա հա տե լու հա մար որ պես հա մե մա տա կան հի մունք են 
ծա ռայել «ա մուս նա ցած» զույ գե րը: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ Գեր մա-
նի ա յում «քա ղա քա ցի ա կան մի ու թյան» ինս տի տու տը շատ դեպ-
քե րում ստեղ ծել է նույն իրա վունք նե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը 
քա ղա քա ցի ա կան զու գըն կեր նե րի հա մար, ինչը նա խա տես ված է 
կա նանց հա մար, մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյան կող մից տրա մադր-
վող կեն սա թո շակ նե րի հար ցում: Վե րոն շյա լը թույլ է տվել դա տա-
րա նին եզ րա կաց նելու, որ այս գոր ծի առու մով քա ղա քա ցի ա կան 
զուգըն կեր նե րը գտն վում են կա նանց հետ հա ման ման իրա վի ճա-
կում: Այ նու հետև ԱԵԴ-ը հայ տա րա րել է, որ թո շա կի տրա մադր ման 
մեր ժու մը հա մար վում է խտ րա կա նու թյուն՝ պայ մա նա վոր ված սե-
ռա կան կողմ նո րոշ մամբ: Ո ւս տի, փաս տը, որ նրանք չեն կա րո ղա ցել 
ամուս նա նալ, ան բա ժա նե լի է նրանց սե ռա կան կողմ նո րո շու մից: 

25   ԱԵԴ, Մարուկոն ընդդեմ Գերմանական կենսաթոշակային հիմնա դրամի 
[Maruko v. Versorgungsan1alt der deutschen Bühnen], գործ C-267/06 [2008] 
ECR I-1757, 1 ապրիլի, 2008թ.:
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Օ րի նակ՝ Ա զիզն ընդ դեմ Կիպ րո սի [Aziz v. Cyprus] գոր ծում դի մու մա-
տուն բո ղո քել է, որ զրկ ված է ընտ րու թյան իրա վուն քից, քա նի որ 
պատ կա նում է Կիպ րո սի թուրք ազգա բնակ չու թյա նը26: Կիպ րո սում 
այդ ժա մա նակ գոր ծող օրենսդ րու թյու նը թույլ էր տա լիս Կիպ րո սի 
թուրք և հույն բնակ չու թյա նը խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ քվե ար կել մի այն իրենց էթ նի կա կան ծա գումն ու նե ցող 
թե կնա ծու նե րի օգ տին: Սա կայն թուր քա կան զոր քե րի կող մից Հյու-
սի սային Կիպ րո սի գրա վու մից հե տո թուրք հա մայն քը լքել է այդ 
տա րած քը և խորհր դա րա նում վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյու նը կա սեց-
վել է: Հետ ևա բար չկար այլևս թեկ նա ծու նե րի որ ևէ ցանկ, որոնց 
հա մար դի մու մա տուն կա րող էր քվե ար կել: Երբ կիպ րո սյան կա ռա-
վա րու թյու նը պն դում էր, որ քվե ար կե լու ան հնա րի նու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված է ե ղել այն թեկ նա ծու նե րի բա ցա կա յու թյամբ, որոնց 
օգ տին նա կա րող էր քվե ար կել, ՄԻ ԵԴ-ը պաշտ պա նում էր այն տե-
սա կե տը, որ հաշ վի առ նե լով ընտ րա կան կա նոն նե րի և Կիպ րո սի 
թուր քա կան հա մայն քի պատ կա նե լու թյան միջև սերտ կա պը, ինչ-
պես նաև այն փաս տը, որ կա ռա վա րու թյու նը չի հա մա պա տաս խա-
նեց րել ընտ րա կան կա նոն նե րը ներ կա իրա վի ճա կին, տե ղի էր ու-
նե ցել խտ րա կա նու թյուն ազ գային պատ կա նե լու թյան հիմ քով: 

Դա տա րան նե րը բա վա կա նին լայն մեկ նա բա նում են տա լիս «ո րո շա կի 
հատ կա նիշ նե րին»: Այն կա րող է նե րա ռել «զու գակց մամբ խտ րա կա-
նու թյու նը», ե րբ խտ րա կա նու թյան զո հը որո շա կի հատ կա նիշ ներ կրող 
ան ձը չէ, ինչ պես նաև այլ առանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ ներ, որոնք 
կա րող են մեկ նա բան վել վե րա ցա կան կեր պով: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է, 
որ գոր ծող մաս նա գետ ներն ավե լի ման րա մասն վեր լու ծեն նվազ բա-
րեն պաստ վե րա բեր մուն քի հիմ նա վո րու մը՝ փնտ րե լով ապա ցույց ներ, 
որոնք ու նակ կլի նեն ցույց տա լու, որ նման վե րա բեր մուն քի հիմ քում 
ուղ ղա կի ո րեն՝ թե անուղ ղա կի ո րեն ըն կած է որո շա կի հատ կա նի շը: 

Օ րի նակ՝ Կո լե ման [Coleman] գոր ծում մի մայր բո ղո քում է, որ աշ խա-
տա վայ րում նրա նկատ մամբ ցու ցա բեր վել է ան բա րեն պաստ վե-
րա բեր մունք այն պատ ճա ռով, որ իր որ դին հաշ ման դամ է27: Որդու 

26   ՄԻԵԴ, Ազիզն ընդդեմ Կիպրոսի [Aziz v. Cyprus] (թիվ 69949/01), 22 հունիսի, 2004թ.:
27   ԱԵԴ, Կոլեմանն ընդդեմ Արթրիջ Լոուի և Սթիվ Լոուի [Coleman v. Attridge 

Law and Steve Law], գործ C-303/06 [2008] I-5603, 17 հուլիսի, 2008թ.:
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հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով նա եր բեմն ստիպ ված է ե ղել ու շա-
նալ աշ խա տան քից, ուս տի խնդ րել է աշ խա տա ժա մա նա կը հար մա-
րեց նել իր որ դու կա րիք նե րին: Դի մու մա տուի խնդ րան քը մերժ վել 
է և նրան սպառ նա ցել են հե ռաց նել աշ խա տան քից, ինչ պես նաև 
ար վել են վի րա վո րա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ իր որ դու առող ջա-
կան վի ճա կի վե րա բե րյալ: ԱԵԴ-ը որ պես հա մե մա տա կան հի մունք 
ըն դու նել է նրա հա ման ման պաշ տոն զբա ղեց նող և ե րե խա ներ ու-
նե ցող գոր ծըն կեր նե րին, որոնց աշ խա տա ժա մա նա կը ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում ճկուն է եղել: Դա տա րա նը նաև ըն դու նել է, որ 
վի ճարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մար վում են խտ րա կա նու թյուն 
և հե տապն դում ներ նրա որ դու հաշ ման դա մու թյան հիմ քով: 

Օ րի նակ՝ Վել լեր [Weller] գոր ծում մի ռու մի նու հի ամուս նա ցած է ե ղել 
մի հուն գա րա ցի տղա մար դու հետ, որից ու նե ցել է չորս ե րե խա28: 
Հուն գա րի այի քա ղա քա ցի չլի նե լու պատ ճա ռով նա իրա վունք չի 
ու նե ցել պա հան ջել մայ րու թյան նպաստ: Ա մու սի նը փոր ձել է պա-
հան ջել նպաս տը, սա կայն կա ռա վա րու թյու նը մեր ժել է՝ պատ ճա-
ռա բա նե լով, որ նպաստ տրա մադր վում է մի այն մայ րե րին: ՄԻ ԵԴ-ը 
եզ րա կաց րել է, որ նա են թարկ վել է խտ րա կա նու թյան հայ րու թյան 
հիմ քով (քան սե ռի), քա նի որ նպաստ տրա մադր վում է որ դեգ-
րող հայ րե րին կամ արա կան սե ռի խնա մա կալ նե րին, իսկ կեն սա-
բան կան հայ րե րին՝ ոչ: ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նել է մեկ այլ գան գատ, որը 
ներ կա յաց վել է ե րե խա նե րի կող մից իրենց հո րը նպաս տի տրա-
մադր ման մերժ մամբ պայ մա նա վոր ված խտ րա կա նու թյան դեմ: 
Դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ խտ րա կա նու թյան են են թարկ վել 
նաև ե րե խա նե րը իր ծնո ղի «կեն սա բա նա կան հոր» կար գա վի ճա կի 
հիմ քով: 

Օ րի նակ՝ Պ-ն ընդ դեմ Ս-ի և Կորն վե լի կոմ սու թյան խորհր դի [P. v. S. and 
Cornwall County Council] գոր ծում դի մու մա տուն սե ռա փոխ ման գոր-
ծըն թա ցում է ե ղել այն պա հին, ե րբ իր գոր ծա տուն նրան հե ռաց րել 
է աշ խա տան քից: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ այս հե ռա ցու մը հա մար վում 

28   ՄԻԵԴ, Վելլերն ընդդեմ Հունգարիայի [Weller v. Hungary] (թիվ 44399/05), 31 
մարտի, 2009թ.:
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է որ պես ան բա րեն պաստ վե րա բեր մունք29: Ինչ վե րա բեր ում է հա-
մա պա տաս խան հա մե մա տա կան հի մուն քին, ԱԵԴ-ը նշել է, որ «ե թե 
ան ձին աշ խա տան քից հե ռաց նում են, ե րբ նա մտադր ված է իրա-
կա նաց նել կամ իրա կա նաց րել է սե ռա փոխ ման գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ու րեմն նրա նկատ մամբ ցու ցա բեր վում է ան բա րեն պաստ վե րա բեր-
մունք՝ ի հա մե մա տու թյուն այն ան ձանց, որոնք պատ կա նում են նույն 
սե ռին, ինչ տվյալ ան ձը մինչև սե ռա փո խու մը»: Ինչ վե րա բե րում է 
հիմ քին, չնա յած հնա րա վոր չէր ապա ցու ցել, որ դի մու մա տուին վե-
րա բեր վել են այլ կերպ, քա նի որ նա տղա մարդ էր կամ կին, սա կայն 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմն-
ված է ե ղել նրա սե ռա կան ինք նու թյան վրա: 

2.3 Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն 

Թե՛ ԵՄ իրա վուն քը, թե՛ ՄԻ ԵԿ-ն 
ըն դու նում են, որ խտ րա կա նու թյուն 
կա րող է տե ղի ու նե նալ ոչ մի այն հա-
ման ման իրա վի ճակ նե րում գտն վող 
ան ձանց նկատ մամբ ցու ցա բե րած 
տար բեր վե րա բեր մուն քի ար դյուն-
քում, այլև այն դեպ քում, ե րբ նույն 
վե րա բեր մուն քը ցու ցա բեր վում է 
տար բեր իրա վի ճակ նե րում գտն վող 
ան ձանց: Խտ րա կա նու թյան այս ձևը 
որակ վում է որ պես «ա նուղ ղա կի խտրա կա նու թյուն», քա նի որ ոչ թե 
վե րա բեր մունքն է տար բեր, այլ տվյալ վե րա բեր մուն քի հետ ևանք նե-
րը, որոնք տար բեր կերպ կա րող են ըն կալ վել տար բեր հատ կա նիշ-
ներ ու նե ցող ան ձանց կող մից: «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան 
ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մունք սկզ բուն քը 
կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի (բ) կե տում 
սահ ման ված է, որ «ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դրս ևոր ման դեպք 
է հա մար վում այն դեպ քը, ե րբ ակն հայտ չե զոք դրույ թը, չա փա նի-
շը կամ գոր ծե լա կեր պը կա րող են որ ևէ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան 

29   ԱԵԴ, Պ-ն ընդդեմ Ս-ի և Կորնվելի կոմսության խորհրդի [P. v. S. and Cornwall 
County Council],Գործ C-13/94 [1996] ECR I-2143, 30 ապրիլի, 1996թ.:

Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան բա ղադ րիչ նե-
րը հետևյալն են՝

 չե զոք դրույթ, չա փա նիշ կամ 
պրակ  տի կա,

 ո րը զգա լի ո րեն ավե լի բա ցա սա կան է 
ազ դում «որո շա կի հատ կա նի շով» պայ-
մա նա վոր ված խմ բի վրա, 

 հա ման ման իրա վի ճա կում գտն վող այլ 
ան ձանց հա մե մա տու թյամբ: 
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ծագ ման ան ձանց հա մար որո շա կի ան շա հա վետ պայ ման ներ ստեղ-
ծել այլ ան ձանց հա մե մատ»30: ՄԻ ԵԴ-ն անուղ ղա կի խտ րա կա նու-
թյան սահ ման մանն ան դրա դար ձել է իր վեր ջին վճիռ նե րում՝ սահ մա-
նե լով, որ վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյու նը կա րող է ան հա մա չափ 
վնա սա կար ազ դե ցու թյուն թող նել ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան 
կամ մի ջո ցառ ման վրա, որը, անկախ իր չե զոք բնույ թից, կա րող է 
խտ րա կան լի նել որ ևէ խմ բի նկատ մամբ31:

2.3.1  Չե զոք դրույթ, չա փա նիշ և պրակ տի կա

 Նույ նա կա նաց ման են թա կա առաջին պա հան ջը վե րա բե րում է ակն-
հայ տո րեն չե զոք դրույ թին, չա փա նի շին և պրակ տի կային: Այլ կերպ՝ 
պետք է լի նի պա հան ջի ինչ-որ ձև, որը կի րա ռե լի է յու րա քան չյու րի 
նկատ մամբ: Ստորև ներ կա յաց նում ե նք եր կու գործ վե րոն շյա լն ավե-
լի պարզ դարձ նե լու հա մար: Այլ օ րի նակ նե րին կա րե լի է ծա նո թա նալ 
5-րդ գլ խում, որը վե րա բե րում է ապա ցուց ման խն դիր նե րին և վի ճա-
կագ րու թյան դե րին: 

Օ րի նակ՝ Շոյն հայթ [Schönheit] գոր ծում կես դրույ քով աշ խա տող նե րի 
կեն սա թո շա կային ֆոն դի վճա րում նե րը հաշ վարկ վում են այլ դրույ-
քա չա փով, որը տար բեր է լրիվ աշ խա տա ժա մա նա կով աշ խա տող 

30 Նմանապես «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար 
վերա     բեր մունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive], հոդված 2(2)(բ), «Աշխատանքի 
և զբաղվածության հարցերում հավասար հնարավորությունների և 
կանանց ու տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերա բեր մունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակված) [Gender Equality 
Directive (Reca¤)], հոդված 2(1)(բ), «Ապրանքների մատակարարման և 
ծառայությունների մատուցման և դրանց հասանելիության հարցում 
կանանց և տղամարդկանց միջև հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը 
կիրառելու մասին» հրահանգ [Gender Goods and Services Directive], հոդված 
2(բ):

31   ՄԻԵԴ, Դ.Հ-ն ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and others v. the 
Czech Republic] [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ., կետ 184, ՄԻԵԴ 
Օպուզն ընդդեմ Թուրքիայի [Opuz v. Turkey] (թիվ 33401/02), 9 հունիսի, 
2009թ., կետ 183. ՄԻԵԴ, Զարբ Ադամին ընդդեմ Մալթայի [Zarb Adami v. 
Malta] (թիվ 17209/02), 20 հունիսի, 2006թ., կետ 80:
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ան ձանց հա մար կի րառ վող դրույ քա չա փից32: Այս տար բեր դրույ քա չա-
փը հիմն ված է ստա ժային տար բե րու թյան վրա: Այս պի սով, կես դրույ-
քով աշ խա տող ներն ավե լի քիչ թո շակ են ստա նում, քան լրիվ դրույ քով 
աշ խա տող նե րը, նույ նիսկ ե թե հաշ վի էր առն վում ծա ռա յու թյուն նե րի 
տար բեր տևո ղու թյուն նե րը: Սա նշա նա կում է, որ կես դրույ քով աշ խա-
տող նե րին ավե լի քիչ էր վճար վում: Կեն սա թո շակ նե րի հաշ վարկ ման 
այս չե զոք դրույ թը հա վա սա րա պես կի րառ վում էր կես դրույ քով աշ խա-
տող բո լոր ան ձանց նկատ մամբ: Այ նուա մե նայ նիվ, քա նի որ կես դրույ-
քով աշ խա տող նե րի մոտ 88 տո կո սը կա նայք են, այս դրույ թի ազ դե-
ցու թյունն ան հա մա չա փո րեն ավե լի բա ցա սա կան էր կա նանց հա մար, 
քան տղա մարդ կանց: 

Օ րի նակ՝ Դ.Հ-ը և այլոք ընդ դեմ Չե խի այի Հան րա պե տու թյան [D.H. 
and others v. the Czech Republic] գոր ծում խն դի րը վե րա բե րում է մի 
շարք թես տե րի, որոնք կի րառ վել են աշա կերտ նե րի մտա վոր կա-
րո ղու թյուն ներն ու հա մա պա տաս խա նու թյու նը գնա հա տե լու մի-
ջո ցով վեր ջին նե րիս սո վո րա կան հան րակր թա կան կամ հա տուկ 
դպ րոց նե րում ներգ րավ ե լու վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նե լու նպա-
տա կով33: Այդ հա տուկ դպ րոց նե րը նա խա տես ված էին մտա վոր 
հե տամ նաց և ուս ման ոլոր տում այլ դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հա մար: Նույն թեստը կի րառ վում էր նաև այն աշա-
կերտ նե րի դեպ քում, որոնք ի սկզ բա նե պետք է ու սում նառ վե ին հա-
տուկ դպ րոց նե րում: Սա կայն, գործ նա կա նում թես տը մշակ վել էր 
չեխ բնակ չու թյան հա մար, ուս տի, ար դյուն քում գն չուա կան ծա գում 
ու նե ցող աշա կերտ նե րի կող մից այդ թես տե րի ձա խո ղու մը, ըստ 
էու թյան, ավե լի հա վա նա կան էր: Ձա խո ղումն իրա կա նում տե ղի 
էր ու նե նում, որի ար դյուն քում գն չուա կան ծագ մամբ ե րե խա նե րի 
50-90 %-ն ու սում նառ վում էին սո վո րա կան հան րակր թա կան հա-
մա կար գից դուրս: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ այս դեպ քում տե ղի է 
ու նե ցել անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն:

32   ԱԵԴ, Հիլդե Շոյնհայթն ընդդեմ Ֆրանկֆուրտ քաղաքի [Hilde Schönheit v. 
Stadt Frankfurt am Main] և Սիլվիա Բեքերն ընդդեմ Հեսսենի շրջանի [Silvia 
Becker v. Land Hessen], համատեղ գործեր C-4/02 և C-5/02 [2003] ECR 
I-12575, 23 հոկտեմբերի, 2003թ.: 

33   ՄԻԵԴ, Դ.Հ-ն և այլոք ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and others v. the 
Czech Republic] [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ., կետ 79:
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2.3.2  Պաշտ պան ված խմ բի վրա  
զգա լի ո րեն ավե լի  
բացասա կան հետ ևանք ներ 

Նույ նա կա նաց ման են թա կա ե րկ րորդ պա հան ջով ակն հայ տո րեն չե-
զոք դրույ թը, չա փա նի շը կամ պրակ տի կան պետք է «պաշտ պան ված 
խմ բի ն» դնեն առանձ նա հա տուկ ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում: 
Այս տեղ առա վել, քան ակն հայտ է անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան 
տար բե րու թյունն ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյու նից, քա նի որ ուշադ րու-
թյուն է դարձ վում ոչ թե տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քին, այլև տար-
բեր հետ ևանք նե րին: 

Ե թե վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն-
քում պարզ վում է, որ ան հա մա չափ և բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը 
կրել է պաշտ պան ված խում բը հա ման ման իրա վի ճա կում գտն վող 
այլ ան ձանց կամ խմ բե րի հա մե մա տու թյամբ, ԱԵԴ-ը և ՄԻ ԵԴ-ը 
փոր ձում են գտ նել այն պի սի ապա ցույց ներ, հա մա ձայն որոնց բա-
ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրող նե րի մեծ մա սը կազ մել են «պաշտ-
պան ված խմ բե րը»: 5-րդ գլ խում ավե լի ման րա մաս նո րեն կքն-
նարկ վեն ապա ցու ցո ղա կան խն դիր նե րը: Այժմ հղում կա տա րենք մի 
քա նի ձևա կեր պում նե րի, որոնք օգ տա գործ վել են ԱԵԴ-ի կող մից 
սե ռային խտ րա կա նու թյան դեպ քե րի առու մով և որոնք գլ խա վոր 
փաս տա բան Լե ժեն թվար կել է Նոլ տե [Nolte] գոր ծի վե րա բե րյալ իր 
եզ րա կա ցու թյան մեջ: 

Խտ րա կան հա մար վե լու հա մար մի ջո ցա ռու մը պետք է ազ դի «ա վե-
լի մեծ թվով կա նանց, քան տղա մարդ կանց վրա [ Ռի ներ-Կուն [Rinner-
Kuhn] գոր ծով վճիռ]34, «տղա մարդ կանց զգա լի ո րեն ավե լի ցածր տո-
կո սի վրա» [ Նիմց [Nimz],35 Կո վալս կա [Kowalska] գոր ծե րով վճիռ ներ] 36 

34   ԱԵԴ, Ռիններ-Կունն ընդդեմ FWW Spezial-Gebaeudereinigung ընկերու թյան  
[Rinner-Kuhn v. FWW Spezial-Gebaeudereinigung], գործ C-171/88 [1989] ECR 
2743, 13 հուլիսի, 1989թ.:

35   ԱԵԴ, Նիմցն ընդդեմ Համբուրգ քաղաքի [Nimz v. Freie und Hanse1adt 
Hamburg]], գործ C-184/89 [1991] ECR I-297, 7 փետրվարի, 1991թ.:

36   ԱԵԴ, Կովալսկան ընդդեմ Համբուրգ քաղաքի [Kowalska v. Freie und 
Hanse1adt Hamburg], գործ C-33/89 [1990] ECR I-2591, 27 հունիսի, 1990թ.:
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կամ «ա վե լի շատ կա նանց, քան տղա մարդ կանց վրա» [ Դի Վիրդ [De 
Weerd] 37 գոր ծով վճիռ]38: 

2.3.3  Հա մե մա տա կան հի մունք 

Ինչ պես ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դեպ քում, այս տեղ էլ դա տա րա նին 
ան հրա ժեշտ է հա մե մա տա կան հի մունք՝ պար զե լու հա մար, թե արդյոք 
առանձ նա հա տուկ կա նո նի, չա փա նի շի կամ պրակ տի կայի հետ ևանք-
նե րը զգա լի ո րեն ավե լի բա ցա սա կան են ե ղել, քան հա ման ման իրա-
վի ճա կում գտն վող ան ձանց կրած հետ ևանք նե րը: Այս հար ցում դա-
տա րան նե րի մո տե ցու մը չի տար բեր վում ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան 
դեպ քե րում ցու ցա բե րած մո տե ցում նե րից: 

2.4  Հե տապ նդում նե րը և խտ րա կա նու թյան 
հրահ րու մը 

2.4.1 Հե տապն դում նե րը և խտ րա կա նու թյան  
հրահ րումը ԵՄ խտ րա կա նու թյան դեմ  
հրա հանգ նե րի տեսանկյու նից

 Հե տապնդ ման կամ խտ րա կա նու թյան հրահր ման ար գել քը՝ որ պես ԵՄ 
խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մաս, հա րա բե րա կա-
նո րեն վեր ջին շր ջա նի զար գա ցում նե րի ար դյունք է, որը ներ մուծ վել է 
ավե լի հա մա կող մա նի պաշտ պա նու թյուն ապա հո վե լու նպա տա կով: 

37   ԱԵԴ, Դի Վիրդը, օրիորդական ազգանունը Ռոկս, և այլոք ընդդեմ 
Առողջության, մտավոր, սոցիալական շահերի պաշտպանության 
ընկերությունների կազմակերպության տնօրինության և այլոց [De Weerd, 
nee Roks, and others v. Be1uur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, 
Gee1elijke en Maatschappelijke Belangen and others], գործ C-343/92 [1994] 
ECR I-571, 24 փետրվարի, 1994թ.:

38   ԱԵԴ-ում գլխավոր փաստաբան Լեժեի կարծիքը, 31 մայիսի, 1995թ, կետեր 
57-58, Նոլթեն ընդդեմ անկախ արհեստավորների և առևտրա կանների 
կենսաթոշակային ապահովագրության [Nolte v. Landesverischerungsan1alt 
Hannoverr], գործ C-317/93 [1995] ECR I-4625, 14 դեկտեմբերի, 1995թ., 
ՄԻԵԴ-ի կողմից նման մոտեցման կիրառման օրինակին ծանոթանալու 
համար, տե՛ս Դ.Հ-ն և այլոք ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and 
others v. the Czech Republic] գործը [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 
2007թ. (քննարկվել է 5-րդ գլխի 2.1 բաժնում):
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ԵՄ խտ րա կա նու թյան դեմ 
հրա հանգ նե րի տե սան կյու նից 
հե տապն դու մը բնու թագր վում 
է որ պես խտ րա կա նու թյան 
առանձ նա հա տուկ տե սակ: 
Նախ կի նում այն դի տարկ վել է 
որ պես ուղ ղա կի խտ րա կա նու-
թյան դրս ևո րում: Հրա հանգ նե-
րում վեր ջի նիս տա րան ջա տու-
մը պայ մա նա վոր ված է ավե լի 
շատ խտ րա կան վե րա բեր մուն-

քի այս առանձ նա պես վնա սա կար ձևի ընդ գծու մը կար ևո րե լու ան հրա ժեշ-
տու թյամբ, քան հայե ցա կար գային մտա ծո ղու թյամբ: 39

Կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին հրա հանգ նե րը նույն պես առան ձնա հա-
տուկ կեր պով սահ մա նում են սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րը որ պես խտ-
րա կա նու թյան որո շա կի տե սակ, որի դեպ քում ան ցան կա լի «բա նա-
վոր, ոչ բա նա վոր կամ ֆի զի կա կան» վար քա գի ծը կրում է «սե ռա կան» 
բնույթ40: 

39   Տե՛ս «Անկախ ռասայական և էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատ մամբ 
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրա հանգ [Racial 
Equality Directive], հոդված 2(3), «Աշխատանքում և մաս  նա գիտության 
մեջ հավասար վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր 
սահմանող հրահանգ» [Employment Equality Directive], հոդված 2(3), 
«Ապրանքների մատակարարման և ծառայու թյունների մատուցման 
հարցում կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
կիրառման մասին» հրահանգ [Gender Goods and Services Directive], 
հոդված 2(գ), «Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում հավասար 
հնարավորությունների ու կանանց և տղամարդ կանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակված) )
[Gender Equality Directive (Reca¤)], հոդված 2(1)(գ): 

40   «Ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման 
հարցում կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերա բերմունքի 
կիրառման մասին» հրահանգ [Gender Goods and Services Directive], 
հոդված 2(դ), «Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում հավասար 
հնարավորությունների ու կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակված) 
[Gender Equality Directive (Reca¤)], հոդված 2(1)(դ):

Հա մա ձայն խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի՝ 
հե տապն դում նե րը հա մար վե լու են խտ րա կա նու-
թյան դրս ևո րում ներ, ե րբ 

 տե ղի է ու նե նում ան ցան կա լի վար քա գիծ՝  
պայ մա նա վոր ված որո շա կի հատ կա նի շով, 

ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը վի րա վո րե լու 
նպա տա կով կամ հետ ևան քով, 

և/ կամ ստեղ ծե լով ահա բե կող, թշ նա մա-
կան, ստո րաց նող, նվաս տաց նող և վի րա վո-
րող մթ նո լորտ39:
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Հա մա ձայն այս սահ ման ման՝ ան հրա ժեշ տու թյուն չի առա ջա նում 
կի րա ռե լու հա մե մա տա կան հի մունք հե տապն դումն ապա ցու ցե-
լու հա մար: Սա, ըստ էու թյան, ար տա ցո լում է այն փաս տը, որ հե-
տապն դումն ինք նին դա տա պար տե լի եր ևույթ է՝ հաշ վի առ նե լով 
դրս ևոր ման ձևե րը (բա նա վոր, ոչ բա նա վոր կամ ֆի զի կա կան բռ նու-
թյուն) և հնա րա վոր հետ ևանք նե րը (մարդ կային ար ժա նա պատ վու-
թյան վի րա վո րում): 

ԵՄ մա կար դա կում հե տապն դում նե րի մա սին ու ղե ցույ ցնե րը բխում են 
1991թ. դեկ տեմ բե րի 19-ի Խորհր դի հռ չա կագ րից, որը վե րա բե րում էր 
Հանձ նա ժո ղո վի կող մից առաջ քաշ ված «Աշ խա տան քի բնա գա վա ռում 
կա նանց և տղա մարդ կանց ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան 
մա սին» հանձնա րա րա կա նին, նե րա ռյալ՝ Սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րի 
դեմ պայ քա րի գործ նա կան կա նո նա գիր քը41: ԵՄ իրա վունքը որ դեգ րում 
է ճկուն օբյեկ տիվ/ սուբյեկ տիվ մո տե ցում: Նախ, որո շե լու հա մար, թե 
տե ղի է ու նե ցել հե տապն դում, որ պես հիմք է ըն դուն վում զո հի տվյալ 
վե րա բեր մուն քի մա սին ըն կա լու մը: Ե րկ րորդ, ե թե նույ նիսկ իրա կա նում 
զո հը չի զգում հե տապն դում նե րի ազ դե ցու թյու նը, դա տա րա նը կա րող 
է այս մա սին որո շում կա յաց նել, քա նի դեռ դի մու մա տուն նման վար-
քագ ծի թի րախ է: 

Փաս տա կան հան գա մանք նե րը, որոնց հի ման վրա վար քա գի ծը 
կա րող է որակ վել հե տապն դում, սո վո րա բար ու սում նա սիր վում 
են ազ գային մա կար դա կում մինչև ԱԵԴ-ին դի մե լը: Այդ պա տճա-
ռով հետ ևյալ գոր ծերն ընտր ված են ներ պե տա կան դա տա կան 
պրակ տի կայից: 

Օ րի նակ՝ շվե դա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից քննված գոր-
ծում դի մու մա տուն փոր ձել էր շան ձագ գնել: Ե րբ վա ճա ռո ղը հաս-
կա ցել է, որ գնոր դը հա մա սե ռա մոլ է, հրա ժար վել է իրա կա նաց նել 

41   1991թ. դեկտեմբերի 19-ի Խորհրդի հռչակագիր Հանձնաժողովի կողմից 
առաջ քաշված «Աշխատանքի բնագավառում կանանց և տղամարդ կանց 
արժանապատվության պաշտպանության մասին» հանձնարա րական՝ 
ներառյալ Սեռական ոտնձգությունների դեմ պայքարի գործնական 
կանոնագիրքը, OJ C 27, 04.02.1992 էջ 1, Հանձնաժողովի հանձնարարական 
թիվ 92/131/EEC «Աշխատանքում կանանց և տղամարդկանց արժա նա-
պատ վության պաշտպանության մասին», OJ L 49, 24.02.1992, էջ 1:
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վա ճառ քը շան բա րե կե ցու թյունն ապա հո վե լու նպա տա կով՝ նշե լով, 
որ հա մա սե ռա մոլ նե րը սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ են ու նե նում 
կեն դա նի նե րի հետ: Շան վա ճառ քի մեր ժու մը հա մար վել է ուղ ղա կի 
խտ րա կա նու թյուն ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա տեքս-
տում, և շվե դա կան վե րաքն նիչ դա տա րանն այն հա մա րել է սե ռա-
կան կող մնո րոշ ման հիմ քով հե տապն դում42: 

Օ րի նակ՝ Հուն գա րի այի հա վա սար վե րա բեր մուն քի մարմ նի կող-
մից ու սում նա սիր ված գոր ծում բո ղոք է ներ կա յաց վել ու սու ցիչ-
նե րի դեմ, որոնք գն չուա կան ծագ մամբ աշա կերտ նե րին ասել 
էին, որ դպ րո ցում իրենց վատ վար քի մա սին տե ղե կաց վե լու է 
«Հուն գա րա կան գվար դի ա» [“Hungarian Guard”] ազ գայ նա կան 
կազ մա կեր պու թյա նը, որը հայտ նի էր որ պես գն չու նե րի դեմ ծայ-
րա հեղ բռ նու թյուն նե րի հե ղի նակ43: Հա մա պա տաս խան մար մինը 
եզ րա կաց րել է, որ ու սու ցիչ ներն անուղ ղա կի կեր պով հա վա-
նու թյուն են տվել Գվար դի այի ռա սիս տա կան տե սա կետ նե րին և 
ստեղ ծել են վա խի և ահա բեկ ման մթ նո լորտ, որը հա վա սար է 
հե տապնդ ման: 

Ի լրումն այս ամե նի՝ խտ րա կա նու թյան դեմ բո լոր հրա հանգ նե րը 
սահ մա նում են, որ «խտ րա կա նու թյան հրահ րու մը» հա մար վում է 

42   Սեռական կողմնորոշման հիմքով խտրականության հարցերով Օմբուդսմենն 
ընդդեմ Ա.Ս-ի [Ombudsman Again1 Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation v. A.S.], գործ թիվ T-3562-06, Սվեայի Վերաքննիչ դատարան, 11 
փետրվարի, 2008թ: Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է՝ Խտրականության 
դեմ ոլորտում իրավական փորձա գետների եվրոպական ցանց [European 
Network of Legal Experts on the Non-Discrimination Field], 8 (հուլիսի 2009) 
«Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի ամսագիր» [European 
Anti-Discrimination Law Review], էջ 69:

43   Որոշում թիվ 654/2009, 20 դեկտեմբերի, 2009թ., Հավասար վերա-
բերմունքի մարմին (Հունգարիա) [Equal Treatment Authority (Hungary)]. 
Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է՝ Խտրականության դեմ ոլորտում 
իրավական փորձագետների եվրոպական ցանց [European Network of 
Legal Experts in the Non-Discrimination Field], «Նոր զեկույց» [New Report] 
http://www.non-discrimination.net/content/media/HU-14-HU harassment_
of_Roma_pupils_by_teachers.pdf: 
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«խտ րա կա նու թյուն»44: Այ նուա մե նայ նիվ, հրա հանգ նե րից և ոչ մե կը 
չի տա լիս այս եզ րույ թի հս տակ սահ մա նու մը: Որպես զի այս հաս-
կա ցու թյունն իր ար ժեքն ու նե նա խտ րա կան գոր ծե լա կեր պե րի դեմ 
պայ քա րում, ան հրա ժեշտ է, որ այն չսահ մա նա փակ վի մի այն պար-
տա դիր բնույ թի ցու ցում նե րով, այլ տա րած վի այն բո լոր իրա վի-
ճակ նե րի վրա, ե րբ առ կա է ար տա հայտ ված ար տո նու թյուն կամ 
խրա խու սում որո շա կի հատ կա նի շի հիմ քով ան ձի նկատ մամբ նվազ 
բա րեն պաստ վե րա բեր մունք ցու ցա բե րե լու հա մար: Սա մի ոլորտ է, 
որը կա րող է զար գա նալ դա տա րան նե րի իրա վաս տեղծ գոր ծու նե ու-
թյան շնոր հիվ: 

Չ նա յած խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րը չեն պար տա վո րեց նում 
ան դամ պե տու թյուն նե րին քրե ա կան իրա վունք կի րա ռել՝ Եվ րո պա կան 
խորհր դի շր ջա նա կային որո շու մը պար տադ րում է ան դամ պե տու թյուն-
նե րին կի րա ռել քրե ա կան պատ ժա մի ջոց ներ ռա սայի, մաշ կի գույ նի, 
ծագ ման, կրո նի կամ հա մոզ մուն քի, ազ գային կամ էթ նի կա կան ծագ-
ման հիմ քով բռ նու թյուն նե րի հրահր ման և ատե լու թյան սեր ման ման 
դեպ քե րում, ինչ պես նաև ռա սիս տա կան բնույ թի կամ այ լա տյա ցու թյուն 
քա րո զող նյու թե րի տա րած ման, ցե ղաս պա նու թյան, պա տե րազ մա-
կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և նման խմ բե րի նկատ մամբ մարդ կու-
թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ար դա րաց ման, ժխտ ման կամ սո-
վո րա կա նու թյան վե րագր ման դեպ քե րում45: Ան դամ պե տու թյուն նե րը 

44   Հոդված 2(4), «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար 
վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive], հոդված 4(1), «Ապրանքների 
մատակարարման և ծառայությունների մատուցման հարցում կանանց 
և տղամարդ կանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի կիրառման 
մասին» հրահանգ [Gender Goods and Services Directive], հոդված 2(2)(բ), 
«Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում հավասար հնարավորու-
թյունների ու կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակ ված) 
[Gender Equality Directive (Reca¤)], հոդված 2(4), «Անկախ ռասայա կան և 
էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատմամբ հավասար վերա բերմունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ [Racial Equality Directive]:

45   Խորհրդի շրջանակային որոշում թիվ 2008/913/JHA «Քրեական իրա վունքի 
միջոցով ռասիզմի և այլատյացության որոշ ձևերի և դրսևո րումների դեմ 
պայքարի մասին», 28 նոյեմբերի, 2008թ., [Council Framework Decision 
2008/913/JHA, 28 November 2008 on combating certain forms and expressions 
of racism and xenophobia by means of criminal law], OJ L 328, 6.12.2008, էջ 55:
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պարտա վոր են նաև ռա սիս տա կան կամ այ լա տյաց մտադ րու թյուն նե րը 
հա մա րել ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք: 

Ուս տի, բա վա կա նին հա վա նա կան է, որ հե տապն դու մը կամ խտ րա-
կա նու թյան հրահ րու մը, բա ցի խտ րա կա նու թյուն հա մար վե լը, են թարկ-
վի ներ պե տա կան քրե ա կան իրա վուն քին, մաս նա վո րա պես, ե րբ այդ 
գոր ծո ղու թյուն ներն ուղղ ված են ե ղել ռա սայի կամ էթ նի կա կան խմ բի 
նկատ մամբ: 

Օ րի նակ՝ բուլ ղա րա կան դա տա րան նե րից մե կում քնն ված գոր ծում 
պատ գա մա վո րը կա տա րել էր մի շարք հայ տա րա րու թյուն ներ՝ բա նա-
վոր վի րա վո րե լով գն չուա կան, հրե ա կան և թուր քա կան հա մայնք նե-
րին, ինչ պես նաև ընդ հա նուր առ մամբ բո լոր «օտա րերկ րա ցի նե րին»: 
Նա նշել էր, որ այս հա մայնք նե րը խան գա րում են բուլ ղա րա ցի նե-
րին իրենց սե փա կան եր կի րը կա ռա վա րել, իրա կանաց նում են հան-
ցանք ներ առանց պատժ վե լու, զր կում են բուլ ղա րա ցի նե րին առող-
ջա պա հու թյան հա մա պա տաս խան հնա րա վո րու թյուն նե րից, և կոչ է 
արել ժո ղովր դին կան խել եր կիրն այդ տար բեր խմ բե րի «գա ղու թը» 
դառ նա լու վտան գը46: Սո ֆի այի շր ջա նային դա տա րանն այս գոր ծո-
ղու թյունը որա կել է խտ րա կա նու թյուն, ինչ պես նաև խտ րա կա նու-
թյան հրահ րում: 

2.4.2  Հե տապն դում նե րը և խտ րա կա նու թյան  
հրահրու մը ՄԻ ԵԿ-ի տե սան կյու նից 

Չ նա յած ՄԻ ԵԿ-ն առանձ նաց ված կեր պով չի ար գե լում հե տապն դու-
մը կամ խտ րա կա նու թյան հրահ րու մը, այ նուա մե նայ նիվ, այս ոլոր-
տում այն նա խա տե սում է որո շա կի իրա վունք ներ: Ուս տի, հետապն-
դու մը կա րող է նե րառ վել ՄԻ ԵԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծով պաշտ պան վող 
ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու իրա վուն քում, կամ 3-րդ 
հոդ վա ծով ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մունք կամ 
պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռե լու ար գել քում: Հա մա տեքս տից կախ ված՝ 
խտ րա կա նու թյան հրահ րու մը կա րող է քն նարկ վել այլ հոդ ված նե րի 

46   Սոֆիայի շրջանային դատարանի որոշում թիվ 164, քաղաքացիական գործ 
թիվ 2860/2006, 21 հունիսի, 2006թ., անգլերեն սեղմագիրը հասա նելի է 
ՀԻԳ-ի տեղեկատվական պորտալում [FRA InfoPortal], գործ 11-1:
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տե սան կյու նից, օ րի նակ՝ 9-րդ կամ 11-րդ հոդ ված նե րը կրո նի կամ 
մի ա վո րում ներ ստեղ ծե լու իրա վունք նե րի առու մով: Ե րբ գոր ծո ղու-
թյուն նե րում նկատ վում է խտ րա կան դր դա պատ ճառ ներ, ՄԻ ԵԴ-ն 
ու սում նա սի րում է հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րի խախ տում նե-
րը խտ րա կա նու թյունն արգե լող 14-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ: 
Ստորև ներ կա յաց ված են վե րը նշ ված հա ման ման փաս տե րով մի 
շարք գոր ծեր ար դեն ՄԻ ԵԿ-ի հա մա տեքս տում: 

Օ րի նակ՝ Բաչ կովս կին և այլոք ընդ դեմ Լե հաս տա նի [Bączkowski and 
others v. Poland] գոր ծում Վար շա վայի քա ղա քա պե տը հո մո ֆոբ 
բնույ թի հրա պա րա կային հայ տա րա րու թյուն ներ է արել՝ նշե լով, որ 
մեր ժե լու է սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հիմ քով խտ րա կա նու թյան մա-
սին իրա զե կող եր թի ան ցկաց ման դի մու մը47: Ե րբ հա մա պա տաս-
խան վար չա կան մար մի նը կա յաց րեց որո շում, թույ լատ րու թյան 
մեր ժու մը հիմ նա վոր վեց այլ պատ ճառ նե րով, ինչ պի սին, օ րի նակ, 
ցու ցա րար նե րի միջև բա խում նե րի կան խար գե լումն է: ՄԻ ԵԴ-ը եզ-
րա կաց րեց, որ քա ղա քա պե տի հայ տա րա րու թյու նը կա րող էր ազ-
դել հա մա պա տաս խան վար չա կան մարմ նի որոշ ման վրա, և որ այդ 
որո շու մը պայ մա նա վոր ված է սե ռա կան կողմ նո րոշ մամբ, ուս տի առ-
կա է ե ղել ազատ հա վաք նե րի ան ցկաց ման իրա վուն քի խախ տում՝ 
խտ րա կա նու թյան չեն թարկ վե լու իրա վուն քի հա մակ ցու թյամբ: 

Օ րի նակ՝ Պա րասկ ևա Թո դո րո վան ընդ դեմ Բուլ ղա րի այի [Parask-
eva Todorova v. Bulgaria] գոր ծում ներ պե տա կան դա տա րան նե րը 
գնչուա կան ծագ մամբ ան ձի վե րա բե րյալ դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս 
մեր ժել են դա տա խա զի պայ մա նա կան ազա տազրկ ման առա ջար-
կու թյու նը՝ նշե լով, որ ան պատ ժե լի ու թյան մշա կույ թը հատ կան շա-
կան է ե ղել գն չուա կան փոք րա մաս նու թյա նը՝ նկա տի ու նե նա լով, 
որ առան ձին ան ձի դեպ քը պետք է օ րի նակ ծա ռայի մյուս նե րի հա-
մար48: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ տե ղի է ու նե ցել դի մու մա տուի ար-
դար դա տաքն նու թյան իրա վուն քի խախտում՝ խտրա կա նու թյան 
չեն թարկ վե լու իրա վուն քի հա մակ ցու թյամբ: 

47   ՄԻԵԴ, Բաչկովսկին և այլոք ընդդեմ Լեհաստանի [Bączkowski and others v. 
Poland] (թիվ 1543/06), 3 մայիսի, 2007թ.:

48   ՄԻԵԴ, Պարասկևա Թոդորովան ընդդեմ Բուլղարիայի [Paraskeva Todorova 
v. Bulgaria] (թիվ 37193/07), 25 մարտի, 2010թ.:
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2.5 Հա տուկ կամ առանձ նա հա տուկ  
մի ջո ցա ռում ներ 

Ինչ պես նշ վեց վեր ևում, անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դեպ քում հա-
մար վում է, որ տե ղի է ու նե ցել խտ րա կա նու թյուն, ե թե նույն դրույ թը 
կի րառ վում է բո լո րի նկատ մամբ՝ առանց հաշ վի առ նվե լու հա մա-
պա տաս խան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հա ման ման իրա վի ճա կը 
կար գա վո րե լու և կան խե լու հա մար կա ռա վա րու թյուն նե րը, գոր ծա-
տու նե րը և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րը կամ 
ան հատ նե րը պետք է ե րաշ խա վո րեն, որ ձեռ նար կել են բո լոր ան հրա-
ժեշտ քայ լերն իրենց կա նոն ներն ու գոր ծե լա կեր պը նման տար բե րու-
թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու ուղ ղու թյամբ, այ սինքն՝ նրանք 
պետք է հա մա պա տաս խա նա բար փո փո խեն իրենց ներ կա քա ղա քա-
կա նու թյու նը և իրա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րը: ՄԱԿ-ի փաս տաթղ-
թե րի հա մա տեքս տում այս գոր ծո ղու թյուն նե րը ձևա կերպ վել են որ-
պես «հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ», իսկ ԵՄ իրա վուն քի հա մա տեք ստում՝ 
«ա ռանձ նա հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ» կամ «դ րա կան գոր ծո ղու թյուն»: 
Ձեռ նար կե լով հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ՝ կա ռա վա րու թյուն ները ե րաշ-
խա վո րում են «փաս տա ցի հա վա սա րու թյու նը»՝ առ կա ար տո նու թյուն-
նե րից օ գտ վե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րը, այլ ոչ թե սոսկ 
«ձ ևա կան հա վա սա րու թյու նը»: Ե րբ կա ռա վա րու թյուն նե րը, գոր ծա-
տու նե րը կամ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
չեն ու սում նա սի րում հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նարկ ման նպա-
տա կա հար մա րու թյու նը, մեծ է վտան գը, որ նրանց կա նոն ներն ու գոր-
ծել ա կեր պը հա մար վեն անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն: 

ՄԻ ԵԴ-ն այս կա պակ ցու թյամբ սահ մա նել է, որ «ՄԻ ԵԿ-ով ե րաշ խա-
վոր ված իրա վունք նե րի իրակա նաց ման դեպ քում խտ րա կա նու թյան 
չեն թարկ վե լու իրա վուն քը խախտ վում է նաև այն դեպ քե րում, ե րբ պե-
տու թյու նը չի ցու ցա բե րում տար բեր վե րա բեր մունք զգա լի ո րեն տար-
բեր իրա վի ճակ նե րում գտն վող ան ձանց նկատ մամբ»49: ԵՄ խտ րա կա-
նու թյան դեմ հրա հանգ նե րը նույն պես հս տա կո րեն նա խա տե սում են 

49 ՄԻԵԴ, Թլիմմենոսն ընդդեմ Հունաստանի [Thlimmenos v. Greece] [ՄՊ] (թիվ 
34369/97), 6 ապրիլի 2000թ, կետ 44: Նաև՝ ՄԻԵԴ, Փրիթթին ընդդեմ 

Միացյալ Թագավորության [Pretty v. the United Kingdom] (թիվ 2346/02), 29 
ապրիլի 2002թ, կետ 88:
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դրա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ 
սահ մա նե լով, որ «ն պա տակ ու նե նա լով գործ նա կա նում ե րաշ խա վո-
րել լի ար ժեք հա վա սա րու թյուն՝ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզբուն քը 
չի խո չըն դո տում ան դամ պե տու թյանը որո շա կի հատ կա նի շով պայ-
մա նա վոր ված ան բա րեն պաստ իրա վի ճակ նե րը կան խե լու կամ փոխ-
հա տու ցե լու հա մար առանձ նա հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի պահ պան-
ման կամ ըն դուն ման հար ցում»50: 

«Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն 
ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» 5-րդ 
հոդ վա ծը հա տուկ կեր պով է սահ մա նում հաշ ման դամ նե րի հետ կապ-
ված առանձ նա հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի ընդ հա նուր կար գը, որը գոր-
ծա տու նե րից պա հան ջում է ապա հո վել «ող ջա միտ հար մա րու թյուն-
ներ» ֆի զի կա կան կամ մտա վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
աշ խա տան քում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա մար: 
Խոս քը վե րա բե րում է «հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րին, որոնք 
ան հրա ժեշտ են հա տուկ դեպ քե րում, որ պես զի հաշ ման դա մու թյուն 
ունե ցող ան ձին հնա րա վո րու թյուն տր վի աշ խա տանք, մաս նակ ցու-
թյուն կամ առաջ խա ղա ցում ու նե նալ, կամ վե րա պատ րաստ վել առանց 
գոր ծա տուի հա մար ան հա մա չափ ծախ սեր առա ջաց նե լու»: Այս գոր ծո-
ղու թյուն նե րը կա րող են նե րա ռել նաև վե րե լա կի կամ թե քա հար թա կի 
կամ հաշ ման դամ նե րի հա մար նա խա տես ված զու գա րա նի տե ղադ-
րում, ուր հնա րա վոր կլի նի սայ լա կով մուտք գոր ծել: 

Օ րի նակ՝ Թլիմ մե նոսն ընդ դեմ Հու նաս տա նի [Thlimmenos v. Greece] 
գոր ծում ներ պե տա կան օ րենքն ար գե լում է դատ վա ծու թյուն 

50 «Անկախ ռասայական և էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատմամբ 
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ 
[Racial Equality Directive], հոդված 5, «Աշխատանքում և մասնագիտու-
թյան մեջ հավասար վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր 
հիմքեր սահմանող հրահանգ» [Employment Equality Directive], հոդված 
7, «Ապրանքների մատակարարման և ծառայու-թյունների մատուցման 
հարցում կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
կիրառման մասին» հրահանգ [Gender Goods and Services Directive], հոդված 
6, նաև այլ ձևակերպմամբ՝ «Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում 
հավասար հնարավորությունների ու կանանց և տղամարդկանց 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» 
հրահանգ (վերամշակված) Gender Equality Directice (Reca¤), հոդված 3:



54

Ձեռնարկ Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ

ու նե ցող ան ձանց դառ նալ ե րդ վյալ հաշ վա պահ ներ, քա նի որ դատ-
վա ծու թյունն են թադ րում է այս աշ խա տանքն իրա կա նաց նե լու հա-
մար ազն վու թյան և վս տա հե լի ու թյան պա կաս: Դի մու մա տուն նախ-
կի նում դա տա պարտ վել էր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում 
զին վո րա կան հա գուս տից հրա ժար վե լու հա մար, քա նի որ նա խա-
ղա ղու թյան ջա տա գով Ե հո վայի վկա ներ կրո նա կան կազ մա կեր-
պու թյան ան դամ է: ՄԻ ԵԴ-ը գտել է, որ պատ ճառ ներ չկան տվյալ 
մաս նա գի տու թյունն ար գե լե լու հա մար, քա նի որ դի մու մա տուի 
դատ վա ծու թյու նը կապ չու նի վս տա հե լի ու թյան կամ ազն վու թյան 
որակ նե րի հետ: Հետ ևա բար, նման իրա վի ճակ նե րում ընդ հա նուր 
կա նո նից բա ցա ռու թյուն ներ չնա խա տե սե լով, կա ռա վա րու թյու նը 
խտրա կան վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րել դի մու մա տուի նկատ մամբ՝ 
խախ տե լով վեր ջի նիս կրո նա կան հա մոզ մունք ներն ազա տո րեն 
ար տա հայ տե լու իրա վուն քը (Կոն վե նցի այի 9-րդ հոդ ված)՝ խտ րա-
կա նու թյան չեն թարկ վե լու իրա վուն քի հա մակ ցու թյամբ:

Օ րի նակ՝ Կիպ րո սի իրա վա հա վա սա րու թյան մարմ նի կող մից 
քննարկ ված գոր ծում դի մու մա տուն, որը տե սո ղա կան խան գա րում-
ներ է ու նե ցել, մաս նակ ցել է քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան որա-
կա վոր ման քն նու թյուն նե րին51: Դի մու մա տուն լրա ցու ցիչ ժա մա նակ 
է խնդ րել, և նրան տրա մադր վել է ևս 30 րո պե, սա կայն ընդ միջ ման 
հաշ վին, որի իրա վունք ու նե ցել են բո լո րը: Իրա վա հա վա սա րու թյան 
մար մի նը նշել է, որ գո յու թյուն չու նի ստան դարտ ըն թա ցա կարգ, 
որը թույլ կտար որո շել հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար 
ող ջա միտ հար մա րու թյուն ներ ապա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 
Սա կայն հաշ վի առ նե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ 
եզ րա կաց րել է, որ դի մու մա տուի հա մար չեն ստեղծ վել բա վա րար 
պայ ման ներ մյուս թեկ նա ծու նե րի հետ հա վա սար մրցակ ցու թյուն 
ապա հո վե լու հա մար: Իրա վա հա վա սա րու թյան մար մինն առա ջար-
կել է կա ռա վա րու թյա նը՝ որ պես ստան դար տաց ված ըն թա ցա կար գի 

51   Իրավահավասարության մարմին (Կիպրոս) [Equality Body (Cyprus)], Ref. 
A.K.I. 37/2008, 8 հոկտեմբերի, 2008թ.: Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է 
Խտրականության դեմ ոլորտում իրավական փորձա գետների եվրոպական 
ցանցում [European Network of Legal Experts on the Non-Discrimination 
Field], 8 (hուլիսի 2009) «Խտրականության դեմ եվրո պական իրավունքի 
ամսագիր» [European Anti-Discrimination Law Review], էջ 43:
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մաս, ներգ րա վել փոր ձա գետ նե րի խումբ ան հա տա կան հի մունք նե-
րով ող ջա միտ հար մա րու թյուն նե րի ապա հով ման ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քերն ուսում նա սի րե լու հա մար: 

Օ րի նակ՝ Ֆրան սի ա կան դա տա րա նում շար ժա սայ լա կով տե ղա-
շարժ վող դի մու մա տուն հայց է ներ կա յաց րել Կր թու թյան նա խա-
րա րու թյան դեմ, ե րբ վեր ջինս որո շում է կա յաց րել չն շա նա կել 
նրան կոնկ րետ հաս տի քում52: Դի մու մա տուն ե ղել է թեկ նա ծու նե-
րի ցու ցա կի եր րորդ տե ղում: Ե րբ առա ջին եր կու թեկ նա ծու նե րը 
չեն ըն դու նել աշ խա տան քի առա ջար կը, առա ջար կը կա տար վել է 
չոր րորդ թեկ նա ծուին, այլ ոչ թե դի մու մա տուին: Փո խա րե նը դի մու-
մա տուին աշ խա տանք է առա ջարկ վել մեկ այլ մար զում, ուր ար դեն 
ե ղել են շար ժա սայլա կի հա մար ան հրա ժեշտ հար մա րու թյուն նե-
րը: Կա ռա վա րու թյունն այս որո շու մը հիմ նա վո րել է այն փաս տով, 
որ ող ջա միտ հար մա րու թյուն ներ ապա հո վե լու պար տա կա նու-
թյան կա տար ման ուղ ղու թյամբ կա տար վե լիք ներդ րում նե րը չէ ին 
բխում հան րային շա հից: Դա տա րա նը հա մա րել է, որ Կր թու թյան 
նա խա րա րու թյու նը չի կա տա րել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան-
ձանց հա մար ող ջա միտ հար մա րու թյուն ներ ապա հո վե լու իր պար-
տա կա նու թյու նը, որը չի կա րող չի րա կա նաց վել կա ռա վար չա կան 
նկա տա ռում նե րով: 

«Հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ» եզ րույ թը շատ հա ճախ դի տարկ վում է որ-
պես իրա վի ճակ, ե րբ տար բե րակ ված վե րա բեր մունքը որո շա կի հատ-
կա նիշ ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար ավե լի շատ նպաս տա վոր է, քան 
ան բա րեն պաստ: Օ րի նակ՝ ե րբ կոնկ րետ աշ խա տան քի հա մար նա-
խա պատ վու թյու նը տր վում է կնո ջը, քան տղա մար դուն, և ե րբ գոր-
ծա տուն կի րա ռում է իր աշ խա տա կազ մում կա նանց թե րի ներ կա յաց-
վա ծու թյան շտկ ման քա ղա քա կա նու թյուն: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը 

52   Ռուենի վարչական դատարան, Բուտեյեն ընդդեմ կրթության նախա րարու-
թյան [Boutheiller c. Mini1ère de l’éducation], Վճիռ թիվ 0500526-3, 24 
հունիսի, 2008թ.: Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է Խտրա կանության դեմ 
ոլորտում իրավական փորձագետների եվրո պա կան ցանցում [European 
Network of Legal Experts on the Non-Discrimination Field], 8 (հուլիս 2009) 
«Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի ամսագիր» [European 
Anti-Discrimination Law Review], էջ 46:
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նկա րագ րող տեր մի նա բա նու թյու նում օգ տա գործ վում են զա նա զան 
տար բե րակ ներ՝ «դ րա կան» կամ «հա կա ռակ» խտ րա կա նու թյուն, «ար-
տո նյալ վե րա բեր մունք», «ժա մա նա կա վոր հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ» 
կամ «դ րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ»53: Սա ար տա ցո լում է ար դեն ըն-
դուն ված գոր ծա ռույ թը, որ պես սո վո րա բար խտ րա կա նու թյան զոհ 
հան դի սա ցող ան ձանց նկատ մամբ կան խա կալ վե րա բեր մուն քի դեմ 
պայ քա րե լու կար ճա ժամ կետ և բա ցա ռիկ մի ջոց, ինչ պես նաև նույն 
հատ կա նի շը կրող այլ ան ձանց ոգեշնչ ման մի ջոց: 

Խո ցե լի խմ բե րի նկատ մամբ դրա կան գոր ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց-
նե լու թույ լատ րե լի ու թյու նը հզո րաց վել է նաև ՄԱԿ-ի մար դու իրա-
վունք նե րի մա սին պայ մա նագ րե րի մեկ նա բան ման հա մար պա տաս-
խա նա տու մո նի թո րին գային մի շարք մար մին նե րի ցու ցում նե րով: Այս 
մար մին ներն ընդ գծել են, որ նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րը պետք է 
կրեն ժա մա նա կա վոր բնույթ՝ չգե րա զան ցե լով տվյալ ան հա վա սա րու-
թյու նը կար գա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ ժա մա նա կը և շր ջա նա-
կը54: ՄԱԿ-ի Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան վե րաց ման հար ցե րով 

53   Օրինակ՝ ՄԱԿ-ի Ռասայական խտրականության վերացման կոմիտե 
[UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination], «Ընդհանուր 
հանձ նարարական թիվ 32 - Ռասայական խտրականության բոլոր 
ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի իմաստը և շրջա-
նակը» [The Meaning and Scope of Special Measures in the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination’] UN 
Doc. CERD/C/ՄՊ/32, 24 սեպտեմբերի, 2009թ., ՄԱԿ-ի Տնտեսական, 
սոցիա լա կան և մշակութային իրավունքների կոմիտե [UN Committee 
on Economic Social and Cultural Rights], «Ընդհանուր մեկնաբանություն 
[General Comment] 13 - Կրթության իրավունքը» [he Right to Education] UN 
Doc. E/C.12/1999/10, 8 դեկտեմբերի,1999թ., ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ 
խտրականության վերացման կոմիտե [UN Committee on the Elimination 
of Discrimination Again¤ Women], «Ընդհանուր հանձնա րարական թիվ 
25 - Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետ (ժամանակավոր հատուկ 
միջո ցա ռումներ)» UN Doc. A/59/38(SUPP), 18 մարտի, 2004թ., ՄԱԿ-ի 
Մարդու իրավունքների կոմիտե [UN Human Rights Committee], «Ընդհա-
նուր մեկնաբանություն թիվ 18 - Խտրականության արգելում» [Non-
Discrimination] UN Doc. A/45/40 (Հատ.I.) (SUPP), 10 նոյեմբերի, 1989թ., 
ՄԱԿ-ի Ռասայական խտրականության վերացման կոմիտե [UN Committee 
on the Elimination of Racial Discrimination], «Ընդհանուր հանձնարարական 
30 - Օտարերկրացիների դեմ խտրականություն» [Discrimination again¤ 
Non-Citizens] UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7/Add.1, 4 մայիսի, 2005թ.:

54   Նույն տեղում:
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կո մի տե ի հա մա ձայն՝ որ պես զի նմա նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րը թույ-
լատ րե լի լի նեն, նրանց մի ակ նպա տա կը պետք է լի նի գո յու թյուն 
ու նե ցող ան հա վա սա րու թյան վե րա ցու մը և հե տա գա ան հա վա սա-
րակշ ռու թյան կան խու մը55: ՄԱԿ-ի Կա նանց դեմ խտ րա կա նու թյան 
վե րաց ման կո մի տեն սահ մա նել է, որ նմա նա տիպ «ժա մա նա կա վոր 
հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րը» կա րող են նե րա ռել «ար տո նյալ վե րա-
բեր մունք, թի րա խային հա վա քագ րում, աշ խա տան քի ըն դու նում և 
առաջ խա ղա ցում, ժամ կե տային թվային նպա տակ ներ և քվո տա նե րի 
հա մա կարգ»56: Հա մա ձայն ԱԵԴ-ի նա խա դե պային իրա վուն քի՝ նմա-
նա տիպ մի ջո ցա ռում նե րի հա մա չա փու թյու նը պետք է հս տա կո րեն 
գնա հատ վի: 

Այս հա մա տեքս տում խտ րա կա նու թյու նը դա տա րան նե րը հակ ված են 
ե ղել դի տար կել ոչ որ պես խտ րա կա նու թյան ձև, այլ որ պես խտ րա կա-
նու թյան ար գել քի բա ցա ռու թյուն: Այլ ձևա կերպ մամբ՝ դա տա րան ներն 
ըն դու նել են, որ տե ղի է ու նե ցել տար բե րակ ված վե րա բեր մունք, սա կայն 
որը կա րող է հիմ նա վոր վել նախ կի նում գո յու թյուն ու նե ցող ան բա րեն-
պաստ իրա վի ճա կը շտ կե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, ինչ պի սին, օ րի նակ, 
որո շա կի խմ բե րի թե րի ներ կա յաց վա ծու թյունն է աշ խա տա վայ րում:

Ժա մա նակ առ ժա մա նակ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի այս հիմ-
նա վո րումն առաջ է քաշ վել պե տու թյուն նե րի կող մից: Շա հա ռուի 
տե սան կյու նից հա ման ման իրա վի ճա կում գտն վող մեկ այլ ան ձի 
հա մե մա տու թյամբ ավե լի բա րեն պաստ վե րա բեր մունք է ցու ցա բեր-
վում որո շա կի հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա: Զո հի տե սան կյու նից 
որո շա կի հատ կա նի շի բա ցա կայու թյան պատ ճա ռով ցու ցա բեր վում է 

55    ՄԱԿ-ի Ռասայական խտրականության վերացման կոմիտե [UN Committee 
on the Elimination of Racial Discrimination], «Ընդհանուր հանձնարարական 
թիվ 32 - Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին 
միջազգային կոնվենցիայի իմաստը և շրջանակը» [The Meaning and Scope 
of Special Measures in the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination] UN Doc. CERD/C/GC/32, 24 սեպտեմբերի, 
2009թ. կետեր 21-26:

56   ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտե [UN 
Committee on the Elimination of Discrimination Again¤ Women], «Ընդ-
հանուր հանձնարարական թիվ 25 - Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի 1-ին 
կետ (ժամանակավոր հատուկ միջոցառումներ)» UN Doc. A/59/38(SUPP), 18 
մարտի 2004թ. 22:
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նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք: Բնո րոշ օ րի նակ է կա նանց նշա-
նա կումն այն աշ խա տա տեղերում, ուր գե րակշ ռում են տղա մար դիկ, 
կամ ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ներգ րա վու մը հան րային ծա-
ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում, օ րի նակ՝ հա սա րա կա կան կար գի պահ պա-
նու թյու նում հա սա րա կու թյան կազմն ավե լի լավ ար տա ցո լե լու հա-
մար: Այն եր բեմն կո չում են «հա կա ռակ խտ րա կա նու թյուն», քա նի որ 
խտրա կան վե րա բեր մուն քը տե ղի է ունե նում ի նպաստ այն ան ձի, որը 
նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք էր ակն կա լում՝ հաշ վի առ նե լով 
ան ցյա լում տեղ գտած սո ցի ա լա կան մի տում նե րը: Եր բեմն այս գոր-
ծո ղու թյուն ներն ան վա նում են «դ րա կան», քա նի որ դրանք ձեռ նարկ-
վել են, մաս նա վո րա պես, ան ցյա լի թե րու թյուն նե րը շտ կե լու հա մար՝ 
խթա նե լով ավան դա բար խո ցե լի խմ բե րի մաս նակ ցու թյու նը, և այս 
իմաս տով այն կա տար վում է բա րե գոր ծա կան նկա տա ռում նե րով և 
ուղ ղված չէ կոնկ րետ խմ բի դեմ: 

Այս հայե ցա կար գը հազ վա դեպ է առանձ նա նում ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե-
պային իրա վուն քում, սա կայն ավե լի մեծ ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել 
ԵՄ իրա վուն քի հա մա տեքս տում, քա նի որ ԱԵԴ-ը քն նում է աշ խա տան-
քային հա րա բե րու թյուն նե րի ոլոր տի գոր ծեր: Հա տուկ մի ջո ցա ռում-
նե րը խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի և ԱԵԴ-ի նա խա դե պային 
իրա վուն քի տե սան կյու նից դի տարկ վում են որ պես խտ րա կա նու թյու նը 
հիմ նա վո րող ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյան մի ջոց, ինչ պես նաև նե-
րառ ված են «իրա կան մաս նա գի տա կան պա հան ջի» հա տուկ պաշտ-
պա նու թյան շր ջա նա կում, որը հե տա գա յում կքն նարկ վի 2.6.4 բաժ նում:

 Հիմ նա կա նում հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րին առնչ վող ԱԵԴ-ի կող մից 
քնն ված գոր ծե րը վե րա բե րում են գեն դե րային իրա վա հա վա սա րու թյա-
նը,  մաս նա վո րա պես՝ Կա լան կե [Kalanke],57 Մար շալ [Marschall]58 և Աբ-
րա համ սոն [Abrahamsson] գոր ծե րը59: Այս գոր ծե րը հս տա կեց րել են այն 
սահ ման նե րը, որոնց շր ջա նակ նե րում կա րող են ձեռ նարկ վել հա տուկ 

57  ԱԵԴ, Կալանկեն ընդդեմ Բրեմեն քաղաքի [Kalanke v. Freie Hanse1adt 
Bremen], գործ C-450/93 [1995] ECR I-3051, 17 հոկտեմբերի, 1995թ.: 

58  ԱԵԴ, Մարշալն ընդդեմ Հյուսիս-հռենոսյան Վեստֆալենի շրջանի [Marschall 
v. Land Nordrhein-We1falen], գործ C-409/95 [1997] ECR I-6363, 11 նոյեմբերի, 
1997թ.: 

59  ԱԵԴ, Աբրահամսոնը և Լիվ Անդերսոնն ընդդեմ Էլիզաբեթ Ֆեգելքվիստի 
[Abrahamsson and Leif Anderson v. Elisabet Fogelqvis]t, գործ C-407/98 [2000] 
ECR I-5539, 6 հուլիսի, 2000թ.:
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մի ջո ցա ռում ներ տա րի ներ շա րու նակ հատ կա պես կին աշ խա տա վոր նե րի 
նկատ մամբ ան բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քը փոխ հա տու ցե լու հա մար: 

Օ րի նակ՝ Կա լան կե [Kalanke] գոր ծում ԱԵԴ-ը խիստ մո տե ցում է ցու-
ցա բե րել հա տուկ հաս տիք նե րում կա նանց թե րի ներ կա յաց վա ծու-
թյու նը շտ կե լու նպա տա կով վեր ջին նե րիս ար տո նյալ վե րա բեր-
մուն քի ցու ցա բեր ման փաս տի նկատ մամբ: Գոր ծը վե րա բե րում է 
շր ջա նային մա կար դա կում ըն դուն ված օ րեն քին, որն ավ տո մատ 
առաջ նա հեր թու թյուն էր տա լիս կա նանց աշ խա տան քի ըն դուն ման 
կամ առաջ խա ղաց ման հար ցե րում: Ե թե կին և տղա մարդ թեկ նա-
ծու ներն ու նեն հա վա սար որա կա վո րում ներ և ե թե այդ ոլոր տում կին 
աշ խա տա կից նե րի ներ կա յաց վա ծու թյան տո կո սը ցածր է, ապա նա-
խա պատ վու թյու նը տր վում է կա նանց: Թե րի ներ կա յաց վա ծու թյուն 
են հա մար վում այն դեպ քե րը, ե րբ կա նանց թի վը տվյալ հաս տի-
քով աշ խա տա կից նե րի թվի կեսն էլ չի կազ մում: Այս գոր ծում աշ-
խա տան քի չն շա նակ ված տղա մարդ թեկ նա ծուն՝ պա րոն Կա լան կեն, 
ներ պե տա կան ատյան նե րում գան գատ է ներ կա յաց րել սե ռի հիմ քով 
խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ: Ներ պե տա կան դա տա րա նը գոր ծը 
փո խան ցել է ԱԵԴ-ին՝ խնդ րե լով պար զա բա նել, թե արդյոք այս նոր 
օ րեն քը հա մա տե ղե լի է 1976թ. «Կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ-
մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզբուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա-
հան գի 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հետ (նա խոր դել է «Աշ խա տան քի 
և զբաղ վա ծու թյան հար ցե րում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ու 
կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի «դ րա կան գոր ծո ղու թյան» 
վե րա բե րյալ 3-րդ հոդ վա ծին), ուր սահ ման վում է. «Սույն հրա հան գը 
չի խո չըն դո տում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն նե րի խթան ման մի ջո ցա ռում նե րին՝ մաս նա վո րա-
պես վե րաց նե լով առ կա ան հա վա սա րու թյուն նե րը, որոնք ազ դում են 
կա նանց հնա րա վո րու թյուն նե րի վրա»60: 

ԱԵԴ-ը նշել է, որ 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը նա խա տե սում է ապա հո վել 
մի ջո ցա ռում ներ, որոնք «թեև թվում են խտ րա կան, սա կայն, ըստ էու-
թյան, միտ ված են վե րաց նե լու կամ նվա զեց նե լու ան հա վա սա րու թյան 

60   «Կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
սկզբուն քը կիրառելու մասին» հրահանգ [Equal Treatment Directive]76/207/
EEC, OJ L 39, 14.02.1976, էջ 40: 
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առ կա փաս տա ցի դեպ քե րը, որոնք կարող են գո յու թյուն ու նե նալ 
իրա կան հա սա րա կա կան կյան քում»61: Դա տա րանն ըն դու նել է, որ վե-
րոն շյալ օ րեն քը հե տապն դում էր աշ խա տա վայ րում գո յու թյուն ունե-
ցող ան հա վա սա րու թյան դեպ քե րը վե րաց նե լու իրա վա չափ նպա-
տակ: Ո ւս տի, սկզ բուն քո րեն այն մի ջո ցա ռում նե րը, որոնք կա նանց 
աշ խա տա վայ րում հա տուկ առա վե լու թյուն ներ են տա լիս, այդ թվում 
նաև՝ առաջ խա ղա ցու մը, ըն դու նե լի են այն քա նով, որ քա նով դրանք 
կա տար վում են առանց խտ րա կա նու թյան աշ խա տան քի շու կա յում 
նրանց մր ցակ ցային ու նա կու թյուն նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով: 

Այ նուա մե նայ նիվ, նշ վել է նաև, որ հա վա սար վե րա բեր մուն քի իրա-
վուն քի ցան կա ցած բա ցա ռու թյուն պետք է ճշգր տո րեն մեկ նա բան վի: 
Դա տա րանը եզ րա կաց րել է, որ ե թե վե րոն շյալ օ րենքը ե րաշ խա վո-
րել է «կա նանց բա ցար ձակ և ան վե րա պահ առա վե լու թյունն աշ խա-
տան քի նշա նակ ման կամ առաջ խա ղաց ման դեպ քե րում, ապա այն, 
ըստ էու թյան, ան հա մա չափ է հա վա սար վե րա բեր մուն քի իրա վուն քի 
առու մով ան հա վա սա րու թյան վե րաց ման նպա տա կին հաս նե լու տե-
սան կյու նից»: Ուս տի, այս դեպ քում ար տո նյալ վե րա բեր մուն քը չի կա-
րող հիմ նա վոր ված լի նել: 

Այ նուա մե նայ նիվ, հե տա գա գոր ծե րը ցույց տվե ցին, որ առանձ նա-
հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են ըն դու նե լի լի նել, ե թե գոր ծող 
օ րենսդ րու թյու նը չի պա հան ջում տալ ավ տո մատ և ան վե րա պահ 
առա վե լու թյուն: 

Օ րի նակ՝ Մար շալ [Marschall] գոր ծում ու սում նա սիր վել է Կա լան-
կե [Kalanke] գոր ծում քն նարկ ված օ րեն քի էու թյա նը նման մեկ 
այլ օ րենք: Այ նուա մե նայ նիվ, քն նարկ վող օրեն քը սահ մա նել է, որ 

61   Այս ձևակերպումը լայնորեն օգտագործվել է խտրականության դեմ 
հրահանգների նախաբաններում. տե՛ս «Աշխատանքի և զբաղ վա-
ծու թյան հարցերում հավասար հնարավորությունների ու կանանց և 
տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը 
կիրառելու մասին» հրահանգ (վերա մշակված) [Gender Equality Directive 
(Reca¤)] կետ 21, «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հա վա սար 
վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive] կետ 26, «Անկախ ռասայական 
և էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ [Racial Equality Directive] կետ 17:
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հա վա սար որա կա վո րում ներ ու նե ցող կա նանց պետք է առա վե-
լու թյուն տր վի, «ե թե կոնկ րետ տղա մարդ թեկ նա ծուին հա տուկ 
հիմ քե րը հա վա սա րակշ ռու թյու նը չեն ուղ ղում վեր ջի նիս օգ տին»: 
Պա րոն Մար շա լը, որի նշա նա կու մը մերժ վել էր ի օ գուտ կին թեկ-
նա ծուի, ներ պե տա կան ատյան նե րին գան գատ է ներ կա յաց րել՝ 
վի ճար կե լով այս օ րեն քի օ րի նա կա նու թյու նը: Գոր ծը փո խանց վել 
է ԱԵԴ-ին՝ կր կին խնդ րե լով պար զա բա նել, թե տվյալ օ րեն քը հա-
մա տե ղե լի է «Կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար 
վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի հետ: 
ԱԵԴ-ը գտավ, որ այս օ րեն քի բնույթն ան հա մա չափ չէ վեր ջի նիս 
կող մից հե տապնդ վող իրա վա չափ նպա տա կի հետ, այն է՝ վե րաց-
նել ան հա վա սա րու թյու նը, քա նի որ «յու րա քան չյուր առան ձին 
դեպ քում այն կին թեկ նա ծու նե րի հետ հա վա սար որա կա վո րում-
ներ ու նե ցող տղա մարդ թեկ նա ծու նե րին ե րաշ խա վո րում է թեկ-
նա ծու թյան օբյեկ տիվ գնա հա տում, որը հաշ վի է առ նում առան ձին 
թեկ նա ծու նե րին հա տուկ բո լոր չա փա նիշ նե րը և նկա տի չի առ նում 
կին թեկ նա ծու նե րին նա խա պատ վու թյուն տա լու սկզ բուն քը, ե թե 
մեկ կամ մի քա նի չա փա նիշ ներ որո շումն ուղ ղում են ի օ գուտ 
տղա մարդ թեկ նա ծուի»: Այս պի սով, օ րեն քով նա խա տես ված այս 
հայե ցո ղու թյու նը կան խում է բա ցար ձակ առաջ նա հեր թու թյու նը, 
և հետևա բար այն հա մա չափ է աշ խա տա վայ րում ան հա վա սա րու-
թյուն նե րը շտ կե լու նպա տա կի հետ: 

Օ րի նակ՝ Աբ րա համ սոն [Abrahamsson] գոր ծը վե րա բե րում է շվե-
դա կան օ րենսդ րու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյա նը: Այս տեղ քն նարկ-
վող հար ցը նե րա ռում է և՛ Կա լան կե [Kalanke] գոր ծում քն նարկ ված 
ան վե րա պահ առաջ նա հեր թու թյան դրույ թը, և՛ Մար շալ [Marschall] 
գոր ծում առ կա հայե ցո ղու թյան դրույ թը: Օ րեն քը սահ մա նում է, 
որ թե րի ներ կա յաց վա ծու թյուն ու նե ցող սե ռի թեկ նա ծուին, որն 
ու նի բա վա րար որա կա վո րում ներ իրա կա նաց նե լու տվյալ հաս-
տի քով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րը, պետք է առաջ-
նա հեր թու թյուն տրա մադր վի, ե թե «թեկ նա ծու նե րի որա կա վո րում-
նե րի միջև տար բե րու թյունն այն քան մեծ չէ, որ պես զի ար դյուն քում 
խախտ վի աշ խա տան քի նշա նակ ման օբյեկ տի վու թյան պա հան ջը»: 
ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ իրա կա նում օ րենսդ րու թյունն ավ տո մատ 
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առաջ նա հեր թու թյուն է շնոր հում թե րի ներ կա յաց ված սե ռի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րին: Այն փաս տը, որ օ րեն քի դրույթ նե րը կան խում են 
առաջ նա հեր թու թյան շնոր հու մը մի այն որա կա վո րում նե րի զգա-
լի տար բե րու թյան դեպ քում, բա վա րար չի, որ պես զի ապա հով վի 
օ րեն քի հետ ևանք նե րի հա մա չա փու թյու նը: 

Այս գոր ծե րը ցույց են տա լիս, որ ԱԵԴ-ն ընդ հա նուր առ մամբ զգու-
շու թյամբ է մո տե նում հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի թույ լատր մա նը, որի 
ժա մա նակ հաշ վի չի առն վում ար դա րու թյան սկզ բուն քը: Մի այն սահ-
մա նա փակ հան գա մանք նե րում, ե րբ հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րը բա-
ցար ձակ և ան վե րա պահ չեն, ԱԵԴ-ը թույլ է տա լիս ներ պե տա կան 
օրենսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում շեղ վել 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով 
նա խա տես ված դրույթ նե րից: 

Գոր ծող իրա վա բան նե րը ԵՄ խտ րա կա նու թյան հրա հանգ նե րի շր-
ջա նակ նե րում նա խա տես ված հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ 
խն դիր նե րին առնչ վե լիս պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նեն 
«գոր ծո ղու թյա նը», որն իրա կանաց վել է ան ձանց առանձ նա հա տուկ 
խմ բա վոր ման օգ տին: ԱԵԴ-ի վե րը նշ ված նա խա դե պային իրա-
վուն քի հս տակ դիր քո րոշ մամբ հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի կի րա ռու մը 
պետք է լի նի խնդ րի լուծ ման ամե նա վեր ջին մի ջո ցը: Հա տուկ մի ջո-
ցա ռում ներ նե րա ռող գոր ծե րը քն նե լիս գոր ծող իրա վա բան ներն ու 
դա տա վոր նե րը պետք է վս տահ լի նեն, որ գոր ծա տու կող մից ու սում-
նա սիր ված բո լոր թեկ նա ծու թյուն նե րը, այդ թվում նաև՝ այն ան ձանց 
թեկ նա ծու թյուն նե րը, որոնք չեն օ գտ վում հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի 
դրույ թից, վե րոն շյալ պաշ տո նի հա մար օբյեկ տի վո րեն և ար դա րա ցի-
ո րեն են գնա հատ վել: Հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են կի րառ վել 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ նման օբյեկ տիվ գնա հատ ման ար դյուն քում 
առանձ նաց վել են մի խումբ թեկ նա ծու ներ, այդ թվում՝ ն պա տա կային 
խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, որոնք ու նեն հա վա սար հմ տու թյուն ներ թա-
փուր պաշ տո նը ստանձ նե լու հա մար: Մի այն այս հան գա մանք նե րում 
է, որ նպա տա կային խմ բի ան դա մը, որն ընտր վել է ավան դա բար աշ-
խա տա վայ րում խտրա կա նու թյան են թարկ վե լու պատ ճա ռով, կա րող 
է նա խա պատ վու թյուն ստա նալ վերոն շյալ խմ բին չպատ կա նող մեկ 
այլ ան ձի նկատ մամբ: 
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ՄԻ ԵԴ-ը դեռևս հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել ավե լի խո րը քն նել հա-
տուկ մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րը, սա կայն այդ հար ցե րին 
ան դրա դար ձել է սահ մա նա փակ թվով գոր ծե րում: 

Օ րի նակ՝ Վին թերս բեր գերն ընդ դեմ Ա վստ րիայի [Wintersberger v. 
Austria]62 գոր ծում, ՄԻԵԴ-ը որո շում է կա յաց րել գան գա տի ըն դու նե-
լի ու թյան վե րա բե րյալ: Դի մու մա տուն, որը հաշ ման դամ է, հե ռաց վել 
է պե տա կան ծա ռա յու թյու նից: Հա մա ձայն ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյան՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք աշ խա տան քից ազատ-
ման հար ցե րում օ գտ վում են հա տուկ պաշտ պա նու թյու նից, այ սինքն՝ 
աշ խա տան քից ազատ ման որո շու մը պետք էր նա խա պես ստա նալ 
հա տուկ կո մի տե ի հա մա ձայ նու թյու նը: Այն դեպ քե րում, ե րբ գոր ծա-
տուն տե ղյակ չի ե ղել հաշ ման դա մու թյան մա սին, հա տուկ կո մի տե ի 
հա մա ձայ նու թյու նը տր վում է հե տա դարձ ու ժով: Հաշ ման դա մու թյուն 
չու նե ցող ան ձանց հա մար նման հա մա ձայ նու թյուն չի նա խա տես վում: 
Դի մու մա տուն վի ճար կում է այն փաս տը, որ հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող ան ձանց հա մար հե տա դարձ ու ժով հա մա ձայ նու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը, որը չի պա հանջ վում ոչ հաշ ման դամ նե րի դեպ քում, 
հա մար վում է խտ րա կա նու թյուն: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ իրա կա նում 
այս դրույ թը գո յու թյուն է ու նե ցել հօ գուտ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց և, հետ ևա բար, հիմ նա վոր ված է ե ղել որ պես հա կա ռակ խտ-
րա կա նու թյուն: Ո ւս տի, գան գատն անըն դու նե լի է հա մար վել: 

Հիմն ա կան կե տեր

� Խտ րա կա նու թյունն առ կա է այն իրա վի ճա կում, ե րբ ան ձն իր «ո րո-
շա կի հատ կա նի շի» պատ ճա ռով ար ժա նա նում է ան բա րեն պաստ 
վե րա բեր մունքի: 

� Խտ րա կա նու թյունն ու նի տար բեր դրս ևո րում ներ՝ ուղ ղա կի խտ րա կա-
նու թյուն, անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն, հե տապն դում և խտ րա կա-
նու թյան հրահ րում: 

� Ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյու նը բնու թագր վում է տար բե րակ ված վե րա-
բեր մուն քով: Պետք է ապա ցու ցել, որ են թադ րյալ զո հի նկատ մամբ 

62   ՄԻԵԴ, Վինթերսբերգերն ընդդեմ Ավստրիայի [Wintersberger v. Au1ria] (թիվ 
57448/00), 5 փետրվարի, 2004թ.:
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ցու ցա բեր վել է նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք՝ վեր ջի նիս «ո րո շա կի 
հատ կա նի շով» պայ մա նա վոր ված:

� Ն վազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քը սահ ման վում է ՝  հա մե մա տե լով 
նույն իրա վի ճա կում են թադ րյալ զո հի և «ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ» 
չու նե ցող մեկ այլ ան ձի նկատ մամբ ցու ցա բե րած վե րա բե րմուն քը: 

� Հ նա րա վոր է, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վո րող պատ-
ճա ռը չհա մա պա տաս խա նի «ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րից» և որ ևէ մե-
կին: Սա կայն բա վա կան է, որ հիմ նա վո րող պատ ճառն ան բա ժա նե լի 
լի նի այդ հատ կա նիշ նե րից: 

� ԱԵԴ-ը և ներ պե տա կան դա տա րան ներն ըն դու նել են զու գակց մամբ 
խտ րա կա նու թյուն հաս կա ցու թյու նը, որի դեպ քում ան ձն ար ժա նա-
նում է նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի «ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ» 
ունե ցող ան ձի հետ զու գակց ման ար դյուն քում: 

� Հե տապն դու մը, որը ԵՄ իրա վուն քում տա րան ջատ վել է խտ րա կա նու թյան 
այլ ձևե րից, ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան առանձ նա հա տուկ դրս ևո րում է: 

� Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյու նը բնու թագր վում է տար բե րակ ված ազ-
դե ցու թյամբ կամ հետ ևանք նե րով: Անհրա ժեշտ է ապա ցու ցել, որ հա-
մե մա տա կան հի մունք հան դի սա ցող խմ բի հա մե մա տու թյամբ տվյալ 
որոշ ման ար դյուն քում խում բը հայտն վել է ավե լի ան բա րեն պաստ 
իրա վի ճա կում: 

� Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան ապա ցու ցումն ան հա տից պա հան ջում է 
ներ կա յաց նել ապա ցույց ներ, որ որ պես խումբ նույն որո շա կի հատ կա նիշ-
ներն ու նե ցող ան ձինք կրել են տար բե րակ ված հետ ևանք ներ կամ ազ դե-
ցու թյուն՝ ի հա մե մա տու թյուն այս որո շա կի հատ կա նիշ նե րը չկ րող ան ձանց: 

� Որ պես զի յու րա քան չյու րը հա վա սա րա պես օ գտ վի իր իրա վունք նե-
րից, պե տու թյուն նե րը, գոր ծա տու նե րը և ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող են կի րա ռել հա տուկ կամ առանձ նա-
հա տուկ մի ջո ցա ռում ներ իրենց դրույթ ներն ու գոր ծե լա կեր պը տար բեր 
հատ կա նիշ ներ ու նե ցող ան ձանց հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար: 

� «Հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րը» և «ա ռանձ նա հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րը» 
կա րող են ձեռ նարկ վել շտ կե լու հա մար ան ցյա լում տե ղի ու նե ցած թե-
րու թյուն նե րը, որոն ցից տու ժել են որո շա կի հատ կա նիշ ներ ու նե ցող 
ան ձինք: Ե թե այս մի ջո ցա ռում նե րը հա մա չափ են, ապա խտ րա կա նու-
թյու նը հիմ նա վոր ված է:
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2.6 Ն վազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի  
հիմ նա վոր ման հա մար պաշտ պա նու թյան 
մի ջոց նե րը Խտ րա կա նու թյան դեմ  
եվ րո պա կան իրա վուն քի  
շր ջա նակ նե րում 

2.6.1 Նե րա ծու թյուն 

Եր բեմն հա տուկ հան գա մանք նե րում դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել, 
որ տե ղի է ու նե ցել տար բե րակ ված վե րա բեր մունք, որը, սա կայն, ըն-
դու նե լի է: Ինչ վե րա բե րում է պաշտ պա նու թյան այս մի ջոց նե րի նկատ-
մամբ մո տեց ման ձևե րին, ապա դրանք տար բեր են Եվ րո պա կան 
մի ու թյան և Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա-
դե պային իրա վուն քում, բայց էու թյան առու մով դրանք շատ նման են: 

Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում 
պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը կա րող է դի տարկ վել ընդ հա նուր առմամբ 
կամ ավե լի շուտ սահ մա նա փակ վել հա տուկ շր ջա նակ նե րով: ՄԻ ԵԴ-ի 
մո տեց ման հա մա ձայն պետք է գոր ծի դր վի ընդ հա նուր պաշտ պա նու-
թյան մի ջոց թե՛ ուղ ղա կի, թե՛ անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան հա մա-
տեքս տում: Մինչ դեռ ԵՄ իրա վուն քը հա տուկ սահ մա նա փակ պաշտ-
պա նու թյուն է նա խա տե սում ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դեպ քում, իսկ 
ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյուն՝ անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դեպ-
քում: Այլ կերպ՝ խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի շր ջա նակ նե րում 
ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյու նը կա րող է հիմ նա վոր ված լի նել մի այն այն 
դեպ քում, ե րբ հե տապն դում է այս հրա հանգ նե րում հստա կո րեն սահ-
ման ված հա տուկ նպա տակ նե րը: 

Խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րով նա խա տես ված խտ րա կա նու-
թյան հիմ նա վոր ման հա մար հա տուկ պաշտ պա նու թյու նը կա րե լի է դի-
տար կել ՄԻ ԵԴ-ի կող մից ըն դուն ված ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյան 
ավե լի լայն հա մա տեքս տում: Հա տուկ պաշտ պա նու թյու նը հա մա հունչ 
է նա խա դե պային իրա վուն քում ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյան կի րառ-
ման ձևին: Այլ կերպ ասած՝ խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի շր ջա-
նակ նե րում հա տուկ պաշտ պա նու թյունն ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյան 
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հա տուկ ար տա հայ տում ներն են, որոնք հս տա կեց վում են, մաս նա վո-
րա պես, զբաղ վա ծու թյան բնա գա վա ռում և հա մա պատաս խա նեց վում 
վեր ջի նիս: 

2.6.2  Ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի  
վեր լու ծու թյուն 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ընդ հա-
նուր պաշտ պա նու թյու նը կի րառ-
վում է թե՛ուղ ղա կի, թե՛ անուղ ղա-
կի խտ րա կա նու թյան դեպ քում՝ 
հա մա ձայն ՄԻ ԵԿ-ի, և կի րառ վում 
է միայն անուղ ղա կի խտ րա կա-
նու թյան դեպ քում՝ հա մա ձայն ԵՄ 
իրա վուն քի: Ը ստ ՄԻԵԴ-ի՝ 

«Հա մե մա տե լի իրա վի ճակ նե րում գտն վող ան ձանց նկատ մամբ 

վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյու նը … խտ րա կան է, ե թե այն չու նի 

օբյեկ տիվ և ող ջա միտ հիմ նա վո րում, այլ կերպ ասած՝ ե թե այն չի 

հե տապն դում օ րի նա չափ նպա տակ կամ ե թե առ կա չէ հա մա չա-

փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րու թյուն օգ տա գործ ված մի ջոց նե րի և 

հե տապնդ վող նպա տա կի միջև»63:

Խտ րա կա նու թյան դեմ ԵՄ հրա հանգ նե րում գրե թե նույն ձևա կեր-
պումն է տր ված անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան հետ կապ ված: «Ան-
կախ ռասա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա-
վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գը 
սահ մա նում է. 

«Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դրս ևոր ման դեպք է հա մար վում այն 

դեպ քը, ե րբ ակն հայտ չե զոք դրույ թը, չա փա նի շը կամ գոր ծե լա կեր-

պը կա րող է որ ևէ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծագ մամբ ան ձանց 

հա մար որո շա կի ան շա հա վետ պայ ման ներ ստեղ ծել այլ ան ձանց 

հա մե մատ, ե թե մի այն այդ դրույ թը, չա փա նի շը կամ գոր ծե լա կերպն 

63   ՄԻԵԴ, Բարդենն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Burden v. UK] [ՄՊ] 
(թիվ 13378/05), 29 ապրիլի, 2008թ., կետ 60:

Տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վո րե լու 

հա մար պետք է ցույց տալ, որ

տ վյալ դրույ թը կամ գոր ծե լա կեր պը հե-
տապն դում են օ րի նա չափ նպա տակ, 

այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ընտր ված 
մի ջո ցը (մի ջոց, որ առա ջաց նում է տար բե-
րակ ված վե րա բեր մունք) հա մա չափ է և ան-
հրա ժեշտ այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 
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օբյեկ տի վո րեն ար դա րաց ված չեն որ ևէ օ րի նա կան նպա տա կի հա-

մար, և ե թե այդ նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց նե րը նպա տա կա հար-

մար են ու ան հրա ժեշտ»64: 

 Հա մա ձայն ՄԻ ԵԴ-ի և խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի ձևա-
կերպ մա ն՝ ավե լի ստույգ լի նե լու հա մար այս տեղ գործ ու նենք ոչ 
թե դրս ևոր ված խտ րա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան, այլ տար բե-
րակ ված վե րա բեր մուն քի հիմ նա վոր ման հետ: Այ նուա մե նայ նիվ, 
ըստ էու թյան, ե թե ոչ ձևի առու մով, դա տա րան նե րը հիմ նա վոր ման 
խնդիր նե րը դի տար կում են որ պես դրս ևոր ված խտ րա կա նու թյան 
պաշտ պա նու թյուն: 

Օ րի նակ՝ Բիլ կա-Կաուֆ հաուս ՍՊԸ-ն ընդ դեմ Վե բեր Ֆոն Հար ցի 
[Bilka-Kaufhaus GmbH v. Weber Von Hartz] գոր ծում ԱԵԴ-ը տվել է 
օբյեկ տիվ հիմ նա վոր ման գա ղա փա րի ման րակր կիտ բա ցատ րու-
թյու նը65: Այս գոր ծում կես դրույ քով աշ խա տող կա նայք, որոնց 
բա ցա ռել էին Բիլ կա հան րա խա նու թի կող մից հիմ նադր ված կեն-
սա թո շա կային կոր պո րա տիվ հա մա կար գից, գան գատ են ներ-
կա յաց րել՝ հիմ նա վո րե լով, որ այս գոր ծո ղու թյունն անուղ ղա կի 
խտ րա կա նու թյուն է հան դի սա նում աշ խա տակ ցու հի նե րի նկատ-
մամբ, քա նի որ վեր ջին ներս կազ մում են կես դրույ քով աշ խա-
տող նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը: ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, որ 
վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյու նը կա րող է հա մար վել անուղ ղա կի խտ-
րա կա նու թյուն, ե թե տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը չի կա րող 
հիմ նա վոր վել: Հիմ նա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ապա ցու ցել, 

64  Հոդված 2(բ), «Անկախ ռասայական և էթնիկական ծագումից՝ անձանց 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» 
հրահանգ [Racial Equality Directive], հոդված 2(2)(բ), «Աշխատանքում և 
մասնագիտության մեջ հավասար վերաբերմունքն ապահովելու համար 
ընդհանուր հիմքեր սահմանող հրահանգ» [Employment Equality Directive], 
հոդված 2(բ), «Ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների 
մատուցման հարցում կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի կիրառման մասին» հրահանգ [Gender Goods and Services 
Directive], հոդված 2(1)(բ), «Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում 
հավասար հնարավորությունների ու կանանց և տղամարդկանց 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» 
հրահանգ (վերամշակված) [Gender Equality Directive (Reca¤)]:

65  ԱԵԴ, Բիլկա-Կաուֆհաուս ՍՊԸ-ն ընդդեմ Վեբեր Ֆոն Հարցի [Bilka-Kaufhaus 
GmbH v. Weber Von Hartz], գործ 170/84 [1986] ECR 1607, 13 մայիսի, 1986թ.:
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որ «Բիլ կայի կող մից ընտր-
ված մի ջո ցա ռում նե րը հա-
մա պա տաս խա նում են 
ձեռ  նար կու թյան իրա կան 
պա հանջ նե րին, հե տապնդ-
վող նպա տակ նե րին և ան-
հրա ժեշտ են դրանց իրա-
կա նաց ման հա մար»: Բիլ կան 
պն դել է, որ տար բե րակ ված 
վե րա բեր մուն քը նպա տակ 
ու ներ չխ թա նել կես դրույ քով 
աշ խա տան քը և առաջ քա շել 
լրիվ դրույ քով աշ խա տան քը, 

քա նի որ կես դրույ քով աշ խա տա կից ներն այն քան էլ հակ ված չէ-
ին աշ խա տել ե րե կո յան ժա մե րին կամ կի րա կի օ րե րին, ինչն էլ 
դժ վա րու թյուն ներ էր առա ջաց նում հա մա պա տաս խան թվով աշ-
խա տա կազմ ապա հո վե լու հար ցում: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ այս 
պն դում նե րը կա րող են օ րի նա չափ նպա տակ հան դի սա նալ: Այ-
նուա մե նայնիվ, այն չի տվել պա տաս խան այն հար ցին, թե արդյոք 
կեն սա թո շա կային կոր պո րա տիվ հա մա կար գից կես դրույ քով աշ-
խա տա կից նե րի բա ցա ռու մը հա մա չափ էր այս նպա տա կին հա-
սնե լու հետ: Ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի «ա նհ րա ժեշ տու թյան» 
պա հանջը են թադ րում է, որ պետք է ցույց տալ, որ գո յու թյուն չի 
ու նե ցել այլ ող ջա միտ այ լընտ րանք, որը կա րող էր ավե լի նվազ 
մի ջամ տու թյուն ու նե նալ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզբուն քին: 
Դա տա րանը եզ րա կաց րել է, որ գոր ծի փաս տե րին հա մա պա-
տաս խան օրենսդ րու թյան կի րա ռու մը պետք է թող նել ներ պե տա-
կան դա տար անի հայե ցո ղու թյա նը: 

2.6.3  Ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյան  
մի ջոց նե րի կիրա ռու մը 

Զ բաղ վա ծու թյան հա մա տեքս տում ԱԵԴ-ն այն քան էլ հակ ված չէ ըն-
դու նել տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը, որը հիմն վում է գոր ծա-
տու նե րի տն տե սա կան խն դիր նե րի հետ կապ ված կա ռա վար չա կան 

Տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի հա մա չա փու-
թյու նը գնա հա տե լու հա մար, դա տա րա նը պետք է 
հա մոզ վի, որ՝

չ կա այդ նպա տա կին հաս նե լու մեկ այլ մի ջոց, 
որն ավե լի քիչ մի ջամ տու թյուն կպատ ճա ռեր 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի իրա վուն քին: Այլ 
կերպ ասած՝ ստեղծ ված ան շա հա վետ իրա-
վի ճա կը հե տապնդ վող նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ վնա սի հնա րա վոր նվա-
զա գույն մա կար դակն է, 

 հե տապնդ վող նպա տա կը բա վա րար կեր պով 
կար ևոր է մի ջամ տու թյան նման մա կար դա կը 
հիմ նա վո րե լու հա մար: 
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պատ ճառ նե րի վրա: Սա կայն այն պատ րաստ է ըն դու նել տար բե րակ-
ված վե րա բեր մուն քը, որը հիմն վում է հար կային հետ ևանք նե րով սո ցի-
ա լա կան և զբաղ վա ծու թյան ուղ ղու թյամբ ավե լի լայն քա ղա քա կա նու-
թյան նպա տակ նե րի վրա: Վե րո հի շյալ նկա տա ռում նե րին վե րա բե րող 
դեպ քե րում ԱԵԴ-ը պե տու թյուն նե րին շնոր հում է ավե լի լայն «հայե-
ցո ղու թյան շր ջա նակ ներ»: ՄԻ ԵԿ-ի հա մա տեքս տում քիչ հա վա նա կան 
է, որ ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նի տար բե րակ ված վե րա բեր մունքն այն դեպ քում, 
երբ դա վե րա բե րում է այն հար ցե րին, որոնք ըն կած են ան ձնա կան 
ար ժա նա պատ վու թյան հիմ քում, ինչ պի սիք ռա սա յա կան և էթ նի կա-
կան պատ կա նե լու թյամբ հիմ քով խտ րա կա նու թյուն է, ան ձնա կան և 
ըն տա նե կան կյան քը, և ավե լի հակ ված է ըն դու նե լու տար բե րակ ված 
վե րա բեր մունքն ավե լի լայն սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան նկա-
տա ռում նե րից ել նե լով, մաս նա վո րա պես, ե րբ դրանք նա խա տե սում են 
հա մա պա տաս խան հար կային հետ ևանք ներ: ՄԻ ԵԴ-ն օգ տա գոր ծում 
«թույ լատ րե լի հայեցո ղու թյուն» եզ րույ թը, որը վե րա բե րում է տար բե-
րակ ված վե րա բեր մուն քի հիմ նա վոր ման գնա հատ ման առու մով պե-
տու թյան հայե ցո ղու թյա նը: Այն դեպ քե րում, ե րբ հայե ցո ղու թյան շր ջա-
նակ նե րը «նեղ» են, ՄԻ ԵԴ-ն իրա կա նաց նում է ավե լի ման րակր կիտ 
ու սում նա սի րու թյուն: 

2.6.4 Հա տուկ պաշտ պա նու թյունն ըստ  
ԵՄ իրա վուն քի 

Ինչ պես քն նարկ վել է վեր ևում, Խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի 
շրջա նակ նե րում կան մի շարք պաշտ պա նու թյան հա տուկ մի ջոց ներ, 
որոնք թույլ են տա լիս մի շարք հան գա մանք նե րում հիմ նա վո րել տար բե-
րակ ված վե րա բեր մուն քը: «Ի րա կան մաս նա գի տա կան պա հան ջը» տեղ է 
գտ ել հրա հանգ նե րից յու րա քան չյու րում (բա ցա ռու թյամբ «Ապ րանք նե րի 
մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում կա նանց 
և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման 
մա սին» հրա հան գի, որը չի վե րա բե րում զբաղ վա ծու թյան հար ցե րին): 
Այս պա հան ջը թույլ է տա լիս գոր ծա տու նե րին որո շա կի հատ կա նիշ նե րի 
հի ման վրա ցու ցա բե րել խտ րա կա նու թյուն, ե թե այդ հատ կա նի շը սեր-
տո րեն կապ ված է որո շա կի աշ խա տանք կա տա րե լու ու նա կու թյուն նե-
րի կամ տվյալ աշ խա տան քի հա մար պա հանջ վող որա կա վո րում նե րի 
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հետ66: Պաշտ պա նու թյան եր կու այլ հա տուկ մի ջոց տեղ են գտել մի այն 
«Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն 
ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գում» նախ՝ 
կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ հան դի սա ցող գոր ծա տու նե րի կող-
մից կրո նի և հա մոզ մունք նե րի հիմ քով խտրա կա նու թյան դրս ևոր ման 
թույ լատ րե լի ու թյու նը67, ապա՝ որո շա կի հան գա մանք նե րում տա րի քով 
պայ մա նա վոր ված խտ րա կա նու թյան դրս ևոր ման թույ լատ րե լի ու թյու նը68: 
ԱԵԴ-ի հս տակ մո տե ցու մը տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի պաշտ պա-
նու թյան մեկ նա բան ման առու մով թույլ է տա լիս են թադ րել, որ խտ րա-
կա նու թյան ար գել քի ցան կա ցած բա ցա ռու թյուն կդառ նա ման րա մասն 
մեկ նա բան ման առար կա, քա նի որ Դա տա րա նը շեշ տադ րու մը դնում է 
ԵՄ իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում ան ձանց հա մար ստեղծ ված յու րա քան-
չյուր իրա վուն քի կար ևո րու թյան վրա69: 

2.6.4.1 Ի րա կան և որո շիչ մաս նա գի տա կան պա հանջ ներ 

Խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի հա մա ձայն՝ այն քա նով, որ քա նով 
դրանք վե րա բե րում են զբաղ վա ծու թյան ոլոր տին.

«Ան դամ պե տու թյուն նե րը կա րող են նա խա տե սել, որ (ո րոշակի 

հատ կա նի շին) վերա բե րող առանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ-

մա նա վոր ված տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը չի հա մար վում 

66 Հոդված 14(2), «Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում հավասար 
հնարա վորությունների ու կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ 
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ 
(վերամշակված) [Gender Equality Directive (Reca¤)], հոդված 4, «Անկախ 
ռասայական և էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ [Racial Equality 
Directive], հոդված 4(1), «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ 
հավասար վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր 
սահմանող հրահանգ» [Employment Equality Directive]:

67   Հոդված 4(2), «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար 
վերաբերմունքն ապա հովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive]:

68   Հոդված 6, «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար 
վերաբերմունքն ապա հովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive]:

69   Տե՛ս, օրինակ՝ ԱԵԴ, Ջոնսոնն ընդդեմ Թագավորական Օլսթերի ոստի կա-
նության ոստիա կանապետի [John1on v. Chief Con1able of the Royal Ul1er 
Con1abulary], գործ 222/84 [1986] ECR 1651, 15 մայիսի, 1986թ., կետ 36:
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Խտ րա կա նու թյան կատեգորիաները և  պաշտպանության միջոց նե րը

խտ րա կա նու թյուն, ե թե այդ առանձ նա հատ կու թյունն իրա կան և 

որո շիչ մաս նա գի տա կան պա հանջ է՝ ել նե լով որո շա կի մաս նա գի-

տա կան գոր ծու նե ու թյան բնույ թից կամ այն իրա կա նաց նե լու հա մա-

տեքս տից՝ պայ մա նով, որ նպա տակն իրա վա չափ է, իսկ պա հան ջը՝ 

հա մա չափ»70: 

Այս հիմ նա վո րու մը թույլ է տա լիս գոր ծա տու նե րին դրս ևո րել խտ-
րա կա նու թյուն որո շա կի հատ կա նի շի հիմ քով, ե թե այս հատ կա նիշն 
ուղ ղա կի ո րեն վե րա բե րում է որո շա կի աշ խա տան քին հա մա պա տաս-
խա նու թյան կամ պար տա կա նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման ու նա կու-
թյուն նե րի պա հան ջին: 

Այժմ հս տակ հաս տատ վել են այն մաս նա գի տու թյուն նե րը, որոնք 
ազատ ված են իրա կան և որո շիչ մաս նա գի տա կան պա հան ջից: Հանձ-
նա ժո ղովն ընդ դեմ Գեր մա նի այի [Commission v. Germany] գոր ծում 
ԱԵԴ-ը, հիմն վե լով Հանձ նա ժո ղո վի սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյան 
ար գել քից ազատ ման ոլոր տի ու սում նա սի րու թյան վրա, նշել է այն 
որո շա կի մաս նա գի տու թյուն նե րը, որոնց դեպ քում հիմ նա վո րու մը կա-
րող է իրա կանաց վել71: Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել ար վես տի 
բնա գա վա ռի մաս նա գի տու թյուն նե րին, որոնք կա րող են պա հան ջել 
կոնկ րետ ան ձանց բնո րոշ որո շա կի հատ կա նիշ ներ, օ րի նակ՝ կա րող 
է պա հանջ վել ե րգ չու հի կա տար ման ոճին հա մա պա տաս խան լի նե-
լու հա մար, ե րի տա սարդ դե րա սան առանձ նա հա տուկ դե րա կա տար-
ման հա մար, աշ խա տու նակ ան ձ պա րի հա մար, կամ տղա մարդ կամ 
կին մո դել որո շա կի տե սա կի նո րաձ ևու թյան հա մար: Սա կայն այս քա-
նով հնա րա վոր չէ կազ մել սպա ռիչ ցան կը: Նմա նա տիպ պա հանջ նե րի 
այլ օ րի նակ նե րը կա րող են վե րա բե րել հաս տա տու թյան իս կու թյունն 

70  Հոդված 14(2), «Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում հավասար 
հնա  րա  վորու թյունների ու կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ 
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ 
(վերամշակված) [Gender Equality Directive (Reca¤)], հոդված 4, «Անկախ 
ռասայական և էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատմամբ հավասար 
վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ [Racial Equality 
Directive], հոդված 4(1), «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ 
հավասար վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր 
սահմանող հրահանգ» [Employment Equality Directive]:

71  ԱԵԴ, Հանձնաժողովն ընդդեմ Գերմանիայի [Commission v. Germany], գործ 
248/83 [1985] ECR 1459, 21 մայիսի, 1985թ.:
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Ձեռնարկ Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ

ապա հո վե լու նպա տա կով ազ գու թյամբ չի նա ցի նե րին չի նա կան ռես-
տո րա նում կամ կա նանց հա մար նա խա տես ված մարմ նա մար զա կան 
ակումբ նե րում կա նանց աշ խա տան քի ըն դուն մա նը: 

Օ րի նակ՝ Հանձ նա ժո ղովն ընդ դեմ Ֆրան սի այի [Commission v. France] 
գոր ծում ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, որ որոշ հան գա մանք նե րում հա-
կաօ րի նա կան չի դիտ վի տղա մարդ կանց հա մար նա խա տես ված 
բան տե րում հիմ նա կա նում թա փուր աշ խա տա տե ղե րի վե րա պա-
հու մը տղա մարդ թեկ նա ծու նե րին, իսկ կա նանց հա մար նա խա-
տես ված բան տե րում՝ կին թեկ նա ծու նե րին72: Սա կայն այս բա ցա-
ռու թյու նը կա րող էր կի րառ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ տվյալ 
աշ խա տանքն են թադ րում է գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց ժա մա նակ 
սե ռային պատ կա նե լու թյու նը կար ևոր է: Այս գոր ծում ֆրան սի ա-
կան իշ խա նու թյուն նե րը ցան կա ցել էին աշ խա տա տե ղե րի որո շա կի 
տո կո սը վե րա պա հել տղա մարդ թե կնա ծու նե րին, քա նի որ կա րող 
էր ուժ կի րա ռելու ան հրա ժեշ տու թյուն առա ջա նալ հնա րա վոր ան-
հանգս տու թյուն նե րը կան խար գե լե լու նպա տա կով, ինչ պես նաև 
իրա կա նաց նե լու այն պի սի պար տա կա նու թյուն ներ, որոնք կա րող 
էին ձեռ նարկ վել մի այն տղա մարդ կանց կող մից: Չնա յած ԱԵԴ-ը 
սկզ բուն քո րեն ըն դու նել է փաս տարկ նե րը՝ ֆրան սի ա կան իշ խա-
նու թյուն նե րը չեն բա վա րա րել թա փան ցի կու թյան պա հան ջը մի այն 
տղա մարդ կանց կող մից իրա կա նաց վող հա տուկ գոր ծո ղու թյուն-
ների մա սով, սե ռային հա մա պա տաս խա նու թյան վե րա բե րյալ ընդ-
հան րա ցում նե րը չեն բա վա րա րել: 

Օ րի նակ՝  Ջոնս թոն [Johnston] գոր ծում կին ոս տի կա նը, որն աշ խա տում 
էր Հյու սի սային Իռ լան դի ա յում, գան գատ է ներ կա յաց րել իր պայ-
մա նա գի րը չվե րակն քե լու ար դյուն քում: Գլ խա վոր ոս տի  կա նա պե տը 
հիմ նա վո րել է այս գոր ծո ղու թյունն այն հիմ քով, թե կին սպա նե րը չեն 
վե րա պատ րաստ վել հրա զե նին տի րա պե տե լու նպա տա կով: Հաշ վի 
առ նե լով այդ փաս տը՝ «ներ քին ան կար գու թյուն նե րի իրա վի ճակ նե-
րում կին ոս տի կան նե րի կող մից հրա զե նի կրու մը կա րող է առա ջա ցնել 
լրա ցու ցիչ ռիս կեր, ընդ հուպ վեր ջին նե րիս սպա նու թյուն, և կա րող է, 
այս պի սով, չհա մա պա տաս խա նել հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան 

72  ԱԵԴ, Հանձնաժողովն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Commission v. France], գործ 
318/86 [1988] ECR 3559, 30 հունիսի, 1988թ.:



73

Խտ րա կա նու թյան կատեգորիաները և  պաշտպանության միջոց նե րը

պա հանջ նե րին»: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ ե թե պետք է հաշ վի առ նել 
ոս տի կան նե րի ան վտան գու թյանն ուղղ ված սպառ նա լիք նե րը, դրանք 
պետք է հա վա սա րա պես ուղղ ված լի նեն կա նանց և տղա մարդ կանց, 
իսկ կա նայք չպետք է ավե լի մեծ ռիս կե րի են թարկ ված լի նեն: Բա ցա-
ռու թյամբ կա նանց բնո րոշ կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե րի հետ կապ-
ված հիմ նա վո րում նե րի, օ րի նակ՝ հղի ու թյան ժա մա նակ ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյան հար ցեր, տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը չի կա-
րող հիմ նա վոր վել այն պարզ հիմ քով, թե հան րային կար ծի քը պա-
հան ջում է երաշ խա վո րել կա նանց պաշտ պա նու թյու նը: 

Օ րի նակ՝ Մահլ բերգ [ Mahlberg] գոր ծում դի մու մա տուին, որը հղի էր, 
մեր ժել էին նշա նա կել բուժք րոջ մշ տա կան հաս տի քում, որի դեպ-
քում աշ խա տան քի զգա լի ծա վա լը պետք էր իրա կա նաց վեր վի րա-
հա տա րան նե րում73: Այս գոր ծո ղու թյու նը հիմ նա վոր վել է այն հիմ-
քով, թե ե րե խային կա րող էր վնաս պատ ճառ վել՝ հաշ վի առ նե լով 
վիրա հա տա րան նե րում վնա սա կար նյու թե րի հետ շփու մը: ԱԵԴ-ը 
եզ րա կաց րել է, որ քա նի որ խոս քը վե րա բե րում է մշ տա կան հաս-
տի քին, դի մու մա տուին տվյալ հաս տի քի մեր ժումն ան հա մա չափ է, 
քա նի որ վի րա հա տա րա նում աշ խա տե լու ան հնա րի նու թյունն ըն-
դա մե նը ժա մա նա կա վոր էր: Ե թե հղի կա նանց աշ խա տան քային 
պայ ման նե րի սահ մա նա փա կում նե րի պար տադ րումն ըն դու նե լի 
է, ապա սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հս տա կո րեն վե րա բեր վեն 
այն պար տա կա նու թյուն նե րին, որոնք կա րող են վնաս պատ ճա ռել 
ե րե խային կամ հղի կնո ջը և չպետք է առա ջաց նեն աշ խա տան քի 
ընդ հա նուր ար գելք: 

«Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն 
ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» նա-
խա բա նի 18-րդ կե տը հա տուկ ձևա կեր պում է տա լիս իրա կան և որո շիչ 
մաս նա գի տա կան պա հան ջի հիմ նա վոր մանը՝ ան վտան գու թյան և պաշտ-
պա նու թյան ոլոր տում հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հետ կապ ված: Այն 
ինք նին չի հան դի սա նում առան ձին հիմ նա վո րում/ պաշտ պա նու թյուն, 
սա կայն պետք է դի տարկ վի որ պես որո շա կի հա մա տեքս տում իրա կան և 
որո շիչ մաս նա գի տա կան պա հան ջի հետ ևանք նե րից մե կի ընդ գծում. 

73 ԱԵԴ, Մահլբուրգն ընդդեմ Մեկլենբուրգ–Պոմերանիայի մարզի դեմ [Mahlburg 
v. Land Mecklenburg-Vorpommern], գործ C-207/98 [2000] ECR I-549, 3 
փետրվարի, 2000թ.:
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«Սույն Հրա հան գով չի պա հանջ վում, մաս նա վո րա պես, զին ված 

ու ժե րում կամ ոս տի կա նու թյու նում, բան տե րում կամ ար տա կարգ 

իրա վի ճակ նե րի ծա ռա յու թյու նում աշ խա տան քի ըն դու նել կամ աշ-

խա տան քում պա հել այն ան ձանց, ով քեր չու նեն մի շարք այն պի սի 

գոր ծա ռույթ ներ կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն ներ, 

որոնք իրեն ցից կա րող է պա հանջ վել կա տա րել այդ ծա ռա յու թյուն-

նե րի գոր ծառ նա կան կա րո ղու թյուն նե րը պահ պա նե լու իրա վա չափ 

նպա տա կով»74:

 Ընդ հա նուր առ մամբ այս վե րա պա հու մը կա րող է կի րառ վել այն դեպ-
քե րում, ե րբ ֆի զի կա կան բարձր պատ րաստ վա ծու թյուն պա հան ջող 
աշ խա տան քը մերժ վում է որո շա կի տա րի քի կամ հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց: Այս կա պակ ցու թյամբ Հրա հան գի 3-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տը թույլ է տա լիս ան դամ պե տու թյուն նե րին չկի րա ռել այս 
հրա հան գի դրույթ նե րը զին ված ու ժե րում: Չնա յած այս դրույ թը նե-
րառ ված չի «Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար ցե րում հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ու կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա-
վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի 
վե րա նայ ված տար բե րա կում՝ հնա րա վոր է պատ կե րաց նել, թե ինչ-
պես է գոր ծում այդ դրույ թը՝ ու սում նա սի րե լով սե ռի հիմ քով խտ րա-
կա նու թյան և զին ված ու ժե րի վե րա բե րյալ այս եր կու գոր ծե րը: Այս 
գոր ծե րը դա տա րա նի կող մից ու սում նա սիր վել են «Աշ խա տան քում 
և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու 
հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» 2-րդ հոդ վա ծի 
2-ր կե տի հա մա ձայն, որը նա խա տե սում էր «ի րա կան և որո շիչ մաս-
նա գի տա կան պա հան ջը», որն այ սու հետ տեղ է գտել վե րա նայ ված 
«Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար ցե րում հա վա սար հնա րա վո-
րու թյուն նե րի ու կա նանց և տղամարդկանց նկատ մամբ հա վա սար 
վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի 14-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տում: 

Օ րի նակ՝ Սիր դար [Sirdar] գոր ծում դի մու մա տուն ռազ մա կան հա-
տուկ ու ժե րի ստո րա բա ժա նու մում ծա ռայել է որ պես խո հա րար: Նա 

74   «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար վերաբերմունքն 
ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող» հրահանգ 
[Employment Equality Directive] 2000/78/EC, OJ L 303, 2.12.2000, էջ 17:
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ազա տ վել է աշ խա տան քից հաս տիք նե րի կր ճատ ման պատ ճա ռով, 
որը պայ մա նա վոր ված էր ռազ մա կան ծախ սե րի նվա զեց ման հետ, 
որի հետ մեկ տեղ տվյալ ու ժե րում ներ մուծ վել էր «հա մա փո խա րի-
նե լու թյան» սկզ բուն քը75: Հա մա ձայն «հա մա փո խա րի նե լու թյան» 
սկզ բուն քի՝ յու րա քան չյուր ոք պետք է կա րո ղա նա իրա կա նաց նել 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ՝ հաշ վի առ նե լով կադ րային դժ վա-
րու թյուն նե րը: ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րեց, որ մի այն տղա մարդ կան ցից 
կազմ ված ու ժե րի ստեղ ծու մը հիմ նա վոր ված է մար տա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյան ե րաշ խա վոր ման առու մով, 
ուս տի հա մա փո խա րի նե լի ու թյան սկզ բուն քը բա ցա ռում է կա նանց 
մաս նակ ցու թյու նը: Դա տա րանն ըն դու նեց այս հիմ նա վո րու մը, քա-
նի որ ռազ մա կան հա տուկ ու ժե րը փոքր ստո րա բա ժա նում ներն են 
առա ջին գծում գոր ծո ղու թյուն ներ իրա կանաց նե լու հա մար: ԱԵԴ-ը 
հա մա րեց, որ այս դրույթն ան հրա ժեշտ է մար տա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ար դյու նա վե տու թյունն ապա հո վե լու նպա տա կին հաս-
նե լու հա մար: 

Օ րի նակ՝ Կրայել [Kreil] գոր ծում դի մու մա տուն դի մել էր զին ված ու-
ժե ր որ պես էլեկտ րիկ աշ խա տե լու հա մար76: Սա կայն նրա դի մու մը 
մերժ վում է, քա նի որ հրա զե նի օգտա գոր ծում են թադ րող ցան կա-
ցած պաշ տոն բա ցառ վում է կա նանց հա մար, որոնք զին ված ու ժե-
րում կա րող են աշ խա տել մի այն բժշ կա կան և ե րաժշ տա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րում: ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րեց, որ կա նանց ներգ րավ ման 
բա ցա ռու մը բա վա կա նին լայն շր ջա նակ ներ ու նի, քա նի որ այն կա-
րող է վե րա բեր ել զին վո րա կան գրե թե բո լոր պաշ տոն նե րին մի այն 
այն պատ ճա ռով, որ որո շա կի դեպ քե րում կա նայք կա րող են ստիպ-
ված լի նել հրա զեն օգ տա գոր ծելու: Բա ցառ ման ցան կա ցած հիմ նա-
վո րում պետք է սեր տո րեն կապ ված լի նի որո շա կի հաս տիք նե րին 
բնո րոշ գոր ծա ռույթ նե րի հետ: Դա տա րա նը կաս կա ծի տակ դրեց 
նաև կա ռա վա րու թյան հիմ նա վո րում նե րի ար ժա նա հա վա տու-
թյու նը, քա նի որ կա նանց հա մար նա խա տես ված պաշ տոն նե րին 

75   ԱԵԴ, Սիրդարն ընդդեմ Զինված ուժերի և Պաշտպանության պետքար-
տուղարի [Sirdar v. The Army Board and Secretary of State for Defence] գործ 
C-273/97 [1999] ECR I-7403, 26 հոկտեմբերի, 1999թ.:

76   ԱԵԴ, Կրայելն ընդդեմ Գերմանիայի դաշնության [Kreil v. Bundesrepublik 
Deutschland], գործ C-285/98 [2000] ECR I-69, 11 հունվարի, 2000թ.:
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հա վակ նե լու հա մար, նրանք, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է ան ցնեն 
զեն քի օգ տա գործ ման տար րա կան վե րա պատ րաս տում ինք նա-
պաշտ պա նու թյան և այլ անձանց պաշտ պա նու թյան նպա տա կով: 
Ո ւս տի, Դա տա րա նը հա մա րել է, որ ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռու մը 
հա մա չափ չի ե ղել հե տապնդ վող նպա տա կի հա մե մա տու թյամբ: 
Ա վե լին՝ կա նանց և տղա մարդ կանց միջև տար բե րա կու մը չպետք է 
կա տար վեր այն հիմ քով, թե կա նայք կա րիք ու նեն ավե լի մեծ պաշ-
տ պա նու թյան, ե թե դրանք պայ մա նա վոր ված չեն ե ղել կա նանց 
բնո րոշ իրա վի ճակ նե րին հա տուկ գոր ծոն նե րով, ինչ պի սին հղի ու-
թյան ժա մա նակ պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյունն է: 

Հա տուկ պաշտ պա նու թյան կամ ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի կա ռա-
վար ման ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու նավե տու թյամբ կամ կա տա րո-
ղու նա կու թյամբ պայ մա նա վոր ված սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյան 
հիմ նա վո րու մը կա րող է ժա մա նա կի ըն թաց քում դառ նալ ավե լի ու 
ավե լի դժ վար՝ հաշ վի առ նե լով սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում նե րի, ինչ-
պես նաև կա նանց և տղա մարդ կանց դե րա կա տա րում նե րի զար գա-
ցում նե րը: Ուս տի, ան դամ պե տու թյուն նե րը ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ պար տա վոր ված են վե րա նայել գոր ծող սահ մա նա փա կում նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը77:

2.6.4.2 Կ րո նա կան հաս տա տու թյուն ներ 

«Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն 
ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գը» 
թույլ է տա լիս մաս նա վո րա պես «կ րո նի» կամ «հա մոզ մունք նե րի» վրա 
հիմն ված կազ մա կեր պու թյուն նե րին որո շա կի պայ ման ներ պար տադ-
րել իրենց աշ խա տա կից նե րին: Հրա հան գի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը 
սահ մա նում է, որ այն չի մի ջամ տում «ե կե ղե ցի նե րի կամ այլ պե տա կան 
կամ մաս նա վոր այն կազ մա կեր պու թյուն նե րի իրա վունք նե րին, որոնց 
բա րո յա կան նոր մե րը հիմն ված են կրո նի կամ հա մոզ մունք նե րի վրա... 
և որոնք պա հան ջում են իրենց հա մար աշ խա տող ան ձանց գոր ծել 

77   Հոդված 31(3), «Աշխատանքի և զբաղվածության հարցերում հավասար 
հնարավո րու թյունների ու կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ 
հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ 
(վերամշակված) [Gender Equality Directive (Reca¤)]: 
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Խտ րա կա նու թյան կատեգորիաները և  պաշտպանության միջոց նե րը

բա րեխղ ճո րեն և հա վա տար մո րեն՝  կազ մա կեր պու թյան բա րո յա կան 
նոր մե րին հա մա հունչ»: Ա վե լին՝ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ 
հան դի սա ցող գոր ծա տու նե րը կա րող են «ի րա կան և որո շիչ մաս նա-
գի տա կան պա հան ջի» շր ջա նակ նե րում ցու ցա բե րել տար բե րակ ված 
վե րա բեր մունք տվյալ կազ մա կեր պու թյան կրո նա կան սկզ բունք նե րի 
հի ման վրա: 

Այս պի սով, Հրա հան գի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը թույլ են 
տա լիս այն պի սի կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ինչ պի սիք, օ րի նակ, ե կե-
ղե ցի ներն են, մեր ժել կա նանց ըն դու նելու քա հա նա յա պե տի, քա հա-
նայի պաշ տոն նե րում, քա նի որ դա չի հա մա պա տաս խա նում կրո նի 
բա րո յա կան նոր մե րին: Ե թե ԱԵԴ-ը դեռևս հնա րա վո րու թյուն չի ու-
նե ցել մեկ նա բա նելու այս դրույ թը, որոշ ներ պե տա կան դա տա րան-
ներ ար դեն անդրա դար ձել են այս հար ցին: Ստորև ներ կա յաց վում են 
եր կու գոր ծեր, ուր սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հիմ քով տար բե րակ ված 
վե րա բեր մուն քի հիմ նա վոր ման հա մար վկա յա կոչ վել են կրո նա կան 
հա մոզ մունք նե րը: 

Օ րի նակ՝ ֆին նա կան դա տա րա նի կող մից քնն ված գոր ծում Ֆին-
լան դի այի ավե տա րան չա կան լյու թե րյան ե կե ղե ցին հա մա սե ռա մոլ 
ան ձին մեր ժել է նշա նա կել քա հա նայի փո խա նոր դի պաշ տո նում78: 
Վաա սայի վար չա կան դա տա րա նը չե ղյալ է հա մա րել այդ որո շու-
մը, քա նի որ հե տե րո սեք սուա լու թյու նը այս պաշ տո նի հա մար չէր 
կա րող հան դի սա նալ «ի րա կան և որո շիչ մաս նա գի տա կան պա-
հանջ»: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել այն փաս տին, 
որ քա հա նա նե րի և նրանց փո խա նորդ նե րի նշա նակ ման վե րա բե-
րյալ ե կե ղե ցու ներ քին կա նո նա կար գում սե ռա կան կողմ նո րոշ ման 
վե րա բե րյալ չկար որ ևէ հի շա տա կում: 

Օ րի նակ՝ Ա մի կուս [Amicus] գոր ծում ՄԹ դա տա րա նից պա հանջ վել 
է որո շում կա յաց նել «Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա-
վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր 
սահ մա նող հրա հան գի» հետ իրա կան և որո շիչ մաս նա գի տա կան 

78   Վաասայի վարչական դատարան, Ֆինլանդիա [Vaasa Admini¤rative 
Tribunal, Finland, Vaasan Hallinto-oikeus] - 04/0253/3. Անգլերեն սեղմագիրը 
հասանելի է ՀԻԳ-ի (FRA) տեղեկատվական պորտալում, գործ 187-1:
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Ձեռնարկ Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ

պա հան ջը կրո նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մա տեքստ տե ղա-
փո խող ներ պե տա կան օ րենք նե րի հա մա տե ղե լի ու թյան մա սին79: 
Դա տա րանն ընդ գծել է, որ ան հրա ժեշտ է ման րակրկ տո րեն մեկ նա-
բա նել հա վա սար վե րա բեր մունք կի րա ռե լու սկզ բուն քի ցան կա ցած 
բա ցա ռու թյուն: Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան ձևա կերպ ման հա-
մա ձայն՝ տար բե րակ ված վե րա բեր մունքն ըն դու նե լի է, ե թե աշ խա-
տան քը «կ րո նի կազ մա կերպ ման նպա տա կով է»: Այս առու մով դա-
տա րա նն ընդ գծել է, որ այս ձևա կեր պումը հս տա կո րեն շատ ավե լի 
սահ մա նա փա կող է, քան «կ րո նա կան կազ մա կեր պու թյան կա րիք-
նե րի ապա հով ման նպա տա կով է» ձևա կեր պու մը: Այս պի սով, Դա-
տա րանն ըն դու նել է Կա ռա վա րու թյան փաս տարկ նե րը, հա մա ձայն 
որոնց՝ բա ցա ռու թյու նը կա րող է կի րառ վել կրո նի ներ կա յաց ման 
կամ զար գաց ման առա քե լու թյան հետ կապ ված շատ սահ մա նա-
փակ թվով պաշ տոն նե րի՝ կրո նա կան ղե կա վար նե րի դեպ քում: Այս 
բա ցա ռու մը թույլ չի տա լիս կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին, 
ինչ պի սիք կրո նա կան դպ րոց ներն են կամ կրո նա կան ծե րա նոց նե րը, 
պն դել, թե ու սուց չի կամ դա յա կի պաշ տոն նե րը «կ րո նի կազ մա կերպ-
ման նպա տա կի» մասն են, այլ վե րոն շյալ պաշ տոն նե րը հա մա պա-
տաս խա նա բար ծա ռա յում են կր թու թյան և առող ջա պա հու թյան կամ 
խնամ քի ապա հով ման նպա տակ նե րին: 

2.6.4.3  Տա րի քի հիմ քով բա ցա ռու թյուն ներ 

«Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն 
ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» 6-րդ 
հոդ վա ծը նա խա տե սում է տա րի քի հիմ քով տար բե րակ ված վե րա բեր-
մուն քի եր կու առան ձին հիմ նա վո րում: 

Հ րա հան գի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը թույ լատ րում է խտ րա կա նու-
թյուն դրս ևո րել, եթե այն պայ մա նա վոր ված է «զ բաղ վա ծու թյան 

79   (Ռ.-ի դիմումի հիման վրա) Բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության 
Ամիկուս մասնաճյուղն ընդդեմ Առևտրի և արդյունաբերության 
պետքարտուղարի դեմ [Amicus MSF Section, R (on the application of) v. 
Secretary of State for Trade and Indu1ry] [2004] EWHC 860 (Admin), ՄԹ 
գերագույն դատարան [UK High Court], 26 ապրիլի 2004թ., Անգլերեն 
սեղմագիրը հասանելի է ՀԻԳ-ի (FRA) տեղեկատվական պորտալում: 
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Խտ րա կա նու թյան կատեգորիաները և  պաշտպանության միջոց նե րը

ապա հով ման օ րի նա կան քա ղա քա կա նու թյամբ, աշ խա տան քային շու-
կայի ու մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման նպա տակ նե րով»՝ հա-
մա չա փու թյան պայ մա նով: Հրա հան գը տրա մադ րում է սահ մա նա փակ 
թվով օ րի նակ ներ, որոնց դեպ քում տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը 
կա րող է հիմ նա վոր վել: 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի (բ) են թա կե տը թույլ 
է տա լիս «ամ րագ րել աշ խա տան քի կամ աշ խա տան քի հետ կապ ված 
որոշ առա վե լու թյուն նե րից օ գտ վե լու մատ չե լի ու թյան հա մար տա րի-
քային, մաս նա գի տա կան փոր ձի կամ ծա ռա յու թյան մեջ ավագ պաշ-
տոն զբա ղեց նե լու վե րա բե րյալ նվա զա գույն պա հանջ նե րը»: Սա կայն 
այս ցան կը չի կա րող ամ բող ջա կան հա մար վել և կա րող է ընդ լայն վել 
լրա ցու ցիչ դեպ քե րով: 

6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը թույ լատ րում է տա րի քի հիմ քով խտ րա-
կա նու թյան դրս ևո րու մը սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հա մա կար-
գե րին ան դա մակց ման և նպաստ նե րի ստաց ման առու մով: Այս դեպ-
քում ան հրա ժեշ տու թյուն չի առա ջա նում դի տար կելու մի ջո ցառ ման 
հա մա չա փու թյու նը: 

Օ րի նակ՝ Պա լա սի ոս [Palaciօs] գոր ծում ԱԵԴ-ն առա ջին ան գամ առիթ 
ունե ցավ դի տար կե լու 6-րդ հոդ վա ծի գոր ծո ղու թյան շր ջա նակ նե րը, 
քա նի որ դա տա րա նը պետք է քն նար կեր այդ հոդ վա ծի կի րա ռու մը 
կեն սա թո շա կային պար տա դիր տա րի քի հա մա տեքս տում80: Եզ րա-
կաց նե լով, որ կեն սա թո շա կային պար տա դիր տա րի քը չի են թարկ-
վում է 6-րդ հոդ վա ծին՝ ԱԵԴ-ն այ նու հետև փոր ձել է պար զել, թե 
արդյոք այդ մի ջո ցա ռու մը կա րող է օբյե կտի վո րեն հիմ նա վոր վել: Այս 
առու մով ԱԵԴ-ը կար ևոր է հա մա րել հետ ևյալ խն դիր նե րը.

Ա ռա ջին՝ ի սկզ բա նե մի ջո ցա ռումն ուղ ղա կի ո րեն նա խա տես վել էր 
գոր ծազր կու թյան բարձր մա կար դակ ու նե ցող տն տե սա կան ֆո նին 
աշ խա տա շու կա յում հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծե լու հա մար, 

Երկ րորդ՝ առ կա ապա ցույց նե րը վկա յում են, որ այդ ան ցու մային մի-
ջո ցա ռումն ըն դուն վել է արհ մի ու թյուն նե րի և գոր ծա տու նե րի մի ու-
թյուն նե րի պա հան ջով սե րունդ նե րի միջև աշ խա տան քի ավե լի խե-
լա միտ բաշ խու մը խթա նե լու նպա տա կով, 

80  ԱԵԴ, Պալասիոս դե լա Վիլլան ընդդեմ Կորտեֆիել սերվիսիոս ՍՊԸ-ի 
[Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA], գործ C-411/05 [2007] ECR I-8531, 
16 հոկտեմբերի, 2007թ.:
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Եր րորդ՝ արհ մի ու թյուն նե րի և գոր ծա տու նե րի մի ու թյուն նե րի հա-
մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ կր կին ըն դուն վել էր թիվ 14/2005 օ րեն-
քը, սա կայն այս ան գամ հս տա կո րեն ար տա հայտ ված պա հան ջով, 
հա մա ձայն որի՝ մի ջո ցա ռու մը «կապ ված է այն նպա տակ նե րի հետ, 
որոնք հա մա հունչ են զբաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա նու թյուն հետ և 
սահ ման ված են կոլ եկ տիվ պայ մա նագ րում», 

Չոր րորդ՝ պար տա դիր կեն սա թո շա կի վե րա բե րյալ դրույ թը կո լեկ-
տիվ պայ մա նագ րում նե րառ վել էր «զբաղ վա ծու թյան խթան ման 
շա հե րից» ել նե լով: 

Քն նար կե լով այս գոր ծոն նե րը՝ ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, որ «իր իսկ 
հա մա տեքս տում դի տար կե լիս ան ցու մային դրույ թը նպա տակ է 
ու նե ցել կար գա վո րել ներ պե տա կան աշ խա տա շու կան, մաս նա-
վո րա պես՝ գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը զս պե լու նպա տա կով»: 
Հիմն վե լով վե րո հի շյա լի վրա՝ ԱԵԴ-ը որո շել է, որ կո լեկ տիվ 
պայ մա նա գիրն իրա վա չափ նպա տակ է հե տապն դել: Ըն դու նե-
լով, որ հե տապնդ վող նպա տակն իրա վա չափ է ե ղել, այ նու հետև 
ԱԵԴ-ը պետք է դի տար կեր, թե արդյոք մի ջո ցա ռու մը «ն պա տա-
կա հար մար էր և ան հրա ժեշտ» այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար: 
ԱԵԴ-ը հի շեց րել է, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը սո ցի ա լա կան և 
զբաղ վա ծու թյան ոլորտ նե րում օ գտ վում են հայե ցո ղու թյան լայն 
սահ ման նե րից, որի ար դյուն քում «հա տուկ դրույթ նե րը կա րող են 
տար բեր լի նել ան դամ պե տու թյան իրա վի ճա կի հետ կապ ված»: 
Ա ռանց քային պա հանջն էր այն էր, որ հա մա պա տաս խան աշ խա-
տա կից նե րի հա մար հա սա նե լի լի ներ կեն սա թո շա կային ֆոն դը, 
որը «պետք է ող ջա միտ մա կար դակ ու նե նար»: Նույն քան կար-
ևոր էր նաև այն փաս տը, որ տվյալ դրույթ նե րը սահ ման վել էին 
արհ մի ու թյուն նե րի և գոր ծա տու նե րի մի ու թյուն նե րի միջև կնք-
ված կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով, որն առ կա գոր ծըն թաց նե րում 
ստեղ ծել էր ճկու նու թյան մի մա կար դակ, որի հա մա ձայն թո շա կի 
ան ցման վե րա բե րյալ որոշ ման կա յաց ման ժա մա նակ հաշ վի էր 
առն վում հա մա պա տաս խան աշ խա տան քային շու կան և որո շա-
կի մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րը: Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը՝ 
ԱԵԴ-ը որո շել է, որ ան ցու մային մի ջո ցա ռու մը, որը վե րա բեր վել 
էր պրն Պա լա սի ո սին, և կոլ եկ տիվ պայ մա նա գիրն օբյեկ տի վո րեն 
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հիմ նա վոր ված էր և, հետ ևա բար, հա մա տե ղե լի Հրա հան գի շր ջա-
նակ նե րի հետ: ԱԵԴ-ի կող մից ընդ գծ ված մո տե ցու մից հետ ևում է, 
որ 6–րդ հոդ վա ծը պետք է ու սում նա սիր վի նույն կերպ, ինչ օբյեկ-
տիվ հիմ նա վո րու մը վեր ևում քն նարկ ված խտ րա կա նու թյան ար-
գել ման այլ տե սակ նե րի դեպ քում: 

Օ րի նակ՝ ՄաքՔալ լոք [MacCulloch] գոր ծում ՄԹ դա տա րա նի ու սու-
մնա սիր մանն էր ներ կա յաց վել աշ խա տող նե րի ար ձակ ման նպաս-
տի վճար ման հա մա կար գը, որը նա խա տե սում էր ար ձակ ման 
նպաստ նե րի ավե լա ցում՝ տա րի քին և աշ խա տան քային ստա ժին 
հա մա պա տաս խան81: Այս մի ջո ցառ ման ար դյուն քում ակն հայտ էր, 
որ ավե լի մե ծա հա սակ աշ խա տա կից նե րը, որոնց ստաժն ավե լի 
մեծ էր, պետք է ստա նային ար ձակ ման ավե լի մեծ նպաստ, քան 
ե րի տա սարդ և ան ձնա կազ մին ավե լի ուշ մի ա ցած աշ խա տա կից նե-
րը: Միացյալ Թագավորության վե րաքն նիչ դա տա րանն ըն դու նեց, 
որ սկզ բուն քո րեն այս մի ջո ցա ռու մը կա րող է օբյեկ տի վո րեն հիմ-
նա վոր վել որ պես ավե լի հին աշ խա տա կից նե րի հա վա տար մու թյու-
նը հա տու ցե լու մի ջոց՝ աշ խա տա շու կա յում նրանց խո ցե լի ու թյու նը 
հաշ վի առ նե լով, ավե լի մե ծա հա սակ աշ խա տա կից նե րին ավե լի 
մեծ նպաստ ներ տրա մադ րե լով, ինչ պես նաև որ պես հին աշ խա տա-
կից նե րի ազատ ման խրա խուս ման մի ջոց ավե լի ե րի տա սարդ աշ-
խա տա կից նե րի հա մար տե ղեր ստեղ ծե լու նպա տա կով: Այ նու ամե-
նայ նիվ, դա տա րա նը տվել է ցու ցում ներ, թե ինչ մո տե ցում պետք է 
ցու ցա բե րել օբյեկ տիվ հիմ նա վոր ման հար ցին՝ մի ա ժա մա նակ նշե-
լով, որ հա մա չա փու թյան հար ցը պա հան ջում է ավե լի ընդ լայն ված 
ուսում նա սի րու թյուն մինչև օբյեկ տիվ հիմ նա վոր ման մա սին եզ րա-
կա ցու թյուն ներ տա լը: 

Օ րի նակ՝ Հյու թեր [Hütter] գոր ծում ԱԵԴ-ը պետք է ու սում նա սի րեր 
ավստ րի ա կան օրենսդ րու թյան մի դրույթ, որի հա մա ձայն մինչև 18 
տա րին լրա նա լը ձեռք բեր ված աշ խա տան քային փոր ձը չպետք է 
հաշ վի առն վի վար ձատ րու թյան սահ ման ման հա մար: Հյու թե րը և իր 
գոր ծըն կե րու հի նե րից մե կը սո վո րել են Գրա ցի տեխ նո լո գի ա կան 

81 ՄաքՔալլոքն ընդդեմ Իմպերիալ Չեմիկալ Ինդաստրիս ԲԲԸ-ի դեմ 
[Mac  Culloch v. Imperial Chemical Indu1ries plc] [2008] IRLR 846, ՄԹ 
Աշխատաքային հարցերի վերաքննիչ դատարան, 22 հուլիսի, 2008թ.:
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ու սում նա րա նում, որից հե տո նրանց եր կու սին էլ առա ջարկ վել 
է ե ռամ սյա աշ խա տան քային պայ մա նա գիր: Վե րոն շյալ օրենսդ-
րու թյան հի ման վրա պրն Հյու թե րի 18 տա րին նոր էր լրա ցել, իսկ 
նրա վար ձատ րու թյու նը սահ ման վել էր իր 6,5 ամս վա աշ խա տան-
քային փոր ձի հի ման վրա, մինչ դեռ իր գոր ծըն կե րու հին, որը 22 ամ-
սով ավե լի մեծ էր պրն Հյու թե րից, ստա նում էր 28,5 ամս վա աշ-
խա տան քային փոր ձի հի ման վրա սահ ման ված վար ձատ րու թյուն: 
Ար դյուն քում առա ջա ցել էր ամ սա կան վար ձատ րու թյուն նե րի միջև 
տար բե րու թյուն, չնա յած եր կուսն էլ ու նե ին աշ խա տան քային փոր ձի 
հա վա սար մա կար դակ: 

Պրն Հյու թե րը գան գատ է ներ կա յաց րել՝ պն դե լով, որ տվյալ օ րենքն 
ավե լի բա րեն պաստ է այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր աշ խա տան-
քային փորձ են ձեռք  բե րել 18 տա րե կա նից հե տո: ԱԵԴ-ն ըն դու նել է, 
որ օ րենսդ րու թյան հիմ նա կան նպա տա կը կա րող է իրա վա չափ լի-
նել հետ ևյալ պատ ճառ նե րով՝ (1) որ պես զի ընդ հա նուր միջ նա կարգ 
կր թու թյուն ստա ցած ան ձինք մաս նա գի տա կան որա կա վո րում 
ստա ցած ան ձանց հա մե մա տու թյամբ չգտն վեն ան բա րեն պաստ 
իրա վի ճա կում, (2) որ հնա րա վոր լի նի խու սա փել ծախ սա տար 
աշա կեր տու թյու նից և, այս պի սով, խրա խու սե լ աշ խա տա շու կա-
յում ար դեն նման ու սու ցում ստա ցած ե րի տա սարդ նե րի ին տեգ րա-
ցու մը: Նշե լով, որ ան դամ պե տու թյուն ներն ու նեն հայե ցո ղու թյան 
բա վա կա նին լայն շր ջա նակ ներ իրա վա չափ նպա տա կի նպա տա-
կա հար մա րու թյու նը և ան հրա ժեշ տու թյու նը սահ մա նե լու հար ցում, 
Դա տա րա նը գտավ, որ այս գոր ծում պե տու թյու նը պատ շաճ կեր-
պով չի կա տա րել օբյեկ տիվ հիմ նա վո րում, քա նի որ մի ջո ցա ռումն 
ան հա մա չափ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ե րի տա սարդ աշ խա տող նե-
րի վրա, մաս նա վո րա պես այն դեպ քում, ե րբ աշ խա տան քային հա-
վա սար փոր ձի առ կա յու թյան դեպ քում, ավե լի տա րի քա վոր աշ խա-
տա կիցն ավե լի բարձր վար ձատ րու թյուն է ստա նում, ինչ պես այս 
գոր ծում:

 Հարկ է նշել, որ այս մո տե ցու մը հա մա հունչ է ՄԻ ԵԴ-ի մո տեց ման 
հետ, որը ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նակ նե րում ար դեն ու սում նա սի րել է կեն-
սա թո շա կային տար բեր տա րիք նե րի հար ցը, որին հե տա գա յում 
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կանդ րա դառ նանք 4.2. կե տում Ստեկ [Stec] գոր ծի շր ջա նակ նե րում: 
Այս իմաս տով տա րի քի հիմ քով բա ցա ռու թյուն նե րը հա մա պա տաս-
խա նում են դա տա րա նի մո տեց մա նը զբաղ վա ծու թյան և սո ցի ա լա կան 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա վոր ման առու մով: 

Հիմն ա կան կե տեր

� ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նակ նե րում ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դեպ քում օգ տա-
գործ վում է ընդ հա նուր պաշտ պա նու թյուն: Իսկ ԵՄ իրա վուն քում առ-
կա են ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան հա տուկ մի ջոց-
ներ, որոնք վե րա բեր վում են զբաղ վա ծու թյան ոլոր տին: 

� Ա նուղ ղա կի խտ րականու թյու նը ԵՄ կամ ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նակ նե-
րում են թա կա է օբյեկ տիվ հիմ նա վոր ման հի ման վրա ընդ հա նուր 
պաշտ պա նու թյան: 

� Տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը կա րող է հիմ նա վոր վել, ե թե այն հե-
տապն դում է իրա վա չափ նպա տակ, իսկ այդ նպա տա կին հաս նե լու 
մի ջոց նե րը հա մա չափ են և ան հրա ժեշտ: 

� Ի լրումն ԵՄ Խտ րա կա նու թյան դեմ իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում անուղ-
ղա կի խտ րա կա նու թյան հիմ նա վոր ման հա մար ընդ հա նուր պաշտ պա-
նու թյան մի ջոց նե րի՝ գո յու թյուն ու նեն այլ հա տուկ հիմ նա վո րում ներ.
1) իրա կան և որո շիչ մաս նա գի տա կան պա հանջ ներ, 
2) կրո նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ կապ ված բա ցա ռու թյուն ներ, 
3) մաս նա վո րա պես տա րի քի հիմ քով խտ րա կա նու թյան           

բա ցա  ռու թյուն ներ: 

� Տա րի քի հիմ քով խտ րա կա նու թյան դրս ևո րումը ԵՄ իրա վուն քի տե-
սան կյու նից մի ակ որո շա կի հատ կա նիշն է, որի դեպ քում ուղ ղա կի խտ-
րա կա նու թյու նը կա րող է օբյեկ տի վո րեն հիմ նա վոր ված լի նել: 
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Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն

Bamforth, Malik and O’Cinneide, Discrimination Law: Theory and Context 
(London, Sweet and Maxwell, 2008), Chapters 4, 5, 6, 8 [ Բեմ ֆորթ, Մա լիկ 
և Օ’Սին նեդ, «Խտ րա կա նու թյան իրա վունք՝ տե սու թյու նը և հա մա տեքս-
տը» (Լոն դոն, Սվիթ և Մաքս վել, 2008), գլուխ ներ 4, 5, 6, 8]

Barnard, EC Employment Law (Oxford, Oxford University Press, 2009), 
Chapters 6, 7, 8, 9, 10 [Բար նար, «ԵՄ աշ խա տան քային իրա վուն քը», 
(Օ քս ֆորդ, Օ քս ֆոր դի հա մալ սա րա նի մա մու լի բա ժին, 2009թ.), գլուխ ներ 
6, 7, 8, 9, 10]

Bercusson, European Labour Law (Cambridge, Cambridge University Press, 
2009), Chapters 10, 11, 22[ Բեր կաս սոն, «Աշ խա տան քային եվ րո պա կան 
իրա վունք» (Քեմբ րիջ, Քեմբ րի ջի հա մալ սա րա նի մա մու լի բա ժին, 
2009թ., գլուխ ներ 10, 11, 12]

Dubout, “L’interdiction des discriminations indirectes par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme: rénovation ou révolution ? Epilogue 
dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque, Cour européenne 
des droits de l’homme (Grande Chambre), 13 novembre 2007”, 19 Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, (2008) 75.[ Դյու բու, «Մար դու իրա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից անուղ ղա կի խտ րա կա-
նու թյան ար գել քը՝ վե րա փո խո՞ւմ, թե՞ հե ղա փո խում: Դ.Հ-ն և այլոք 
Չե խի այի Հան րա պե տու թյան դեմ գոր ծի վճռի վեր ջա բա նը, Մար դու 
իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան (Մեծ պա լատ), 13 նոյեմ բե րի, 
2007թ.», Մար դու իրա վունք նե րի վե րա բե րյալ ե ռամ սյա կային տե ղե կա-
գիր թիվ 19]

Ellis, EU Anti-Discrimination Law (Oxford, Oxford University Press, 
2005), Chapter 6 [Էլ լիս, «Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան իրա-
վուն քը», (Օ քս ֆորդ, Օ քս ֆոր դի հա մալ սա րա նի մա մու լի բա ժին), 
գլուխ 6] 

ERRC/Interights/MPG Strategic Litigation of Race Discrimination in Eu-
rope: from Principles to Practice (Nottingham, Russell Press, 2004), Annex 
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5 [Գն չու նե րի իրա վունք նե րի եվ րո պա կան կենտ րոն (ERRC)/ Մար դու 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային կենտ րոն (Interights)/ 
Միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան խումբ (MPG) «Եվ րո պա յում ռա սա-
յա կան պատ կա նե լու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյան ռազ մա վա րա կան 
դա տա վա րու թյուն՝ սկզ բունք նե րից մինչև պրակ տի կա» (Նո թին գեմ, 
Ռաս սել պրեսս, 2004թ.), Հա վել ված 5] 

European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field, The 
Limits and Potential of the Concept of Indirect Discrimination (Luxembourg, 
Publications Office, 2008) [Խտրա կա նու թյան դեմ ոլոր տի իրա վա կան 
փոր ձա գետ նե րի եվ րո պա կան ցանց, «Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան 
հաս կա ցու թյան սահ ման նե րը և նե րու ժը», (Լյուք սեմ բուրգ, Հրա տա-
րակ չա կան գրա սե նյակ, 2008թ.)]

European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, 
Beyond formal equality: positive action under Directives 2000/43/EC 
and 2000/78/EC (Luxembourg, Publications Office, 2007) – also avail-
able in French and German. [Խտ րա կա նու թյան դեմ ոլոր տի իրա-
վա կան փոր ձա գետ նե րի եվ րո պա կան ցանց, «Ձ ևա կան հա վա սա-
րու թյու նից դուրս՝ դրա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ըստ 2000/43/ԵՀ և 
2000/78/ԵՀ հրա հանգ նե րի»,(Լյուք սեմ բուրգ, Հրա տա րակ չա կան 
գրա սե նյակ, 2007թ.- Հա սա նե լի են նաև ֆրան սե րեն և գեր մա նե րեն 
տար բե րակ նե րը]

European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, Age 
discrimination and European Law (Luxembourg, Publications Office, 2005) 
– also available in French and German. [Խտ րա կա նու թյան դեմ ոլոր տի 
իրա վա կան փոր ձա գետ նե րի եվ րո պա կան ցանց, «Տա րի քի հիմ քով 
խտ րա կա նու թյու նը և եվ րո պա կան իրա վուն քը», (Լյուք սեմ բուրգ, Հրա-
տա րակ չա կան գրա սե նյակ, 2005թ.-Հա սա նե լի են նաև ֆրան սե րեն և 
գեր մա նե րեն տար բե րակ նե րը]

European Network of Legal Experts in the non-discrimination field, Religion 
and Belief in Employment (Luxembourg, Publications Office, 2006) – also 
available in French and German [Խտ րա կա նու թյան դեմ ոլոր տի իրա վա-
կան փոր ձա գետ նե րի եվ րո պա կան ցանց, «Կ րո նը և հա մոզ մունք նե րը 
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աշ խա տան քային հա մա տեքս տում», (Լյուք սեմ բուրգ, Հրա տա րակ չա-
կան գրա սե նյակ, 2006թ.- Հա սա նե լի են նաև ֆրան սե րեն և գեր մա նե-
րեն տար բե րակ նե րը]

Fredman, Discrimination Law (Oxford, Oxford University Press, 2002), 
Chapter 4 [Ֆ րեդ ման, «Խտ րա կա նու թյան իրա վունք», (Օ քս ֆորդ, Օ քս-
ֆոր դի հա մալ սա րա նի մա մու լի բա ժին, 2002թ.), գլուխ 4]

Heyden and von Ungern-Sternberg, ‘Ein Diskriminierungsverbot ist kein 
Fördergebot – Wider die neue Rechtsprechung des EGMR zu Art. 14 EMRK’, 
Europäische Grundrechte-Zeitschrift (2009) [ Հայ դեն և Ֆոն Ո ւն գերն-
Շտերն բերգ «Խտ րա կա նու թյան ար գելքն առաջ խա ղաց ման պար տա-
դիր պա հանջ չէ՝ ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա ՄԻԵԴ-ի նա խա-
դե պային նոր իրա վուն քի դեմ», (2009թ.)] 

Interights, Non-Discrimination in International Law (London, Interights, 
2005), Chapters 3 and 4 [ Մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի-
ջազ գային կենտ րոն (Interights), «Խտ րա կա նու թյան ար գել քը մի ջազ-
գային իրա վուն քում», 3-րդ և 4-րդ գլուխ ներ]

Marguénaud, ‘L’affaire Burden ou l’humiliation de la fratrie: Cour euro-
péenne des droits de l’homme (Gde Ch.), Burden et Burden c. Royaume 
Uni, 29 avril 2008’, 20 Revue trimestrielle des droits de l’homme, (2009) 
78 [ Մար գե նո, «Բար դեն գոր ծը կամ եղ բայ րու թյան նվաս տա ցու-
մը: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան (Մեծ պա լատ), 
Բար դե նը և Բար դենն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության, 29 ապ րի-
լի, 2008թ.», Մար դու իրա վունք նե րի մա սին ե ռամ սյա կային տե ղե կա-
գիր թիվ 20, (2009) 78]

Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European 
Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights 
(Oxford, Hart Publishing, 2004), Chapter 7 [ Մաուբ րեյ, «Մար դու իրա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից Մար դու իրա վունք նե րի 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի հա մա ձայն դրա կան պար տա վո րու թյուն-
նե րի զար գա ցու մը» (Օ քս ֆորդ, Հարթ հրա տա րակ չու թյուն, 2004թ.), 
գլուխ 7]
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Schiek, Waddington and Bell (eds.), Cases, Materials and Text on Na-
tional, Supranational and International Non-Discrimination Law (Oxford, 
Hart Publishing, 2007), Chapters 2, 3 and 7. [Ս քիկ, Վադ դինգ թոն և Բել, 
«Խտ րա կա նու թյան դեմ ազ գային, վե րազ գային, միջազ գային իրա վուն-
քի գոր ծեր, նյու թեր և տեքս տեր», Օ քս ֆորդ, Հարթ հրա տա րակ չու թյուն, 
2007թ.), գլուխ 2, 3, 7]
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3
Խտ րա կա նու թյան դեմ  
եվ րո պա կան իրա վուն քի  
շր ջա նա կը

3.1  Նե րա ծու թյուն 

Երբ Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան իրա վունքն ար գե լում է ուղ-
ղա կի և անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն, ապա դա ար վում է մի այն որո-
շա կի հա մա տեքս տում: Եվ րո պա կան մի ու թյու նում Խտ րա կա նու թյան 
դեմ իրա վունքն ըն դուն վել է ներ քին շու կայի գոր ծու նե ու թյու նը դյու-
րաց նե լու հա մար, հետ ևա բար, ավան դա բար այն սահ մա նա փակ վել է 
մի այն զբաղ վա ծու թյան ոլոր տով: 2000թ. «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ-
նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի ներ մու ծու մով այս ոլորտն 
ընդ լայն վեց՝ նե րա ռե լով ապ րանք նե րի մա տա կա րա րումն ու ծա ռա-
յու թյուն նե րի մա տու ցու մը, պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա կար-
գը՝ առաջ նորդ վե լով այն հա մոզ մամբ, որ աշ խա տա վայ րում հա վա սար 
վե րա բեր մունք ե րաշ խա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ էր հա վա սա րու-
թյունն ապա հո վել նաև այլ ոլորտ նե րում, որոնք կա րող են ազ դե ցու-
թյուն ու նե նալ զբաղ վա ծու թյան ոլոր տի վրա: Այ նու հետև ներ մուծ վեց 
«Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
հար ցե րում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա-
բեր մունք կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գը հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
շր ջա նա կում ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման ոլորտ նե րը նե րա ռե լու նպա տա կով: Սա կայն, «Աշ խա տան-
քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե-
լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գը», որն ար գե լում 
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է սե ռա կան կողմ նո րոշ ման, հաշ ման դա մու թյան, տա րի քի և կրո նի 
կամ հա մոզ մունք նե րի հիմ քով խտ րա կա նու թյան դրս ևո րու մը, կի րառ-
վում է մի այն աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: 
Ինչ պես ար դեն նշ վել էր 1.1.2 գլ խում, այս որո շա կի հատ կա նիշ նե րի 
պաշտ պա նու թյան շր ջա նա կի ընդ լայ նու մը դե պի ապ րանք նե րի մա-
տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ոլորտ, ինչ պես նաև 
պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա կարգ, ներ կա յումս քն նարկ վում է 
օ րենս դիր մար մին նե րի կող մից: 

Ինչ վե րա բե րում է Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցայի 
14-րդ հոդ վա ծին, ապա այն ե րաշ խա վո րում է հա վա սար վե րա բեր-
մուն քը Կոն վեն ցի այով ամ րագր ված հիմ նա րար իրա վունք նե րից օ գտ-
վե լու առու մով: Բա ցի այդ, ՄԻ ԵԿ-ի թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյու նը, որն 
ու ժի մեջ է մտել 2005թ., տա րա ծում է խտ րա կա նու թյան ար գել քի շր-
ջա նա կը ներ պե տա կան մա կար դակ նե րում ե րաշ խա վոր վող իրա վունք-
նե րի վրա, ե թե նույ նիսկ դրանք չեն նե րառ վել ՄԻ ԵԿ-ով ամ րագր ված 
որ ևէ իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում: Սա կայն Ար ձա նագ րու թյու նը վա վե-
րաց րել են 47 ան դամ պե տու թյունից մի այն 17-ը, որից վեցը ԵՄ ան-
դամ պե տու թյուն ներ են: Սա նշա նա կում է՝ ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի 
միջև առ կա է խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան իրա վուն քի առու մով 
պար տա վո րու թյուն նե րի տար բեր մա կար դակ ներ: 

Այս գլու խը նպա տակ ու նի սահ մա նել Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա-
կան իրա վուն քի կի րառ ման շր ջա նակ նե րը: Սկզ բում ընդ հա նուր  կներ-
կա յաց վեն Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 14-րդ 
հոդ վա ծը և թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյու նը, ինչ պես նաև այս դրույթ նե րի 
կի րառ ման ոլոր տի սահ ման ման հա մար ՄԻ ԵԴ-ի կող մից ըն դուն ված 
մե թո դը: Կքն նարկ վեն նաև խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րում 
ընդ գրկ ված որո շա կի ոլորտ նե րը՝ նշե լով, թե որ դեպ քե րում են վեր ջին-
ներս ընդ գրկ վում նաև 14-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում: Եվ վեր ջա պես 
կդի տար կենք այն պի սի ոլորտ նե րը, ուր ՄԻ ԵԿ-ի դրույթ նե րը կի րառ-
վում են ԵՄ իրա վուն քի հա տուկ հա մա տեքս տից դուրս, ինչ պի սիք հար-
կա դիր կա տար ման կամ «ա նձ նա կան» ոլորտ ներն են:
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3.2  Ով քե՞ր են օ գտ վում Խտ րա կա նու թյան դեմ 
ԵՄ իրա վուն քի պաշտ պա նու թյու նից 

Ա ռա ջին հեր թին հարկ է հս տա կեց նել ԵՄ իրա վուն քի և ՄԻ ԵԿ-ի պաշտ-
պա նու թյու նից օ գտ վող ան ձանց հար ցը: ՄԻ ԵԿ-ը ե րաշ խա վո րում է ան-
դամ պե տու թյուն նե րի իրա վա սու թյան ներ քո գտն վող բո լոր ան ձանց 
պաշտ պա նու թյունը՝ ան կախ այն փաս տից, թե հան դի սա նում են նրանք 
տվյալ պե տու թյան քա ղա քա ցի ներ կամ ոչ, նույ նիսկ պե տա կան սահ-
ման նե րից դուրս վե րահսկ վող տա րածք նե րում (օ րի նակ՝ օ կու պաց ված 
տա րածք նե րում)82: Իսկ ԵՄ իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան շր ջա նակը, 
ընդ հա կա ռա կը, ավե լի սահ մա նա փակ է: Քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով 
խտ րա կա նու թյան ար գելքը ԵՄ իրա վուն քի հա մա ձայն տա րած վում է 
մի այն ան ձանց ազատ տե ղա շար ժի վրա և վե րա բե րում է մի այն ԵՄ 
ան դամ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րին: Բա ցի այդ, խտ րա կա նու-
թյան դեմ հրա հանգ նե րը պա րու նա կում են եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի-
նե րի (Ե ԵՔ) նկատ մամբ հրա հանգ նե րի դրույթ նե րի կի րառ ման տար-
բեր բա ցա ռու թյուն ներ: Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի ները ԵՄ ան դամ 
պե տու թյուն չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի ներն են: 

Խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ ներն ուղ ղա կի ո րեն բա ցա ռում են 
իրենց դրույթ նե րի կի րա ռու մը քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով խտ րա-
կա նու թյան դրս ևոր ման դեպ քե րում, որոնք կար գա վոր վում են «Ա-
զատ տե ղա շար ժի մա սին» հրա հան գով83: Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ մի-
այն ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի ներն իրա վունք ու նեն 
մուտք գոր ծել ԵՄ այլ ան դամ պե տու թյուն և բնա կու թյուն հաս տա-
տել: ԵՄ մեկ այլ ան դամ պե տու թյու նում հինգ տա րի օրի նա կան բնա-
կու թյու նից հե տո ԵՄ քա ղա քա ցին մշտա կան կա ցու թյան իրա վունք 
է ձեռք  բե րում՝ ստա նա լով «աշ խա տող» կա տե գո րի ային հա մա պա-
տաս խան իրա վունք ներ: Սա, իհար կե, չի նշա նա կում, որ այլ ան դամ 

82  ՄԻԵԴ, Լոիզիդուն ընդդեմ Թուրքիայի [Loizidou v. Turkey] (թիվ 15318/89), 18 
դեկտեմբերի, 1996թ.:

83  «Եվրոպական միության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքի անդամների 
այլ անդամ պետությունների տարածքներում ազատ տեղաշարժվելու և 
բնակվելու իրավունքի մասին հրահանգ» 2004/38/ԵՀ, 30.4.2004, էջ 77 
[Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family 
members to move and reside freely within the territory of the Member States, 
OJ L 158 30.4.2004]:
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պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րը պաշտ պան ված չեն խտ րա կա նու-
թյան դեմ հրա հանգ նե րով: Ո ւս տի, հա մա սե ռա մոլ գեր մա նա ցին, որն 
իր սե ռա կան կողմ նո րոշ ման պատ ճա ռով ազատ վել է աշ խա տան քից 
Հու նաս տա նում, լի ո վին կա րող է հիմն վել «Աշ խա տան քում և մաս-
նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար 
ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» դրույթ նե րի վրա: Սա 
ուղղա կի ո րեն նշա նա կում է, որ քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով դրս ևոր-
ված խտ րա կա նու թյան դեմ գան գատ ներ կա յաց նե լիս խտ րա կա նու-
թյան զոհը որ պես հիմք պետք է ընտ րի կամ ռա սա յա կան և ազ գային 
պատ կա նե լու թյու նը, կամ էլ գան գա տը ձևա կեր պի «Ա զատ տե ղա-
շար ժի մա սին» հրա հան գի շր ջա նակ նե րում: 

Թե՛ «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից ան ձանց նկատ-
մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա-
հան գը, թե՛ «Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե-
րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող 
հրա հան գը» հս տա կո րեն սահ մա նում են, որ չեն առա ջաց նում հա վա-
սար վե րա բեր մուն քի իրա վունք եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար մուտ քի և բնա կու թյան պայ ման նե րի հետ կապ ված: «Աշ խա-
տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա-
հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հանգն» այ նու-
հետև սահ մա նում է, որ չի առա ջաց նում հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
իրա վունք եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար աշ խա տան քի և 
զբաղ վա ծու թյան ոլոր տում: «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա-
գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը 
կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գը սահ մա նում է, որ իր դրույթ նե րը չեն 
տա րած վում «այն վե րա բեր մուն քի վրա, որը բխում է եր րորդ ե րկր նե-
րի քա ղա քա ցի նե րի իրա վա կան կար գա վի ճա կից»: Այ նուա մե նայ նիվ, 
ան դամ պե տու թյուն նե րին չի թույ լատր վում ամ բող ջո վին բա ցա ռել 
պաշտ պա նու թյունը եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար, քա-
նի որ նա խա բա նում նշ վում է, որ եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րը 
պաշտ պան վում են հրա հան գով՝ բա ցա ռու թյամբ աշ խա տան քի մատ-
չե լի ու թյան հետ կապ ված հար ցե րում: «Աշ խա տան քի և զբաղ վա-
ծու թյան հար ցե րում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ու կա նանց 
և տղամարդկանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն-
քը կի րա ռե լու մա սին» (վե րամ շակ ված) հրա հան գը և «Ապ րանք նե րի 
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մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում կա նանց 
և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման 
մա սին» հրա հան գը չեն բա ցա ռում պաշտ պա նու թյունը եր րորդ ե րկր-
նե րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ընդ հա նուր առ մամբ եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա-
ցի նե րը կա րող են օ գտ վել խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի կող-
մից ընդ գրկ ված ոլորտ նե րում հա վա սար վե րա բեր մուն քի իրա վուն քից, 
ե թե նրանք ու նեն «եր կա րա ժամ կետ ռե զի դեն տի» կար գա վի ճակ՝ հա-
մա ձայն «Եր րորդ ե րկր նե րի ան ձանց վե րա բե րյալ» հրա հան գի (ո րը, ի 
թիվս այլ պայ ման նե րի, պա հա նջում է հին գա մյա օրի նա կան բնա կու-
թյուն)84: Բա ցի այդ, «Ըն տա նի քի վե րա մի ա վոր ման մա սին» հրա հանգը 
որո շա կի պայ մաննե րում թույ լատ րում է ան դամ պե տու թյու նում օ րի-
նա կան բնա կու թյուն ու նե ցող եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի ըն-
տա նի քի վե րա մի ա վո րու մը85: 

Ի հար կե, այս դրույթ նե րը չեն ար գե լում ան դամ պե տու թյուն նե րին 
իրենց ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան սահ ման նե րում ավե լի բա րեն-
պաստ պայ ման ներ նա խա տե սել: Ա վե լին՝ ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե պային 
իրա վուն քը, ինչ պես նշվել է 4.7 գլ խում, ցույց է տալիս, որ պե տու-
թյու նը կա րող է քա ղա քա ցի նե րին և ոչ քա ղա քա ցի նե րին դի տար կել 
հա մե մա տե լի իրա վի ճա կում (և թույ լատ րե լի հա մա րել որոշ հան-
գա մանք նե րում նրանց նկատ մամբ ցու ցա բե րած տար բե րակ ված 
վե րա բեր մուն քը) այն սկզ բու նքով, որ ՄԻ ԵԿ-ով ամ րագր ված բո լոր 
իրա վունք նե րը հա վա սա րա պես են ե րաշ խա վոր ված իրենց իրա վա-
սու թյան տակ գտն վող բո լոր ան ձանց հա մար: Այս առու մով, ՄԻԵԿ-ն 
ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար սահ մա նում է պար տա վո րու թյուն-
ներ եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հետ կապ ված, ինչը ԵՄ իրա-
վուն քի պա հանջ նե րից դուրս է: 

84  «Երկարաժամկետ ռեզիդենտ հանդիսացող երրորդ երկրների քաղա-
քացիների կարգավիճակի վերաբերյալ» հրահանգ 2003/109/ԵՀ, 
23.01.2004, էջ 44 [Directive 2003/109/EC concerning the ¤atus of third-
country nationals who are long-term residents, OJ L 16, 23.01.2004]:

85  «Ընտանիքի վերամիավորման իրավունքի մասին» հրահանգ 2003/86/ԵՀ, 
3.10.2003, էջ 12 [Directive 2003/86/EC on the right to family reunification, OJ 
L 251, 3.10.2003]:
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3.3 Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի շր ջա նա կը՝  
14-րդ հոդ ված և թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյուն

3.3.1  Կոն վեն ցի ա յում խտ րա կա նու թյան  
ար գել քի բնույ թը 

Կոն վեն ցի այի 14-րդ հոդ վածը ե րաշ խա վո րում է հա վա սար վե րա բեր-
մուն քը ՄԻ ԵԿ-ով սահ ման ված «ի րա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի 
իրա գործ ման» ժա մա նակ: ՄԻ ԵԴ-ը հետ ևա բար իրա վա սու է քն նել 
խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ գան գատ նե րը, ե թե նրանք մտ նում են 
ՄԻ ԵԿ-ով ամ րագր ված իրա վունք նե րից մե կի շր ջա նակ նե րում: 

Այն ժա մա նակ, ե րբ ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րում է, որ տե ղի է ու նե ցել 14-րդ 
հոդ վա ծի խախ տում, այդ հար ցը դի տար կում է հիմ նա րար իրա վուն քի 
հետ կապ ված: Շատ հա ճախ դի մու մա տուն կա րող է պն դել, որ տե-
ղի է ու նե ցել հիմ նա րար իրա վուն քի խախ տում և, ի լրումն դրա, այն 
ու ղեկց վել է 14-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ: Այ սինքն՝ իրենց իրա վունք-
նե րին մի ջամ տու թյու նը, բա ցի այն, որ չի հա մա պա տաս խա նել տվյալ 
իրա վուն քով պա հանջ վող ստան դարտ նե րին, խտ րա կան է ե ղել, քա նի 
որ հա մե մա տե լի իրա վի ճակ նե րում գտ նված այլ ան ձինք չեն բախ վել 
նման ան բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի: Ինչ պես նշ վել է 4-րդ գլ խում, 
հա ճախ, ե րբ ՄԻ Ե Դ-ը հա մա րում է, որ տե ղի է ու նե ցել հիմ նա րար 
իրա վուն քի խախ տում, կա րող է չու սում նա սի րել խտ րա կա նու թյան վե-
րա բե րյալ բո ղո քը, ե թե նա հա մա րում է, որ ար դյուն քում քն նարկ վե լու 
է էա պես նույն բո ղո քը: 

Այս բա ժի նը նախ հա կիրճ կներ կա յաց նի ՄԻ ԵԿ-ով ե րաշ խա վոր ված 
իրա վունք նե րը և կպար զա բա նի, թե ինչ պես է ՄԻ ԵԴ-ը մեկ նա բա նում 
Կոն վեն ցի այի շրջա նա կը 14-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման նպա տա կով: 

3.3.1.1  Կոն վեն ցի այով  
ե րաշ խա վոր ված իրա վունք ներ 

Քա նի որ 14-րդ հոդ վածն ամ բող ջու թյամբ կախ ված է ՄԻԵԿ-
ով ե րաշ խա վոր ված հիմ նա րար իրա վունք նե րից մե կի հիմ քով 
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խտ րա կա նու թյու նից, ան հրա ժեշտ է ճշգրիտ գնա հա տել ՄԻ ԵԿ-ում 
ամ րագր ված իրա վունք նե րը: Կոն վեն ցի ան պա րու նա կում է մի շարք 
իրա վունք ներ, որոնք մեծ մա սամբ բնու թագր վում են որ պես «քա ղա-
քա ցի ա կան և քաղա քա կան», սա կայն նե րառ ված են նաև որոշ «տնտե-
սա կան և սո ցի ա լա կան» իրա վունք ներ: 

Կոն վեն ցի այով ամ րագր ված հիմ նա րար իրա վունք ներն ընդ գր կում 
են բա ցա ռիկ լայն շր ջա նակ, օ րի նակ՝ կյան քի իրա վունք, ան ձնա կան 
և ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու իրա վունք, մտ քի, խղ ճի և կրո նի 
ազա տու թյուն: 

Երբ խտ րա կա նու թյան խն դի րը կապ ված է Կոն վեն ցի այի իրա վունք նե-
րից մե կի գոր ծո ղու թյան ոլոր տի հետ, ՄԻ ԵԴ-ը գան գա տը քն նար կում 
է նաև 14-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ: 

ԵՄ իրա վուն քի և Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
տար բե րա կու մը չա փա զանց կար ևոր է, քա նի որ խտ րա կա նու թյու-
նից պաշտ պա նու թյուն ՄԻ ԵԿ-ը նա խա տե սում է այն ոլորտ նե րում, 
որոնք չեն կար գա վոր վում Խտ րա կա նու թյան դեմ ԵՄ իրա վուն քով: 
Թեև ԵՄ Հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի ան պար տա վո րեց նում է 
ան դամ պե տու թյուն նե րին ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րով չմի ջամ-
տել մար դու իրա վունք նե րին (այդ թվում՝ խտ րա կա նու թյան ար գել քը), 
Խար տի ան ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար պար տա դիր է մի այն ԵՄ 
իրա վուն քը կի րա ռե լիս: Խար տի ան ան դամ պե տու թյուն նե րին վե րա-
բե րում է մի այն այս սահ մա նա փակ հան գա ման քում այն պարզ պատ-
ճա ռով, որ ԵՄ-ն ան դամ պե տու թյուն նե րում չու նի վար չա կան ապա-
րատ ԵՄ իրա վուն քի իրա կա նաց ման հա մար, իսկ ԵՄ իրա վունքն 
իրա կա նաց վում է ան դամ պե տու թյուն նե րի վար չա կան մար մին նե րի 
կող մից: Հետ ևա բար, այն ոլորտ նե րում, ուր ան դամ պե տու թյուն նե րը 
չեն պատ վի րա կել իրենց լի ա զո րու թյուն ները ԵՄ-ին, խար տի ան ազ-
դե ցու թյուն չու նի:

Խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի ներ մու ծու մից և պաշտ պա նու-
թյունն ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման ոլորտ նե րի, ինչ պես նաև պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա-
կար գե րի վրա տա րա ծու մից ի վեր ՄԻ ԵԿ-ի և հրա հան գնե րի կող մից 
ապա հով վող պաշտ պա նու թյան շր ջա նակ նե րի տար բե րու թյու նը 
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նվա զել է: Այ նուա մե նայ նիվ, հնա րա վոր է վե ր հա նել կոնկ րետ ոլորտ-
նե րը, որոնց հա մար ՄԻ ԵԿ-ը պաշտ պա նու թյուն է ապա հո վում ԵՄ 
իրա վուն քից դուրս: Այս ման րա մաս նե րը կքն նարկ վեն ավե լի ուշ: 

3.3.1.2  Կոն վեն ցի այի իրա վունք նե րի շր ջա նա կը

 Կոն վեն ցի այի 14-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լիս ՄԻ ԵԴ-ը լայ նո րեն մեկ նա-
բա նել է ՄԻ ԵԿ-ով ամ րագր ված իրա վունք նե րի շր ջա նակ նե րը. 

Ա ռա ջին՝ Դա տա րա նը հս տա կեց րել է, որ այն կա րող է գան գատ նե րը 
քն նել 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դի տար կե լով այն հիմ նա րար իրա-
վուն քի հա մակ ցու թյամբ, ե թե նույ նիսկ հիմ նա րար իրա վուն քի խախ-
տում որ պես այդ պի սին տե ղի չի ու նե ցել86:

Երկ րորդ՝ Դա տա րա նը որո շել է, որ ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նակ ներն ընդ լայն վում 
են ե րաշ խա վոր ված իրա վունք նե րի ձևա կեր պու մից էլ դուրս: Իրա կա-
նում բա վա կան է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ընդ հա նուր 
առու մով վե րա բե րեն ՄԻ ԵԿ-ով պաշտ պան ված աս պեկտ նե րին: 

Օ րի նակ՝ Զարբ Ա դա մին ընդ դեմ Մալ թայի [Zarb Adami v. Malta] գոր-
ծում դի մու մա տուն գան գատ է ներ կա յաց րել սե ռային խտ րա կա-
նու թյան վե րա բե րյալ՝ մատ նան շե լով ե րդ վյալ ատե նա կալ նե րի 
ծա ռա յու թյու նում ան հա մա չափ թվով տղա մարդ կանց ներգ րա վու-
մը87: ՄԻ ԵԿ-ի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետն ար գե լում է հար կա դիր 
աշ խա տան քը: Սա կայն, 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի դ) են թա կե տը 
սահ մա նում է, որ «քա ղա քա ցի ա կան նոր մալ պար տա կա նու թյուն-
նե րը» չեն հա մընկ նում «հար կա դիր աշ խա տանք» հաս կա ցու-
թյան շրջա նակ նե րին: ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, որ, չնա յած «քա-
ղա քա ցի ա կան նոր մալ պար տա կա նու թյուն ներն» ընդ գրկ ված 
չեն այս հոդ վա ծում (այլ կերպ ասած՝ ՄԻ ԵԿ-ը իրա վունք չի տա-
լիս ազատ վել եր դվյալ ատե նա կալ նե րի ծա ռա յու թյան ապա հով-
ման պար տա կա նու թյու նից), գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե-
րը չեն հա մընկ նում իրա վուն քի շր ջա նա կի հետ: Իր հիմ նա վո րումը 

86  Տե՛ս, օրինակ, ՄԻԵԴ, Սոմմերֆելդն ընդդեմ Գերմանիայի [Sommerfeld v. 
Germany] [ՄՊ] (թիվ 31871/96), 8 հուլիսի, 2003թ.:

87  ՄԻԵԴ, Զարբ Ադամին ընդդեմ Մալթայի [Zarb Adami v. Malta] (թիվ 17209/02), 
20 հունիսի, 2006թ.:
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պատ ճա ռա բա նեց այն փաս տով, որ այն, ինչ հա մար վում է «քա-
ղա քա ցի ա կան նոր մալ պար տա կա նու թյուն ներ», կա րող է դառ-
նալ «ոչ նոր մալ», ե թե այն իրա կանաց վում է խտ րա կան ձևով:  
 
Օ րի նակ՝ Է.Բ-ն ընդ դեմ Ֆրան սի այի [E.B. v. France] գոր ծում պե-
տա կան մար մին նե րը մեր ժել են իր զու գըն կե րու հու հետ ապ րող 
հա մա սե ռա մոլ կնոջ որ դեգր ման դի մու մը88: Դի մու մա տուն պն-
դել է, որ տե ղի է ու նե ցել 8-րդ հոդ վա ծի խախ տում 14-րդ հոդ-
վա ծի հա մակ ցու թյամբ: ՄԻ ԵԴ-ը նշել է, որ այս գոր ծում իրենից 
չեն պա հան ջել պար զել, թե արդյոք խախտ վել է 8-րդ հոդ վա ծը, 
ին չը Դա տա րա նի կար ծի քով կար ևոր է, քա նի որ 8-րդ հոդ վածն 
ինք նին չի ե րաշ խա վո րում ըն տա նիք հիմ նե լու կամ որ դեգ րե լու 
իրա վուն քը: Այ նուա մե նայ նիվ, ՄԻ ԵԴ-ն ընդ գծել է, որ հնա րա-
վոր էր՝ խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ գան գա տը մտ ներ որո շա-
կի իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում, նույ նիսկ ե թե վե րոն շյալ խնդ րի 
առար կան չի վե րա բե րում ՄԻ ԵԿ-ով ե րաշ խա վոր ված կոնկ րետ 
իրա վուն քին: Դա տա րա նը հա մա րել է, որ, քա նի որ Ֆրան սի ան 
իր ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ ստեղ ծել է որ դեգր ման 
իրա վուն քը, գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ան կաս կա-
ծե լի ո րեն ընդ գրկ վում է 8-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում: Հիմն-
վե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի վրա՝ Դա տա րանը 
որո շել է, որ դի մու մա տուի սե ռա կան կողմ նո րոշ ման փաստը 
որո շիչ դեր է ու նե ցել պե տա կան մար մին նե րի կող մից որ դեգր-
ման թույ լատր ման մերժ ման հար ցում, որն էլ հա մար վում է խտ-
րա կան վե րա բեր մունք՝ ի հա մե մա տու թյուն ամու րի այլ ան ձանց, 
որոնց ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը թույլ է տա լիս որ դեգ րել:  
 
Օ րի նակ՝  Սի դաբ րա սը և Ձի աու տասն ընդ դեմ Լիտ վայի [Sidabras 
and Džiautas v. Lithuania] գոր ծում դի մու մա տու նե րը գան գատ 
են ներ կա յաց րել, ըստ որի՝ իրենց ան ձնա կան կյան քը հար գե-
լու իրա վուն քի նկատ մամբ են թարկ վել է պե տա կան մի ջամ-
տու թյուն՝ նրանց հա մար հան րային ծա ռա յու թյան ոլոր տում 
և մաս նա վոր հատ վա ծի մի շարք ոլորտ նե րում աշ խա տան քի 

88  ՄԻԵԴ, Է.Բ-ն ընդդեմ Ֆրանսիայի [E.B. v. France] [ՄՊ] (թիվ 43546/02), 22 
հունվարի, 2008թ.:



98

Ձեռնարկ Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ

հա սա նե լի ու թյա նը խո չըն դո տե լու առու մով89: ՄԻ ԵԿ-ը չի նա-
խա տե սում աշ խա տան քի իրա վուն քը: Սա կայն, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա-
րել է, որ գան գա տի առար կան են թարկ վում է 8-րդ հոդ վա ծի 
շր ջա նակ նե րին, քա նի որ պե տու թյան մի ջամ տու թյունը «զգա-
լի չա փով ազ դել է ար տա քին աշ խար հի հետ հա րա բե րու-
թյուն նե րը զար գաց նե լու կա րո ղու թյան վրա և ստեղ ծել է լուրջ 
դժվա րու թյուն ներ ապ րուս տը վաս տա կե լու առու մով՝ ան ձնա-
կան կյան քի իրա վուն քի վրա ակն հայտ հետ ևանք նե րով»90: 
 
Օ րի նակ՝  Կար սո նը և այլոք ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Car-
son and others v. U.K] գոր ծում դի մու մա տու նե րը գան գատ են ներ կա-
յաց րել կա ռա վա րու թյան դեմ, քա նի որ վեր ջինս նրանց նկատ մամբ 
ցու ցա բե րել է խտ րա կան վե րա բեր մունք բնա կու թյան վայ րի հիմ-
քով՝ մեր ժե լով բարձ րաց նել կեն սա թո շակ նե րը՝ ի տար բե րու թյուն 
Միացյալ Թագավորությունում կամ վեր ջի նիս հետ այս կա պակ-
ցու թյամբ ե րկ կող մա նի պայ մա նագ րի կն քած ե րկ րում բնակ վող 
թո շա կա ռու նե րի91: ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, որ, չնա յած ՄԻ ԵԿ-ը չի 
ընդ գր կում սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան կամ կեն սա թո շա կային 
վճա րում նե րի իրա վունք, բնա գա վառ, ուր պե տու թյունն ինքն է որո-
շում իր գոր ծո ղու թյուն նե րը, սա կայն հար ցը սե փա կա նու թյան հետ 
կապ ված շա հեր է բարձ րաց նում, ուս տի, այն պետք է պաշտ պան վի 
թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով: 

ՄԻ ԵԴ-ն այլ գոր ծե րի կա պակ ցու թյամբ ևս եզ րա կաց րել է, որ ե րբ 
առա ջա նում է պե տա կան նպաս տի ցան կա ցած ձևի վճար ման հարց, 
14-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լու հա մար խն դի րը դի տարկ վում է կամ Թիվ 
1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի92 (քա նի որ հար ցը գույ քային է 

89  ՄԻԵԴ, Սիդաբրասը և Ձիաուտասն ընդդեմ Լիտվայի [Sidabras and Džiautas 
v. Lithuania] (թիվ 55480/00 և 59330/00), 27 հուլիսի, 2004թ.:

90 Նույն տեղում՝ կետ 48: 
91  ՄԻԵԴ, Կարսոնը և այլոք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Carson and 

others v. UK] [ՄՊ] (թիվ 42184/05), 16 մարտի, 2010թ.:

92  Թիվ 1 Արձանագրությանն 1-ին հոդվածի վերաբերյալ ուսումնա սիրու-
թյանն ամբողջովին կարելի է ծանոթանալ ԵԽ իրավական ոլորտի մաս-
նա գետների համար մարդու իրավունքների ուսուցման ծրագրի կայքում՝ 
Գրգիչ, Մատագա և Վիլֆան «Սեփականության իրավունքը ՄԻԵԿ-ում», 
Մարդու իրավունքների ձեռնարկ թիվ 10, 2007 [Grgić, Mataga, Longar and 
Vilfan, ‘The right to property under the ՄԻԵԿ’, Human Rights Handbook, թիվ 
10, 2007], հետևյալ հասցեում.

  http://www.coehelp.org/course/view.php?id=54:
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համար վում)93 կամ 8-րդ հոդ վա ծի տե սան կյու նից (քա նի որ վե րա բե-
րում է ան ձնա կան կամ ըն տա նե կան կյան քին)94: Սա հատ կա պես կար-
ևոր է ազ գային հիմ քով խտ րա կա նու թյան առու մով, որը քն նարկ վել է 
3.1.2 բաժ նում, քա նի որ այս բնա գա վա ռում ԵՄ իրա վունքն շատ ավե լի 
սահ մա նա փակ է: 

3.3.1.3  Թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյուն

 Թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյունն ար գե լում է խտ րա կա նու թյունն «օ րեն քով 
սահ ման ված ցան կա ցած իրա վուն քից օգտ վե լու» հետ կապ ված: Այս-
պի սով, Ար ձա նագ րու թյան շրջա նակն ավե լի լայն է, քան 14-րդ հոդ վա-
ծի, որը վե րա բե րում է մի այն Կոն վեն ցի այով ամ րագր ված իրա վունք-
նե րին: Այս դրույթ նե րի նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ մեկ նա բա նու թյու նը 
տրա մադր ված է Եվ րո պայի խորհր դի Բա ցատ րա կան զե կույ ցում, որը 
սահ մա նում է, որ այս Թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը վե րա բե-
րում են խտ րա կա նու թյա նը, կապ ված՝ 

«i. ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ ան հա տին ուղ ղա կի ո րեն շնորհ-
ված ցան կա ցած իրա վուն քի հետ, 

ii. այն իրա վուն քից օ գտ վե լու հետ, որը կա րող է ներ պե տա կան իրա-
վուն քի հա մա ձայն են թարկ վել պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ-
տու թյա նը, այ սինքն՝ պե տա կան մար մի նը ներ պե տա կան իրա վուն-
քով պար տա վոր ված է գոր ծել որո շա կի ձևով,

iii. պե տա կան մարմ նի հայե ցո ղա կան իրա վա սու թյուն նե րի իրա կա-
նաց ման հետ (օ րի նակ՝ որոշ սուբ սի դի ա նե րի տրա մադ րու մը),

93  Օրինակ՝ ՄԻԵԴ, Ստեկը և այլոք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Stec 
and others v. UK] [ՄՊ] (թիվ 65731/01 և 65900/01), 12 ապրիլի, 2006թ. 
(կենսաթոշակ և հաշմանդամության նպաստ), ՄԻԵԴ, Անդրեևան ընդդեմ 
Լատվիայի [Andrejeva v. Latvia] [ՄՊ] (թիվ 55707/00), 18 փետրվարի 2009թ. 
(կենսաթոշակ), ՄԻԵԴ, Կուա Պուարեսն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Koua Poirrez 
v. France] (թիվ 40892/98), 30 սեպտեմբերի, 2003թ. (հաշմանդամության 
նպաստ), ՄԻԵԴ, Գայգուսուզն ընդդեմ Ավստրիայի [Gaygusuz v. Au1ria]] 
(թիվ 17371/90), 16 սեպտեմբերի, 1996թ. (գործազրկության նպաստ):

94  Օրինակ՝ ՄԻԵԴ, Վելլերն ընդդեմ Հունգարիայի [Weller v. Hungary] (թիվ 
44399/05), 31 մարտի, 2009թ. (Երե խաներ ունեցող ընտանիքներին 
աջակցելու նպատակով սոցիալական ապահովության վճարումներ):
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iv. պե տա կան մարմ նի այլ գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետ 
(օ րի նակ՝ խ ռո վու թյուն նե րի վե րահսկ ման ժա մա նակ իրա վա պահ 
մար մին նե րի վար քա գի ծը)»95:

 Մեկ նա բա նու թյու նում նաև նշ վում է, որ թեև ար ձա նագ րու թյու նը սկզ-
բուն քո րեն պաշտ պա նում է ան հատ նե րին պե տու թյան կող մից իրա-
կա նաց ված խտ րա կա նու թյու նից, այն նաև վե րա բե րում է մաս նա վոր 
ան ձանց միջև հա րա բե րու թյուն նե րին, որոնց հա մար սո վո րա բար 
ակն կալ վում է պե տա կան կար գա վո րում «կամ օ րի նակ՝ աշ խա տան քի 
տրա մադր ման, ռես տո րան նե րի կամ հան րու թյան հա մար մաս նա վոր 
ան ձանց կող մից մա տուց վող այլ ծա ռա յու թյուն նե րի՝ բժշ կա կան օգ-
նու թյան կամ կո մու նալ՝ ջրի և էլեկտ րաէ ներ գի այի ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյան առու մով կա մա յա կան մերժ ման դեպ քե րում96: Ը նդ-
հա նուր առ մամբ, թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյունն ար գե լում է խտ րա կա-
նու թյու նը զուտ ան ձնա կան հա մա տեքս տից դուրս ոլորտ նե րում, ուր 
ան ձինք իրա կա նաց նում են գոր ծա ռույթ ներ, որոնք նրանց թույլ են 
տա լիս որո շել, թե ինչ պես առա ջար կել հան րու թյանն ուղղ ված ապ-
րանք նե րն ու ծա ռա յու թյուն նե րը: 

Թիվ 12 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ՄԻԵԴ-ը ու-
սում նա սի րել է միայն մեկ գործ՝ Սեյ դի չը և Ֆին սին ընդ դեմ Բոս նի այի 
և Հեր ցեգո վի նայի [Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina], որը 
կքն նար կվի 4.6 գլ խում: Այս կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը հայ տա-
րա րել է, որ այս փաս տա թուղ թը «ներ կա յաց նում է խտ րա կա նու-
թյան ընդ հա նուր ար գելք», իսկ խտ րա կա նու թյան դեպ քե րի վեր-
լու ծու թյու նը պետք է իրա կա նաց վի նույն կերպ, ինչ Դա տա րա նը 
հաս տա տել է 14-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում վեր լու ծու թյուն նե րի 
հա մար:

95 Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրո-
պական կոնվենցիայի թիվ 12 Արձանագրություն (ETS թիվ 177), Բացատ-
րական զեկույց, կետ 22: Հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://
conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm:

96 Նույն տեղում, կետ 28:
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3.4 Խտ րա կա նու թյան դեմ ԵՄ  
հրա հանգ նե րի շր ջա նա կը

Խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի առու մով խտ րա կա նու թյան 
ար գել քի շր ջա նակն ընդ գր կում է ե րեք ոլորտ՝ զբաղ վա ծու թյուն, սո-
ցի ա լա կան ապա հո վու թյուն, ապ րանք նե րի մա տա կա րա րում և ծա-
ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում: Ներ կա յումս «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ-
նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գը կի րառ վում է ե րեք ոլորտ նե-
րում: Քա նի որ այս ե րեք ուղ ղու թյամբ «Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու-
թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր 
հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» ընդ լայն ման օ րենսդ րա կան նա խա գի-
ծը քն նարկ ման փու լում է, այս հրա հան գը դեռևս կի րառ վում է մի այն 
զբաղ վա ծու թյան ոլոր տում: «Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար ցե-
րում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ու կա նանց և տղամարդկանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» 
(վե րամ շակ ված) հրա հան գը և «Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում կա նանց և տղա մարդ կանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման մա սին» հրա հան գը 
կի րառ վում են զբաղ վա ծու թյան և ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյան, բայց ոչ սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան ոլոր տում: 

3.4.1 Աշ խա տանք 

Աշ խա տան քի ոլոր տում խտ րա կա նու թյան դեմ պաշտ պա նու թյունն 
ընդ գր կում է խտրա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րով նա խա տես ված 
բո լոր որո շա կի հատ կա նիշ նե րը:

3.4.1.1  Աշ խա տան քի հա սա նե լի ու թյուն

«Աշ խա տան քի հա սա նե լի ու թյուն» հաս կա ցու թյու նը լայ նո րեն մեկ նա-
բան վել է ԱԵԴ-ի կող մից: 

Օ րի նակ՝ Մեյերսն ընդ դեմ վար չա կան իրա վուն քի դա տա վո րի [Mey-
ers v. Adjudication Officer] գոր ծում ԱԵԴ-ը վճ ռել է, որ աշ խա տան-
քի հա սա նե լի ու թյու նը չի ընդ գր կում «մի այն աշ խա տան քային 
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հա րա բե րու թյուն նե րի ծա գու մից առաջ ձեռք  բեր ված պայ ման-
նե րը», այլ նաև բո լոր այն ազ դե ցիկ գոր ծոն նե րը, որոնք ան-
ձը պետք է ու սում նա սի րի մինչև աշ խա տան քի առա ջարկն ըն-
դու նե լու կամ չըն դու նե լու մա սին որո շում կա յաց նե լը97: Մեյերս 
[Meyers case] գոր ծում պե տա կան հա տուկ նպաս տի շնոր հու մը 
(վ ճար վում է եկամ տի մա կար դա կից կախ ված) կա րող էր ընդ-
գրկ վել այս ոլոր տում, քա նի որ նպաս տ ստա նա լու հնա րա վո-
րու թյու նը կա րող էր ազ դել թեկ նա ծուի աշ խա տանքն ըն դու նե լու 
որոշ ման վրա: Հետ ևա բար, նմա նա տիպ փաս տի հաշ վի առ նելն 
ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել աշ խա տան քի հա սա նե լի ու թյան վրա:  
 
Օ րի նակ՝ Շնոր բուսն ընդ դեմ Հես սե նի մար զի [Schnorbus v. Land Hes-
sen] գոր ծում դի մու մա տուն դի մել է վե րա պատ րաս տման դա սըն-
թաց նե րի հե տա գա յում դա տա կան հա մա կար գում աշ խա տան քի 
ան ցնե լու հա մար98: Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ 
ան հրա ժեշտ էր մաս նակ ցել ազ գային քն նու թյան, որին պետք 
է հետ ևեր վե րա պատ րաստ ման շր ջա նը, ապա՝ ե րկ րորդ քն նու-
թյու նը: Դի մու մա տուն հանձ նել էր առա ջին քն նու թյու նը, սա կայն 
նրան վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն չէր տրա մադր վել 
թա փուր տե ղե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: Հետ ևա բար, աշ-
խա տան քի ըն դու նու մը հե տաձգ վել էր մինչև նոր թա փուր տե ղե րի 
ստեղ ծու մը: Դի մու մա տուն պն դում է, որ իր նկատ մամբ դրս ևոր-
վել է խտ րա կան վե րա բեր մունք, քա նի որ առաջ նա հեր թու թյու նը 
տր վել էր արա կան սե ռի թեկ նա ծու նե րին, ով քեր զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյուն էին ան ցել: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյու նը, որը կար գա վո րում է վե րա պատ րաստ ման դա-
սըն թաց նե րին ըն դու նե լու թյան ամ սա թի վը, ընդ գրկ վում է «աշ-
խա տան քի հա սա նե լի ու թյան» շր ջա նակ նե րում, քա նի որ վե րա-
պատ րաստ ման շր ջանն առան ձին հա մար վում էր «աշ խա տանք», 
ինչ պես նաև դա տա կան հա մա կար գում աշ խա տան քի ըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցի մաս: 

97  ԱԵԴ, Մեյերսն ընդդեմ վարչական իրավունքի դատավորի [Meyers v. 
Adjudication Officer], գործ C-116/94 [1995] ECR I-2131, 13 հուլիսի, 1995թ.:

98  ԱԵԴ, Շնորբուսն ընդդեմ Հեսսենի մարզի [Schnorbus v. Land Hessen], գործ 
C-79/99 [2000] ECR I-10997, 7 դեկտեմբերի, 2000թ.:
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3.4.1.2  Աշ խա տան քային պայ ման ներ, այդ թվում՝  
աշ խա տան քից ազա տու մը և վար ձատ րու թյու նը 

Այս ոլոր տի շր ջա նակ նե րի մեկ նա բա նու թյան ժա մա նակ ևս ԱԵԴ-ն 
ուր վագ ծել է բա վա կա նին լայն սահ ման ներ: Սա, վեր ջի վեր ջո, հան-
գեց նում է նրան, որ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րից շեղ ված 
ցան կա ցած պայ ման կա րող է ընդ գրկ վել այս կա տե գո րի ա յում: 

Օ րի նակ՝ Մեյերս [Meyers] գոր ծում դի մու մա տուն, որը մի այ նակ ծնող 
է, բո ղոք է ներ կա յաց րել սե ռի հիմ քով անուղ ղա կի խտ րա կա նու-
թյան վե րա բե րյալ, որը դրս ևոր վել է ամու րի ծնող նե րի ըն տա նե-
կան նպաստ նե րի հաշ վարկ ման ժա մա նակ օգ տա գործ վող մե թո-
դի հետ կապ ված99: Ներ պե տա կան դա տա րա նը դի մել է ԱԵԴ-ին՝ 
պար զե լու հա մար, թե ըն տա նե կան նպաս տի (պե տա կան նպաս տի) 
տրա մադ րու մը հան դի սա նում է մի այն սո ցի ա լա կան ապա հո վու-
թյան խն դիր, հա մար վում է աշ խա տան քի հա սա նե լի ու թյան պայ-
ման: Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ԱԵԴ-ը հաշ վի է առել, 
որ տվյալ ըն տա նե կան նպաստը են թա կա է վճար ման, ե թե ապա-
հով վում են հետ ևյալ ե րեք պայ ման նե րը՝ դի մումա տուի ե կա մու տը 
չի գե րա զան ցում սահ ման ված շե մը, դի մու մա տուն կամ իր զու գըն-
կերն աշ խա տում են, դի մու մա տուն կամ իր զու գըն կե րը պա տաս-
խա նա տու են ե րե խայի հա մար: ԱԵԴ-ը որո շեց, որ «Աշ խա տան քում 
և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու 
հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» (այժմ փո խա-
րին վել է «Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար ցե րում հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ու կա նանց և տղամարդկանց նկատ մամբ 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» (վե րամ-
շակ ված) հրա հան գով) կի րա ռու մը չէր կա րող բա ցառ վել մի այն այն 
պատ ճա ռով, որ վի ճարկ վող նպաս տը սո ցի ա լա կան ապա հո վու-
թյան հա մա կար գի մասն է կազ մում: Փո խա րե նը հար ցի նկատ մամբ 
ըն դուն վել է ավե լի լայն մո տե ցում՝ պար զե լու հա մար, թե արդյոք 
նպաս տը տրա մադր վել է աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի 
հետ կապ ված: Ըն տա նե կան նպաս տի հա մա կար գից օ գտ վե լու հա-
մար դի մու մա տուն պետք էր ներ կա յաց նել ապա ցույց ներ, որ կամ 

99  ԱԵԴ, Մեյերսն ընդդեմ վարչական իրավունքի դատավորի [Meyers v. 
Adjudication Officer], գործ C-116/94 [1995] ECR I-2131, 13 հուլիսի, 1995թ.:
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նա, կամ իր զու գըն կերն իրա կա նաց նում են վար ձատր վող աշ խա-
տանք: Աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ապա ցուց ման պա-
հանջն ըն տա նե կան նպաս տի հա մա կար գը նե րա ռում է աշ խա տա-
նքային պայ ման ներ կա տե գո րի ա յում: 

Աշ խա տան քի և աշ խա տան քային պայ ման նե րի վե րա բե րյալ նման 
լայն սահ ման ման կի րա ռու մը հան գեց րեց նրան, որ ԱԵԴ-ն ըն դու նեց, 
որ աշ խա տա վայ րում ման կա կան սե նյակ նե րի ապա հո վու մը100, ինչ-
պես նաև աշ խա տա ժա մի կր ճա տու մը նույն պես ընդգրկ վում են հրա-
հան գի շրջա նակ նե րում101: 

ԱԵԴ-ը նաև որ դեգ րել է բա վա կա նին ընդ գր կուն մո տե ցում աշ խա-
տան քից ազատ ման և վար ձատ րու թյան հար ցե րին: Ինչ վե րա բե րում է 
աշ խա տան քից ազատ ման շր ջա նա կին, ապա այն տա րած վում է գրե թե 
բո լոր իրա վի ճակ նե րի վրա, որոնց դեպ քում աշ խա տան քային հա րա-
բե րու թյուն նե րը պետք է դա դա րեց վեն: ԱԵԴ-ը որո շել է, որ, օ րի նակ, 
այս հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է նաև այն դեպ քե րը, ե րբ աշ խա տա-
նքային հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րեց վել են կամ դի մու մի հա մա-
ձայն ազատ ման102 կամ պար տա դիր թո շա կի ան ցման ար դյուն քում103: 

Վար ձատ րու թյուն հաս կա ցու թյու նը սահ ման վել է ԵՄ գոր ծու նե ու-
թյան պայ մա նագ րի 157-րդ հոդ վա ծում՝ որ պես «սո վո րա կան հիմ նա-
կան կամ նվա զա գույն վար ձատ րու թյուն, կամ աշ խա տա վարձ, կամ 
հա տուց ման այլ ձև՝ կան խիկ կամ բնե ղեն, որն աշ խա տողն ուղ ղա կի-
ո րեն կամ անուղ ղա կի ո րեն ստա նում է գոր ծա տուից կա տա րած աշ-
խա տան քի դի մաց»: Այս սահ մա նու մը տա րած վում է վճար ման զա նա-
զան տե սակ նե րի վրա, որն աշ խա տո ղը ստա նում է աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ար դյուն քում: Այս սահ ման ման շր ջա նա կը 

100  ԱԵԴ, Լոմմերսն ընդդեմ Գյուղատնտեսության նախարարի [Lommers v. 
Mini1er van Landbouw], գործ C-476/99 [2002] ECR I-2891, 19 մարտի, 2002թ.:

101  ԱԵԴ, Հավասարության սկզբունքի պաշտպանն ընդդեմ Օրեբրո Լանս 
վարչաշրջանի [Jam1alldhetsombudsmannen v. Orebro Lans Land1ing], գործ 
C-236/98 [2000] ECR I-2189, 30 մարտի, 2000թ.:

102  ԱԵԴ, Բարթոնն ընդդեմ Բրիտանական երկաթուղային ընկերության 
խորհրդի [Burton v. British Railways Board], գործ 19/81 [1982] ECR 555, 16 
փետրվարի, 1982թ.:

103  ԱԵԴ, Պալասիոս դե լա Վիլլան ընդդեմ Կորտեֆիել սերվիսիոս ՍՊԸ-ի 
[Palacios de la Villa v. Cortefiel Servicios SA], գործ C-411/05 [2007] ECR I-8531, 
16 հոկտեմբերի, 2007թ.:
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քննարկ վել է ԱԵԴ-ին ներ կա յաց ված մի շարք գոր ծե րում, և որոշ վել 
է, որ սահ մա նու մը տա րած վում է աշ խա տան քի հետ կապ ված բո լոր 
տե սա կի առա վե լու թյուն նե րի վրա՝ նե րա ռե լով եր կա թու ղային ճա-
նա պար հոր դու թյուն նե րի հա մար տր վող ար տո նու թյուն ները104, ար-
տա սահ մա նում աշ խա տե լու դի մաց նպաստ նե րը105, տա րե վեր ջյան 
պարգ ևատ րու թյուն նե րը106 և մաս նա գի տա կան թո շակ նե րը107: Խն դի-
րը «վար ձատ րու թյան» շր ջա նակ նե րում դի տար կե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է գտ նել առա վե լու թյան տե սակ, որը բխում է աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րից: 

3.4.1.3  Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման և  
վերապատ րաստ ման մատ չե լի ու թյուն

«Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման և վե րա պատ րաստ ման» սահ մա-
նումն ԱԵԴ-ի ուշադ րու թյանն է ար ժա նա ցել ազատ տե ղա շար ժի հա-
մա տեքս տում108 և ստա ցել լայն մեկ նա բա նու թյուն: 

Օ րի նակ՝ Գրա վի ե [Gravier] գոր ծում Ֆրան սի այի քա ղա քա ցի ուսա-
նո ղը ցան կա ցել է մուլ տար վեստ ու սում նա սի րել Լի ե ժի Գե ղե ցիկ 
ար վեստ նե րի ակա դե մի ա յում109: Նրա նից գանձ վել էր գրանց-
ման վճար, որն ըն դու նող պե տու թյան քա ղա քա ցի ու սա նող նե րը 

104  ԱԵԴ, Գարլանդն ընդդեմ Բրիտնական երկաթուղային ինժեներական ՍՊԸ-ի 
[Garland v. British Rail Engineering Limited], գործ 12/81 [1982] ECR 455, 9 
փետրվարի, 1982թ.:

105  ԱԵԴ, Սաբբատինին ընդդեմ Եվրոպական խորհրդարանի [Sabbatini v. 
European Parliament], գործ 20/71 [1972] ECR 345, 7 հունիսի, 1972թ.:

106  ԱԵԴ, Լիվենն ընդդեմ Դենդայի [Lewen v. Denda], գործ C-333/97 [1999] ECR 
I-7243, 21 հոկտեմբերի, 1999թ.:

107  ԱԵԴ, Բարբերն ընդդեմ Գվարդիան Ռոյալ Իքսչենջ ապահովագրական 
խմբի [Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group], գործ C-262/88 
[1990] ECR I-1889, 17 մայիսի, 1990թ.:

108  «Եվրոպական համայնքում աշխատողների ազատ տեղաշարժի 
մասին» թիվ 1612/68 կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի 3-րդ կետի (OJ L 
271, 19.10.1968, էջ 2) համաձայն՝ «մասնագիտական ուսուցման և վերա-
պատրաստման դպրոցների դասընթացները պետք է հասանելի լինեն» 
աշխատողին՝առանց վեր ջինիս ազգային աշխատողների համեմա-
տությամբ ավելի քիչ նպաստավոր պայմանների ենթարկելու: 

109  ԱԵԴ, Գրավիեն ընդդեմ Լիեժի քաղաքապետարանի և այլոք [Gravier v. Ville 
de Liege and others, գործ 293/83 [1985] ECR 593, 13 փետրվարի, 1985թ.:
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չեն վճա րում: Այս առի թով ԱԵԴ-ը նշել է, որ «մաս նա գի տա կան 
ու սու ցում է հա մար վում կրթու թյան ցան կա ցած ձև, որը նա խա-
պատ րաս տում է որո շա կի մաս նա գի տու թյան, ար հես տի կամ աշ-
խա տան քի հա մար որա կա վո րում ձեռք  բե րե լու հա մար, կամ 
տրա մադ րում է այդ պի սի մաս նա գի տու թյան, ար հես տի կամ 
աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժեշտ վե րա պատ րաս տում և հմ-
տու թյուն ներ՝ ան կախ աշա կերտ նե րի կամ ու սա նող նե րի տա րի-
քից և կր թա կան մա կար դա կից, ե թե նույ նիսկ վե րա պատ րաստ-
ման ծրա գի րը նե րա ռում է նաև ընդ հա նուր կրթու թյան տար րեր»:  
 
Օ րի նակ՝ այս սահ մա նու մը կի րառ վել է Բլե զո [Blaizot] գոր ծում: Դի-
մու մա տուն դի մել է մաս նակ ցե լու անաս նա բու ժու թյան դա սըն թաց-
նե րի110: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ ընդ հա նուր առ մամբ հա մալ սա րա նա-
կան կր թու թյու նը նույն պես պետք է ընդ գրկ վի «մաս նա գի տա կան 
ու սուց ման» շր ջա նակ նե րում, ե թե նույ նիսկ ու սում նա ռու թյան 
ավար տին ստա ցած որա կա վո րումն ուղ ղա կի ո րեն չի են թադ րում 
որո շա կի մաս նա գի տու թյան, ար հես տի կամ աշ խա տան քի հա մար 
պա հանջ վող գործ նա կան որա կա վո րում: Բա վա րար է, որ տվյալ 
ծրա գի րը տրա մադ րի գի տե լիք ներ, ու սու ցում կամ հմ տու թյուն ներ 
որո շա կի մաս նա գի տու թյան, ար հես տի կամ աշ խա տան քի ընդ հա-
նուր շր ջա նակ նե րում: Ո ւս տի, ե րբ որո շա կի ար հեստ նե րը չեն պա-
հան ջում պաշ տո նա կան որա կա վո րում, կամ ե րբ հա մալ սա րա նա-
կան դիպ լոմը որո շա կի մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տե լու հա մար 
պաշ տո նա կան պա հանջ չէ, ապա ու սում նա կան ծրա գի րը կա րող է 
հա մար վել որ պես «մաս նա գի տա կան ու սու ցում»: Այս դրույ թի մի ակ 
բա ցա ռու թյու նը վե րա բե րում է որոշ դա սըն թաց նե րի, որոնք իրենց 
առանձ նա հա տուկ բնույ թով, ներգ րա վում են ան ձանց, որոնք ավե-
լի շուտ ցան կա նում են բա րե լա վել իրենց ընդ հա նուր գի տե լիք նե րը, 
քան պատ րաստ վել կոնկ րետ մաս նա գի տու թյան»: 

110  ԱԵԴ, Բլեզոն ընդդեմ Լիեժի համալսարանի և այլոք [Blaizot v. Université de 
Liège and others], գործ 24/86 [1988] ECR 379, 2 փետրվարի, 1988թ.:
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3.4.1.4 Աշ խա տա վոր նե րի և գոր ծա տու նե րի մի ու թյուն ներ 

Այս տեղ խոս քը չի գնում մի այն արհ մի ու թյուն նե րին և գոր ծա տու նե րի 
մի ու թյուն նե րին ան դա մակ ցու թյան մա սին, այլ նաև այդ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ան ձանց ներգ րավ վա ծու թյան մա սին: 
Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի ցու ցում նե րի հիմ նա կան նպա տակն այն 
է, որ բա ցառ վի խտ րա կա նու թյունն այդ կազ մա կեր պու թյանն ան դա-
մակ ցե լու ժա մա նակ կամ ան դա մակ ցու թյու նից բխող առա վե լու թյուն-
նե րի առու մով111:

3.4.1.5 Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան և  
աշ խա տան քի հա մա տեքս տը 

Չ նա յած ՄԻ ԵԿ-ը չի նա խա տե սում աշ խա տան քի իրա վունք՝ այ նուա-
մե նայ նիվ, 8-րդ հոդ վածը որոշ հան գա մանք նե րում մեկ նա բան վել 
է որ պես աշ խա տան քի ոլորտն ընդ գր կող դրույթ: Վե րը նշ ված Սի-
դաբ րա սը և Ձի աու տասն ընդ դեմ Լիտ վայի [Sidabras and Džiautas v. 
Lithuania] գոր ծում կա ռա վա րու թյան ՊԱԿ-ի նախ կին գոր ծա կալ նե-
րին հան րային ծա ռա յու թյան ոլոր տում և մաս նա վոր հատ վա ծի որոշ 
ոլորտ նե րում աշ խա տան քի ըն դուն ման ար գել քը դի տարկ վել է 8-րդ 
հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում 14-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ, քա նի 
որ այն «զ գա լի չա փով ազ դել է ար տա քին աշ խար հի հետ հա րա բե-
րու թյուն նե րը զար գաց նե լու կա րո ղու թյան վրա և ստեղ ծել է լուրջ 
դժ վա րու թյուն ներ ապ րուս տը վաս տա կե լու առու մով՝ ան ձնա կան 
կյան քի իրա վուն քի վրա ակն հայտ հետ ևանք նե րով»112: Բի գաե վան 
ընդ դեմ Հու նաս տա նի [Bigaeva v. Greece] գոր ծում նույն պես Դա տա-
րանը որո շել է, որ 8-րդ հոդ վա ծը կա րող է ընդ գր կել նաև աշ խա-
տան քի բնա գա վա ռը և նե րա ռել մաս նա գի տու թյան հա սա նե լի ու-
թյան իրա վուն քը:113

111  Խորհրդի «Անկախ ռասայական և էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատ -
մամբ հավասար վերա բեր մուն քի սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգի 
առաջարկություն, COM(1999) 566 վերջնական, 25.11.1999թ.: 

112  ՄԻԵԴ, Սիդաբրասը և Ձիաուտասն ընդդեմ Լիտվայի [Sidabras and Džiautas 
v. Lithuania] (թիվ 55480/00 և 59330/00), 27 հուլիսի, 2004թ., ՄԻԵԿ 
2004-VIII:

113  ՄԻԵԴ, Բիգաևան ընդդեմ Հունաստանի [Bigaeva v. Greece] (թիվ 26713/05), 
28 մայիսի, 2009թ.:
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 ՄԻ ԵԴ-ն ար գե լում է նաև արհ մի ու թյանն ան դա մակ ցե լու հիմ քով 
խտ րա կա նու թյուն: Ա վե լին, ար հ միու թյուն ներ ստեղ ծե լու իրա վուն քը 
ՄԻԵԿ-ն ե րաշ խա վո րում է որ պես ինք նու րույն իրա վունք:114 

Օ րի նակ՝ Դա նի լեն կո վը և այլոք ընդ դեմ Ռու սաս տա նի [Danilenkov and 
others v. Russia] գոր ծում դի մու մա տու ներն իրենց գոր ծա տուի կող-
մից են թարկ վել են հե տապն դում նե րի և նվազ բա րեն պաստ վե րա-
բեր մուն քի, քա նի որ նրանք արհ մի ու թյան ան դամ ներ էին115: Ներ-
պե տա կան ատյան նե րում նրանց քա ղա քա ցի ա կան հայ ցը մերժ վել 
էր, քա նի որ խտ րա կա նու թյան փաս տը կա րող էր մի այն հաս տատ-
վել քրե ա կան դա տա վա րու թյան մի ջո ցով: Այ նուա մե նայ նիվ, դա-
տա խա զը մեր ժել էր քրե ա կան գործ հա րու ցել, քա նի որ ապա ցույ-
ցի չա փա նի շը պա հան ջում էր, որ պես զի պե տու թյու նն ապա ցու ցի, 
որ «ող ջա միտ կաս կած նե րից դուրս» է ըն կե րու թյան ղե կա վար նե րի 
խտ րա կա նու թյան մտադ րու թյու նը: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ներ պե-
տա կան օրենսդ րու թյու նում արհ մի ու թյուն նե րի հա մար մի ա վո րում-
ներ ստեղ ծե լու ազա տու թյան դա տա կան ար դյու նա վետ պաշտ պա-
նու թյան բա ցա կա յու թյու նը հա մար վում է 11-րդ հոդ վա ծի խախ տում 
14-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ:

3.4.2  Բա րե կե ցու թյան մատ չե լի ու թյու նը և սո ցի ա լա կան 
ապա հո վու թյան ձևե րը 

Խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րից մի այն «Ան կախ ռա սա յա կան և 
էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն-
քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հանգն է ապա հո վում լի ա կա տար 
պաշտ պա նու թյուն խտ րա կա նու թյան դեմ բա րե կե ցու թյան հա մա կար-
գի և սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան այլ տե սակ նե րի մատ չե լի ու թյան 
հար ցում: Սա իր մեջ նե րա ռում է ոչ դ րա մա կան նպաստ նե րը, որոնք, 
որ պես կա նոն, իրա կա նաց վում են պե տու թյան կող մից, ինչ պես հան-
րային առող ջա պա հու թյու նը, կր թու թյու նը և սո ցի ա լա կան ապա հո-
վու թյան հա մա կար գը: Այ դու հան դերձ, «Սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան 

114  Օրինակ՝ ՄԻԵԴ, Դեմիրը և Բայկարան ընդդեմ Թուրքիայի [Demir and 
Baykara v. Turkey] (թիվ 34503/97), 12 նոյեմբերի, 2008թ.:

115  ՄԻԵԴ, Դանիլենկովը և այլոք ընդդեմ Ռուսաստանի [Danilenkov and others 
v. Russia] (թիվ 67336/01), 30 հուլիսի, 2009թ.:
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հար ցե րում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա-
բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գը չի սահ մա նում 
սե ռային հիմ քով հա վա սար վե րա բեր մուն քի իրա վունք « սո ցի ա լա կան 
ապա հո վու թյան» առա վել նեղ ոլոր տի առն չու թյամբ: 

3.4.2.1  Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն, նե րա ռյալ՝  
սոցի ա լա կան ապա հո վու թյուն և  
առող ջա պա հու թյուն 

Այս ոլոր տի հս տակ ընդ գր կումն անո րոշ է, քա նի որ այն բա ցատր ված 
չէ «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից ան ձանց նկատ մամբ 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի 
շր ջա նակ նե րում և դեռևս պետք է մեկ նա բան վի Ար դա րա դա տու թյան 
եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քով: Ինչ պես վեր-
ևում է նշ վում, «Սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հար ցե րում կա նանց և 
տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի-
րա ռե լու մա սին» հրա հան գը սե ռային հա վա սա րու թյան առու մով հա-
վա սար վե րա բեր մունք է ապա հո վում մի այն «կա նո նադ րա կան սո ցի ա-
լա կան սխե մա նե րի» առն չու թյամբ116: 1-ին հոդ վա ծը սահ մա նում է այս 
սխե մա նե րը որ պես հի վան դու թյան, հաշ ման դա մու թյան, ծե րու թյան, 
աշ խա տան քի վայ րում դժ բախտ պա տա հար նե րի և մաս նա գի տա կան 
հի վան դու թյուն նե րի ու գոր ծազր կու թյան դեմ պաշտ պա նու թյուն՝ ի 
լրումն « սո ցի ա լա կան աջակ ցու թյան» այն քա նով, որ քա նով դրա նպա-
տա կն է լրաց նել կամ փո խա րի նել նա խորդ սխե մա նե րը: 

Հս տակ չէ, թե ինչ է նշա նա կում « սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյուն», թեև 
«Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան-
գի վե րա բե րյալ հանձ նա ժո ղո վի առա ջար կի հու շա գի րը, ինչ պես նաև 
հենց հրա հան գի ձևա կեր պում նե րը, են թադ րում են, որ այն ավե լի լայն 

116  Ի տարբերություն «մասնագիտական» սխեմաների, որոնք դասակարգ-
վել են որպես «վարձատրություն» ըստ «Աշխատանքի և զբաղվա-
ծության հարցերում հավասար հնարավորությունների ու կանանց և 
տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը 
կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակված) [Gender Equality Directive 
(Reca¤)]:
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հաս կա ցու թյուն է, քան « սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյու նը»117: Հաշ վի 
առ նե լով այս դրույ թի նպա տա կային ընդ գր կու մը՝ պետք է հաս կա նալ, 
որ պե տու թյան կող մից առա ջարկ վող ցան կա ցած նպաս տի տե սակ՝ լի-
նի տն տե սա կան, թե ոչ դրա մա կան, պետք է ըն կալ վի սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան կա տե գո րի այի ներ քո այն իմաս տով, որ դա չըն կալ-
վի որ պես սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյուն: Այս առու մով շատ հա վա-
նա կան է, որ «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» 
հրա հան գը ան հա տա կան կի րառ ման ոլոր տում խաչ վի այս հրա հան գի 
հետ: 

Ա ռող ջա պա հու թյան ոլոր տում խտ րա կա նու թյան դեմ պաշտ պա նու-
թյան շր ջա նա կը շա րու նա կում է մնալ անո րոշ: Թվում է, թե սա վե-
րա բե րում է այդ պա հին պե տու թյան կող մից տրա մադր վող առող-
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րին, ինչ պես վար չա կան և բժշ կա կան 
աշ խա տա կազ մե րի հետ հա մա ձայ նեց ված բու ժու մը: Են թադ րա բար սա 
պետք է տա րած վի նաև ապա հո վագ րու թյան վրա, որ տեղ բուժս պա-
սար կումն ապա հով վում է մաս նա վոր հի մունք նե րով, սա կայն հի վանդ-
նե րը փոխ հա տուց վում են պար տա դիր ապա հո վագ րա կան սխե մայով: 
Այս պա րա գա յում, ռա սա յա կան կամ ազ գային պատ կա նե լու թյան հիմ-
քով ան հա տին մեր ժե լը կամ բարձր ապա հո վա գրավ ճար նե րի գան-
ձու մը պետք է ընդ գրկ վի այս դրույ թի շր ջա նակ նե րում: Այ լա պես այն 
պետք է լի նի «Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման հրա հան գի» ներ քո: 

3.4.2.2  Սո ցի ա լա կան առա վե լու թյուն ներ 

« Սո ցի ա լա կան առա վե լու թյուն նե րի» շր ջա նա կը բա վա կան լավ մշակ-
ված է Ար դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե-
պային իրա վուն քում՝ մարդ կանց ազատ տե ղա շար ժի իրա վուն քի մա-
սին օ րեն քի շր ջա նակ նե րում, և տա լիս է խիստ լայն սահ մա նում: 

117 Առաջարկություն Խորհրդի «Անկախ ռասայական և էթնիկական ծագումից՝ 
անձանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքը կիրառելու 
մասին» հրահանգի շուրջ [Proposal for a Council Directive implementing the 
principle of equal treatment between persons irre~ective of racial or ethnic 
origin], COM(1999) 566 վերջնական, 25.11.1999: 
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Օ րի նակ՝ Քրիս տի նի ի [Cristini] դեպ քում հայց վո րը Իտա լի այի քա-
ղա քա ցի էր, ով իր ե րե խա նե րի հետ ապ րում էր Ֆրան սի ա յում, և 
ում ամու սի նը ե ղել էր « բան վոր» ԵՄ իրա վուն քի ներ քո118: Ֆրան սի-
այի եր կա թու ղային ըն կե րու թյու նն ե րթ ևե կու թյան ար տո նյալ տոմ-
սեր էր տրա մադ րում մեծ ըն տա նիք նե րին, սա կայն մեր ժել է նման 
տոմս տրա մադ րել տի կին Քրիս տի նի ին՝ քա ղա քա ցի ու թյան պատ կա-
նե լու թյան հիմ քով: Պատ ճա ռա բան վել էր, որ ԵՄ իրա վուն քի ու ժով 
« սո ցի ա լա կան առա վե լու թյուն նե րը» մի այն այն ար տո նու թյուն ներն 
են, որոնք բխում են աշ խա տան քի պայ մա նագ րից: ԱԵԴ-ը վի ճար կել 
է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ այդ եզ րույ թը պետք է նե րա ռի բո լոր առա-
վե լու թյուն նե րը՝ ան կախ աշ խա տան քի պայ մա նագ րից՝ նե րա ռյալ զեղ-
չային հա մա կար գով եր կա թու ղային տոմ սե րը: 

ԱԵԴ-ը սահ մա նել է Իվե նի [Even] գոր ծով « սո ցի ա լա կան ար տո նու-
թյուն նե րը» որ պես ար տո նու թյուն ներ.

«ո րոնք, ու նե նա լով կամ չու նե նա լով առն չու թյուն աշ խա տան քի 

պայ մա նագ րի հետ, առաջ նա հեր թո րեն տր վում են բան վոր նե րին՝ 

նրանց « բան վոր» լի նելու օբյեկ տիվ կար գա վի ճա կից կամ քա ղա-

քա ցի ու թյան տա րած քում նրանց բնա կու թյան սո վո րա կան փաս-

տի ու ժով և որի տա րա ծու մը ԵՄ այլ ան դամ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի 

հան դի սա ցող բան վոր նե րի վրա հա մա պա տաս խան է Հա մայն քի 

ներ սում նրանց ազատ տե ղա շար ժը դյու րաց նե լու առու մով»119:

 Եզ րույ թը կի րա ռե լի է ըստ էու թյան բո լոր այն իրա վունք նե րի նկատ-
մամբ, որոնք բա վա րա րում են Իվե նի սահ մա նու մը. «Չկա տար բե րա-
կում բա ցար ձակ տր վող իրա վունք նե րի և հայե ցո ղու թյան հի մունք նե-
րով տր վող իրա վունք նե րի միջև»: Ա վե լին՝ սահ մա նու մը չի բա ցա ռում 
նաև այն իրա վունք նե րը, որոնք տր վում են աշ խա տան քային հա րա-
բե րու թյուն նե րի ավար տից հե տո, որոնք հա մար վում են սո ցի ա լա կան 
ար տո նու թյուն, ինչ պես, օ րի նակ՝ թո շա կի իրա վուն քը120: Ը ստ էու թյան՝ 

118  ԱԵԴ, Ֆիորինին, օրիորդական ազգանունը Քրիստինի, ընդդեմ Ֆրան սիայի 
ազգային երկաթուղային ընկերության [Fiorini (nee Cri1ini) v. SNCF], գործ 
32/75 [1975] ECR 1085, 30 սեպտեմբերի, 1975թ.:

119 ԱԵԴ, Քրեական հետապնդումներ Իվենի նկատմամբ [Criminal Proceedings 

againL Even]], գործ 207/78 [1979] ECR 2019, 31 մայիսի, 1979թ., կետ 22:
120  ԱԵԴ, Հանձնաժողովն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Commission v. France], գործ 

C-35/97 [1998] ECR I-5325, 24 սեպտեմբերի, 1998թ.:
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ազատ տե ղա շար ժի հա մա տեքս տում սո ցի ա լա կան ար տո նու թյու նը 
վե րա բե րում է ցան կա ցած ար տո նու թյան, որը կա րող է աջակ ցել միգ-
րանտ բան վո րին՝ ին տեգր վե լու ըն դու նող պե տու թյան հա սա րա կու-
թյա նը: Դա տա րան նե րը բա վա կան ազա տա կան դիր քո րո շում են ու նե-
ցել սո ցի ա լա կան ար տո նու թյուն սահ մա նե լու հար ցում: 

Օ րի նակ՝

ծնն դա բե րու թյան առանց տո կո սի վար կի վճա րում: Չնա յած վար կի 
իմաս տը ծննդա բե րու թյան խթա նումն է, այ դու հան դերձ, ըստ ԱԵԴ-ի, 
այն սո ցի ա լա կան ար տո նու թյուն է, քա նի որ այն հա մա րվում է մե խա-
նիզմ՝ ցածր ե կա մուտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ֆի նան սա կան բե ռը թեթ-
ևաց նե լու հա մար121,

մշա կու թային հա մա ձայ նագ րի շր ջա նակ նե րում դրա մաշ նոր հի տրա-
մադ րու մը քա ղա քա ցի հան դի սա ցող աշ խա տող նե րին ար տա սահ մա-
նում սո վո րե լու հա մար122, 

ան հա տի դեմ քրե ա կան դա տաքն նու թյու նը մայ րե նի լեզ վով լսե լու 
իրա վուն քը123:

3.4.2.3 Կր թու թյուն

Կր թու թյան մատ չե լի ու թյան նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան դեմ պաշտ-
պա նու թյու նը սկզբ նա կա նում զար գա ցել է ան ձի նա խա տես ված 
ազատ տե ղա շար ժի թիվ 1612/68 կա նո նա կար գի 12-րդ հոդ վա ծի հա-
մա տեքս տում, որը, մաս նա վո րա պես, ուղղ ված է աշ խա տող նե րի ե րե-
խա նե րին: Կր թու թյան ոլորտը են թադ րա բար պետք է խաչ վի մաս-
նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման հետ: Հս տակ չէ, թե արդյոք այն 
պետք է նե րա ռի նաև այն բարձ րա գույն ու սում նա կան ծրագ րե րը, 
որոնք դուրս են մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման ծրագ րե րից, և 

121 ԱԵԴ, Ռեյնան ընդդեմ Բադեն-Վյուրթեմբերգի մարզի [Reina v.Landeskreditbank 
Baden-Württemberg], գործ 65/81 [1982] ECR 33, 14 հունվարի, 1982թ.: 

122  ԱԵԴ, Մատեուչին ընդդեմ Բելգիայի ֆրանսիական համայնքի [Matteucci 
v. Communaute Francaise de Belgique], գործ 235/87 [1988] ECR 5589, 27 
սեպտեմբերի, 1988թ.:

123  ԱԵԴ, Մատչի դեմ քրեական հետապնդումներ [Criminal Proceedings Again1 
Mutsch], գործ 137/84 [1985] ECR 2681, 11 մայիսի, 1985թ.:
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որոնք ուղղ ված են մի այն ընդ հա նուր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի 
կա տա րե լա գործ մա նը: 

Օ րի նակ՝ Կա սագ րա դեն ընդ դեմ Մյուն խե նի մար զի [Casagrande v. 
Landeshauptstadt München] գոր ծով հայց վո րը Իտա լի այի քա ղա-
քա ցու դուստր էր, ով բնակ վում էր Գեր մա նի ա յում124: Գեր մա նի այի 
իշ խա նու թյուն ները ամ սա կան նպաստ էին վճա րում դպ րո ցա հա-
սակ դպ րո ցա կան նե րին «կրթա կան հա ճա խե լի ու թյու նը» խթա նե լու 
նպա տա կով: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ դպ րո ցա կան հա ճա խե լի ու թյու-
նը խթա նող ցան կա ցած մի ջո ցա ռում կր թու թյան շր ջա նա կում է: 

3.4.2.4 Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան և բա րե կե ցու թյան ու  
կր թու թյան հա մա տեքս տը

 Թեև ՄԻ ԵԿ-ը չի նա խա տե սում սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան իրա-
վուն քը, այ դու հան դերձ հս տակ է Մա րդու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի իրա վա կի րա ռա կան պրա կտի կայից, որ սո ցի ա լա կան 
ապա հո վու թյան ձևե րից նպաստ նե րի վճա րու մը և թո շակ նե րը Թիվ 1 
ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի կամ 8-րդ հոդ վա ծի տի րույ թում են125: 

Թեև ՄԻ ԵԴ-ը չի նա խա տե սում առող ջա պա հու թյան իրա վունք, ՄԻ-
ԵԴ-ը հա մա րում է, որ առող ջա պա հու թյա նը վե րա բե րող գոր ծե րը, ինչ-
պես բժշ կա կան քար տե րի մատ չե լի ու թյու նը126, պետք է լի նի 8-րդ  կամ 
3-րդ հոդ վա ծի  տի րույ թում, քա նի որ առող ջա պա հու թյան մատ չե լի ու-
թյան սահ մա նա փա կու մը լուրջ խն դիր է և հա վա սար է ան մարդ կային 
կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի127: Այդ 

124  ԱԵԴ, Կասագրադեն ընդդեմ Մյունխենի մարզի [Casagrande v. 
Landeshaupt1adt München], գործ 9/74 [1974] ECR 773:

125  Տե՛ս, մասնավորապես հետևյալ գործը՝ ՄԻԵԴ, Անդրեևան ընդդեմ 
Լատվիայի [Andrejeva v. Latvia] [ՄՊ] (թիվ 55707/00), 18 փետրվարի, 2009, 
ՄԻԵԴ, Գայգուսուզն ընդդեմ Ավստրիայի [Gaygusuz v. Au1ria] (թիվ 17371/90), 
16 սեպտեմբերի, 1996թ., և ՄԻԵԴ, Կուա Պուարեսն ընդ դեմ Ֆրանսիայի 
[Koua Poirrez v. France] (թիվ 40892/98), 30 սեպտեմ բերի, 2003թ, բոլորը 
քննարկվել են 4.7 բաժնում:

126  ՄԻԵԴ, Կ. Հ-ն և այլոք ընդդեմ Սլովակիայի  [K.H. and others v. Slovakia] (թիվ 
32881/04), 28 ապրիլի, 2009թ.:

127  ՄԻԵԴ, Սլավոմիր Մուսիալն ընդդեմ Լեհաստանի [Sławomir Musiał v. Poland] 
(թիվ 28300/06), 20 հունվարի, 2009թ.:
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իսկ պատ ճա ռով կա րող է վի ճարկ վել, որ առող ջա պա հու թյան մատ չե-
լի ու թյան խտրա կա նու թյա նը վե րա բե րող գան գատ նե րը պետք է լի նեն 
14-րդ հոդ վա ծի  տի րույ թում: 

Հս տակ չէ, թե արդյոք ոչ դ րա մա կան սո ցի ա լա կան ար տո նու թյուն նե-
րը, օ րի նակ՝ երթ ևե կու թյան տոմ սե րը, ՄԻ ԵԿ տի րույ թում են, այ դու-
հան դերձ, 8-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ ՄԻ ԵԴ-ի ման րա մասն մեկ նա-
բա նու թյան հա մա ձայն այդ պես է, հատ կա պես, որ այդ նպաստ նե րի 
նպա տակն ուղղ ված է ըն տա նիք մի ա վո րի բա րե կե ցու թյա նը: 

ՄԻ ԵԿ Թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 2-րդ հոդ վա ծը նե րա ռում է կր թու թյան 
առան ձին իրա վունք և հա մա պա տաս խա նա բար ՄԻ ԵԴ-ը կր թու թյան 
հա մա տեքս տում խտ րա կա նու թյան գան գատ նե րը պետք է դի տար կի 
14-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում: Կրթու թյան հիմ քով խտ րա կա նու-
թյու նը ՄԻԵԴ-ը քն նար կել է հետ ևյալ գոր ծե րում՝ Դ.Հ-ը և այլոք ընդ-
դեմ Չե խի այի Հան րա պե տու թյան գոր ծում [D.H. and others v. the Czech 
Republic]128, գլուխ 2, բա ժին 4.1 և Օր շու շը և այլոք ընդ դեմ Խոր վա թի այի 
գոր ծում [Oršuš and others v. Croatia] 129, գլուխ 5, բա ժին 3.3:

3.4.3 Ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի,  
այդ թվում՝ բնա կա րան նե րի մատ չե լի ու թյուն 

Ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տա կա րար ման, նե րա ռյալ բնա-
կա րան նե րի մատ չե լի ու թյան ոլոր տում խտ րա կա նու թյու նից պաշտ պա-
նու թյու նը, ռա սա յա կան հիմ քով խտ րա կա նու թյան դեպ քում կի րառ վում 
է «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի և 
սե ռային հիմ քով խտ րա կա նու թյան պա րա գա յում՝ «Ապ րանք նե րի մա-
տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում կա նանց և 
տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման մա-
սին» հրա հան գի մի ջո ցով: «Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ 

128  ՄԻԵԴ, Դ.Հ-ն և այլոք ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and others 
v. the Czech Republic] [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ.:

129  ՄԻԵԴ, Օրշուշն ընդդեմ Խորվաթիայի [Oršuš and others v. Croatia] [ՄՊ] (թիվ 
15766/03), 16 մարտի, 2010թ.:
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հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման մա սին» հրա հան գի նա խա բա նի 
13-րդ պար բե րու թյունն ավե լի հս տա կու թյուն է հա ղոր դում այս դրույ թին՝ 
ար ձա նագ րե լով, որ դա վե րա բե րում է բո լոր ապ րանք նե րին ու ծա ռա-
յու թյուն նե րին, «ո րոնք հա սա նե լի են հան րու թյա նը՝ ան կախ այն հան-
գա ման քից՝ ան ձը պե տա կա՞ն, թե՞ մաս նա վոր ոլորտն է ներ կա յաց նում՝ 
նե րա ռյալ պե տա կան մար մին նե րը, և նաև որոնք դուրս են մաս նա վոր և 
ըն տա նե կան կյան քի ոլոր տից, ինչ պես նաև այս հա մատ եքս տում իրա կա-
նաց ված գոր ծարք նե րը»: Այն հստա կո րեն բա ցա ռում է դրա տա րա ծու-
մը «ԶԼՄ-նե րի կամ գո վազ դի բո վան դա կու թյան վրա» և « պե տա կան ու 
մաս նա վոր կր թու թյան» վրա, թեև այս վեր ջին բա ցա ռու մը չի նե ղաց նում 
«Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա-
վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի շր ջա-
նա կը, որն ակն հայ տո րեն նե րա ռում է նաև կր թու թյու նը: «Ապ րանք նե րի 
մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում կա նանց և 
տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման մա-
սին» հրա հան գը նույն պես հղում է կա տա րում Եվ րո պա կան մի ու թյան 
գոր ծու նե ու թյան մա սին պայ մա նագ րի 57-րդ հոդ վա ծին:

« Ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է հա մար վեն «ծա ռա յու թյուն ներ» պայ-

մա նագ րի իմաս տով, որ տեղ դրանք սո վո րա բար տրա մադր վում են 

վար ձատր ման հա մար…. 

« Ծա ռա յու թյուն նե րը» մաս նա վո րա պես նե րա ռում են.

ա) ար դյու նա բե րա կան բնույ թի գոր ծու նե ու թյուն,

բ) առևտ րային բնույ թի գոր ծու նե ու թյուն,

գ) ար հես տային գոր ծու նե ու թյուն,

դ) մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյուն: 

Ուս տի, ակն հայ տո րեն այս ոլոր տը նե րա ռում է ցան կա ցած իրա վի ճակ, 
որ տեղ ապ րանք կամ ծա ռա յու թյուն է մա տուց վում վար ձատ րու թյան 
դի մաց, ե թե, իհար կե, դա տե ղի չի ու նե նում մի ան գա մայն ան ձնա կան 
հա մա տեքս տում և բա ցա ռում է հան րային կամ մաս նա վոր կր թու թյու նը: 

Ազ գային մար մին նե րի նա խա դե պային իրա վուն քը նա խա տե սում է, որ 
սա նե րա ռում է նաև այն պի սի իրա վի ճակ ներ, ինչ պես բա րեր մուտք 
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գոր ծելն է կամ սպա սարկ ման մա կար դա կը բա րե րում130, ռես տո րան նե-
րում կամ գի շե րային ակումբ նե րում131, խա նութ նե րում132, ապա հո վագ-
րու թյուն գնե լիս133, ինչ պես նաև « մաս նա վոր» առևտ րա կան նե րի հետ 
գործ ու նե նա լիս, ինչ պես կի նո լոգ ներն են134: Թեև առող ջա պա հու թյունն 
առանձ նա հա տուկ կեր պով կար գա վոր վում է «Ան կախ ռա սա յա կան և 
էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն-
քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գով, այ դու հան դերձ, այն 

130  Հունգարիայի Հավասար վերաբերմունքի հարցերով մարմին [Equal 
Treatment Authority (Hungary)], գործ թիվ 72, ապրիլի, 2008թ. Անգլերեն 
սեղմագիրը հասանելի է ՀԻԳ-ի (FRA) տեղեկատվական պորտալում, 
գործ 322-1, Խտրականության դեմ ոլորտում իրավական փորձա գետների 
եվրոպական ցանցում [European Network of Legal Experts on the Non-
Discrimination Field], 8 հուլիսի, 2009) «Խտրականության դեմ եվրոպական 
իրավունքի ամսագիր» [European Anti-Discrimination Law Review], էջ 49:

131  Շվեդիայի Գերագույն դատարան, Իսքեյփ բար-ռեստորանն ընդդեմ Էթնիկ 
խտրականության դեմ հարցերով Օմբուդսմենի [Escape Bar and Restaurant 
v. Ombudsman against Ethnic Discrimination] T-2224-07, 1 հոկտեմբերի, 
2008թ.: Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է ՀԻԳ-ի (FRA) տեղեկատվական 
պորտալում, գործ 365-1, Խտրականության դեմ ոլորտում իրավական 
փորձագետների եվրոպական ցանցում [European Network of Legal Experts 
on the Non-Discrimination Field], 8 հուլիսի, 2009թ., «Խտրականության դեմ 
եվրոպական իրավունքի ամսագիր» [European Anti-Discrimination Law Review], 
էջ 68:

132  Bezirksgericht Döbling (Au¤ria), GZ 17 C 1597/05f-17, 23 հունվարի, 2006թ.: 
Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է ՀԻԳ-ի (FRA) տեղեկատվական 
պորտալում, գործ 1-1. Բնօրինակը՝

  http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/CaselawDownloadFile.do?id=1:
133  Nîmes Court of Appeal, Lenormand v. Balenci, թիվ 08/00907 of 6 նոյեմբերի, 

2008թ. and French Court of Cassation Criminal Chamber, թիվ M 08-88.017 
and թիվ 2074 of 7 ապրիլի, 2009թ.: Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է 
Խտրականության դեմ ոլորտում իրավական փորձագետների եվրոպա կան 
ցանցում [European Network of Legal Experts on the Non-Discrimination Field], 
9 դեկտեմբերի, 2009թ. «Խտրա կանության դեմ եվրոպական իրավունքի 
ամսագիր» [European Anti-Discrimination Law Review], էջ 59:

134  Վերաքննիչ դատարան, Սեռական կողմնորոշման հիմքով խտրականության 
հարցերով Օմբուդսմենն ընդդեմ Ա.Ս-ի [Ombudsman Again1 Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation v. A.S.], գործ թիվ T-3562-06, 11 փետրվարի, 
2008թ.: Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է Խտրականության դեմ 
ոլորտում իրավական փորձագետների եվրո պա կան ցանցում [European 
Network of Legal Experts on the Non-Discrimination Field], 8 հուլիսի, 2009թ. 
«Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի ամսագիր» [European 
Anti-Discrimination Law Review], էջ 69:
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կա րող է հայտն վել նաև ծա ռա յու թյուն նե րի տի րույ թում, մաս նա վո րա-
պես, ե րբ դա մաս նա վոր առող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն է, կամ ե րբ 
մար դիկ պար տա վոր ված են գնել հի վան դու թյան պար տա դիր ապա-
հո վագ րու թյուն, որ պես զի հո գան բուժ ման ծախ սե րը: Այս իմաս տով 
ԱԵԴ-ը մեկ նա բա նել է ծա ռա յու թյուն նե րը՝ ծա ռա յու թյուն նե րի ազատ 
տե ղա շար ժի հա մա տեքս տում նե րա ռե լու նաև առող ջա պա հու թյու նը, 
որը վար ձատ րու թյան դի մաց տրա մադր վում է շա հույթ հե տապն դող 
մարմ նի կող մից135: 

«Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան-
գը չի սահ մա նում բնա կա րան նե րի մատ չե լի ու թյու նը: Այ դու հան դերձ, 
առա ջարկ վում է, որ այն մեկ նա բան վի մար դու իրա վունք նե րի մի-
ջազ գային իրա վուն քի լույ սի ներ քո, մաս նա վո րա պես՝ ԵՄ Հիմ նա-
րար իրա վունք նե րի մա սին խար տի այի 7-րդ հոդ վա ծով և ՄԻ ԵԿ 8-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված ան ձի բնա կա րա նի (ան ձեռնմ խե լի ու թյան) 
հար գան քի իրա վուն քը (հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ԵՄ 
ան դամ բո լոր ե րկր նե րը ՄԻ ԵԿ ան դամ են, և որ ԵՄ-ն ապա գա յում 
կան դա մակ ցի ՄԻ ԵԿ-ին), ինչ պես նաև Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և 
մշա կու թային իրա վունք նե րի դաշ նագ րի հոդ ված 11-ով նա խա տես-
վող պատ շաճ բնա կա րա նի իրա վուն քը (ո րին ան դա մակ ցում են ԵՄ 
ան դամ բո լոր ե րկր նե րը): ՄԻ ԵԴ-ը մեկ նա բա նել է բնա կա րան ու նե-
նա լու իրա վուն քն ավե լի լայն ընդ գրկ մամբ՝ նե րա ռե լով շար ժա կան 
տնե րը, ին չպես քա րա վան ներն ու կցա սայ լե րը, նույ նիսկ այն իրա-
վի ճակ նե րում, ե րբ դրանք անօ րի նա կան են տե ղա կայ ված136: Հա մա-
ձայն ՄԱԿ-ի Տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային իրա վունք-
նե րի հանձ նա ժո ղո վի՝ պատ շաճ բնա կա րա նը պետք է բա վա րա րի մի 
շարք պա հանջ նե ր, մաս նա վո րա պես, պետք է ապահովի տե ղում նե-

135  ԱԵԴ, Կոլլն ընդդեմ Բժշկական ապահովագրության միության [Kohll v. 
Union des Caisses de Maladie], գործ C-158/96, [1998] ECR I-1931, 28 ապրիլի, 
1998թ., ԱԵԴ, Փիրբումսն ընդդեմ Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen-ի 
[Peerbooms v. Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen], գործ C-157/99 [2001] 
ECR I-5473, 12 հուլիսի, 2001, և ԱԵԴ, Մյուլլեր Ֆորեն ընդդեմ Ընդհանուր 
ապահովագրության [Müller Fauré v. Onderlinge Waarborgmaatschappij], 
գործ C-385/99 [2003] ECR I-4509, 13 մայիսի, 2003թ.:

136  ՄԻԵԴ, Բաքլին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Buckley v. UK] (թիվ 
20348/92), 25 սեպտեմբերի 1996թ.:
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րից բա վա րար որա կի պաշտ պա նու թյուն, պետք է ար տա ցո լի բնա-
կիչ նե րի մշա կու թային պա հանջ մունք նե րը (այս պի սով նե րա ռե լով փո-
խադ րա մի ջոց նե րը, քա րա վան նե րը, ճամ բար նե րը և այլ ոչ մշ տա կան 
կա ռույց նե րը), մի աց ված լի նի կո մու նալ հար մա րու թյուն նե րին և սա-
նի տա րա կան ծա ռա յու թյուն նե րին, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան 
են թա կա ռուց վածք նե րով մի աց ված լի նի հան րային ծա ռա յու թյուն նե-
րին և աշ խա տան քային հնա րա վո րու թյուն նե րին: Այն պետք է նե րա ռի 
նաև պատ շաճ պաշտ պա նու թյուն բռ նի կամ զանգ վա ծային վտա րու-
մից և լի նի մատ չե լի137: Բնա կա րա նի նման ըն կա լու մը նաև տե սա նե-
լի է ԵՄ Հիմ նա րար իրա վունք նե րի գոր ծա կա լու թյան մո տեց ման մեջ, 
որն ար տա ցոլ ված է «Գն չու նե րի պե տու թյու նը և ճամ փոր դող բնա կա-
րա նը ԵՄ-ում. քայ լեր դե պի հա վա սա րու թյուն» զե կույ ցում138:

Ն ման մո տե ցում որ դեգ րե լով՝ բնա կա րան նե րի մատ չե լի ու թյու նը ոչ 
մի այն կնե րա ռի պե տա կան և մաս նա վոր հո ղա տե րե րի ու ան շարժ 
գույ քի գոր ծա կալ նե րի կող մից այս կամ այն ան ձին սե փա կա նու թյու նը 
վա ճա ռե լիս կամ վար ձա կա լու թյան տալիս հա վա սար վե րա բեր մուն-
քի ապա հո վում: Այն պետք է նե րա ռի նաև հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
իրա վունք բնա կա րան նե րի բաշ խումն իրա կա նաց նե լու առու մով (ի նչ-
պես  ցածր որա կի կամ հե ռա վոր բնա կա րան նե րի բաշ խու մը կոնկ րետ 
էթ նիկ խմ բե րի), շա հա գոր ծե լու առու մով (ի նչ պես որո շա կի խմ բե րի 
բնա կա րան նե րում պահ պան ման միջոցառումների չիրականացումը) 
և վար ձա կա լու թյան առու մով (ի նչ պես  վար ձա կա լի ան վտան գու-
թյան բա ցա կա յու թյուն, վար ձա կա լու թյան բարձր գներ կամ կոնկ րետ 
խմբե րին վե րա բե րող գրավ):  

Օ րի նակ՝ Բել գի ա յում սե փա կա նա տե րը դա տա պարտ վել էր քրե ա-
կան իրա վուն քով և տու գան վել քա ղա քա ցի ա կան իրա վուն քով կոն-
գո յա կան ծագ մամբ ան ձանց վար ձա կա լու թյան մերժ ման հա մար: 

137  ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտե, 
«Ընդհանուր մեկնա բանություն թիվ 4. պատշաճ բնակարան ունենալու 
իրավունքը»  [UN Committee on Economic Social and Cultural Rights, General 
comment թիվ 4: The right to adequate housing] (Հոդված 11 (1)), ՄԱԿ-ի 
փաստաթղթերի ծողովածու E/1992/23, 13 դեկտեմբերի, 1991թ.:

138  ՀԻԳ, «Գնչուների պետությունը և ճամփորդող բնակարանը ԵՄ-ում. քայլեր 
դեպի հավասարություն » [FRA, The State of Roma and Traveller Housing in 
the European Union: Steps Towards Equality], Ամփոփիչ զեկույց, (Վիեննա, 
ՀԻԳ, մարտ 2010). 
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Չնա յած նախ կին սե փա կա նա տե րե րի կող մից ներ կա յաց ված բա-
վա րար ե րաշ խա վո րագ րե րի և ե կամ տի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս-
խան տե ղե կան քի՝ սե փա կա նա տե րը հրա ժար վել էր պայ մա նա գիր 
կն քել՝ հիմ նա վո րե լով, որ նախ կի նում վճար ման հետ կապ ված խն-
դիր ներ էր ու նե ցել քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան ձանց հետ139: 

3.4.3.1 Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան և ապ րանք նե րի ու  
ծա ռա յու թյուն նե րի, այդ թվում՝ բնա կա րան նե րի  
մատ չե լի ու թյան հա մա տեքս տը

 ՄԻ ԵԴ-ը 8-րդ հոդվածի մեկնաբանության մեջ նե րա ռե լ է այն դեպ-
քե րը, որոնք վե րա բե րում են այն գո ր ծո ղու թյուն նե րին, որոնք կա րող 
են հետ ևանք ներ ու նե նալ ան ձնա կան կյան քի վրա՝ նե րա ռյալ տն տե-
սա կան և սո ցի ա լա կան բնույ թի հա րա բե րու թյուն նե րը: ՄԻ ԵԴ-ը նաև 
լայն մո տե ցում է ցու ցա բե րել 8-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բնա կա-
րա նի հարգ ման իրա վուն քի մեկ նա բան ման հար ցում: Ինչ պես նշ վել է, 
սա պետք է նե րա ռի ավե լի պա կաս « սո վո րա կան» ամ րաց ված բնա-
կա րան, ինչ պես քա րա վան ներն ու շար ժա կան տներն են: Այն վայ րե-
րում, որ տեղ պե տու թյան կող մից տրա մադր ված բնա կա րանն առանձ-
նա պես վատ վի ճա կում է և տևա կան ժա մա նակ դժ վա րու թյուն ներ է 
առաջացնում բնա կիչ նե րի համար, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րում է, որ սա կա-
րող է դի տարկ վել ան մարդ կային վե րա բեր մունք: 

Օ րի նակ՝ Մոլ դո վա նը և այլոք ընդ դեմ Ռու մի նի այի [Moldovan and oth-
ers v. Romania (no. 2)] գոր ծով հայց վոր նե րը վտար վել էին իրենց 
տնե րից, որոնք հե տա գա յում ավեր վել էին առանձ նա պես վնա սե լի 
հան գա մանք նե րում140: Իրենց տնե րը վե րա կանգ նե լու գոր ծըն թա ցը 
բա վա կա նին դան դաղ էր ըն թա նում և ժա մա նա կա վոր տրա մադր-
ված բնա կա րա նը շատ ցածրո րակ էր: ՄԻ ԵԴ-ն ար ձա նագ րել էր, որ 
«հայց վոր նե րի կեն սա պայ ման նե րը վեր ջին տա սը տա րվա ըն թաց-
քում, մաս նա վո րա պես, խիստ խիտ բնա կեց ված և հա կա հի գի ե նիկ, 

139  Անտվերպենի Քրեական դատարան, որոշում 6 դեկտեմբերի, 2004թ.  
(Բելգիա): Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է ՀԻԳ-ի (FRA) տեղեկա-
տվական պորտալում, գործ 15-1, բնօրինակը՝

 http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/CaselawDownloadFile.do?id=15:
140  ՄԻԵԴ, Մոլդովանը և այլոք ընդդեմ Ռումինիայի [Moldovan and others v. 

Romania (թիվ 2)] (Nos. 41138/98 and 64320/01), 12 հուլիսի, 2005թ.:
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և դրա վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը նրանց առող ջու թյան և բա րե-
կե ցու թյան վրա, որը զու գորդ վել է տևա կան ժա մա նա կա հատ-
վա ծով, ինչպես նաև իշ խա նու թյուն նե րի ընդ հա նուր մո տե ցու-
մը, պետք է որ հայց վոր նե րին զգա լի մտա վոր տա ռա պանք ներ 
պատ ճա ռած լի նեին՝ այդ պի սով ցած րաց նե լով նրանց մարդ-
կային ար ժա նա պատ վու թյու նը և արթ նաց նե լով այն պի սի զգա-
ցո ղու թյուն ներ, որոնք կպատ ճա ռեն նվաս տա ցում և ստո րա ցում»: 
 
Այս պն դու մը, ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի, ՄԻ ԵԴ-ին հան գեց րել 
է այն եզ րա կա ցու թյան, որ այդ տեղ ե ղել է ար ժա նա պատ վու-
թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մունք ՄԻ ԵԿ-ի 3-րդ հոդ վա ծի 
խախտ մամբ, թեև այս մեջ բեր ված հատ վա ծում օգ տա գործ-
ված ձևա կեր պու մը ցույց է տա լիս, որ բնա կա րա նային պայ-
ման նե րը մի այն բա վա րար կլի նե ին այս որոշ ման հա մար141: 
 
Օ րի նակ՝ Դո կիչն ընդ դեմ Բոս նի այի և Հեր ցե գո վի նայի դեպ քում 
[Ðokić v. Bosnia and Herzegovina] հայց վո րը պն դել է սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի մի ջամ տու թյան մա սին142: Մինչև նախ կին Հա-
րավս լա վի այի պա ռակ տու մը հայց վո րն աշ խա տում էր որ պես դա-
սա խոս ռազ մա կան դպ րո ցում և ե րկ րի զին ված ու ժե րի ան դամ 
էր: Նա բնա կա րան էր գնել Սա րայե վո յում, սա կայն հենց պա տե-
րազմ էր սկս վել Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յում և ռազ մա կան դպ-
րո ցը տե ղա փոխ վել էր ներ կայիս Սեր բի ա, հայց վո րը շա րու նա կել 
էր ծա ռա յու թյու նը և մի ա ցել ներ կայիս Սեր բի այի զին ված ու ժե-
րին: Հա կա մար տու թյու նից հե տո իշ խա նու թյուն նե րը հրա ժար-
վել էին վե րա կանգ նել նրա սե փա կա նու թյու նը, քա նի որ նա ծա-
ռայել էր օ տա րերկ րյա զին ված ու ժե րում: Ազ գային մա կար դա կով 
սա հիմ նա վոր ված էր, քա նի որ հիմք էր ըն դուն վել այն հան գա-
ման քը, որ հայց վո րը «ան հա վա տա րիմ» քա ղա քա ցի էր, քա նի որ 

141  ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավունքը ցույց է տալիս, որ որոշ հանգա-
մանքներում խտրական վերաբերմունքը կարող է արժանապատվու թյունը 
նվաստացնող վերաբերմունք համարվել: Օրինակ, տե՛ս Սմիթը և Գրեյդին 
ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Smith and Grady v. UK] (Nos. 33985/96 
and 33986/96), 27 սեպտեմբերի, 1999թ.:

142  ՄԻԵԴ, Դոկիչն ընդդեմ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի դեպքում [Ðokić v. 
Bosnia and Herzegovina] (թիվ 6518/04), 27 մայիսի, 2010թ.:
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ծա ռայել էր Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յում տե ղի ու նե ցած ռազ մա-
կան գործողու թյուն նե րին: Թեև գործն ակն հայ տո րեն չի քն նարկ-
վել ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վա ծի ներքո, այ դու հան դերձ ՄԻ ԵԴ-ը հա-
մա րել է, որ այս որո շումն ըն դուն վել է զուտ հայց վո րի ազ գային 
պատ կա նե լու թյան հիմ քով (քա նի որ որոշ զին ված ու ժե րում ծա-
ռա յու թյունը որոշ վում էր ազ գային պատ կա նե լու թյամբ), մաս նա-
վո րա պես, չէր եր ևում, որ հայց վո րը «ան հա վա տար մու թյան» գոր-
ծո ղու թյուն ներ էր կա տա րել, այլ պաշ տո նա պես մաս էր կազ մել 
այդ զին ված ու ժե րի: Ո ւս տի, ու նեց ված քի վե րա կանգն ման, փո խ-
հա տուց ման բա ցա կա յու թյու նը կամ այ լընտ րան քային բնա կա րան 
չտ րա մադ րե լը հան դի սա նում են սե փա կա նու թյան նրա իրա վուն-
քին ան հա մա չափ մի ջամ տու թյուն: 

3.4.4 Ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյուն

 Թեև ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյու նը հա տուկ նշ ված չէ խտրա-
կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րում, այ դու հան դերձ, ապ րանք նե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի օ րի նակ նե րից եր ևում է, որ դրանք գտն վում են այս 
տի րույ թում այն առու մով, որ դա տա կան հա մա կարգն իրե նից ներ կա-
յաց նում է ծա ռա յու թյուն, որը տրա մադր վում է հան րու թյա նը վար ձատ-
րու թյան հի մունք նե րով: Ա ռն վազն խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե-
րը ան դամ ե րկր նե րից պա հան ջում են սահ մա նել դա տա կան և/ կամ 
վար չա կան ըն թա ցա կար գեր, որոնք թույլ կտան ան հատ նե րին իրա կա-
նաց նել իրենց իրա վունք նե րը այդ հրա հանգ նե րի ներ քո143: Ա վե լին՝ ԵՄ 
իրա վուն քի լավ սկզ բունք նե րից մեկն այն է, որ ան հատ նե րը պետք է 
օ գտ վեն «ար դյունա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քից», 

143  Հոդված 9(1), «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար 
վերաբերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive], հոդված 17(1), «Աշխատանքի 
և զբաղվածության հարցերում հավասար հնարավորությունների ու 
կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակված) )[Gender 
Equality Directive (Reca¤)], հոդված 8(1), «Ապրանքների մատակա րար ման 
և ծառայությունների մատուցման հարցում կանանց և տղամարդկանց 
նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի կիրառման մասին» հրահանգ 
[Gender Goods and Services Directive], հոդված 7(1), «Անկախ ռասայական 
և էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ [Racial Equality Directive]:
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որը բխում է ԵՄ իրա վուն քից144: Այս պի սով, նույ նիսկ ե թե հնա րա վոր չէ 
ասել, որ «ապ րանք ներն ու ծա ռա յու թյուն նե րը» նե րա ռում են «ար դա-
րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյուն», ապա վս տա հա բար կա րե լի է ասել, 
որ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը գո յու թյուն ու նի 
որ պես առան ձին իրա վունք (ա ռանց խտ րա կա նու թյու նն ապա ցու ցե լու 
պա հան ջի) հենց հրա հանգ ներն իրա կա նաց նե լու առու մով: 

3.4.4.1 Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան և  
ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան  
հա մա տեքս տը 

Ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան իրա վունքը ե րաշ խա վոր ված է 
ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նակ նե րում որ պես առան ձին իրա վունք հոդ ված 6-ով 
նա խա տես ված ար դար դա տաքն նու թյան իրա վուն քի հա մա տեքս տում: 

Օ րի նակ՝ Պա րասկ ևա Թո դո րո վան ընդ դեմ Բուլ ղա րի այի [Parask-
eva Todorova v. Bulgaria] գոր ծում ազ գային դա տա րա նի մեր ժու մը 
կա սեց նե լու հայց վո րի պա տի ժը, որը զու գորդ վել էր այն դի տար-
կում նե րով, որ դա ան հրա ժեշտ էր էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
շր ջա նում ան պատ ժե լի ու թյա նը ար ձա գա նքե լու համար, հա մար-
վել է 6-րդ հոդ վա ծի խախ տում 14-րդ հոդ վա ծի հա մակց մամբ145:  
 
Օ րի նակ՝ վեր ևում քն նարկ ված Մոլ դո վա նը և այլոք ընդ դեմ Ռու մի-
նի այի գոր ծում [Moldovan and others v. Romania (no. 2)] գոր ծում հա-
մար վել է, որ քրե ա կան և քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյուն նե-
րի չա փա զանց եր կար հե տաձ գում նե րը (յոթ տա րի է պա հանջ վել 
առա ջին վճի ռը կա յաց նե լու հա մար)  հան գեց րել են 6-րդ հոդ վա ծի 

144  Տե՛ս, օրինակ, ԱԵԴ, Վասիլակիսը և այլոք ընդդեմ Դիմոս Կերկիրասի 
[Vassilakis and others v. Dimos Kerkyras], գործ C-364/07 [2008] ECR. I-90, 
12 հունիսի, 2010թ., ԱԵԴ, Սահլշտեդտը և այլոք ընդդեմ Հանձնաժողովի 
[Sahl1edt and others v. Commission], գործ C-362/06 [2009] E.C.R. I-2903, 
23 ապրիլի, 2009թ., ԱԵԴ, Անգելիդակին և այլոք ընդդեմ Organismos 
Nomarkhiaki A�odiikisi Rethimnis [Angelidaki and others v. Organismos 
Nomarkhiaki A�odiikisi Rethimnis], գործ C-378/07 [2009] E.C.R. I-3071, 23 
ապրիլի, 2009թ.:

145  ՄԻԵԴ, Պարասկևա Թոդորովան ընդդեմ Բուլղարիայի [Paraskeva Todorova 
v. Bulgaria] (թիվ 37193/07), 25 մարտի, 2010թ.:



123

Խտ րա կա նու թյան դեմ  եվ րո պա կան իրա վուն քի  շր ջա նա կը

խախտ ման146: Հե տաձ գում նե րը տե ղի են ու նե ցել մեծ թվով ըն-
թա ցա կար գային սխալ նե րի պատ ճա ռով և, հա մակ ցե լով գն չու 
հայց վոր նե րի նկատ մամբ իշ խա նու թյուն նե րի լայ նա ծա վալ խտ րա-
կան վե րա բեր մուն քի հետ, հա մար վել է, որ դա հան գեց րել է 6-րդ 
հոդ վա ծի խախտ ման հա մակց ված 14-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ:  
 
Օ րի նակ՝ Ա նա կոմ բա Յու լի ան ընդ դեմ Բել գի այի [Anakomba Yula 
v. Belgium] գոր ծում ազ գային օ րենսդ րու թյու նը, որն ան հնար էր 
դարձ նում հայց վո րի հա մար պե տա կան աջակ ցու թյուն ստա նալը՝ 
ֆի նան սա վո րե լու հայ րու թյան ճա նաչ ման պա հան ջը այն հիմ քով, 
որ նա Բել գի այի քա ղա քա ցի չէր, հա մար վել է 6-րդ հոդ վա ծի խախ-
տում՝ հա մակց ված 14-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ147: Սա նրա հա մար 
չէ, որ ցույց տր վի, որ քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան ձինք ու նեն պե-
տա կան աջակ ցու թյան բա ցար ձակ իրա վունք: Այդ հան գա մանք նե-
րում ՄԻ ԵԴ-ն առաջ նորդ վել է մի շարք գոր ծոն նե րով՝ նե րա ռյալ 
այն, որ հայց վո րին մեր ժել են, քա նի որ նա չու ներ կա ցու թյան վա-
վե րա կան թույլտ վու թյուն, թեև նա գտն վում էր իր թույլտ վու թյան 
նո րաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ: Ա վե լին՝ ՄԻ ԵԴ-ի հա մար հիմք է 
հան դի սա ցել նաև այն փաս տը, որ մեկ տար վա ար գելք գո յու թյուն 
ուներ հայ րու թյան հետ կապ ված գոր ծե րի հա մար, որը նշա նա կում 
էր, որ ող ջա միտ չէր ակն կա լել, որ պես զի հայց վո րը սպա սեր իր 
կա ցու թյան թույլտ վու թյան նո րաց մա նը աջակ ցու թյան նպա տա կով 
դի մե լու հա մար: 

3.5  Կոն վեն ցի այի կի րա ռումը  
ԵՄ իրա վուն քից դուրս 

Ի լրումն վեր ևում քն նարկ ված գոր ծե րի, ուր ՄԻ ԵԿ-ով նա խա տես-
ված պաշտ պա նու թյան ոլոր տը հա մըն կում է խտ րա կա նու թյան 
դեմ հրա հանգ նե րի պաշտ պա նու թյան ոլոր տին՝  կան նաև զգա-
լի թվով այլ ոլորտ ներ, ուր ՄԻ ԵԿ-ը նա խա տե սում է լրա ցու ցիչ 
պաշտ պա նու թյուն: 

146  ՄԻԵԴ, Մոլդովանը և այլոք ընդդեմ Ռումինիայի [Moldovan and others v. 
Romania (թիվ 2)] (Nos. 41138/98 and 64320/01), 12 հուլիսի, 2005թ.:

147  ՄԻԵԴ, Անակոմբա Յուլիան ընդդեմ Բելգիայի [Anakomba Yula v. Belgium] 
(թիվ 45413/07), 10 մարտի, 2009թ., քննարկվել է 4,7 բաժնում:
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3.5.1 «Անձ նա կան» ոլորտ. անձ նա կան և ըն տա նե կան կյանք, 
որ դեգ րում, բնա կա րան և ամուս նու թյուն148

 Հատ կա պես կար ևոր ոլորտ է ըն տա նի քը և մաս նա վոր կյան քը, որ-
տեղ ան դամ ե րկր նե րին չի տր վել ԵՄ լայն իրա վա սու թյուն օ րենք ներ 
մշա կե լու հա մար: Այս կա պակ ցու թյամբ ՄԻ ԵԴ ներ կա յաց ված գոր ծե-
րը նե րա ռում են ժա ռան գու թյան, ե րե խա նե րի հետ ամուս նա լուծ ված 
ծնող նե րի կա պի մատ չե լի ու թյան, հայ րու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի 
վե րա բե րյալ կար գա վո րում նե րի տար բե րակ ված վե րա բեր մունք: 

Ինչ պես քն նարկ վում է հետ ևյալ հատ վա ծում և 4-րդ գլ խում, Մա զու-
րեկն ընդ դեմ Ֆրա ն սիայի [Mazurek v. France]149, Սոմ մեր ֆիլդն ընդ դեմ 
Գեր մա նի այի [Sommerfeld v. Germany150], Ռաս մու սենն ընդ դեմ Դա նի-
այի [Rasmussen v. Denmark151] գոր ծե րը նե րա ռում են ժա ռան գու թյան, 
ե րե խա նե րի հետ ամուս նա լուծ ված ծնող նե րի կա պի մատ չե լի ու թյան, 
հայ րու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի վե րա բե րյալ կար գա վո րում նե րի 
տար բե րակ ված վե րա բեր մունք: 8-րդ հոդ վա ծը տա րած վում է նաև 
որ դեգր ման հար ցե րի վրա: Վեր ևում քն նարկ ված Է.Բ-ն ընդ դեմ Ֆրան-
սի այի [E.B. v. France] գոր ծը նույն պես ցույց է տա լիս, որ որ դեգ րու մը 
կա րող է լի նել ՄԻ ԵԿ-ի տի րույ թում, թեև ՄԻ ԵԿ-ում կոնկ րետ չկա որ-
դեգր ման իրա վունք: Ա վե լին՝ ՄԻ ԵԴ-ը սահ մա նում է 8-րդ հոդ վա ծի 
ընդ հա նուր ընդ գր կու մը՝ հղում կա տա րե լով ան ցյա լի նա խա դե պային 
իրա վուն քին. 

«անձ նա կան կյան քի» հաս կա ցու թյու նը Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ-

վա ծի իմաս տով լայն հաս կա ցու թյուն է, որը, ի թիվս այ լոց, նե րա-

ռում է այլ մարդ կանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տում և 

148  ՄԻԵԿ-ի 8-րդ հոդվածի շրջանակների վերաբերյալ բացատրությունը 
հասանելի է ԵԽ իրավական ոլորտի մասնագետների՝ մարդու իրա-
վունքների ուսուցման կայքում՝ Կիլկելլի, «Անձնական և ընտա նեկան 
կյանքը հարգելու իրավունք» [Kilkelly, The Right to Re�ect for Private and 
Family Life], Մարդու իրավունքների ձեռնարկ, թիվ 1, 2001, հասանելի է 
www.coehelp.org/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=1636.: 

149  ՄԻԵԴ, Մազուրեկն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Mazurek v. France] (թիվ 34406/97), 
1 փետրվարի, 2000թ.:

150  ՄԻԵԴ, Սոմմերֆիլդն ընդդեմ Գերմանիայի [Sommerfeld v. Germany] [ՄՊ] 
(թիվ 31871/96), 8 հուլիսի, 2003թ.:

151  ՄԻԵԴ, Ռասմուսենն ընդդեմ Դանիայի [Rasmussen v. Denmark] (թիվ 
8777/79), 28 նոյեմբերի, 1984թ.:
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զար գա ցում […] «անձ նա կան զար գաց ման» իրա վուն քը […], կամ 

ինք նո րոշ ման իրա վուն քը որ պես այդ պի սին: Այն ընդ գր կում է բա-

ղադ րիչ ներ, ինչ պիսին անուն ներն են […], գեն դե րային նույ նա կա-

նա ցումը, սե ռա կան կողմ նո րո շումը և սե ռա կան կյանքը, որոնք 

գտն վում են 8-րդ հոդ վա ծով պաշտ պան վող ան ձնա կան ոլոր տի 

տի րույ թում […] և ե րե խա ու նե նա լու կամ չու նե նա լու վե րա բե րյալ 

որո շում նե րի հարգ ման իրա վուն քը»152: 

Այս պի սով, 8-րդ հոդ վա ծի տի րույ թը չա փա զանց լայն է: ՄԻ ԵԿ-ն առն-
չու թյուն ու նի նաև այլ ոլորտ նե րի հետ, ինչ պիսին ամուս նու թյունն է, 
որը հատ կա պես պաշտ պան ված է 12-րդ հոդ վա ծով: 

Օ րի նակ՝ Մունյոս Դի ասն ընդ դեմ Իս պա նի այի  [Muñoz Díaz v. Spain] 
գոր ծում հայց վորն իր ամուս նու հետ ամուս նա ցել է հա մա ձայն գն-
չուա կան սո վո րույթ նե րի: Սա կայն դա չէր հա մա պա տաս խա նում 
ազ գային օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին և պաշ տո նա պես չէր 
գրանց վել 153: Այ դու հան դերձ, հայց վո րին իշ խա նու թյուն նե րը վե-
րա բեր վել են այն պես, իբր նա ամուս նա ցել էր ան ձը հաս տա տող 
փաս տաթղ թե րով, որը նրանց տր վել էր հե տա գա յում, վճար վել 
էին նպաստ ներ, և կար նրանց «ըն տա նե կան գր քի» վկա յա կա նը: 
Ա մուս նու մա հից հե տո հայց վո րը պա հանջ էր ներ կա յաց րել պե-
տու թյու նից խնա մա կա լի թո շակ ստա նա լու հա մար, սա կայն նրան 
մեր ժել էին, քա նի որ ազ գային օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն նա օ րի-
նա կան չէր ամուս նա ցած: ՄԻԵԴ-ը հա մա րել է, որ քա նի որ պե-
տու թյու նը վե րա բեր վել էր հայց վո րին այն պես, կար ծես նա օ րի նա-
կան էր ամուս նա ցած ե ղել, նա հա մե մա տե լի իրա վի ճա կում է եղել 
այլ « բա րե խիղճ» ամու սին նե րի հետ (ն րանց, ով քեր վա վե րա կան 
ամուս նու թյուն չեն ու նե ցել տեխ նի կա կան պատ ճառ նե րով, սա կայն 
կար ծում էին, որ այդ պես է), և որոնց տր վել է խնա մա կա լի թո շակ: 
Չնա յած ՄԻԵԴ-ը որո շել էր, որ չկար խտ րա կա նու թյուն ամուս-
նու թյու նը վա վե րա կան ճա նա չե լը մեր ժե լու հար ցում (հիմք ըն-
դու նե լով հոդ ված 12-ը 14-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ), այլ կար 

152  ՄԻԵԴ, Է.Բ-ն ընդդեմ Ֆրանսիայի [E.B. v. France] [ՄՊ] (թիվ 43546/02), 22 
հունվարի, 2008թ., կետ 43.:

153  ՄԻԵԴ, Մունյոս Դիասն ընդդեմ Իսպանիայի գործում [Muñoz Díaz v. Spain] 
(թիվ 49151/07), 8 դեկտեմբերի, 2009թ.:
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խտ րա կա նու թյուն հայց վո րին այլ նմա նա տիպ բա րե խիղճ ամու սին-
նե րի նման վե րա բեր վե լու մերժ ման և թո շակ նշա նա կե լու հար ցում 
(հիմք ըն դու նե լով թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյու նը, Կոն վեն ցի այի 1-ին և 
14-րդ հոդ վա ծները): 

Այս պի սով, քանի որ մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա-
նու թյան առումով սո վո րա բար ՄԻ ԵԴ-ը հայե ցո ղու թյան առա վել նեղ 
սահ ման է նա խա տե սում, այն պետք է հա վա սա րակշռ վի այն խոցելի 
անձանց պաշտպա նությունն ապահովելու մտահոգությունների հետ, 
որոնց իրա վունք նե րը կա րող են ոտ նա հար վել: 

Օ րի նակ՝ Սոմ մեր ֆիլդն ընդ դեմ Գեր մա նի այի [Sommerfeld v. Germany] 
գոր ծում, որը վե րա բե րում է ե րե խայի հետ հոր տե սակ ցու թյան վե-
րա բե րյալ գեր մա նա կան օ րեն քին154: Ազ գային օ րենսդ րու թյան հա-
մա ձայն, եթե ծնող ներն ամուս նա ցած չեն, մո րը թույ լատր վում է 
մեր ժել հո րը տե սակ ցելու ե րե խայի հետ: Այս իրա վի ճա կում հայ րը 
պետք է դի մի դա տա րան մեր ժու մը հաղ թա հա րե լու հա մար: Կա ռա-
վա րու թյու նը պատ ճա ռա բա նում է, որ օ րեն քը խտ րա կան չէ, քա նի 
որ հե ռա ցած հայ րե րը սո վո րա բար քիչ հե տաքրք րու թյուն են ու նե-
նում ե րե խա նե րի նկատ մամբ: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ պե տու թյան 
հայե ցո ղու թյան սահ մա նը պետք է հատ կա պես սահ մա նա փակ լի նի 
ե րե խա նե րի հետ ծնող նե րի տե սակ ցու թյա նը վե րա բե րող գոր ծե-
րում: Ա վե լին՝ այն ար ձա նագ րել է, որ շատ ծան րակ շիռ պատ ճառ-
ներ են ան հրա ժեշտ ներ կա յաց նել, որ պես զի ար տաա մուս նա կան 
կա պե րի կամ ամուս նու թյան պա րա գա յում ծն ված երե խայի դեպ-
քում տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը ՄԻ ԵԿ-ի հետ հա մա տե ղե լի 
լի նի […]: Սա ճիշտ է նաև, ե րբ կա վե րա բեր մուն քի տար բե րա կում 
այն հոր դեպ քում, ե րբ ե րե խան ծն վել է ամուս նու թյու նից դուրս մի-
ա սին ապ րող ծնող նե րի և ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ար-
դյուն քում ծն ված ե րե խայի հոր հա մե մա տու թյամբ: Դա տա րա նը 

154  ՄԻԵԴ, Սոմմերֆիլդն ընդդեմ Գերմանիայի [Sommerfeld v. Germany] 
[ՄՊ] (թիվ 31871/96), 8 հուլիսի, 2003թ,, կետ 93: Նույն փաստական 
հանգամանքերի վերաբերյալ՝ ՄԻԵԴ, Սահինն ընդդեմ Գերմանիայի [Sahin 
v. Germany] [ՄՊ] (թիվ 30943/96), 8 հուլիսի, 2003թ.: Տե՛ս նաև՝ ՄԻԵԴ, 
Մազուրեկն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Mazurek v. France] (թիվ 34406/97), 1 
փետրվարի, 2000թ., նույնպես վերաբերում է ապօրինածին երեխաների 
նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունքին, քննարկվել է 4-րդ գլխում 
(որոշակի հատկանիշ):
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հա մա րել է, որ կա ռա վա րու թյան այ դօ րի նակ բա ցատ րու թյու նը չի 
կա րող հիմ նա վո րել նման տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը:

 Վե րոն շյալ դեպ քում ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րում է, որ հոր շա հե րը փոխ կա-
պակց ված են ե րե խայի շա հե րի հետ, որը նշա նա կում է, որ ե րե խայի 
շա հե րից է բխում շփում ներ ու նե նալը հոր հետ: Այ դու հան դերձ, այն 
դեպ քում, ե րբ ե րե խայի շա հե րը պո տեն ցի ալ բախ վում են հոր շա հե-
րի հետ, այդ դեպ քում պե տու թյու նը կու նե նա հայե ցո ղու թյան առա վել 
լայն սահ ման՝ որո շե լու հա մար, թե ինչ պես լա վա գույնս պաշտ պա նի 
ե րե խային: 

Օ րի նակ՝ Ռաս մու սենն ընդ դեմ Դա նի այի [Rasmussen v. Denmark] 
գոր ծում հայ րը բո ղո քում էր հայ ցի վա ղե մու թյու նից, որն ար գե-
լում էր նրան վի ճար կելու հայ րու թյու նը155: ՄԻԵԴ-ը հա մա րել է, որ 
սա հան գեց րել է սե ռային հիմ քով տար բե րակ ված վե րա բեր մուն-
քի, սա կայն դա հիմ նա վոր է ե ղել: Այն հե տապն դել է ե րե խային իր 
կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ ան վտան գու թյուն և որո շա կի ու թյուն 
ապա հո վե լու օ րի նա կան նպա տակ՝ թույլ չտա լով, որ պես զի հայ-
րե րը կյան քում ավե լի ուշ չփոր ձեն չա րա շա հել հայ րու թյու նը վի-
ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նը: Քա նի որ ՄԻ ԵԿ ան դամ երկր նե րում 
այս հար ցի վերաբերյալ մոտեցումներն այնքան էլ միատեսակ չեն, 
ՄԻԵԴ-ը պե տու թյա նը տվել է հայե ցո ղու թյան լայն սահ ման՝ գտ նե-
լով, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր ված էր156:

3.5.2  Քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյուն՝   
խոս քի, հա վաք նե րի ու մի ա վոր ման  
ազա տու թյուն և ազատ ընտ րու թյուն ներ 

Եվ րո պայի խորհր դի հիմ նա կան նպա տակ նե րից մե կը ժո ղովր դա վա-
րու թյան խթա նումն է: Սա ար տա ցոլ ված է ՄԻ ԵԿ-ի շատ իրա վունք-
նե րում, որոնք խթա նում են քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը: Մինչ 
ԵՄ իրա վունքն այս առու մով սահ մա նա փակ քա նա կի իրա վունք ներ է 
տա լիս (մաս նա վո րա պես՝ ԵՄ քա ղա քա ցի նե րի իրա վուն քը քվե ար կել 

155  ՄԻԵԴ, Ռասմուսենն ընդդեմ Դանիայի գործում [Rasmussen v. Denmark] 
(թիվ 8777/79), 28 նոյեմբերի, 1984թ.:

156  Նույն տեղում:
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մու նի ցի պալ ընտ րու թյուն նե րում կամ Եվ րա խորհր դա րա նի ընտ րու-
թյուն նե րում), ՄԻ ԵԿ-ը նե րա ռում է առա վել լայն ե րաշ խիք ներ՝ ստեղ-
ծե լով ոչ մի այն քվե ար կե լու և ընտ րու թյուն նե րին առա ջադր վե լու, 
այլև խոս քի ազա տու թյան և հա վաք նե րի ու մի ա վոր վե լու զու գա հեռ 
իրա վունք նե ր: 

Օ րի նակ՝ վեր ևում քն նարկ ված Բաչ կովս կին և այլոք ընդ դեմ Լե հաս-
տա նի  [Bączkowski and others v. Poland] գոր ծում սե ռա կան կողմ նո-
րոշ ման խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ իրա զեկ ման բարձ րաց ման 
նպա տա կով եր թի մեր ժու մը՝ զու գորդ ված քա ղա քա պե տի կող մից 
հրա պա րա կայ նո րեն ար ված հո մո ֆոբ հայ տա րա րու թյուն նե րով, 
հան գեց րել է հա վաք նե րի ազա տու թյան իրա վուն քի խախտ ման (11-
րդ հոդ ված) 4-րդ հոդ վա ծի  հա մակ ցու թյամբ157: 

Մի ա վոր ման ազա տու թյան իրա վուն քը նույն պես հաշ վի է առն վել քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ ձևա վո րե լու պաշտ պա նու թյու նը նե րա-
ռե լու համար, որին ՄԻ ԵԴ-ը մի ջամ տու թյու նից բարձր մա կար դա կի 
պաշտ պա նու թյուն է տվել158: Նման կեր պով, ինչ պես նշ վում է 4-րդ գլ-
խի 8-րդ բաժ նում, քա ղա քա կան բա նա վե ճի հա մա տեքս տում ազատ 
խոս քի իրա վուն քի ցան կա ցած մի ջամ տու թյու նը ման րազնին ու սում-
նա սիր վե լու է159: 

3.5.3  Հար կա դիր կա տա րում

Կյան քի հիմ նա րար իրա վուն քը (2-րդ հոդ ված) և՛ խոշ տան գում նե րից, 
և՛ դա ժան, ան մարդ կային ու ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քից ազատ լի նե լու իրա վուն քը (3-րդ հոդ ված) ե րաշ խա-
վո րե լուց բա ցի, այս հոդ ված նե րը նաև պար տա վո րու թյուն են դնում 
պե տու թյան վրա՝ ու սում նա սի րե լու, թե որ տեղ է կյան քի կո րուս տը 
կամ նման վե րա բեր մուն քը տե ղի ու նե ցել: Նա չո վայի և Չա քի րի գոր-
ծե րում ՄԻ ԵԴ-ն ար ձա նագ րել է, որ սա նե րա ռում է նաև հա տուկ 

157  ՄԻԵԴ, Բաչկովսկին և այլոք ընդդեմ Լեհաստանի [Bączkowski and others v. 
Poland] (թիվ 1543/06), 3 մայիսի, 2007թ.:

158  ՄԻԵԴ, Սոցիալիստական կուսակցությունն ընդդեմ Թուրքիայի [Sociali1 
Party and others v. Turkey] (թիվ 21237/93), 25 մայիսի, 1998թ.:

159  ՄԻԵԴ, Կաստելսն ընդդեմ Իսպանիայի [Ca1ells v. Spain] (թիվ 11798/85), 23 
ապրիլի, 1992թ.:
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պար տա կա նու թյուն ան ցկաց նե լու հնա րա վոր ռա սիս տա կան դր դա-
պատ ճառ նե րի հե տաքն նու թյուն 2-րդ և 3-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման 
ետ ևում, և հա կա ռակ դեպ քում կ հա մար վի, որ խախտ վել են այս հոդ-
ված նե րը 14-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ160: 

Օ րի նակ՝ Թու րան Չա քիրն ընդ դեմ Բել գի այի [Turan Cakir v. Belgium] 
գոր ծում հայց վո րը բո ղո քում է իր ձեր բա կալ ման ժա մա նակ ոս-
տի կա նա կան բռ նու թյու նից, որի ըն թաց քում նրան պատ ճա ռել են 
դա ժան և տևա կան վնաս վածք ներ՝ զու գորդ ված սպառ նա լիք նե-
րով և ռա սիս տա կան վի րա վո րանք նե րով161: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, 
որ պատ ճառ ված բռ նու թյան հետ ևան քով խախտ վել է հայց վո րի՝ 
խոշ տան գում նե րից ու դա ժան, ան մարդ կային և ար ժա նա պատ-
վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի չենթարկվելու իրա վուն-
քը (կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ ված): Նրանք նաև հա մա րել են, որ 
պե տու թյան կող մից հայց վո րի ներ կա յաց րած ան մարդ կային վե-
րա բեր մուն քի բո ղոք նե րի պատ շաճ հե տաքն նու թյան ձա խո ղու մը 
խախ տել է նույն հոդ վածով պե տու թյա նը վե րա պահ ված ըն թա-
ցա կար գային պար տա վո րու թյուն նե րը: Ա վե լին՝ նրանք հա մա րում 
են, որ հե տաքն նու թյան ձա խո ղու մը հան գեց րել է նաև 3-րդ հոդ-
վա ծի խախտ մա նը՝ հա մակց ված խտ րա կա նու թյան չենթարկ վելու 
իրա վուն քին, քա նի որ պե տու թյու նը պար տա վո րու թյուն ու ներ ոչ 
մի այն հե տաքն նե լու են թադ րյալ ան մարդ կային վե րա բեր մուն-
քի պն դում նե րը, այլև այն, որ այս ան մարդ կային վե րա բեր մունքն 
ինք նին խտ րա կան բնույ թի էր և պատ ճա ռա բան ված էր ռա սիզ մով:  
 
Օ րի նակ՝ Նա չո վան և այլոք ընդ դեմ Բուլ ղա րի այի [Nachova and oth-
ers v. Bulgaria] գոր ծը վե րա բե րում էր եր կու գն չու տղա մարդ կանց, 
որոնց սպա նել էին կրա կե լով, ե րբ նրանք փա խուս տի էին դի մել 
ռազ մա կան ոս տի կա նու թյու նից, և որոնց ձեր բա կա լել էին առանց 

160  ՄԻԵԴ, Նաչովան և այլոք ընդդեմ Բուլղարիայի [Nachova and others v. 
Bulgaria][ՄՊ] (Nos. 43577/98 and 43579/98), 6 հուլիսի, 2005թ., ՄԻԵԴ, 
Թուրան Չաքիրն ընդդեմ Բելգիայի [Turan Cakir v. Belgium] (թիվ 44256/06), 
10 մարտի 2009, Նմանապես՝ ՄԻԵԴ, Շեջիչն ընդդեմ Խորվաթիայի [Šečić v. 
Croatia] (թիվ 40116/02), 31 մայիսի, 2007թ.:

161  ՄԻԵԴ, Թուրան Չաքիրն ընդդեմ Բելգիայի [Turan Cakir v. Belgium] (թիվ 
44256/06), 10 մարտի, 2009թ.:
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բա ցա կայե լու թույլտ վու թյուն տա լու162: Պա տա հա րի ժա մա նակ զո-
հե րի վրա կրա կող սպան իր հար ևա նին գո ռա ցել էր. «Գ րո ղի ծո ցը 
գնաք, գն չու ներ»: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ պե տու թյու նը խախ տել 
էր զո հե րի կյան քի իրա վուն քը (ՄԻ ԵԿ 2-րդ հոդ ված), ոչ մի այն ըստ 
էու թյան, այլև ըն թա ցա կար գային առու մով, քա նի որ չէր հա ջող-
վել պատ շաճ հե տաքն նել մահ վան հան գա մանք նե րը: Հա մար վել է, 
որ հե տաքն նու թյան ձա խո ղու մը հան գեց րել է նաև 2-րդ հոդ վա ծի 
խախտ մա նը՝ հա մակց վե լով խտ րա կա նու թյան չենթարկվելու իրա-
վուն քի հետ, քա նի որ պե տու թյու նը պար տա վո րու թյուն ու ներ հա-
տուկ հե տաքն նել հնա րա վոր խտ րա կան դր դա պատ ճառ նե րը: 

Քա նի որ այս եր կու դեպ քե րում էլ ներգ րավ ված են պե տա կան աշ խա-
տող ներ, պե տու թյան մի ջամ տե լու պար տա վո րու թյու նը հան ցա գոր-
ծու թյան զո հե րին պաշտ պա նե լու համար, ինչ պես նաև հե տա գա յում 
հե տաքն նե լու պար տա վո րու թյու նը տա րած վում է նաև մաս նա վոր կող-
մե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: 

Օ րի նակ՝ Գլ դա նի ի Ե հո վայի վկա նե րի մի ա բա նու թյան 97 ան դամ նե-
րը և 4 այլոք ընդ դեմ Վրաս տա նի [97 Members of the Gldani Congre-
gation of Jehovah’s Witnesses and 4 others v. Georgia]163 գոր ծում մի 
խումբ Ե հո վայի վկա ներ հար ձակ ման են են թարկ վել ծայ րա հեղ 
ուղ ղա փառ խմ բի կող մից: Չնա յած իրա զեկ ված լի նե լուն՝ ոս տի կա-
նու թյու նը չի մի ջամ տել բռ նու թյու նը կան խե լու հա մար: Հա ջոր դող 
հե տաքն նու թյու նը դա դա րեց վել է այն բա նից հե տո, ե րբ ոս տի կա-
նու թյու նը հայ տա րա րել է, որ հնա րա վոր չի ե ղել հայտնաբերել իրա-
կա նաց նող նե րին: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ոս տի կա նու թյան ձա խո-
ղու մը մի ջամ տե լու և զո հե րին ռա սա յա կան դր դա պատ ճառ նե րով 
բռ նու թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար և դրան հա ջոր դող պատ շաճ 
հե տաքն նու թյան բա ցա կա յու թյու նը հան գեց րել է 3-րդ հոդ վա ծի 
խոշ տան գում նե րից ու դա ժան, ան մարդ կային և ար ժա նա պատ վու-
թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից ազատ լի նե լու իրա վուն քի, 

162  ՄԻԵԴ, Նաչովան և այլոք ընդդեմ Բուլղարիայի [Nachova and others v. 
Bulgaria] [ՄՊ] (թիվ. 43577/98 և 43579/98), 6 հուլիսի, 2005թ.:

163  ՄԻԵԴ, Գլդանիի Եհովայի վկաների միաբանության 97 անդամները և 4 
այլոք ընդդեմ Վրաստանի գործում [97 Members of the Gldani Congregation 
of Jehovah’s Witnesses and 4 others v. Georgia] (թիվ 71156/01), 3 մայիսի, 
2007թ.:
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9-րդ հոդ վա ծով կրո նի ազա տու թյան իրա վուն քի խախտ ման՝ 14-րդ 
հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ, քա նի որ այն հիմն ված էր կրո նա կան 
դր դա պատ ճառ նե րի վրա: 

Կար ծես ԵՄ իրա վուն քը քրե ա կան իրա վուն քի մի ջո ցով նմա նա տիպ 
պար տա վո րու թյուն ներ պետք է դնի Խորհր դի շր ջա նա կային որոշ ման 
հա մա տեքս տում՝ պայ քա րե լու ռա սիզ մի և այ լա տյա ցու թյան որոշ դրս-
ևորում նե րի դեմ (քն նարկ վել է 4.6 բաժ նում)164: Այ դու հան դերձ Շր ջա-
նա կային որո շումը որ ևէ կոնկ րետ պար տա վո րու թյուն չի դնում՝ հե-
տաքն նե լու, թե արդյոք ան ձի դեմ իրա կա նաց րած հան ցանք նե րում 
առ կա են ռա սիս տա կան դր դա պատ ճառ ներ: 

3.5.4 Ք րե ա կան իրա վուն քի հար ցեր

3.5.3 պար բե րու թյու նում ներ կա յաց ված հար կա դիր կա տար մանն առնչ վող 
հար ցե րից բա ցի, ՄԻ ԵԿ-ն ան դրա դառ նում է նաև քրե ա կան իրա վուն քի 
հար ցե րին մի շարք իրա վունք նե րի մի ջո ցով՝ նե րա ռյալ ար դար դա տաքն-
նու թյան իրա վուն քը, կա մա յա կան կա լա նա վո րման չենթարկվելու իրա-
վուն քը, պատ ժե լի ու թյան հե տա դարձ ու ժի և կրկ նա հան ցա գոր ծու թյան 
ար գել քը, կյան քի իրա վուն քը և ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու-
թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի, պատ ժի չենթարկվելու իրա վուն քը: 

Օ րի նակ՝ Օ պուզն ընդ դեմ Թուր քի այի [Opuz v. Turkey] գոր ծում ՄԻ-
ԵԴ-ը սե ռա կան հիմ քով անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն է հայտ-
նա բե րել՝ հա մակց ված կյան քի իրա վուն քի և ան մարդ կային 
կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 

164  Խորհրդի շրջանակային որոշում 2008/913/JHA (28 նոյեմբերի, 2008թ.) 
«Քրեական իրավունքի միջոցով ռասիզմի և այլատյացության որոշ ձևերի 
և արտահայտումների դեմ պայքարի մասին», OJ L 328, 6.12.2008, էջ 55: 
Հարկ է նշել, որ ՄԻԵԴ-ն ընդունել է, որ խտրականության հրահրումը 
մարդկանց նկատմամբ նրանց էթնիկական որոշ խմբին ու ազգին, 
ռասային կամ կրոնին պատկանելու և չպատկանելու հիմքով ՄԻԵԿ-
ով պաշտպանված խոսքի ազատության իրավունքի առանձնա հատուկ 
սահմանափակում է: Տե՛ս, օրինակ, ՄԻԵԴ Լը Պենն ընդդեմ Ֆրանսիայի  
[Le Pen v. France] (թիվ 18788/09), 20 ապրիլի, 2010թ., ՄԻԵԴ Ֆերեն ընդդեմ 
Բելգիայի [Féret v. Belgium] (թիվ 15615/07), 16 հուլիսի, 2009թ., ՄԻԵԴ 
Willem v. France, (թիվ 10883/05), 16 հուլիսի, 2009 թ. և ՄԻԵԴ Բալսիտե-
Լիդեյկինեն ընդդեմ Լիտվայի [Balsytė-Lideikienė v. Lithuania] (թիվ 72596/01), 
4 նոյեմբերի, 2008թ.:
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չենթարկվելու իրա վուն քի հետ, քա նի որ ոս տի կա նու թյու նը և 
դա տա րան նե րը չեն կա րո ղա ցել պատ շաճ կեր պով իրա կա նաց-
նել ըն տա նե կան բռ նու թյանը վե րա բե րող օ րենսդ րու թյու նը165:  
 
Օ րի նակ՝ Դ.Գ-ն ընդ դեմ Իռ լան դի այի [D.G. v. Ireland] և Բուա մարն 
ընդ դեմ Բել գի այի [Bouamar v. Belgium] (քննարկ վել է 4.5 բաժ նում) 
գոր ծե րում հայց վոր նե րը կա լա նա վոր վել էին ազ գային իշ խա նու-
թյուն նե րի կող մից166: Այս դեպ քում, թեև ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ 
ե ղել են ազա տու թյան իրա վուն քի խախ տում ներ, այ դու հան դերձ, 
չի եղել խտ րա կա նու թյուն, քա նի որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն-
քը հիմ նա վոր վել է ան չա փա հաս նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան պատ ճա ռով: 

Հիմն ա կան կե տեր 

� Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րը նույն պես ու նեն հա վա սար վե րա բեր-
մուն քի իրա վունք ԵՄ խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րով նա խա-
տես ված ոլորտ նե րում, որ տեղ նրանք որակ ված են որ պես «եր կա րա-
ժամ կետ ռե զի դենտ» «Եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի վե րա բե րյալ» 
հրա հան գի հա մա ձայն՝ 

� Այն դեպ քե րում, ե րբ եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րը չեն որակ վում որ-
պես «եր կա րա ժամ կետ ռե զի դենտ», խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ-
նե րի շր ջա նակ նե րում նրանք ու նեն սահ մա նա փակ պաշտ պա նու թյուն. 

� սե ռա կան կողմ նո րոշ ման, տա րի քի, հաշ ման դա մու թյան կամ հա մոզ-
մունք նե րի հիմ քե րով նրանք ու նեն մաս նա գի տա կան վե րա պատ-
րաստ ման և աշ խա տան քի պայ ման նե րի իրա վունք: Այ դու հան դերձ, 
նրանք չու նեն աշ խա տան քի մատ չե լի ու թյան հա վա սար իրա վունք, 

� «Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման հար ցում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար 

165  ՄԻԵԴ, Օպուզն ընդդեմ Թուրքիայի [Opuz v. Turkey] (թիվ 33401/02), 9 
հունիսի, 2009թ.:

166  ՄԻԵԴ, Դ.Գ-ն ընդդեմ Իռլանդիայի [D.G. v. Ireland] (թիվ 39474/98), 16 
մայիսի, 2002թ, ՄԻԵԴ, Բուամարն ընդդեմ Բելգիայի [Bouamar v. Belgium] 
(թիվ 9106/80), 29 փետրվարի, 1988թ.:
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վե րա բեր մուն քի կի րառ ման մա սին» հրա հան գի և «Աշ խա տան քի 
ու զբաղ վա ծու թյան հար ցե րում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե-
րի ու կա նանց և տղամարդկանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա-
բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» հրա հան գի հա մա ձայն՝ 
երրորդ երկրի քաղաքացիներն ու նեն աշ խա տան քի, ապ րանք նե-
րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան հար ցում սե ռային խտ-
րա կա նու թյու նից պաշտ պան վա ծու թյուն: 

� ԵՄ խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րով խտ րա կա նու թյան 
պաշտ պա նու թյունն ու նի տար բեր շր ջա նակ ներ. 

� ռա սա յա կան և ազ գային պատ կա նե լու թյունն ու նի պաշտ պա նու թյան 
ամե նա լայն շր ջա նա կը՝ պաշտ պա նու թյուն ապա հո վե լով աշ խա տան-
քի, բա րե կե ցու թյան, ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու-
թյան առն չու թյամբ,

�  սե ռային խտ րա կա նու թյունն ար գել ված է աշ խա տան քի, սո ցի ա-
լա կան ապա հո վու թյան հա մա տեքս տում (ո րն առա վել սահ մա նա-
փակ է, քան բա րե կե ցու թյան առա վել ընդ գր կուն հա մա կար գը), 

� սե ռա կան կողմ նո րո շու մը, հաշ ման դա մու թյու նը, կրո նը և հա-
վատ քը ներ կա յումս մի այն պաշտ պան ված են աշ խա տան քի մատ-
չե լի ու թյան հա մա տեքս տում: 

� ՄԻ ԵԿ-ը պա րու նա կում է պաշտ պա նու թյան հիմ քե րի ան սահ մա-
նա փակ ցանկ: Յու րա քան չյուր ոք կա րող է վկա յա կո չել ՄԻ ԵԿ-ը 
ներ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի, դա տա րան նե րի և, ի վեր ջո, 
ՄԻ ԵԴ-ի առջև: 

� Երբ առ կա է հայց, որը պա րու նա կում է խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ 
պն դում ներ, ՄԻ ԵԴ-ը կա րող է հայցն ու սում նա սի րել հիմ քում ըն կած 
հիմ նա րար իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում մի այն կամ 14-րդ հոդ վա ծի 
հա մակ ցու թյամբ: 

� Մի այն 14-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հնա րա վոր չէ հայց ներ կա յաց նել, այն 
պետք է հա մակց ված լի նի ՄԻ ԵԿ հիմ նա րար իրա վունք նե րից որ ևէ մե-
կի հետ: Այն բա վա րար է, որ պես զի բո ղոքն ընդ հա նուր գծե րով առնչ-
վի խնդ րո առար կա իրա վուն քին:

�  ՄԻ ԵԿ-ի թիվ 12 Ար ձա նագ րու թյու նը խտ րա կա նու թյան դեմ ինք նու րույն 
իրա վունք է սահ մա նում: Այն առնչ վում է ազ գային օ րենսդ րու թյամբ 
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կամ իրա վա կի րառ մամբ սահ ման ված կամ դրան ցից բխող ցան կա-
ցած իրա վուն քի, և «խտ րա կա նու թյա նը» տր ված իմաս տը նույ նա կան 
է հոդ ված 14-ում տր ված իմաս տին: 

� ԱԵԴ-ի մո տե ցումը ե ղել է կի րառ ման ոլորտ նե րի առա վել ընդ գր կուն 
մեկ նա բա նու թյու նը, որ պես զի ԵՄ իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում ապա-
հո վի ան հատ նե րի իրա վունք նե րի լի ա կա տար իրա կա նա ցու մը: 

� ՄԻ ԵԿ շր ջա նա կը 14-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման նպա տա կով թե՛ հիմ նա-
րար իրա վունք նե րի և թե՛ դրանց մեկ նա բան ման առու մով բա վա կա նին 
լայն է ԵՄ խտրա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի հա մե մա տու թյամբ: 

� Հատ կա պես կար ևոր ոլորտ ներ, որոնք դուրս են խտ րա կա նու թյան 
դեմ հրա հանգ նե րի շր ջա նա կից և ընդ հան րա պես ԵՄ իրա վա սու թյու-
նից (հետ ևա բ ար նաև Հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի այի շր ջա-
նա կից), նե րա ռում են մաս նա վոր և ըն տա նե կան իրա վուն քի, քա ղա-
քա կան մաս նակ ցու թյա նը և քրե ա կան իրա վուն քին առնչ վող հար ցեր:

� Շատ կար ևոր է, որ պես զի խտ րա կա նու թյան զո հե րը դա տա կան 
ատյան ներ դի մե լիս ու շադ րու թյամբ ուսում նա սի րեն, թե արդյոք այդ 
հայ ցե րը խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի շր ջա նա կում են, թե 
ՄԻԵԿ-ի:
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4
Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ

4.1  Նե րա ծու թյուն

Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան հրա հանգ ներն ար գե լում են որոշ 
«ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րի» հիմ քով տար բե րակ ված վե րա բեր մուն-
քի դրս ևո րու մը՝ նե րա ռե լով որո շա կի հատ կա նիշ նե րի ֆիքս ված և 
սահ մա նա փակ ցանկ, որը վե րա բե րում է սե ռին («Ապ րանք նե րի մա-
տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հար ցում կա նանց 
և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ-
ման մա սին» հրա հանգ, «Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար ցե-
րում հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի ու կա նանց և տղամարդկանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին» 
հրա հանգ (վե րամ շակ ված)), սե ռա կան կողմ նո րոշ մա նը, հաշ ման դա-
մու թյա նը, տա րի քին, կրո նին կամ հա մոզ մունք նե րին («Աշ խա տան-
քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե-
լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հանգ»), ռա սա յա կան 
կամ էթ նի կա կան ծագ մա նը («Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա-
գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը 
կի րա ռե լու մա սին» հրա հանգ): ՄԻ ԵԿ-ի 
ցան կը, ընդ հա կա ռա կը, ավե լի բաց է և 
հա մա պա տաս խա նում է հրա հանգ նե րով 
նա խա տես ված որո շա կի հատ կա նիշ նե-
րի ցան կին, սա կայն եր բեմն տա րած-
վում է նաև դրանց սահ ման նե րից դուրս: 

«Ո րո շա կի հատ կա նի շը» առան ձին 
ան ձին բնո րոշ հատ կա նիշն է, որի 
հի ման վրա չի կա րող դրս ևոր վել 
տար բե րակ ված վե րա բեր մունք 
կամ օ գտ վել որո շա կի շա հե րից:
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Կոն վեն ցի այի 14-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ «խտ րա կա նու թյուն 
չպետք է դրս ևոր վի ոչ մի հիմ քով՝ լի նի դա սեռ, ռա սա, մաշ կի գույն, 
լե զու, կրոն, քա ղա քա կան կամ այլ կար ծիք, ազ գային կամ սո ցի ա-
լա կան ծա գում, ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ կա նե լու թյուն, սե-
փա կա նու թյուն, ծնունդ կամ այլ կար գա վի ճակ»: «Այլ կար գա վի ճակ» 
կա տե գո րի ան թույլ է տվել ՄԻ ԵԴ-ին նե րա ռել այն հիմ քե րը (ի թիվս 
այ լոց), որոնք ուղ ղա կի ո րեն պաշտ պան վում են խտ րա կա նու թյան դեմ 
հրա հանգ նե րով, մաս նա վո րա պես՝ հաշ ման դա մու թյու նը, տա րի քը և 
սե ռա կան կողմ նո րո շու մը: 

1-ին գլ խում նշ վել էր, որ ԵՄ Հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի այի 
21-րդ հոդ վա ծը նույն պես պա րու նա կում է խտ րա կա նու թյան ար գելք: 
Խար տի ան պար տա վո րեց նում է Եվ րո պա կան մի ու թյան հաս տա տու-
թյուն նե րին, մի ա ժա մա նակ կի րարկ վում է նաև ան դամ պե տու թյուն-
նե րի նկատ մամբ վեր ջին նե րիս կող մից ԵՄ իրա վուն քը մեկ նա բա նե լու 
կամ կի րա ռե լու ժա մա նակ: Խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ Խար տի այի 
դրույթ ներն ընդ գր կում են թե՛ ՄԻ ԵԿ-ով և թե՛ խտ րա կա նու թյան դեմ 
հրա հանգ նե րով նա խա տես ված հիմ քե րի հա մադ րու թյու նը, չնա յած չեն 
պա րու նա կում «այլ կար գա վի ճակ» բաց հիմ քը: 

4.2 Սեռ

 Սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյունն ին քնին պարզ է, քա նի որ այն վե-
րա բե րում է խտրա կա նու թյան մի տե սա կի, որը պայ մա նա վոր ված 
է կին կամ տղա մարդ լի նե լու փաս տով: Սա ԵՄ-ի սո ցի ա լա կան քա-
ղա քա կա նու թյան ամե նա զար գա ցած աս պեկտն է և ար դեն եր կար 
ժա մա նակ է, ինչ հա մար վում է հիմ նա կան իրա վունք: Այս հիմ քով 
պաշտ պա նու թյան զար գա ցու մը եր կու նպա տակ էր հե տապն դում: 
Ա ռա ջի նը՝ տն տե սա կան նպա տակն էր, որն օգ նեց շու կա յում վե րաց-
նել մր ցակ ցային շե ղում նե րը, որոնք դեռ ավե լի ու ավե լի էին ար մա-
տա նում, ե րկ րորդ՝ քա ղա քա կան մա կար դա կում ԵՄ-ին հա ղոր դեց նոր 
շունչ սո ցի ա լա կան զար գաց ման և կեն սա կան ու աշ խա տան քային 
պայ մա ննե րը բա րե լավ վե լու ուղ ղու թյամբ: Հետ ևա բար, սե ռի հիմ-
քով խտ րա կա նու թյու նից պաշտ պա նու թյու նը ե ղել է և կմ նա որ պես 
ԵՄ-ի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ: Հա վա սար վե րա բեր մուն քի ապա հով-
ման հա մար սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան կար ևո րու թյան ըն դու նու մը 
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հե տա գա յում ամ րապնդ վեց, քա նի որ Հիմ նա րար իրա վունք նե րի մա-
սին խար տի ա յում այն կենտ րո նա կան դիրք գրա վեց: ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա-
նակ նե րում նույն պես լավ զար գա ցել է սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյան 
դրս ևո րու մից պաշտ պա նու թյու նը: 

Երբ սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյան դեպ քե րում՝ որ պես կա նոն, ներգ-
րավ ված են կա նայք, ովքեր տղա մարդ կանց հա մե մա տու թյամբ ստա-
նում են նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք, սա կայն բա ցար ձա կա-
պես այդ պես չէ: 

Օ րի նակ՝ Դեֆ րենն ընդ դեմ ՍԱ ԲԵ ՆԱՅԻ [Defrenne v. SABENA] գոր ծում 
դի մու մա տուն գան գատ է ներ կա յաց րել այն փաս տի վե րա բե րյալ, 
որ նա ավե լի քիչ է վար ձատր վում, քան արա կան սե ռի իր գոր ծըն-
կեր նե րը՝ չնա յած աշ խա տան քային նույն պար տա վո րու թյուն նե-
րին167: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ այս տեղ հս տա կո րեն առ կա է սե ռի 
հիմ քով խտ րա կա նու թյուն: Այս որո շու մը կա յաց նե լիս ԱԵԴ-ն ընդ-
գծել է Մի ու թյան տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան կար ևո րու թյու նը, և 
որ խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ ներն աջակ ցում են ԵՄ-ին այս 
նպա տակ ներն ապա հո վե լու գոր ծում: 

Վեր ևում քն նարկ ված Բիլ կա [Bilka] գոր ծում ԱԵԴ-ը բախ վել էր գոր ծա-
տուի կա ռա վար չա կան նկա տա ռում նե րի հի ման վրա տար բե րակ ված 
խտ րա կա նու թյան դեպ քի, ուր մաս նա գի տա կան թո շա կային հա մա-
կար գից կես դրույ քով աշ խա տա կից նե րի բա ցա ռու մը հիմ նա վոր վել 
էր հա մա պա տաս խան աշ խա տու ժի ապա հով ման նպա տա կով լրիվ 
դրույ քի խթան ման փաս տար կով: Այս գոր ծի կա պակ ցու թյամբ ԱԵԴ-ը 
եզ րա կա ցու թյուն չի տվել դրս ևոր ված տար բե րակ ված խտրա կա նու-
թյան հետ մի ջո ցառ ման հա մա չա փու թյան վե րա բե րյալ: Այս հարցն 
ավե լի ընդ գծ վել է հետևյալ գոր ծում: 

Օ րի նակ՝ Հիլլ [Hill] գոր ծում քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյան հա մա-
կարգ է ներ մու ծել աշ խա տան քի բա ժան ման սխե ման, ըստ որի՝ նույն 
հաս տի քը կա րող են զբա ղեց նել եր կու հո գի ժա մա նա կա վոր կար-
գով՝ ապա հո վե լով լրիվ դրույ քի 50%-ը և ստա նա լով հաս տի քով 

167  ԱԵԴ, Դեֆրենն ընդդեմ ՍԱԲԵՆԱՅԻ [Defrenne v. SABENA], գործ 43/75 [1976] 
ECR 455, 8 ապրիլի, 1976թ.:
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նա խա տես ված աշ խա տա վար ձի 50%-ը168: Ծա ռայող ներն իրա վունք 
ու նեին վե րա դառ նալ լրիվ դրույ քի հա մա կարգ հաս տիք նե րի առ կա-
յու թյան դեպ քում: Օրենսդ րու թյու նը թույլ էր տա լիս լրիվ դրույ քով 
աշ խա տող նե րին տա րե կան մեկ մա կար դա կով առաջ գնալ վար ձատ-
րու թյան սանդ ղա կում, մինչ դեռ աշ խա տան քի բա ժան ման հա մա-
կար գում ընդ գրկ ված աշ խա տող նե րը մեկ մա կար դակ առաջ գնա լու 
հա մար պետք է աշ խա տե ին եր կու տա րի: Եր կու դի մու մա տու ներն 
էլ վե րա դար ձել են լրիվ դրույ քի աշ խա տան քի և գան գատ են ներ-
կայաց րել նրանց նկատ մամբ վար ձատ րու թյան աճի ապա հով ման մի-
ջոց նե րի կա պակ ցու թյամբ: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ սա սե ռի հիմ քով 
անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն է, քա նի որ մեծ մա սամբ կա նայք են 
մաս նակ ցում աշ խա տան քի բա ժան ման ծրագ րին: Կա ռա վա րու թյու նը 
պն դել է, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր ված է ե ղել, 
քա նի որ այն հիմն վել է ստա ժով պայ մա նա վոր ված վար ձատ րու թյան 
աճի կի րառ ման սկզ բուն քի վրա: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ սա ըն դա մե-
նը պն դում է, որը չի հիմ նա վոր վում օբյեկ տիվ չա փա նիշ նե րով (քան զի 
ապա ցույց ներ չկային, որ այլ ան ձանց ստա ժը հաշ վարկ վել է փաս-
տա ցի աշ խա տա ժա մա նա կով): ԱԵԴ-ն այ նու հետև հայ տա րա րել է, որ 
«գոր ծա տուն չի կա րող հիմ նա վո րել աշ խա տան քի բա ժան ման հա-
մա կար գի կի րառ ման ար դյուն քում ծա գած խտ րա կա նու թյու նը մի այն 
այն հիմ քով, որ խտ րա կա նու թյան դրս ևո րու մից խու սա փու մը կա րող 
էր առա ջաց նել լրա ցու ցիչ ծախ սեր»: 

Այս պի սով, կար ծես թե ԱԵԴ-ը պատ րաս տա կա մո րեն չի ըն դու նում 
սե ռի հիմ քով խտ րա կան վե րա բեր մուն քի հիմ նա վո րում նե րը, որոնք 
հիմն ված են պար զա պես գոր ծա տու նե րի ֆի նան սա կան կամ կա ռա-
վար ման նկա տա ռում նե րով: 

Օ րի նակ՝Ու նալ Թե քե լին ընդ դեմ Թուր քի այի [Ünal Tekeli v. Turkey] 
գոր ծում դի մու մա տուն գան գատ է ներ կա յաց րել այն մա սին, թե 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը ստի պում է կա նանց ամուս նու թյու-
նից հե տո կրել ամու սնու ազ գա նու նը169: Չնա յած օ րեն քը թույլ էր 

168  ԱԵԴ, Հիլլը և Ստեպլտոնն ընդդեմ Հարկային տեսչության և Ֆինանսների 
նախարարության դեմ [Hill and Stapleton v. The Revenue Commissioners and 
Department of Finance], գործ C-243/95 [1998] ECR I-3739, 17 հունիսի, 1998թ.:

169  ՄԻԵԴ, Ունալ Թեքելին ընդդեմ Թուրքիայի [Ünal Tekeli v. Turkey] (թիվ 
29865/96), 16 նոյեմբերի, 2004թ.:
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տա լիս կա նանց պահ պա նել իրենց օ րի որ դա կան ազ գա նու նը՝ ՄԻ-
ԵԴ-ը հա մա րել է, որ առ կա է սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյուն, քա նի 
որ օ րենսդ րու թյու նը չի ստի պում ամուս նուն փո խել իր ազ գա նու նը: 
 
Օ րի նակ՝ Զարբ Ա դա մին ընդ դեմ Մալ թայի [Zarb Adami v. Malta] գոր-
ծում դի մու մա տուն գան գատ է ներ կա յաց րել, ըստ որի՝ ե րդ վյալ 
ատե նա կալ նե րի ծա ռա յու թյուն ներգ րա վու մը հա մար վում է խտրա-
կա նու թյուն, քա նի գործ նա կա նում ե րդ վյալ ատե նա կալ նե րի ցու-
ցակ նե րում տղա մարդ կանց ընդ գր կումն ավե լի հա վա նա կան էր170: 
Վի ճա կագ րու թյու նը ցույց է տվել, որ հինգ տար վա կտր ված քով 
ե րդ վյալ ատե նա կալ նե րի ավե լի քան 95%-ը տղա մար դիկ են: Այս 
կա պակ ցու թյամբ ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ, հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ կա նայք և տղա մար դիկ իրենց քա ղա քա ցի ա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րի առու մով գտ նվում են հա մե մա տե լի իրա-
վի ճակ նե րում, տե ղի է ու նե ցել խտ րա կա նու թյուն: 

Սե ռ հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու թյու նը նե րա ռել է նաև այն իրադ-
րու թյուն նե րը, որոնց դեպ քում խտ րա կան վե րա բեր մուն քը կապ ված է 
դի մու մա տուի «սե ռի» հետ ավե լի վե րա ցա կան առու մով՝ թույլ տա լով 
գեն դե րային ինք նու թյան որոշ սահ մանա փակ պաշտ պա նու թյուն: 

Գեն դե րային ինք նու թյու նը վե րա բե րում է «յու րա քան չյուր ան ձի սե-
ռի խո րա պես ներ քին զգաց մա նը և ան հա տա կան    փոր ձին, որոնք 
կա րող են կամ չեն կա րող հա մա պա տաս խա նել ի ծնե ձեռք  բեր ված 
սե ռին, այս թվում՝ մարմ նի ան հա տա կան ըմբռ նու մը (ո րը կա րող է 
նե րա ռել, ե թե կա տար վել է ազատ ընտ րու թյամբ, բժշ կա կան, վի-
րա բու ժա կան կամ այլ մի ջոց նե րով մարմ նա կան տես քի կամ գոր-
ծա ռույ թի ձևա փո խու մը) և սե ռի ար տա հայտ ման այլ ձևե րը՝ նե րա-
ռյալ հա գուս տը, խոս քը և շար ժուձ ևը»171: 

170  ՄԻԵԴ, Զարբ Ադամին ընդդեմ Մալթայի [Zarb Adami v. Malta] (թիվ 17209/02), 
20 հունիսի, 2006թ.:

171  Այս լայնորեն ընդունված սահմանումը մեջբերվել է «Սեռական կողմնո-
րոշման և գենդերային ինքնության հետ կապված մարդու իրավունքների 
միջազ  գային իրավունքի կիրառման ջակարտյան սկզբունքներից» 
[Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights law in 
Relation to Sexual Orientation and Gender Identity], մարտ 2007թ., հասանելի 
է հետևյալ հասցեում՝ http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm: 
Սկզբունքներն ընդունվել են մարդու իրավունքների միջազգային իրա-
վունքի փորձագետների անկախ մարմնի կողմից:
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Այս պի սով, գեն դե րային ինք նու թյան՝ ավե լի լայ նո րեն ըն դուն ված 
սահ մա նու մը նե րա ռում է ոչ մի այն այն ան ձանց, ով քեր են թարկ վել 
են սե ռա փո խու թյան վի րա հա տու թյան («տ րանս սե քսուալ ներ»), այլև 
նրանց, ով քեր այլ մի ջոց ներ են ընտ րում իրենց ինք նու թյունն ար տա-
հայ տե լու հա մար, օ րի նակ՝ տրանս վես տիզ մը կամ հա կա ռակ սե ռի 
հա գուս տի կրու մը, կամ ուղ ղա կի սո վո րա բար հա կա ռակ սե ռի հետ 
ասո ցաց վող խոս քի կամ հար դար ման կեր պի ըն դու նու մը: 

Պ-ն ընդ դեմ Ս-ի և Կորն վե լի կոմ սու թյան խորհր դի [P. v. S. and Cornwall 
County Council] գոր ծում խտ րա կա նու թյան դեմ հրա հանգ նե րի շր ջա-
նակ նե րում «սե ռի» հիմ քը նե րա ռում է նաև խտ րա կա նու թյու նը, որը 
դրս ևոր վել է տվյալ ան ձի նկատ մամբ այն պատ ճա ռով, որ նա «մ տա-
դիր է են թարկ վել սե ռա փոխ ման վի րա հա տու թյան»: Այս կերպ երևում 
է, որ սե ռի հիմքն այն պես, ինչ պես նա խա տես ված է ԵՄ իրա վուն քով, 
ներ կա յումս պաշտ պա նում է գեն դե րային ինք նու թյու նը մի այն նեղ 
իմաս տով: 

Օ րի նակ՝ Կ.Բ-ն ընդ դեմ NHS կեն սա թո շա կային գոր ծա կա լու թյան [K.B. 
v. NHS Pensions Agency] գոր ծը վե րա բե րում է Կ.Բ-ի տրանս սեք սուալ 
զու գըն կե րոջ կորս տի դեպ քում թո շակ տրա մադ րե լու մերժ մա նը172: 
Մեր ժու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել այն փաս տով, որ տրանս սեք-
սուալ զույ գը չի բա վա րա րել ամուս նու թյան պա հան ջը. այդ ժա-
մա նակ ՄԹ օ րեն քի հա մա ձայն տրանս սեք սուալ նե րը չէ ին կա րող 
ամուս նա նալ: 

Խտ րա կա նու թյան խն դիրն ու սում նա սի րե լիս ԱԵԴ-ը որո շել է, որ տե ղի 
չի ու նե ցել խտ րա կա նու թյուն, քա նի որ կե րակ րո ղի մահ վան դեպ քում 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին տր վող թո շա կի իրա վունք ու նե ցող ան ձանց 
ցան կի սահ մա նու մը չի են թադ րում նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք՝ 
կախ ված սե ռային պատ կա նե լու թյու նից: ԱԵԴ-ը քննու թյու նը տա րավ 
այլ ուղ ղու թյամբ՝ ան դրա դառ նա լով ամուս նու թյան պա հան ջին: Դա-
տա րանն ընդ գծել է, որ քա նի որ տրանս սե քուալ նե րը ե րբ ևի ցե չեն 
կա րող ամուս նա նալ, հետ ևա բար չեն կա րո ղ նաև օ գտվել կե րակ րո-
ղի մա հից հե տո ըն տա նի քի ան դամ նե րին տր վող թո շա կից, մինչդեռ 
թո շա կից կա րող են օ գտ վել հե տե րո սեք սուալ նե րը: Հղում է կա տար վել 

172  ԱԵԴ, Կ.Բ-ն ընդդեմ NHS կենսաթոշակային գործակալության [K.B. v. NHS 
Pensions Agency] , գործ C-117/01 [2004] ECR I-541, 7 հունվարի, 2004թ.:
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ՄԻ ԵԴ-ի կող մից քնն ված Քրիս թին Գուդ վի նի [Christine Goodwin] գոր-
ծին173: Հիմն վե լով այս նկա տա ռում նե րի վրա՝ ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, 
որ վի ճարկ վող օ րենսդ րու թյու նը հա մա տե ղե լի չէ հա վա սար վե րա բեր-
մուն քի սկզ բուն քի հետ, քա նի որ այն թույլ չի տա լիս տրանս սեք սուալ-
նե րին օ գտ վել իրենց զու գըն կեր նե րի վճա րում նե րի մի մա սից: 

Օ րի նակ՝ նման նկա տա ռում ներ են տեղ գտել նաև Ռի չարդ սի [Rich-
ards] գոր ծում174: Ռի չարդ սը, ով ծն վել է տղա մարդ, են թարկ վել է 
սե ռա փոխ ման վի րա հա տու թյան: Գոր ծը վե րա բե րում է Միացյալ 
Թագավորություն ում կեն սա թո շա կի իրա վուն քին: Այս ժա մա նակ կա-
նայք կա րող էին օ գտ վել այդ իրա վուն քից 60 տա րե կա նից սկսած, իսկ 
տղա մար դիկ՝ 65 տա րե կա նից: Ե րբ Ռի չարդ սը 60 տա րե կա նում պե-
տա կան կեն սա թո շակ ստա նա լու դի մում է ներ կա յաց րել, որը մերժ վել 
է այն պար զա բան մամբ, որ նա օրեն քով ճա նաչ վում է որ պես տղա-
մարդ, հետ ևա բար մինչև 65 տա րե կան դառ նա լը չի կա րող դի մել կեն-
սա թո շակ ստա նա լու նպա տա կով: ԱԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, որ տե ղի 
է ու նե ցել ոչ հա վա սար վե րա բեր մունք նրա սե ռա փոխ ման հիմ քով, 
հետ ևա բար, մի ջո ցա ռու մը դի տարկ վում է որ պես խտ րա կա նու թյուն, 
որը հա կա սում է «Սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հար ցե րում կա նանց 
և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քի 
աս տի ճա նա կան իրա կա նաց ման մա սին» հրա հան գի [Directive on the 
progressive implementation of the principle of equal treatment for men 
and women in matters of social security] 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին175:

 ՄԻ ԵԴ-ը դեռևս հան դես չի ե կել որոշ մամբ, թե գեն դե րային ինք-
նու թյու նը 14-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում պետք է դի տարկ վի որ-
պես որո շա կի հատ կա նիշ, և դեռևս չի նշել այն մա սին, թե արդյոք 

173  ՄԻԵԴ, Գուդվինն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Goodwin v. UK] , [ՄՊ] 
(թիվ 28957/95), 11 հուլիսի, 2002թ.:

174  ԱԵԴ, Ռիչարդսն ընդդեմ Աշխատանքի և կենսաթոշակների հարցերով 
պետքարտուղարի [Richards v. Secretary of State for Work and Pensions], գործ 
C-423/04 [2006] ECR I-3585, 27 ապրիլի, 2006թ.:

175 Խորհրդի «Սոցիալական ապահովության հարցերում կանանց և 
տղա մարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի սկզբունքի 
աստիճանական իրականացման մասին» հրահանգ 79/7/ԵՏՀ [ Council 
Directive 79/7/EEC of 19 december 1978 on the progressive implementation 
of the principle of equal treatment for men and women in matters of social 
security], OJ 1979 L 6, էջ 24:
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գեն դե րային ինք նու թյունն ընդ գր կե լու է մի այն «տ րանս սեք սուալ նե րին» 
կամ ավե լի լայ նո րեն է մեկ նա բան վե լու: Սա չի նշա նա կում, որ Դա տա-
րանն ընդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել գեն դե րային ինք նու թյան խնդ-
րին: Այս հար ցում ՄԻ ԵԴ-ը սահ մա նել է, որ գեն դե րային ինք նու թյու նը, 
սե ռա կան կողմ նո րո շու մը ան ձի ան ձնա կան կյան քի մասն են կազ մում, 
և, հետ ևա բար, չպետք է են թարկ վեն պե տու թյան մի ջամ տու թյան: 

Օ րի նակ՝ Քրիս թին Գուդ վինն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության 
[Christine Goodwin v. UK] և Ի-ն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության 
[I v. UK] գոր ծե րը վե րա բե րում են նմա նա տիպ փաս տե րին176: Դի-
մու մա տու նե րը, որոնք են թարկ վել են սե ռա փոխ ման վի րա հա-
տու թյան՝ տղա մար դուց դառ նա լով կին, գան գատ են ներ կա յաց-
րել կա ռա վա րու թյան դեմ, որը մեր ժել է սե ռը փո փո խել նրանց 
ծնն դյան վկա յա կան նե րում: Չնա յած այլ փաս տաթղթե րը և դի-
մու մա տուի անու նը կա րող են փո փոխ վել, ծնն դյան վկա յա կան-
նե րը դեռևս օգ տա գործ վում են որոշ նպա տակ նե րով,  մաս նա-
վորա պես, ե րբ սե ռը իրա վա կան ուժ ու նի, օ րի նակ՝ աշ խա տան քի 
կամ կեն սա թո շակ նե րի հար ցում: Այս իրա վի ճա կը հան գեց նում էր 
նրան, որ դի մու մա տու նե րը հայտվում էին դժ վար և նվաս տա ցու-
ցիչ կա ցու թյան մեջ, ե րբ նրանք ստիպ ված էին բա ցա հայ տել, որ 
իրա վա կան տե սան կյու նից նրանք հա մար վում են արա կան սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: ՄԻ ԵԴ-ը (վե րա նայե լով նա խորդ նա խա դե պը) 
որո շել է, որ տե ղի է ու նե ցել ան ձնա կան կյան քը հար գե լու իրա-
վուն քի և ամուս նա նա լու իրա վուն քի խախ տում՝ հա մա ձայն 12-
րդ հոդ վա ծի, սա կայն չի քն նար կել 14-րդ հոդ վա ծի խախ տու մը:  
 
Օ րի նակ՝ Վան Կյուկ [Van Kück] գոր ծում դի մու մա տուին, ով են թարկ-
վել էր սե ռա փոխ ման և ստաց ել էր հոր մո նալ բու ժում, բժշ կա կան 
ապահո վագ րու թյան ըն կե րու թյու նը մեր ժել էր այս նպա տա կով կա-
տար ված բժշ կա կան ծախ սե րը177: Գեր մա նի այի Վե րաքն նիչ դա տա-

176  ՄԻԵԴ, Գուդվինն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Goodwin v. UK], 
[ՄՊ] (թիվ 28957/95), 11 հուլիսի, 2002թ., ՄԻԵԴ, Ի-ն ընդդեմ Միացյալ 
Թագավորության [I v. UK] [ՄՊ] (թիվ 25680/94), 11 հուլիսի, 2002թ, կետ 26: 
Նմանապես՝ ՄԻԵԴ, Լ-ն ընդդեմ Լիտվայի [L v. Lithuania] (թիվ 27527/03), 11 
սեպտեմբերի, 2007թ.:

177  ՄԻԵԴ, Վան Կուկն ընդդեմ Գերմանիայի [Van Kück v. Germany] (թիվ 
35968/97), 12 հունիսի, 2003թ., կետեր 30, էջ 90-91:
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Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ

րա նը, որն ու սում նա սի րել է դի մու մա տուի բո ղոքն ապա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյան դեմ, որո շել է, որ այդ բժշ կա կան գոր ծո ղու թյուն ներն 
«ա նհ րա ժեշտ» չեն ե ղել՝ հա մա ձայն կնք ված պայ մա նագ րի, հետ ևա-
բար դի մու մա տուն չի կա րող օ գտ վել փոխ հա տուց ման իրա վուն քից: 
ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ, հաշ վի առ նե լով գեն դե րային ինք նու թյան 
բնույ թը և ան դառ նա լի բժշ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի են թարկ վե-
լու որոշ ման լր ջու թյու նը, ներ պե տա կան դա տա րա նի մո տե ցումտ ոչ 
մի այն չի ապա հո վել ար դար դա տաքն նու թյու նը՝ խախ տե լով Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, այլև խախ տել է 8-րդ հոդ վա ծով ե րաշ-
խա վոր ված ան ձնա կան կյան քը հար գե լու իրա վուն քը: Սա կայն, Դա-
տա րա նը չի քն նար կել 14-րդ հոդ վա ծի հետ հա մա կցության հար ցը, 
քա նի վի ճարկ ման առար կան էա պես նույն փաս տերն էին: 

Ընդ հա նուր առ մամբ «գեն դե րային ինք նու թյան» վե րա բե րյալ իրա-
վուն քը զգա լի հստա կեց ման կա րիք ու նի թե՛ եվ րո պա կան, թե՛ ներ պե-
տա կան մա կար դակ նե րում: Այս ոլոր տը կար գա վո րող ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյան վեր ջին ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ամ բողջ Եվ րո պա յում չկա մի աս նա կան մո տե ցում. որոշ պե տու թյուն-
ներ «գեն դե րային ինք նու թյու նը» դի տար կում են որ պես «սե ռա կան 
կողմ նո րոշ ման», իսկ որոշ ներն էլ՝ որ պես «սե ռի հիմ քով» խտ րա կա նու-
թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս178:

 Կեն սա թո շա կային տա րի քի հետ կապ ված՝ սե ռի հիմ քով տար բե րակ-
ված վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ մի շարք գոր ծեր ցույց են տա լիս, 
որ ՄԻ ԵԴ-ը հար կային և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րում 
պե տու թյուն նե րին շնոր հում է հայե ցո ղու թյան լայն շր ջա նակ ներ179: 

178  Հիմնարար իրավունքների գործակալություն (FRA), «Հոմոֆոբիան և սե ռա-
կան կողմնորոշման հիմքով խտրականությունը ԵՄ անդամ պետու թյուն-
ներում՝ մաս I - իրավական վերլուծություն» [Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States: Part I – Legal 
Analysis] (Վիեննա, FRA, 2009)թ., էջ 129-144, Մարդու իրա վունք ների հանձ-
նակատար, «Մարդու իրավունքները և գենդերային ինքնությունը» [Human 
Rights and Gender Identity] (ԵԽ Մարդու իրավունքների հանձ նա կատար 
Թո  մաս Համմարբերգի թեմատիկ փաստաթուղթ, Ստրասբուրգ, 29 
հուլիսի, 2009թ.) CommDH/IssuePaper(2009)2:

179  Այս գործերը ներառում են նաև տարբերակված վերաբերմունքի հիմնա-
վոր ման հետ կապված օգտակար քննարկումներ և, այսպիսով, այս հաս-
կացությունն ավելի պարզաբանելով՝ հարստացնում են սույն ձեռ նար կում 
ավելի վաղ քննարկված հիմնավորումները: 
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Օ րի նակ՝ Ստե կը և այլոք ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Stec and 
others v. UK] գոր ծում դի մու մա տու նե րը գան գատ են ներ կա յաց րել 
այն մա սին, որ տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար կեն սա թո շա կային 
տար բեր տա րիք ներ սահ մա նե լու ար դյուն քում ըստ կեն սա թո շա-
կային տա րի քի սահ ման վող վճար ման են թա կա նպաս տի փո փոխ-
ման պատ ճա ռով նրան ցից յու րա քան չյու րը հայտն վել է ան բա րեն-
պաստ իրա վի ճա կում180: ՄԻ ԵԴ-ը գտել է, որ սկզ բուն քո րեն սե ռի 
հիմ քով խտ րա կա նու թյու նը կա րող է հիմ նա վոր վել մի այն «ծան րակ-
շիռ պատ ճառ նե րով»: Այ նուա մե նայ նիվ, «ՄԻ ԵԿ-ի շրջա նակ նե րում 
պե տու թյա նը սո վո րա բար տր վում է հայե ցո ղու թյան լայն սահ ման-
ներ, ինչ վե րա բե րում է տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ռազ մա վա րու-
թյան ընդ հա նուր մի ջո ցա ռու մնե րին […], հաշ վի առ նե լով ազ գային 
իշ խա նու թյուն նե րի՝ հա սա րա կու թյա ն և նրա կա րիք նե րի մա սին ան-
մի ջա կան իմա ցու թյու նը, սկզ բուն քո րեն ազ գային իշ խա նու թյուն նե-
րը կա րող են ավե լի լավ, քան մի ջազ գային դա տա վո րը, գնա հա տել 
սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան հիմ քե րով հա սա րա կու թյան շա հը: Ո ւս-
տի, Դա տա րա նը հիմ նա կա նում հար գում է օ րենս դ րի քա ղա քա կան 
ընտ րու թյու նը, ե թե այն ակն հայ տո րեն ող ջա միտ հիմ նա վո րում ներ 
ու նի»: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ի սկզ բա նե կեն սա թո շա կային տար-
բեր տա րիք նե րը իրա կա նում «հա տուկ մի ջո ցա ռում նե րի» ձևեր են, 
որոնք մշակ վել են՝ հա տու ցե լու կա նանց ֆի նան սա կան դժ վա րու-
թյուն նե րը, որոնց կա րող են հան դի պել տա նը՝ ավա նդա կան դե րա-
կա տար ման հետ կապ ված, որի ար դյուն քում նրանք կա րող են մնալ 
առանց դրա մային ան կախ ե կամ տի: Դա տա րա նը գտել է, որ կա ռա-
վա րու թյու նը սկ սել էր աս տի ճա նա կան ճշգր տում ներ իրա կանաց նել՝ 
նպա տակ ու նե նա լով հա վա սա րեց նել կա նանց և տղա մարդ կանց 
կեն սա թո շակային տա րիք նե րը, և դուրս չի ե կել իրեն տրա մադր ված 
հայե ցո ղու թյուն նե րի սահ ման նե րից ո՛չ տա րի նե րի ըն թաց քում այս 
խն դի րը կար գա վո րե լու, ո՛չ այս փո փո խու թյուն նե րն ավե լի շուտ չի-
րա կա նաց նե լու ընտ րու թյան հար ցում181: 

180  ՄԻԵԴ, Ստեկը և այլոք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Stec and others 
v. UK] [ՄՊ] (թիվ. 65731/01 և 65900/01), 12 ապրիլի, 2006թ.:

181  Տե՛ս նաև ՄԻԵԴ, Բարրոուն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Barrow v. UK] 
(թիվ 42735/02), 22 օգոստոսի, 2006թ., կետեր 20-24, 37, ՄԻԵԴ, Փիրսոնն 
ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Pearson v. UK] թիվ 8374/03), 22 օգոստոսի, 
2006թ., կետեր 12-13, 25, ՄԻԵԴ, Ուոլկերն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության 
[Walker v. UK] (թիվ 37212/02), 22 օգոստոսի, 2006թ., կետեր 21-22, 37:
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Ն մա նա տիպ մո տե ցում է ցու ցա բեր վել նաև ԱԵԴ-ի կող մից զբաղ-
վա ծու թյան ավե լի լայն քա ղա քա կա նու թյան նկա տա ռում նե-
րով հիմ նա վոր ված տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի դեպ քե րի 
կա պակ ցու թյամբ: 

Օ րի նակ՝ Շ նոր բուս [Schnorbus] գոր ծում Դա տա րա նը հա մա-
րել է, որ իրա վա կան գործ նա կան վե րա պատ րաս տման հա մար 
Հես սե նի՝ Ար դարա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից զին-
վո րա կան կամ քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյուն ան ցած տղա-
մարդ կանց նա խա պատ վու թյուն տա լը հա մար վում է սե ռի հիմ-
քով անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն182: Այ նուա մե նայ նիվ, ԱԵԴ-ը 
հա մա րել է, որ այս պրակ տի կան օբյեկ տի վո րեն հիմ նա վոր վել է, 
քա նի որ այն նպա տակ է ու նե ցել հա կազ դել մի այն պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ար դյուն քում արա կան սե ռի թեկ նա-
ծու նե րի կա րի ե րայի վրա ազ դող հե տաձգ ման հետ ևանք նե րին:  
 
Օ րի նակ՝  Մեգ ներ և Շեֆ ֆել [Megner and Scheffel] գոր ծը վե րա բե-
րում է գեր մա նա կան օ րենսդ րու թյան այն դրույ թին, որը փոքր 
(ա վե լի քիչ, քան տասն հինգ ժամ շա բա թա կան) և կար ճա ժամ կետ 
աշ խա տանք նե րի հա մար բա ցա ռել էր առող ջու թյան և ծե րու թյան 
պար տա դիր ապա հո վագ րու թյու նը, ինչ պես նաև գոր ծազր կու-
թյան ապա հո վագ րու թյան հա մա կար գին վճա րե լու պար տա կա-
նու թյու նը183: Օրեն քի այս դրույ թը Դա տա րա նը հա մա րել է պո տեն-
ցի ալ անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն կա նանց նկատ մամբ, որոնց 
ներգ րավ վա ծու թյու նը կես դրույ քով կամ կար ճա ժամ կետ աշ-
խատանք նե րին ավե լի հա վա նա կան էր: ԱԵԴ -ն ըն դու նել է կա-
ռա վա րու թյան փաս տար կը, հա մա ձայն որի՝ այս հա մա կար գե րում 
փոքր և կար ճա ժամ կետ աշ խա տանք նե րի ընգրկ ման դեպ քում 

182  ԱԵԴ, Շնորբուսն ընդդեմ Հեսսենի շրջանի [Schnorbus v. Land Hessen], գործ 
C-79/99 [2000] ECR I-10997, 7 դեկտեմբերի, 2000թ.:

183  ԱԵԴ, Մեգները և Շեֆֆելն ընդդեմ Վորդերպֆլաց արհեստավորների առող-
ջության ապահովագրության [Megner and Scheffel v. Innungskrankenkasse 
Vorderpfalz], գործ C-444/93 [1995] ECR I-4741, 14 դեկ տեմբերի, 1995թ., 
նմա նապես, ԱԵԴ, Նոլթեն ընդդեմ Հաննովերի անկախ արհեստավորների 
և առևտրականների կենսաթոշակային ապահովագրության [Nolte v. 
Landesverischerungsan1alt Hannover]r, գործ C-317/93 [1995] ECR I-4625, 14 
դեկտեմբերի, 1995թ.:
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առա ջա ցած ծախ սե րը կտա նեն ողջ հա մա կար գի վե րա կա ռուց-
մա նը, քա նի որ այն այլևս ի վի ճա կի չի լի նի ֆի նան սա վոր վել 
մի այն աշ խա տող նե րի վճա րում նե րի հաշ վին: Դա տա րա նը նաև 
ըն դու նել է այն փաս տը, որ առ կա է փոքր և կար ճա ժամ կետ աշ-
խա տա տե ղե րի պա հան ջարկ, և կա ռա վա րու թյան հա մար նման 
աշ խա տա տե ղե րի առա ջար կը հեշ տաց նե լու մի ակ ճա նա պար հը 
սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան վճա րում նե րից ազա տումն է: Ե թե 
չկի րառ վեր այս մո տե ցու մը, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ նման 
աշ խա տանք նե րը կի րա կա նաց վե ին ցան կա ցած դեպ քում, բայց ոչ 
օ րի նա կան հիմ քով: Դա տարանն ըն դու նել է, որ կա ռա վա րու թյու-
նը հե տապն դել է սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան իրա վա չափ 
նպա տակ, և որ պե տու թյա նը պետք է տրա մադ րել «հայե ցո ղու-
թյան լայն սահ ման ներ» ընտ րե լու հա մար, թե որ մի ջո ցա ռում ներն 
են հա մա պա տաս խան «սո ցի ա լա կան և զբաղ վա ծու թյան քա ղա-
քա կա նու թյան» իրա կա նաց ման հա մար: Հետ ևա բար, տար բե րակ-
ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր ված է: 

Այս դեպ քը կա րող է հա կա սել հա ջորդ գոր ծին, որի դեպ քում 
ԱԵԴ-ը սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տում հիմ-
նա վոր ված չի հա մա րել սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյու նը՝ չնա-
յած կա ռա վա րու թյան կող մից առաջ  քաշ ված հար կային զգա լի 
հետ ևանք նե րին: 

Օ րի նակ՝ Դի Վիրդ [De Weerd] գոր ծը վե րա բե րում է անաշ խա տու -
նակու թյան նպաս տի վե րա բե րյալ ազ գային օ րենսդ րու թյա նը184: 
1975թ. ազ գային օ րենսդ րու թյու նը ստեղ ծել է անաշ խա տու  նակու-
թյան նպաս տը տղա մարդ կանց և չա մուս նա ցած կա նանց հա մար՝ 
ան կախ մինչև անաշ խա տու նակ դառ նա լը նրանց ե կա մ տի չա փե-
րից: 1979թ. օ րեն քը փո փոխ վել է և անաշ խա տու նա կու թյան նպաս-
տը նա խա տես վել է նաև ամուս նա ցած կա նանց հա մար: Սա կայն, 
այս փո փո խու թյամբ նա խա տես վեց նաև շա հա ռուի նա խորդ տար-
վա ե կամ տի որո շա կի մա կար դա կի պա հան ջը: Օրենսդ րու թյու նը 

184  ԱԵԴ, Դի Վիրդը, օրիորդական ազգանունը Ռոկս, և այլոք ընդդեմ Առող -
ջության, մտավոր, սոցիալական շահերի պաշտպանության ընկե րությունների 
կազմակերպության տնօրինության և այլոց [De Weerd, nee Roks, and others v. 
Be1uur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Gee1elijke en Maatschappelijke 
Belangen and others], գործ C-343/92 [1994] ECR I-571, 24 փետրվարի, 1994թ.:



151

Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ

վի ճարկ վել է (ի թիվս այ լոց) այն հիմ քով, որ ե կամ տի պա հանջն 
անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն է կա նանց նկատ մամբ (ա վե լի քիչ 
հա վա նա կան էր, որ կա նայք վաս տա կե ին պա հանջ վող ե կա մու-
տը, քան տղա մար դիկ): Պե տու թյու նը պն դել է, որ այս իրա վուն քից 
օ գտ վե լու տար բե րակ ված մո տե ցու մը հիմ նա վոր ված է բյու ջե տային 
նկա տա ռում նե րով, քա նի որ պետք է զս պել ազ գային ծախ սե րը: 
ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ ե րբ ԵՄ իրա վուն քը չի ար գե լում պե տու թյա-
նը որո շե լու, թե որ կա տե գո րի այի ան ձինք կա րող են օ գտ վել սո-
ցի ա լա կան ապա հո վու թյան նպաստ նե րից, պե տու թյունը չի կա րող 
որո շում նե ր կա յաց նել խտ րա կան ձևով: 

Այս եր կու դեպ քե րը կա րող են հա մադ րել իրենց փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը, և Դե Վիրդ [De Weerd] գոր ծը հա վա նա բար կհա մար վի «կա-
նոն», իսկ Մեգ ներ և Շեֆ ֆե լը [Megner and Scheffel]՝ բա ցա ռու թյուն: ԵՄ 
իրա վուն քը չի պար տադ րում ան դամ պե տու թյուն նե րին կի րա ռել սո-
ցի ա լա կան ապա հո վագ րու թյան որո շա կի հա մա կար գեր, սա կայն այս 
ոլոր տում Դա տա րա նը չի թույ լատ րի հար կային նկա տա ռում նե րով որևէ 
խմ բի բա ցա ռու մը, քա նի որ այն կա րող է լր ջո րեն թու լաց նել հա վա սար 
վե րա բեր մուն քի սկզբուն քը և տեղ տալ չա րա շա հում նե րին: Սա կայն 
տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը կա րող է հան դուր ժե լի լի նել, ե թե այն 
առող ջու թյան և գոր ծազր կու թյան ապա հո վագ րու թյան ողջ հա մա կար-
գի փլու զու մից խու սա փե լու մի ակն ճա նա պարհն է, հատ կա պես, որ նման 
մի ջո ցա ռու մը կս տի պի մարդ կանց անօ րի նա կան աշ խա տանք կա տա րել: 

4.3  Սե ռա կան կողմ նո րո շում 185

Որ պես կա նոն՝ սե ռա կան կողմ նո րոշ-
ման հիմ քով խտ րա կա նու թյան դեպ-
քե րը են թադ րում են ան ձի նկատ մամբ 
ան բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի ցու-
ցա բե րում նրա հա մա սե ռա մոլ, բի սեք-
սուալ լի նե լու հետ կապ ված, սա կայն 

185  Այս լայնորեն ընդունված սահմանումը մեջբերվել է «Սեռական կողմնորոշման 
և գենդերային ինքնության հետ կապված մարդու իրավունքների միջազգային 
իրավունքի կիրառման ջակարտյան սկզբունքներից» [Yogyakarta Principles on 
the Application of International Human Rights law in Relation to Sexual Orientation 
and Gender Identity], մարտ 2007թ., հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.
yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm:

Սե ռա կան կողմ նո րո շում ասե լով պետք է 
հաս կա նալ «յու րա քան չյուր ան ձի հա կա-
ռակ կամ նույն սե ռի ան ձի կամ տար բեր 
սե ռի ան ձանց նկատ մամբ խո րը զգաց-
մուն քային, հու զա կան և սե ռա կան հրա-
պու րան քի և ին տիմ հա րա բե րու թյուն ներ 
ու նե նա լու ու նա կու թյու նը»: 185
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այս որո շա կի հատ կա նի շը ար գե լելու է նաև խտ րա կա նու թյու նը հե տե-
րո սեք սուալ լի նե լու հիմ քով:

 Օ րի նակ՝ Շվե դի այի Օմ բուդս մե նի կող մից քնն ված սե ռա կան կողմ-
նո րոշ ման հիմ քով խտ րա կա նու թյան դեմ գան գա տում (HomO) հե-
տե րո սեք սուալ կի նը պն դում է, որ են թարկ վել է սե ռա կան կողմ նո-
րոշ ման հիմ քով խտ րա կա նու թյան, ե րբ լես բու հի նե րի, ար վա մոլ նե րի 
և տրանս գեն դեր նե րի իրա վունք նե րի շվե դա կան ազ գային ֆե դե-
րա ցի ան նրան մեր ժել է ըն դու նել աշ խա տան քի ան վտանգ հա րա-
բե րու թյուն նե րի վե րաբե րյալ տե ղե կատ վու թյան պա տաս խա նա-
տուի պաշ տո նում186: Կազ մա կեր պու թյու նը նրան տե ղե կաց րել է, որ 
կցան կա նար աշ խա տան քի ըն դու նել ար վա մո լի կամ երկ սե ռա կան 
տղա մար դու, որը թույլ կտա այդ աշ խա տանք ներն իրա կանաց նել 
զույ գե րի հետ: Օմ բուդս մե նը հա մա րել է, որ նա, այս աշ խա տան քի 
հետ կապ ված, չի կա րող գտն վել ար վա մոլ կամ ե րկ սե ռա կան տղա-
մար դու հետ հա մե մա տե լի իրա վի ճա կում (ուս տի չի կա րող ապա-
ցու ցել, որ են թարկ վել է նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի), և որ 
ամեն դեպ քում խտ րա կա նու թյունը հիմ նա վոր ված է ե ղել իրա կան 
և որո շիչ մաս նա գի տա կան պա հան ջով:

Չ նա յած, որ ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վածն ակն հայ տո րեն չի ընդ գր կում 
«սե ռա կան կողմ նո րո շում» որո շա կի հատ կա նի շը՝ ՄԻ ԵԴ-ը հս տա կո-
րեն հայ տա րա րել է, որ մի շարք դեպ քե րում այն ընդգրկ վում է 14-րդ 
հոդ վա ծով պաշտ պան ված «այլ հատ կա նիշ նե րի շար քում»187: 

Օ րի նակ՝ Ս.Լ-ն ընդ դեմ Ա վստ րիայի [S.L. v. Austria] գոր ծում դիմու-
մա տուն գան գատ է ներ կա յաց րել այն փաս տի կա պակ ցու-
թյամբ, որ ներ պե տա կան գոր ծող օ րեն քը քրե ա կա նաց նում է 
տղա մարդ կանց միջև փոխ հա մա ձայ նեց ված սե ռա կան հարա-
բե րու թյուն նե րը, ե րբ նրան ցից մե կը տաս նութ տա րե կա նից 
փոքր է188: Մինչ դեռ կա նանց թույ լատր վում է սե ռա կան հա րա-

186  HomO, 2006թ. հունիսի 21-ի որոշում, գործ թիվ 262/06. Անգլերեն սեղ-
մագիրը հասանելի է HomO-ի կայքում՝ http://www.homo.do.se.oas.
funcform.se/o.o.i.s?id=3662&template=.print.t :

187  Տե՛ս, օրինակ, ՄԻԵԴ, Ֆրետտեն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Fretté v. France] (թիվ 
36515/97), 26 փետրվարի, 2002թ., կետ 32:

188  ՄԻԵԴ, Ս.Լ-ն ընդդեմ Ավստրիայի [S.L. v. Au1ria] (թիվ 45330/99), 9 հունվարի, 
2003թ.:
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Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ

բե րու թյուն ներ ու նե նալ (մի ա սե ռա կան կամ հե տե րո սեք սուալ 
բնույ թի) տասն չորս տա րե կա նից: ՄԻ ԵԴ-ն եզ րա կաց րել է, որ 
առ կա է սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հիմ քով խտ րա կա նու թյուն:  
 
Օ րի նակ՝ Է.Բ-ն ընդ դեմ Ֆրան սի այի [E.B. v. France] գոր ծում դի մու-
մա տուին մեր ժել են ե րե խայի որ դեգ րումն այն պատ ճա ռով, որ իր 
ըն տա նի քում չկա արա կան սե ռի դե րա կա տար ման մո դել189: Ներ-
պե տա կան օ րեն քը թույլ է տա լիս ամու րի ծնող նե րին որ դեգ րել ե րե-
խա ներ, հետ ևա բար, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ պատ կան մար մին նե րի 
որո շու մը հիմն ված է այն փաս տի վրա, որ նա հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ է և ապ րում է մեկ այլ կնոջ հետ: Ոս տի, ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րել, որ 
տե ղի է ու նե ցել խտ րա կա նու թյուն սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հիմ քով: 

 Հարկ է նշել, որ ՄԻ ԵԿ-ը ան ձնա կան կյան քը հար գե լու իրա վուն քի վե րա-
բե րյալ 8-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում պաշտ պա նում է սե ռա կան կողմ-
նո րոշ ման հետ կապ ված պե տու թյան մի ջամ տու թյու նից: Ո ւս տի, ե թե նույ-
նիսկ այս հիմ քով խտ րա կան վե րա բեր մուն քը տե ղի է ու նե ցել, հնա րա վոր 
է գան գատ ներ կա յաց նել 8-րդ հոդ վա ծի խախտ ման վե րա բե րյալ առանց 
խտ րա կան վե րա բեր մու նքի առ կա յու թյու նը պն դե լու ան հրա ժեշ տու թյան: 

Օ րի նակ՝ Դադ ջոնն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Dudgeon v. UK] 
գոր ծը վե րա բե րում է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան այն դրույ թին, որը 
քրե ա կա նաց նում էր չա փա հաս ան ձանց միջև մի ա սե ռա կան փոխ հա-
մա ձայ նեց ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րը190: Դի մու մա տուն գան-
գատ վել է, որ որ պես հա մա սե ռա մոլ հե տապնդ ման վտան գի տակ է: 
ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, որ այս դրույթն ինք նին ան ձնա կան կյան քը 
հար գե լու իրա վուն քի խախ տում է, քա նի որ այն նե րա ռում է նաև «սե-
ռա կան կյան քը»: Այն նաև հա մա րել է, որ հան րային բա րո յա կան նոր-
մե րի պաշտ պա նու թյունը, ե թե նույ նիսկ իրա վա չափ նպա տակ է, ապա 
նման մա կար դա կով չպետք է մի ջամ տի ան ձնա կան կյան քին: 

ՄԻ ԵԴ-ը հատ կա պես հակ ված է ե ղել ապա հո վե լու ան ձանց պաշտ-
պա նու թյուն այն դեպ քե րում, ե րբ պե տու թյան մի ջամ տու թյու նը 

189  ՄԻԵԴ, Է.Բ-ն ընդդեմ Ֆրանսիայի [E.B. v. France]ՄՊ] (թիվ 43546/02), 22 
հունվարի, 2008թ.: 

190  ՄԻԵԴ, Դադջոնն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Dudgeon v. UK] (թիվ 
7525/76), 22 հոկտեմբերի, 1981թ.: 
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կապ ված է այն պի սի հար ցե րի հետ, որոնք հա մար վում են ան ձնա կան 
ար ժա նա պատ վու թյան հիմ նա կան տար րե ր, ինչ պի սին սե ռա կան կամ 
ըն տա նե կան կյանքն է: Ստորև ներ կա յաց ված գոր ծը ցույց է տա լիս, 
որ սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հետ կապ ված ան ձնա կան կյան քին մի-
ջամ տու թյու նը դժ վար է հիմ նա վո րել: 

Օ րի նակ՝ Կար ներն ընդ դեմ Ա վստ րիայի [Karner v. Austria] գոր ծի հիմ-
քում ըն կած է ներ պե տա կան այն օ րեն քի մեկ նա բա նու մը (Վար ձա կա-
լու թյան մա սին օ րեն քի 14-րդ բա ժին), որը վար ձա կա լի մա հից հե տո 
վեր ջի նիս ազ գա կա նին կամ «կյան քի ու ղեկ ցին» իրա վունք է տա լիս 
ինք նա բե րա բար դառ նալ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի կողմ191: 
Դի մու մա տուն բնակ վել է իր զու գըն կե րոջ՝ հիմ նա կան վար ձա կա լի 
հետ, որը մա հա ցել է: Ներ պե տա կան դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյամբ 
օ րեն քը բա ցա ռում է մի ա սե ռա կան զույ գե րին, նույ նիսկ ե թե այն նե րա-
ռում է չա մուս նա ցած հե տե րո սեք սուալ զույ գե րին: Կա ռա վա րու թյունն 
ըն դու նել է, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը ցու ցա բեր վել է սե ռա-
կան կողմ նո րոշ ման հիմ քով, սա կայն պն դել է, որ այս մի ջո ցա ռու մը 
հիմ նա վոր ված է, քա նի որ այն պաշտ պա նում է ավա ն դա կան ըն տա-
նիք նե րին կա ցա րա նի կորս տյան վտան գից: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ 
չնա յած ավան դա կան ըն տա նիք նե րի պաշտ պա նու թյու նը կա րող է հա-
մար վել իրա վա չափ նպա տակ, «հայե ցո ղու թյան սահ ման նե րը ... նեղ 
են …, ե րբ վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյու նը հիմն ված է սե ռի կամ սե-
ռա կան կողմ նո րոշ ման վրա»: Այ նու հետև ՄԻ ԵԴ-ը հայ տա րա րել է, որ 
«հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը չի պա հան ջում մի այն, որ ընտր ված մի-
ջո ցա ռու մը սկզ բուն քո րեն հա մա պա տաս խա նի հե տապնդ վող նպա-
տա կի իրա կա նաց մա նը»: Հարկ է ցույց տալ, որ «Վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի 14-րդ բաժ նի կի րառ ման շրջա նակ նե րում այդ նպա տա-
կի ապա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ էր բա ցա ռել մարդ կանց որոշ 
կա տե գո րի ա նե րի, այս դեպ քում՝ մի ա սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե ր 
ու նե ցող մարդ կանց: Ո ւս տի, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ տե ղի է ու նե ցել 
խտ րա կա նու թյուն, քա նի որ պե տու թյու նը կա րող էր մի ջոց ներ կի րա-
ռել ավան դա կան ըն տա նիք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար՝ առանց մի ա-
սե ռա կան զույ գե րին ան բա րեն պաստ իրա վի ճա կում դնե լու: 

191  ՄԻԵԴ, Կարներն ընդդեմ Ավստրիայի [Karner v. Au1ria] (թիվ 40016/98), 24 
հուլիսի, 2003թ., կետեր 34-43:
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4.4  Հաշ ման դա մու թյուն 

Ո՛չ ՄԻ ԵԿ-ը, ո՛չ էլ «Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա-
սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ-
մա նող հրա հան գը» չեն տա լիս հաշ ման դա մու թյան սահ մա նու մը: 
Հաշ վի առ նե լով ԱԵԴ-ի դե րա կա տար ման բնույ թը՝ հաշ ման դա մու-
թյան սահ մա նում նե րը հա ճախ կա տար վում են ներ պե տա կան դա-
տա րան նե րի կող մից և ներ կա յաց վում են որ պես ԱԵԴ-ին փո խանց-
ված վե ճե րի փաս տա ցի հիմք: Այ նուա մե նայ նիվ, ԱԵԴ-ը որո շա կի 
հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել իր նա խա դե պային իրա վուն քում հաշ-
ման դա մու թյան վե րա բե րյալ սահ մա նա փակ ցու ցում ներ տրա մադ-
րե լու հա մար: 

Օ րի նակ՝ Չա կոն Նա վաս [Chacon Navas]192 գոր ծում ԱԵԴ-ին հնա րա-
վո րու թյուն է ըն ձեռ վել ու սում նա սի րել հաշ ման դա մու թյան հիմ քով 
խտ րա կա նու թյան դրույթ նե րի ընդ հա նուր շր ջա նա կը և, օ գտ վե լով 
առի թից, նշել է, որ «հաշ ման դա մու թյուն» եզ րույ թը պետք է մի ա-
կերպ մեկ նա բան վի ԵՄ ողջ տա րած քում: ԱԵԴ-ը նշել է, որ հաշ-
ման դա մու թյունն «Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա-
վա սար վե րա բեր մունք ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քերը 
սահ մա նելու մասին» հրա հանգի տե սան կյու նից պետք է դի տարկ-
վի՝ որ պես «հատ կա պես ֆի զի կա կան, մտա վոր կամ հո գե բա նա կան 
խախ տում նե րից բխող սահ մա նա փա կում, և որը խո չըն դո տում է 
մաս նա գի տա կան կյան քում ան ձի մաս նակ ցու թյա նը» և «հա վա-
նա կան է, որ այն տևի եր կար ժա մա նակ»: Դա տա րա նը սույն սահ-
մա նու մը կի րա ռե լիս պար զել է, որ տի կին Նա վա սը, ով հի վան-
դու թյամբ պայմանավորված ութ ամիս շա րու նակ բա ցա կայե լու 
պատ ճա ռով աշ խա տան քից ազատ վել է, իս պա նա կան դա տա րան 
հաշ ման դա մու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ հաշ ման դամ չի ե ղել: ԱԵԴ-ը հս տա կեց-
րել է, որ հի վան դու թյան և հաշ ման դա մու թյան միջև առ կա է զգա-
լի տար բե րա կում, և եվ րո պա կան իրա վուն քը հի վան դու թյան ոլոր-
տում պաշտ պա նու թյուն չի նա խա տե սում: 

192  ԱԵԴ, Չակոն Նավասն ընդդեմ Էուրեստ համայնքներ ՍՊԸ-ի [Chacon Navas 
v. Eure1 Colectividades SA], գործ C-13/05 [2006] ECR I-6467, 11 հուլիսի, 2006:
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Ինչ պես ար դեն քն նարկ վել է 1-ին 
գլխում, ԵՄ-ն ան դա մակ ցում է 
ՄԱԿ-ի՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց իրա վունք նե րի մա սին կոն-
վեն ցի ային, որի ար դյուն քում ԱԵԴ-ն 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կա-
ռաջ նորդ վի մի ա ժա մա նակ թե՛ Կոն-
վեն ցի այի դրույթ նե րով, թե՛ Կոն վեն-
ցի այի կի րառ ման մոն իտո րին գի և 
մեկ նա բան ման հա մար պա տաս խա-

նա տու Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց իրա վունք նե րի կո մի տե ի 
մեկ նա բա նու թյուն նե րով193: Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց իրա-
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի (UNCRPD) 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն. 

 ՄԱԿ-ի վե րոն շյալ կոն վեն ցի ային մաս նա կից դառ նա լով՝ ԵՄ-ն և իր 
ինս տի տուտ նե րը (և ան դամ պե տու թյուն նե րը ԵՄ իրա վուն քը մեկ նա-
բա նե լիս և կի րա ռե լիս) պար տա վոր են հետ ևե լ այս լայն և հա մա պար-
փակ մո տեց մա նը «հաշ ման դա մու թյան» իմաս տը մեկ նա բա նե լիս: 

Չ նա յած, որ ՄԻ ԵԿ-ի որո շա կի հատ կա նիշ նե րի ցան կում այն ուղ ղա կի-
ո րեն ընդ գրկ ված չի, այ նուա մե նայ նիվ, հաշ ման դա մու թյու նը ՄԻ ԵԴ-ի 
մեկ նա բա նու թյուն նե րում նե րառ վել է 14-րդ հոդ վա ծի «այլ» հիմ քե րում: 

Օ րի նակ՝ Գլորն ընդ դեմ Շվե յցա րի այի [Glor v. Switzerland] գոր ծում 
ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ դի մու մա տուն, ով տա ռա պում էր շա քա-
րային դի ա բե տով, կա րող է հա մար վել հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ան ձ՝ չնա յած, որ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը այս հի վան-
դու թյու նը դա սա կար գել է որ պես «թեթև» հաշ ման դա մու թյուն194: 
Դի մու մա տուն ստիպ ված է ե ղել զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը չկա-
տա րե լու դի մաց փոխ հա տուց ման տուրք վճա րել, որը վճար վում էր 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պի տա նի բո լոր ան ձանց կող մից: Այս 
տուր քից ազատ վե լու հա մար ան ձը կամ պետք է հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե նա, որը պետք է հաս նի մինչև 40% (հա մար վում է հա մար-
ժեք մեկ վեր ջույ թի օգ տա գործ ման ու նա կու թյան կորս տին), կամ 

193  ՄԱԿ-ի փաստաթղթեր A/RES/61/611, 13 դեկտեմբերի, 2006թ.:
194  ՄԻԵԴ, Գլորն ընդդեմ Շվե,ցարիայի [Glor v. Switzerland] (թիվ 13444/04), 30 

ապրիլի, 2009թ.:

«Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք են 
հա մար վում նրանք, ով քեր եր կար ժա մա-
նակ տա ռա պում են ֆի զի կա կան, հո գե կան, 
մտա վոր և նյար դային հի վան դու թյուն նե րով, 
որոնք տար բեր ար գելք նե րի հետ փո խազ-
դե ցու թյան ար դյուն քում կա րող են խո չըն դո-
տել, որ նրանք լի ա կա տար և ար դյու նա վետ 
մաս նակ ցեն հա սա րա կա կան կյան քին մյուս-
նե րի հետ հա վա սար հի մունք նե րով»:
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պետք է հա մոզ մունք նե րի հի ման վրա մեր ժեր զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյու նը: Վեր ջին ներս պար տա վոր էին կա տա րել «քա ղա քա ցի ա-
կան ծա ռա յու թյուն»: Դի մու մա տուի հաշ ման դա մու թյունն այն պի սին 
էր, որ նրան բա նա կում ծա ռայե լու հա մար պի տա նի չեն հա մա րել, 
սա կայն տուր քի վճա րու մից ազատ վե լու հա մար հաշ ման դա մու-
թյու նը չի հա մա պա տաս խա նել ներ պե տա կան օ րեն քով պա հանջ-
վող ծան րու թյան շե մին: «Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյուն» իրա-
կա նաց նե լու նրա առա ջար կը մերժ վել է: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ 
պե տու թյու նը նրա նկատ մամբ ցու ցա բե րել է նույն վե րա բեր մուն քը, 
ինչ այն ան ձանց, որոնք առանց հիմ նա վոր ման հրա ժար վել են ծա-
ռա յու թյու նից: Դի մու մա տուն հայտն վել է այլ իրա վի ճա կում, քա նի 
որ նրան զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հա մար պի տա նի չեն հա մա-
րել, իսկ նա ցան կա ցել է և կա րող էր իրա կա նաց նել քա ղա քա ցի-
ա կան ծա ռա յու թյուն: Դա տա րա նը հա մա րել է, որ տե ղի է ու նե ցել 
խտ րա կան վե րա բեր մունք, քա նի որ նման հան գա մանք նե րում պե-
տու թյու նը պետք է օ րեն քի բա ցա ռու թյուն ներ նա խա տե սեր: 

Ինչ վե րա բե րում է ՄԻ ԵԿ-ով ամ րագր ված այլ որո շա կի հատ կա նիշ նե րին, 
հազ վա դեպ չեն այն դեպ քե րը, ե րբ գոր ծը քնն վում է մի այն հիմնական 
իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում, քան հիմնական իրա վուն քի և խտ րա կա-
նու թյունն ար գե լող 14-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցային մո տեց մամբ: 

Օ րի նակ՝ Փրայսն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Price v. UK] 
գոր ծում դի մու մա տուին դա տա պար տել էին ազա տազրկ ման յո-
թօ րյա ժամ կե տով: Դի մու մա տուն ու ներ ֆի զի կա կան հաշ ման դա-
մու թյուն, քա նի որ հղի ու թյան ժա մա նակ իր մոր կող մից թա լի-
դո մի դի ըն դուն ման պատ ճա ռով նա ու ներ գրե թե բա ցա կա կամ 
զգա լի ո րեն կարճ վեր ջույթ ներ, ինչ պես նաև ե րի կամ նե րի ան բա-
վա րար վա ծու թյուն195: Հետ ևա բար նրա շար ժու նա կու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ էր շար ժա սա յլակ, զու գա րան և լո գա րան գնա լու հա-
մար օգ նու թյան կա րիք ու ներ, ինչ պես նաև ան հրա ժեշտ էին քնե-
լու հա մար հա տուկ հար մա րու թյուն ներ: Ա զա տազրկ ման վայ րում 
առա ջին գի շե րը նրան տե ղա վո րել էին մի բան տախ ցում, որը հար-
մա րե ցված չէր ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 

195  ՄԻԵԴ, Փրայսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Price v. UK] (թիվ 
33394/96), 10 հուլիսի, 2001թ.:
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հա մար, և հետ ևաբար դի մու մա տուն չի կա րո ղա ցել նոր մալ քնել, 
ցա վեր է զգա ցել և տա ռա պել հի պո թեր մի այով: Նրան տե ղա փո-
խել են հի վան դա նո ցային թև, որ տեղ որոշ հար մա րու թյուն ներ 
կա րող էին ստեղծ վել, սա կայն այս տեղ նույն պես շա րու նակ վել 
են նույն խն դիր նե րը: Նրան նույ նիսկ թույլ չեն տվել լից քա վո-
րել իր էլեկտ րա կան սայլա կը, որն ար դյուն քում դա դա րել է գոր-
ծել: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ դի մու մա տուի նկատ մամբ ցու ցա բեր-
վել է նվաս տաց նող վե րա բեր մունք 3-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ: 
Սա կայն չի քն նարկ վել 14-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում ՄԻ ԵԿ-ի 
նյու թա կան իրա վունք նե րի հի ման վրա խտ րա կա նու թյան դեպ քը:  
 
Օ րի նակ՝ Փրի թին ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Pretty v. UK] 
գոր ծում դի մու մա տուն, ով տա ռա պում էր դե գե նե րա տիվ հի վան-
դու թյամբ (ա ռող ջա կան վի ճա կի կա յուն վատ թա րա ցում), ցան կա-
ցել էր ստա նալ կա ռա վա րու թյան հա վաս տի ա ցումն այն մա սին, որ 
ապա գա յում, ե րբ հի վան դու թյան պատ ճա ռով նրա վի ճակն այն քան 
կվատ թա րա նա, որ չի կա րո ղա նա ինք նաս պան լի նել, քրե ա կան հե-
տապն դում չի նա խա տես վի այն ան ձի նկատ մամբ, որը նրան կօգ նի 
կյան քից հե ռա նալ196: Ներ պե տա կան օ րեն քի հա մա ձայն ինք նաս պա-
նու թյան իրա կա նաց ման աջակ ցու թյունն ինքն իրեն հա մար վում է 
չկան խամ տած ված կամ կան խամ տած ված սպա նու թյուն: Ի թիվս այլ 
հար ցե րի՝ դի մու մա տուն պն դում է, որ ան ձնա կան կյան քը հար գե լու 
իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում սե փա կան մարմ նի վե րա բե րյալ որո շում 
կա յաց նե լու իր իրա վունքը (8-րդ հոդ ված) խախտ վել է խտ րա կան 
դրս ևոր ման պատճառով, քա նի որ պե տու թյու նը մի ա տե սակ ար գելք 
է նա խա տե սում ինք նաս պա նու թյան իրա գործ ման աջակ ցու թյան 
դեպ քե րում, որն ան հա մա չափ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նի այն 
մարդ կանց հա մար, ով քեր ան գոր ծու նակ են դար ձել և, հետ ևա բար, 
ի վի ճա կի չեն ինք նու րույն կա տա րել այդ գոր ծո ղու թյու նը: ՄԻ ԵԴ-ը 
գտավ, որ պե տու թյան մեր ժու մը տար բե րա կում կա տա րել «ի նք նաս-
պա նու թյուն գոր ծե լու ֆի զի կա կան ու նա կու թյուն ներ ու նե ցող կամ 
չու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ», հիմ նա վոր ված է, քա նի որ նման բա-
ցա ռու թյուն նե րի ներ մու ծումն օ րենք գործ նա կա նում թույլ կտա չա-
րա շա հում ներ և կվ տան գի կյան քի իրա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը:

196  ՄԻԵԴ, Փրիթին ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Pretty v. UK] (թիվ 
2346/02), 29 ապրիլի, 2002թ.:
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4.5  Տա րիք

 Տա րի քի հիմ քով խտ րա կա նու թյան ար գել քը նշա նա կում է, որ չի կա-
րե լի ուղ ղա կի տա րի քի հիմ քով ան ձի նկատ մամբ ցու ցա բե րել տար-
բե րակ ված վերաբերմունք: Չնա յած տա րի քային խտ րա կա նու թյունն 
ինք նին չի մտ նում ՄԻ ԵԿ-ով ամ րագր ված կոնկ րետ իրա վուն քի շր ջա-
նակ (ի տար բե րու թյուն կրո նի կամ սե ռա կան կողմ նո րոշ ման), տա րի-
քային խտ րա կա նու թյան խն դիր նե րը կա րող են դի տարկ վել տար բեր 
իրա վունք նե րի հա մա տեք ստում: Դա տա րա նին ներ կա յաց ված այն 
գոր ծե րը, ուր փաս տա կան հան գա մանք ները են թադ րում էին տա րի-
քային խտ րա կա նու թյուն, ինչ պես նաև այլ ոլորտ նե րի դեպ քում, ՄԻ-
ԵԴ-ը քն նել է առանց այդ շր ջա նակ նե րում փաս տա ցի վեր լու ծու թյուն 
կա տա րե լու, մաս նա վո րա պես՝ քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա-
մա կար գում ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մու նքի հետ կապ ված 
հար ցե րում: ՄԻ ԵԴ-ն այս կա պակ ցու թյամբ եզ րա կաց րել է, որ «տա-
րի քը» նե րառ վում է «այլ կար գա վի ճակ նե րում»197: 

Օ րի նակ՝ Շվից գե բելն ընդ դեմ Շվե յցա րի այի [Schwizgebel v. Swit-
zerland] գոր ծում 47-ամյա մի այ նակ մայ րը բո ղոք է ներ կա յաց րել 
ե րե խայի որ դեգր ման իր դի մու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ198: Ներ-
պե տա կան մար մին նե րն իրենց որո շու մը հիմ նա վո րել են դի մու-
մա տուի և ե րե խայի տա րի քային տար բե րու թյամբ և այն փաս-
տով, որ որ դեգ րումը են թադ րում է զգա լի ֆի նան սա կան բեռ՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ դի մու մա տուն ար դեն ու նի մեկ ե րե խա: ՄԻ-
ԵԴ-ը հա մա րել է, որ նրա նկատ մամբ ցու ցա բեր վել է տա րի քի 
հիմ քով տար բե րակ ված վե րա բեր մունք՝ որ դեգր ման դի մող ե րի-
տա սարդ կա նանց հա մե մա տու թյամբ: Սա կայն պե տու թյուն նե րի 
միջև տա րի քային ըն դու նե լի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ մի աս նա-
կան մո տեց ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում պե տու թյուն ներն 
օ գտ վում են հայե ցո ղու թյան լայն շր ջա նակ նե րից: Բա ցի այդ, ներ-
պե տա կան մար մին նե րի կող մից տա րի քային տար բե րու թյան 
հաշ վի առ նե լը չի կա տար վել կա մա յա կա նո րեն, այլ բխել է ե րե-
խայի շա հե րից և ֆի նան սա կան բե ռից, որը դի մու մա տուի վրա 

197 ՄԻԵԴ, Շվիցգեբելն ընդդեմ Շվեյցարիայի [Schwizgebel v. Switzerland] (թիվ 
25762/07), 10 հունիսի, 2010թ.: 

198  Նույն տեղում:



160

Ձեռնարկ Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ

կա ռա ջա նար ե րկ րորդ ե րե խայի դեպ քում և իր հեր թին կազ դեր 
առա ջին ե րե խայի բա րե կե ցու թյան վրա: Հետ ևա բար, ՄԻ ԵԴ-ը հա-
մա րել է, որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր ված է ե ղել:  
 
Օ րի նակ՝ Տ-ն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [T. v. UK] և Վ-ն ընդ-
դեմ Միացյալ Թագավորության [V. v. UK] գոր ծե րը վե րա բե րում են 
եր կու տղա նե րի, ովքեր դատ վել են և սպա նու թյան մեջ մե ղա վոր 
են ճա նաչ վել, ե րբ նրանք տասը տա րե կան են ե ղել199: Դի մու մա-
տու նե րը բո ղո քել են, որ, ի թիվս այլ հար ցե րի, նրանց նկատ մամբ չի 
ապա հով վել ար դար դա տա վա րու թյուն, քա նի որ իրենց տա րի քի և 
հա սու նու թյան պա կա սի պատ ճա ռով նրանք ար դյու նա վետ կեր պով 
չեն կա րո ղա ցել մաս նակ ցել իրենց շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը: ՄԻ-
ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ան չա փա հաս նե րի դա տա վա րու թյան ժա մա-
նակ պե տու թյու նը պետք է «ամ բող ջո վին հա շվի առ նի նրա տա րի քը, 
հա սու նու թյան մա կար դա կը և մտա վոր ու զգաց մուն քային ու նա-
կու թյուն նե րը» և քայ լեր կա տա րի «ն րա ըմբռն ման ու նա կու թյուն նե-
րը և դա տա վա րու թյուն նե րում մաս նակ ցու թյու նը խրա խու սե լու ուղ-
ղու թյամբ»: ՄԻ ԵԴ-ը, առանց 14-րդ հոդ վա ծի տե սան կյու նից գոր ծը 
քն նե լու, եզ րա կաց րել է, որ պե տու թյու նը չի ապա հո վել այս պա-
հանջ նե րը և, հետ ևա բար, խախ տել է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը:  
 
Օ րի նակ՝ Դ.Գ-ն ընդ դեմ Իռ լան դի այի [D.G. v. Ireland] և Բուա մարն 
ընդ դեմ Բել գի այի [Bouamar v. Belgium] գոր ծե րում դի մու մա տու նե-
րին ներ պե տա կան պատ կան մար մին նե րը կա լան քի էին են թար-
կել200: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ այդ հան գա մանք նե րում պե տա կան 
մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը խախ տել են կա մա յա կան կա-
լանքն ար գե լող իրա վուն քը: Եր կու դեպ քե րում էլ դի մու մա տու ներն 
իրենց բո ղոք նե րում նե րա ռել են նաև չա փա հաս նե րի նկատ մամբ 
ցու ցա բեր վող վե րա բեր մուն քի հա մե մա տու թյամբ խտ րա կան վե-
րա բեր մուն քի են թարկ ման փաս տը, քա նի որ ներ պե տա կան օրեն քը 

199 ՄԻԵԴ, Տ-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [T. v. UK] [ՄՊ] (թիվ 24724/94), 
16 դեկտեմբերի, 1999թ., Վ-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [V. v. UK]
[ՄՊ] (թիվ 24888/94), 16 դեկտեմբերի, 1999թ.:

200 ՄԻԵԴ, Դ.Գ-ն ընդդեմ Իռլանդիայի [D.G. v. Ireland] (թիվ 39474/98), 16 
մայիսի, 2002թ., ՄԻԵԴ, Բուամարն ընդդեմ Բելգիայի [Bouamar v. Belgium] 
(թիվ 9106/80), 29 փետրվարի, 1988թ.:
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թույլ չի տա լիս ազա տազր կել չա փա հաս նե րին նման հան գա մանք-
նե րում: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ե թե առ կա է ե ղել չա փա հաս նե րի 
և ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյուն, 
ապա այն հիմ նա վոր ված է, քա նի որ ազա տազրկ ման նպա տա կը 
ան չա փա հաս նե րի պաշտ պա նու թյունն է, որը չի վե րա բե րում չա-
փա հաս նե րի դեպ քին: 

4.6  Ռա սա, էթ նիկ ծա գում, մաշ կի գույն և  
ազ գային փոք րա մա սնու թյան  
պատկանե լու թյուն

«Ռա սա յա կան և էթ նիկ ծա գում» հիմ քի շր ջա նա կը կար ծես փոքր-ի նչ 
տար բեր վում է ԵՄ իրա վուն քի և ՄԻ ԵԿ-ի տես ա նկյու նից: Ան կախ ռա-
սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե-
րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին հրա հանգն ուղ ղա կի ո րեն 
բա ցա ռում է «քա ղա քա ցի ու թյու նը» ռա սա կամ էթ նիկ ծա գում հաս կա-
ցու թյու նում: Ե թե ՄԻ ԵԿ-ը քա ղա քա ցի ու թյու նը և ազ գային ծա գումը դի-
տար կում է որ պես առան ձին հիմ քեր, ստորև ներ կա յաց ված նա խա դե-
պը ցույց է տա լիս, որ քա ղա քա ցի ու թյու նը կա րող է հաս կաց վել որ պես 
էթ նիկ ծագ ման բաղ կա ցու ցիչ տարր: Սա չի նշա նա կում, որ քա ղա քա-
ցի ու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյու նը թույ լատր վում է ԵՄ իրա վուն քով, 
այլ ԵՄ իրա վուն քի զար գաց ման ըն թաց քում քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով 
խտ րա կա նու թյու նը կար գա վոր վեց ազատ տե ղա շար ժի վերա բե րյալ 
իրա վուն քի հա մա տեքս տում: Բա ցի քա ղա քա ցի ու թյան ուղ ղա կի ո րեն 
բա ցա ռե լը, «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա-
սին» հրա հան գը չի տրա մադ րում «ռա սա յա կան կամ էթ նիկ ծագ ման» 
սահ մա նու մը: Կան մի շարք այլ փաս տաթղ թեր, որոնք ցու ցում ներ են 
տրա մադ րում, թե ինչ պես պետք է ըմբռ նել «ռա սա յա կան կամ էթ նիկ 
ծա գու մը»: Ո՛չ մաշ կի գույ նը, ո՛չ էլ ազ գային փոք րա մաս նու թյան պատ-
կա նե լու թյու նը նշ ված չեն «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու-
մից՝ ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա-
ռե լու մա սին» հրա հան գում, սա կայն ՄԻ ԵԿ-ում դրանք առան ձին հիմ քեր 
են: Այս եզ րույթ նե րը կար ծես ան բա ժա նե լի են ռա սայի և/ կամ էթ նիկ 
ծագ ման սահ մա նու մից, ուս տի այս նույն մոտեց մամբ էլ կքն նարկ վեն: 
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ԵՄ խորհր դի Քրե ա կան իրա վուն քի շր ջա նակ նե րում ռա սիզ մի և այ-
լա տյա ցու թյան դեմ պայ քա րի վե րա բե րյալ շրջա նա կային որո շու մը 
ռա սիզ մի և այ լա տյա ցու թյան շրջա նակ նե րում նե րա ռում է որոշ խմբե-
րի նկատ մամբ «ռա սայի, մաշ կի գույ նի, կրո նի, ծնն դի, ազ գային կամ 
էթ նիկ ծագ ման» հետ կապ ված բռ նու թյուն նե րը և ատե լու թյան կո չե-
րը: ԵԽ Ռա սիզ մի և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դեմ հանձ նա ժո ղո վը 
նույն պես լայն մո տե ցում է ցու ցա բե րել «ռա սա յա կան խտ րա կա նու-
թյան» սահ ման ման հար ցում, որը նե րա ռում է ինք նին «ռա սան, մաշ-
կի գույ նը, լե զուն, կրո նը, քա ղա քա ցի ու թյու նը, ազ գային կամ էթ նիկ 
ծա գու մը»201: Նմա նա պես 1966թ. ըն դուն ված ՄԱ Ռա սա յա կան խտ րա-
կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի այի (որին մաս-
նա կից են ԵՄ և ԵԽ բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րը) 1-ին հոդ վա ծը 
ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան մեջ նե րա ռում է «ռա սան, մաշ կի գույ-
նը, ծնուն դը, ազ գային կամ էթ նիկ ծա գու մը»202: Ռա սա յա կան խտրա-
կա նու թյան վե րաց ման կո մի տեն, որը պա տաս խա նա տու է պայ մա-
նագ րի մեկ նա բան ման և հա մա պա տաս խա նու թյան վե րահսկ ման 
հա մար, հս տա կեց րել է, որ «ե թե հա կա ռա կը չի հիմ նա վոր վում, ապա 
ան ձի որ ևէ ռա սա յա կան կամ էթ նի կա կան խմ բի պատ կա նե լու թյան 
հաս տա տու մը պետք է հիմն վի շա հագր գիռ ան ձի ինք նա նույ նա կա-
նաց ման վրա»203: Այս պի սով, պե տու թյուն նե րը չեն կա րող պաշտ պա-
նու թյու նը բա ցա ռել այն էթ նիկ խմ բե րի հա մար, որոնց նրանք՝ որ պես 
այդ պի սին, չեն ճա նա չում:

Չ նա յած ԵՄ իրա վունքն ուղ ղա կի ո րեն որո շա կի հատ կա նիշ նե րի ցան-
կում չի թվում լե զուն, մաշ կի գույ նը, ծա գու մը, չի նշա նա կում, որ այս 
հատ կա նիշ նե րը չեն կա րող օգտ վել պաշտ պա նու թյու նից որ պես ռա-
սայի կամ էթ նիկ ծագ ման բաղ կա ցու ցիչ մաս այն քա նով, որ քա նով 

201 ՌԱՀԿ (ECRI) Ընդհանուր քաղաքականության հանձնարարական թիվ 
7 «Ռասիզմի և ռասայական խտրա կանության դեմ պայքարի մասին 
ազգային օրենսդրության վերաբերյալ» [General Policy Recommendation 
թիվ 7 on National Legislation to Combat Racism and Racial Discrimination], 
CRI(2003)8, ընդունվել է 13 դեկտեմբերի, 2002, կետեր 1(բ) և (գ):

202  ՄԱԿԻ պայմանագրերի ժողովածու, հատոր 660, էջ 195:
203 ՌԽՎԿ (CERD), «Ընդհանուր հանձնարարական VIII Կոնվենցիայի 1-ին 

հոդվածի 1-ին և 4-րդ կետերի վերաբերյալ» [General Recommendation VIII 
concerning the interpretation and application of Article1, paragraphs 1 and 4 of 
the Convention]:
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լե զուն, մաշ կի գույ նը և ծա գու մը ան քակ տե լի ո րեն կապ ված են ռա-
սային և էթ նի կա կան ծագ մա նը: Նույն կերպ հա մա պա տաս խան հան-
գա մանք նե րում ազ գու թյու նը կա րող է ընդգրկ վել այս հատ կա նիշ-
նե րում այն քա նով, որ քա նով ազ գու թյու նը կազ մող գոր ծոն նե րը 
կապ ված են նաև այս հատ կա նիշ նե րի հետ: 

Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն 
ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գը 
հստա կո րեն պաշտ պա նում է կրո նը որ պես առան ձին հատ կա նիշ: Սա-
կայն կրո նա կան խտ րա կա նու թյան են թադ րյալ զո հը կա րող է կրո նը 
հա մա տե ղել ռա սայի հետ, քա նի որ ըստ ներ կա յումս գոր ծող ԵՄ իրա-
վուն քի հա մա ձայն օ րեն քի, ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյու նից պաշտ-
պա նու թյան շր ջա նակն ավե լի լայն է, քան կրո նա կան խտ րա կա նու-
թյան, քա նի որ «Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար 
վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող» 
հրա հան գը վե րա բե րում է զբաղ վա ծու թյան, ինչ պես նաև ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տին, իսկ «Աշ խա տան քում և մաս-
նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար 
ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող» հրա հան գը կար գա վո րում է մի այն 
զբաղ վա ծու թյան ոլոր տը:

Ռա սայի և էթ նի կա կան ծագ ման հաս կա ցու թյուն նե րի բա ցատ րու-
թյուն նե րը տա լիս ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ լե զուն, կրո նը, ազ գու-
թյու նը և մշա կույ թը կա րող են ան բա ժա նե լի լի նել ռա սայից: Տի միշև 
[Timishev] գոր ծում էթ նիկ չե չեն դի մու մա տուին թույլ չեն տվել ան ցնել 
ան ցա կե տը, քա նի որ սահ մա նա պահ նե րը ցու ցում ներ էին ստա ցել 
էթ նիկ չե չեն նե րին մուտ քը մեր ժե լու մա սին: ՄԻ ԵԴ-ը տվել է հետ ևյալ 
բա ցատ րու թյու նը. 

«Ազ գային ծա գու մը և ռա սան հա րա կից և մա սամբ հա մընկ նող 

հաս կա ցու թյուն ներ են: Այն դեպ քում, ե րբ ռա սա հաս կա ցու թյան 

ար մատ ներն ըն կած են այն գա ղա փա րում, որը մարդ կանց, 

ըստ են թա տե սակ նե րի, կեն սա բա նա կան դա սա կարգ ման է են-

թար կում կազ մա բա նա կան այն պի սի առանձ նա հատ կու թյուն-

նե րի հի ման վրա, ինչ պի սիք են մաշ կի գույ նը կամ դի մային 

հատ կա նիշ նե րը, ապա ազ գու թյուն հաս կա ցու թյու նը ծա գել է 
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հա սա րա կա կան խմ բե րի գա ղա փա րից: Խմբեր, որոնք ու նեն 

ընդ հա նուր ազ գու թյուն, ցե ղային պատ կա նե լ ու թյուն, դա վա-

նանք, ընդ հա նուր լե զու, մշա կու թային և ավան դա կան ծա գում 

ու նա խա պատ մու թյուն»204: 

Օ րի նակ՝  Սեյ դի չը և Ֆին սին ընդ դեմ Բո սնի այի և Հեր ցեգո վի նայի 
[Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina] գործն առա ջին գործն 
էր, որը քն նարկ վել է Թիվ 12 ար ձա նագ րու թյան շր ջա նակ նե րում: 
Դի մու մա տու նե րը գան գատ են ներ կայաց րել այն մա սին, որ նրանք 
չեն կա րո ղա ցել ընտ րու թյուն նե րին իրենց թեկ նա ծու թյուն նե րը ներ-
կա յաց նել205: 1990-ա կան թվա կան նե րի հա կա մար տու թյան խա ղաղ 
կար գա վոր ման ար դյուն քում ե րեք էթ նիկ խմ բե րը հա մա ձայ նու-
թյան էին ե կել իշ խա նու թյու նը բա ժա նել այդ ե րեք խմ բե րի միջև: 
Հա մա ձայ նա գի րը նա խա տե սում էր, որ ընտ րու թյուն նե րին իրենց 
թեկ նա ծու թյունն առա ջադ րած յու րա քան չյուր ան ձ պետք է հայտ նի 
բոս նի ա կան, սեր բա կան կամ խոր վա թա կան հա մայնք նե րին պատ-
կա նել ու թյան մա սին: Դի մու մա տու նե րը, որոն ցից մե կը հրե ա էր, 
մյու սը՝ գն չու, հրա ժար վել են այս պա հան ջը կա տա րել և պն դել են, 
որ տե ղի է ու նե ցել ռաս այի և էթ նի կա կան պատ կա նե լու թյան հիմ-
քով խտ րա կա նու թյուն: ՄԻ ԵԴ-ը կրկ նել է ռա սայի և էթ նի կա կան 
ծագ ման հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին բա ցատ րու թյու նը՝ ավե լաց-
նե լով, որ «ան ձի էթնի կա կան ծագ ման պատ ճա ռով խտ րա կա նու-
թյու նը ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան ձև է»: ՄԻ ԵԴ-ի ռա սա յա կան 
խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյու նը ցույց է տա լիս 
էթ նի կա կան ծագ ման և կրո նի փո խազ դե ցու թյու նը: Ա վե լին՝ ՄԻ-
ԵԴ-ը հա մա րել է, որ չնա յած խա ղա ղու թյան հա մա ձայ նագ րի փխ-
րուն պայ ման նե րին, խտրա կա նու թյու նը չի կա րող հիմ նա վոր վել:  
 
Օ րի նակ՝ Ա վստ րի այի Հա վա սար վե րա բեր մուն քի հանձ նա ժո ղովն 
ու սում նա սի րել է մի գործ, որում ան ձը, որը սիխ էր, գան գատ է ներ-
կա յաց րել, քա նի որ նրան մեր ժել են մտնել Վի են նայի դա տա րան, 

204 ՄԻԵԴ, Տիմիշևն ընդդեմ Ռուսաստանի [Timishev v. Russia] (թիվ 55762/00 և 
55974/00), 13 դեկտեմբերի, 2005թ., կետ 55:

205 ՄԻԵԴ, Սեյդիչը և Ֆինսին ընդդեմ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի [Sejdić and 
Finci v. Bosnia and Herzegovina] [ՄՊ] (թիվ27996/06 and 34836/06), 22 
դեկտեմբերի, 2009թ.:
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քա նի որ նա չի ու զե ցել հա նել ծե սային թու րը, որը կրում են այդ 
կրո նի հետ ևորդ նե րը206: Հանձ նա ժո ղո վը դեպ քը հա մա րել է էթ նիկ 
ծագ ման հի ման վրա խտ րա կա նու թյուն: Իսկ փաս տա կան հան-
գա մանք նե րի առու մով Հանձ նա ժո ղո վը հա մա րել է, որ տար բե-
րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր ված է ե ղել ան վտան գու թյան 
նկա տա ռում նե րով: 

ՄԻ ԵԴ-ը շատ խիստ դիր քո րո շում է ցու ցա բե րել ռա սա յա կան կամ էթ-
նի կա կան ծագ ման հիմ քով խտ րա կա նու թյան նկատ մամբ՝ հայ տա րա-
րե լով, որ «ոչ մի տար բե րակ ված վե րա բեր մունք, որը բա ցա ռա պես 
կամ վճ ռո րոշ չա փով հիմն ված է ան ձի էթ նի կա կան ծագ ման վրա, չի 
կա րող օբյեկ տի վո րեն հիմ նա վոր վել ժա մա նա կա կից ժողովր դա վա-
րա կան հա սա րա կու թյու նում, որը կա ռուց ված է բազ մա կար ծու թյան և 
տար բեր մշա կույթ նե րի նկատ մամբ հար գան քի սկզ բունք նե րի վրա»207: 

Ու սում նա կան օգ տա կար նմուշ նե րը, որոնք ցույց են տա լիս ՄԻ ԵԴ-ի 
նկա տա ռում նե րը ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ գան-
գատ նե րի առն չու թյամբ, հա սա նե լի են Եվ րո պայի խորհր դի իրա վա-
կան ոլոր տի մաս նա գետ նե րի հա մար մար դու իրա վունք նե րի ու սուց-
ման կայ քում208:

4.7  Քա ղա քա ցի ու թյուն կամ  
ազ գային ծա գում 

Եվ րո պայի խորհր դի 1996թ. Քա ղա քա ցի ու թյան մա սին եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի 2 հոդ վա ծի (ա) կե տը քա ղա քա ցի ու թյու նը սահ մա նում 

206 Հավասար վերաբերմունքի հանձնաժողով [Equal Treatment Commission, 
Senate III.3 Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է ՀԱԳ-ի (FRA) տեղեկատվական 
պորտալում, գործ 5-1. Բնօրինակը՝ http://infoportal.fra.europa.eu/
InfoPortal/CaselawDownloadFile.do?id=5:

207  ՄԻԵԴ, Սեյդիչը և Ֆինսին ընդդեմ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի [Sejdić 
and Finci v. Bosnia and Herzegovina] [ՄՊ] (թիվ 27996/06 և 34836/06), 
22 դեկտեմբերի, 2009թ., կետ 44: Նմանապես, ՄԻԵԴ, Տիմիշևն ընդդեմ 
Ռուսաստանի [Timishev v. Russia] (թիվ55762/00 and 55974/00), 13 
դեկտեմբերի, 2005թ., կետ 58:

208  Ուսումնական նմուշ 15, Գնչուների ձերբակալությունը, նախնական 
կա լանքը և նրանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքը: Հասանելի է  
www.coehelp.org/course/view.php?id=18&topic=1:
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է որ պես «պե տու թյան և ան հա տի միջև իրա վա կան կա պ»: Ե թե այս 
պայ մա նա գի րը չի վա վե րա կա նաց վել մեծ թվով ե րկր նե րի կող մից, այս 
սահ մա նու մը հիմն ված է մի ջազ գային հան րային իրա վուն քի ըն դուն ված 
դրույթ նե րի վրա209 և ստաց ել է նաև Ռա սիզ մի և ան հան դուր ժո ղա կա-
նու թյան դեմ պայ քա րի եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի հա վա նու թյու նը210: 
«Ազ գային ծա գու մը» կա րե լի է հաս կա նալ կամ որ պես ան ձի, ի սկզ բա նե 
քա ղա քա ցի ու թյու նը, որը նա կա րող է կորց նել կամ լրաց նել հպա տա-
կագր ման մի ջո ցով այլ քա ղա քա ցի ու թյուն ձեռք  բե րե լով, կամ որ պես 
պե տու թյան ներ սում ան ձի պատ կա նե լու թյու նը մեկ այլ «ժո ղովր դի» 
(օ րի նակ՝ Շոտ լան դի ան Միացյալ Թագավորության սահ ման նե րում): 

Օ րի նակ՝ Չեն [Chen] գոր ծը վե րա բե րում էր այն հար ցին, թե արդյոք 
ե րե խան իրա վունք ու նի բնակ վել մեկ ան դամ պե տու թյու նում, ե րբ նա 
ծն վել է մեկ այլ ան դամ պե տու թյու նում, և մայ րը, որից նա կախ ված 
է, եր րորդ ե րկ րի քա ղա քա ցի է211: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ ե րբ մեկ ան-
դամ պե տու թյունը քա ղա քա ցի ու թյուն շնոր հե լու հա մար պա հանջ ներ 
է ներ կա յաց նում, և որոնք ապա հով վում են տվյալ ան ձի կող մից, մեկ 
այլ ան դամ պե տու թյուն չի կա րող վի ճար կել քա ղա քա ցի ու թյու նը, ե թե 
տվյալ ան ձը դի մել է կա ցու թյան իրա վունք ստա նա լու հա մար: 

Երբ քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քի առու մով ՄԻ ԵԿ-ն ավե լի լայն պաշտ պա-
նու թյուն է նա խա տե սում, քան ԵՄ իրա վուն քը, այն պատ րաս տա կա մո-
րեն պն դում է, որ քա ղա քա ցի ու թյան իրա վա կան կա պի բա ցա կա յու թյունն 
ու ղեկց վում է որո շա կի պե տու թյան հետ փաս տա ցի կա պի բա ցա կա յու-
թյամբ, որն իր հեր թին թույլ չի տա լիս են թադ րյալ տու ժո ղին պա հան ջել 

209  ԱՄԴ, [Նոթեբոհմ (Լիխտենշտեյնն ընդդեմ Գվատեմալայի)] Nottebohm 
(Liechten1ein v. Guatemala) [1955] ԱՄԴ զեկույց 4, 23, 6 ապրիլի 1955թ.՝ 
«Քաղաքացիությունն իրավական կապ է, որի հիմքում ընկած է կապ-
վա ծության սոցիալական փաստը, գոյության, շահերի և զգացմունք-
ների իրական կապը՝ փոխադարձ իրավունքների և պարտականու-
թյուն ների առկայությամբ»:

210  ՌԱՀԿ, Ընդհանուր քաղաքականության հանձնարարական թիվ 7. 
«Ռասիզմի և ռասայական խտրականության դեմ պայքարի մասին 
ազգային օրենսդրության վերաբերյալ» [General Policy Recommendation 
թիվ 7 on National Legislation to Combat Racism and Racial Discrimination], 
CRI(2003)8, ընդունվել է 13 դեկտեմբերի,2002, էջ 6:

211  ԱԵԴ, Չենն ընդդեմ Ներքին գործերի պետքարտուղարի [Chen v. Secretary 
of State for the Home Department], գործ C-200/02 [2004] ECR I-9925, 19 
հոկտեմբերի, 2004թ.:
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իրա վի ճա կը դի տար կելու քա ղա քա ցի նե րի հա մե մա տու թյամբ: ՄԻ ԵԴ-ի 
մո տեց ման էու թյունն այն է, որ որ քան որո շա կի պե տու թյան հետ ան ձի 
փաս տա ցի կա պը սերտ է, մաս նա վո րա պես՝ հար կե րի վճար ման առու-
մով, ավե լի քիչ հա վա նա կան է, որ Դա տա րա նը քա ղա քա ցի ու թյան հիմ-
քով տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր ված հա մա րի: 

Օ րի նակ՝ Զեյ բեկն ընդ դեմ Հու նաս տա նի [Zeïbek v. Greece] գոր ծում 
դի մու մա տուին մերժ վել է «մեծ ըն տա նիք նե րի» ու նե ցող ան ձանց 
հա մար նա խա տես ված թո շա կի տրա մադ րու մը212: Ե թե նա ու ներ 
պա հանջ ված թվով ե րե խա ներ, ապա ե րե խա նե րից մե կը չու ներ 
Հու նաս տա նի քա ղա քա ցի ու թյուն այն պա հին, ե րբ նա կեն սա թո շա-
կային տա րի քի դար ձավ: Այս իրա վի ճա կը պայ մա նա վոր ված էր այն 
փաս տով, որ նախ կի նում կա ռա վա րու թյու նը քա ղա քա ցի ու թյու նից 
զր կել էր դի մու մա տուի ողջ ըն տա նի քին (ո րը կա տար վել էր խախ-
տում նե րով), ապա քա ղա քա ցի ու թյուն շնոր հել մի այն նրա ե րեք 
ե րե խա նե րին (քա նի որ չոր րորդն ար դեն ամուս նա ցած էր): ՄԻ-
ԵԴ-ը հա մա րել է, որ քա ղա քա ցի ու թյու նից զրկ ման քա ղա քա կա նու-
թյու նը մաս նա վո րա պես կի րառ վել է մահ մե դա կան հույ նե րի դեպ-
քում, իսկ թո շա կի տրա մադր ման մեր ժու մը չի կա րող հիմ նա վոր վել 
հույն ժո ղով րդի պահ պան ման հիմ քով, քա նի որ հիմ նա վո րումն 
ինքն հա մար վում է ազ գային ծագ ման հիմ քով խտ րա կա նու թյուն:  
 
Օ րի նակ՝ Ա նա կոմ բա Յու լան ընդ դեմ Բել գի այի [Anakomba Yula v. 
Belgium] գոր ծում Կոն գոյի քա ղա քա ցին ապօ րի նի բնակ վում էր213: 
Ծնն դա բե րու թյու նից հե տո, նրա կա ցու թյան իրա վուն քի ժամ կե տը 
լրա նում և նա դի մում է կա ցու թյան ժամ կե տի եր կա րաց ման հա մար: 
Նա բա ժան վել էր իր կոն գո  ցի ամուս նուց, և նա ու ե րե խայի կեն սա-
բա նա կան հայ րը, ով Բել գի այի քա ղա քա ցի է, ցան կա ցել են գրան-
ցել հայ րու թյու նը: Դրա հա մար դի մու մա տուն պետք է հայց ներ-
կա յաց ներ իր ամուս նու նկատ մամբ ծնն դյան տար վա ըն թաց քում: 
Դի մու մա տուն խնդ րել է տրա մադ րել իրա վա կան օգ նու թյուն դա-
տա վա րու թյան ծախ սե րը հո գա լու հա մար, քա նի որ նրա մի ջոց նե րը 

212  ՄԻԵԴ, Զեյբեկն ընդդեմ Հունաստանի [Zeïbek v. Greece] (թիվ 46368/06), 9 
հուլիսի, 2009թ.:

213  ՄԻԵԴ, Անակոմբա Յուլան ընդդեմ Բելգիայի [Anakomba Yula v. Belgium] 
(թիվ 45413/07), 10 մարտի, 2009թ.:
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սուղ էին: Սա կայն այս խնդ րան քը մերժ վում է այն հիմ նա վոր մամբ, 
որ իրա վա կան օգ նու թյու նը տր վում է մի այն Եվ րո պայի խորհր դի 
ան դամ չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րին կա ցու-
թյան իրա վուն քի ձեռք բեր ման հա մար: Դի մու մա տուին խոր հուրդ է 
տր վում եր կա րաց նել իր կա ցու թյան իրա վուն քի ժամ կե տը և կրկին 
դի մել: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ այս հան գա մանք նե րում դի մու մա-
տուն զրկ ված է ե ղել արդար դա տա վա րու թյան իր իրա վուն քից, և 
դա կապ ված է ե ղել իր քա ղա քա ցի ու թյան հետ: Դա տա րա նը հա-
մա րել է, որ պե տու թյան տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը կա ցու-
թյան իրա վունք ու նե ցող կամ չու նե ցող ան ձանց միջև չի կա րող 
հիմ նա վոր վել, ե րբ հար ցը վե րա բեր ում է ըն տա նե կան կյան քի լուրջ 
խն դիր նե րի, այն դեպ քում, ե րբ հայ րու թյու նը հաս տա տե լու հա մար 
ժամ կետ նե րը կարճ էին, իսկ տվյալ ան ձն իր կա ցու թյան իրա վուն-
քի ժամ կե տի եր կա րաց ման գոր ծըն թա ցում էր: 

Ինչ պես քն նարկ վել է 3.1.2 բաժ նում, ԵՄ իրա վունքն ար գե լում է քա-
ղա քա ցի ու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյուն մի այն ազատ տե ղա շար-
ժի որո շա կի հա մա տեքս տում: Մաս նա վո րա պես, «Ա զատ տե ղա շար-
ժի մա սին» ԵՄ օ րեն քը սահ մա նա փակ իրա վունք ներ է նա խա տե սում 
եր րորդ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Սա կայն, ՄԻ ԵԿ-ը պար-
տա վո րեց նում է Եվ րո պայի խորհր դի բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րին 
(ո րոնց թվում են նաև ԵՄ բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րը) կոն վեն ցի-
այով ամ րագր ված իրա վունք ները երաշ խա վո րել իրենց իրա վա սու-
թյան ներ քո գտն վող բո լոր ան ձանց հա մար (այդ թվում՝ տվյալ ե րկրի 
քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող ան ձանց): ՄԻ ԵԴ-ը ձգ տում է ապա հո վել 
հա վա սարակշ ռու թյու նը մի կող մից՝ քա ղա քա ցի նե րին տրա մադր վող 
առա վե լու թյուն նե րի հար ցում պե տու թյան վե րահսկ ման իրա վուն քի, 
մյուս կող մից՝ պե տու թյան հետ փաս տա ցի նյու թա կան կապ ստեղ ծած 
ան ձանց նկատ մամբ պե տու թյան կող մից խտ րա կա նու թյան դրս ևոր-
ման կանխ ման ան հրա ժեշ տու թյան միջև: ՄԻ ԵԴ-ը ման րակր կիտ ու-
սու մնա սի րու թյան է են թար կում սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հար ցե-
րի հետ կապ ված գան գատ ներ այն պա հից ի վեր, ե րբ տվյալ ան ձինք 
կա րող են ցույց տալ այդ պե տու թյան հետ փաս տա ցի ամուր կապ: 

Իր սահ ման ներ օ տա րերկ րա ցի նե րի մուտքն ու ել քը կար գա վո րե լու 
պե տու թյան իրա վուն քը հս տակ սահ ման ված է մի ջազ գային հան րային 
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իրա վուն քում և ըն դուն ված է ՄԻԵԴ-ի կող մից: ՄԻ ԵԴ-ը հիմ նա կա-
նում մի ջամ տում է ար տաքս ման վե րա բե րյալ գան գատ նե րի կա պակ-
ցությամբ, ե րբ ար տաքս ման ար դյուն քում նպա տա կա կե տային ե րկ-
րում անձանց նկատ մամբ սպաս վում է ան մարդ կային և նվաս տաց նող 
վե րա բեր մունք, պա տիժ կամ խոշ տան գում ներ (3-րդ հոդ ված)214, և 
ե րբ ընդու նող երկ րում ան ձը ստեղ ծել է ըն տա նե կան ամուր կա պեր, 
որոնք կա րող են կտր վել, ե թե տվյալ ան ձը ստիպ ված է մեկ նել (8-րդ 
հոդ ված)215: 

Օ րի նակ՝ Կ.-ն ընդ դեմ Բել գի այի [C. v. Belgium] և Մուս տա քիմն ընդ-
դեմ Բել գի այի [Moustaquim v. Belgium] գոր ծե րում դի մու մա տու նե րը, 
որոնք Մա րոկ կոյի քա ղա քա ցի ներ էին, դա տա պարտ վել էին քրե ա-
կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար և են թարկ վել ար տաքս ման216: 
Նրանք բո ղո քում են, որ տե ղի է ու նե ցել քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով 
խտ րա կա նու թյուն, քա նի որ Բել գի այի քա ղա քա ցի նե րը և ԵՄ ան դամ 
պե տու թյուն նե րի քա ղա քա ցի նե րը չեն կա րող նման հան գա մանք նե-
րում ար տաքս ման են թարկ վել: ՄԻ ԵԴ-ը գտավ, որ դի մու մա տու նե-
րը չեն գտն վել Բել գի այի քա ղա քա ցի նե րի հետ հա մե մա տե լի իրա-
վի ճա կում, քա նի որ քա ղա քա ցի ներն իրա վունք ու նեն մնալ իրենց 
հայ րե նի պե տու թյու նում, որն էլ ամ րագր ված է ՄԻ ԵԿ-ով (թիվ 4 
Ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ ված): Ա վե լին՝ եր րորդ ե րկր նե րի քա-
ղա քա ցի նե րի և ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև վե րա բեր մուն քի 
 տար բե րու թյու նը հիմ նա վո րե լի էր, քա նի որ ԵՄ-ն ստեղ ծել էր հա-
տուկ իրա վա կան հիմք, ինչ պես նաև ԵՄ քա ղա քա ցի ու թյուն: 

Այս դեպ քե րը պետք է հա մե մա տել այն իրա վի ճակ նե րի հետ, ե րբ դի-
մու մա տուն ըն դու նող պե տու թյան հետ ստեղ ծել է փաս տա ցի սերտ 
կապ՝ եր կար ժա մա նակ բնակ վե լով և այդ պե տու թյուն հարկ ման մի ջո-
ցով ներդ րում ներ կա տա րե լով: 

214  Տե՛ս, օրինակ, ՄԻԵԴ, Չահալն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Chahal 
v. U.K] (թիվ22414/93), 15 նոյեմբերի, 1996թ.: 

215  Չնայած այս գործերի հաջողության ցածր հնարավորություններին՝ տե՛ս, 
օրինակ, ՄԻԵԴ, Աբդուլազիզը, Կաբալես և Բալկանդալին ընդդեմ Միացյալ 
Թագավորության [Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. UK] (թիվ 9214/80, 
9473/81 և 9474/81), 28 մայիսի, 1985թ.:

216  ՄԻԵԴ, Կ-ն ընդդեմ Բելգիայի [C. v. Belgium] (թիվ 21794/93), 7 օգոստոսի, 
1996թ., ՄԻԵԴ, Մուստաքիմն ընդդեմ Բելգիայի [Mou1aquim v. Belgium] (թիվ 
12313/86), 18 փետրվարի, 1991թ.:
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Օ րի նակ՝ Ա նդ րեևան ընդ դեմ Լատ վի այի [Andrejeva v. Latvia] գոր ծում 
դի մու մա տուն նախ կին Սո վե տա կան մի ու թյան քա ղա քա ցի է, որը 
մշ տա կան բնա կու թյան իրա վունք ու նի Լատ վի ա յում217: Ներ պե տա-
կան օ րենսդ րու թյու նը դի մու մա տուն դա սա կար գել է մինչև ան կա-
խու թյու նը ժա մա նա կաշր ջա նում Լատ վի այից դուրս աշ խա տած 
ան ձանց ցան կում (չ նա յած, որ նա զբա ղեց րել է նույն պաշ տո նը 
Լատ վի այի սահ ման նե րում ան կա խու թյու նից առաջ և հե տո), հետ-
ևա բար նրա թո շա կը հաշ վարկ վել է ան կա խու թյու նից հե տո այդ 
պաշ տո նում աշ խա տան քային ստա ժի հի ման վրա: Լատ վի այի քա-
ղա քա ցի նե րը, ընդ հա կա ռա կը, իրա վունք ու նե ին ստա նալու թո շակ, 
որը հաշ վարկ վել է նրանց աշ խա տան քային ողջ ստա ժի հի ման 
վրա, նե րա ռյալ՝ ան կա խու թյու նից առաջ կա տա րած աշ խա տան-
քը: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ դի մու մա տուն գտն վում է Լատ վի այի 
քա ղա քա ցի նե րի հետ հա մե մա տե լի իրա վի ճա կում, քա նի որ, ըստ 
ներ պե տա կան օ րեն քի, նա «քա ղա քա ցի չհան դի սա ցող մշ տա կան 
ռե զի դենտ» էր և հար կային վճա րում ներն իրա կանաց րել է նույն 
հիմ քով: Դա տա րա նը նշել է, որ «շատ ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ» 
են ան հրա ժեշտ մի այն քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով տար բե րակ ված 
վե րա բեր մուն քը հիմ նա վո րե լու հա մար, ինչն այդ դեպ քում առ կա 
չէ: Դա տա րանն ըն դու նել է նաև, որ չնա յած սո վո րա բար պե տու-
թյունն օ գտ վում է հայե ցո ղու թյան լայն շրջա նակ նե րից հար կային և 
սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան հար ցե րում, դի մու մա տուի կար-
գա վի ճա կը չա փա զանց մոտ է Լատ վի այի քա ղա քա ցի նե րի կար գա-
վի ճակ նե րին այդ հիմ քով խտ րա կա նու թյուն հիմ նա վո րե լու հա մար:  
 
Օ րի նակ՝ Գայ գու սուզն ընդ դեմ Ա վստ րիայի [Gaygusuz v. Austria] գոր-
ծում Թուր քի այի քա ղա քա ցուն, որն աշ խա տել էր Ա վստ րի ա յում, մեր-
ժել են գոր ծազր կու թյան նպաստ տրա մադ րել, քա նի որ նա Ա վստ-
րի այի քա ղա քա ցի չէր218: ՄԻ ԵԴ-ը նրա իրա վի ճա կը հա մե մա տե լի 
հա մա րեց Ա վստ րի այի քա ղա քա ցի նե րի հետ, քա նի որ նա մշ տա-
կան ռե զի դենտ էր և սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հա մա կար գին 

217  ՄԻԵԴ, Անդրեևան ընդդեմ Լատվիայի [Andrejeva v. Latvia] [ՄՊ] (թիվ 
55707/00), 18 փետրվարի, 2009թ.:

218  ՄԻԵԴ, Գայգուսուզն ընդդեմ Ավստրիայի [Gaygusuz v. Au1ria] (թիվ 17371/90), 
16 սեպտեմբերի, 1996թ.:
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վճա րում ներ էր կա տա րել: Այն նաև հա մա րեց, որ Ա վստ րիայի և 
Թուր քի այի միջև փո խա դարձ սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան մա սին 
պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող հիմ նա վո րել վե րա բեր-
մուն քի տար բե րու թյու նը, քա նի որ դի մու մա տուի կար գա վի ճա կը 
փաս տա ցի մոտ էր Ա վստ րի այի քա ղա քա ցի նե րի կար գա վի ճա կին:  
 
Օ րի նակ՝ Կուա Պուա րեսն ընդ դեմ Ֆրան սի այի [Koua Poirrez v. France] 
գոր ծում Կոտ դ’Ի վուա րի քա ղա քա ցին դի մել էր հաշ ման դա մու թյան 
նպաստ ստա նա լու հա մար, որը նրան մերժ վել էր այն հիմ քով, որ 
նպաս տը տրա մադր վում է մի այն Ֆրան սի այի քա ղա քա ցի նե րին և 
Ֆրան սի այի հետ փո խա դարձ սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան պայ-
մա նա գիր կնքած ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րին219: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա-
րեց, որ իրա կա նում դի մու մա տուն գտն վում է Ֆրան սի այի քա ղա-
քա ցի նե րի հետ հա ման ման իրա վի ճա կում, քա նի որ նա ապա հո վել 
է նպաս տի ստաց ման օ րեն քով նա խա տես ված մնա ցած այլ չա-
փա նիշ նե րը և որ ստա ցել է սո ցի ա լա կան այլ նպաստ ներ, որոնք 
կախ ված չեն քա ղա քա ցի ու թյու նից: Դա տա րա նը նշել է, որ «շատ 
ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ» են ան հրա ժեշտ դի մու մա տուի և այլ 
ե րկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի միջև վե րա բեր մու նքի տար բե րու թյու-
նը հիմ նա վո րե լու հա մար: Ի տար բե րու թյուն վե րը նշ ված գոր ծե-
րի, ուր պե տու թյա նը շնորհ վում էր հայե ցո ղու թյան լայն շր ջա նակ 
հար կային և սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հար ցե րում, պե տա կան 
ե կա մուտ նե րը և ծախ սե րը հա վա սա րակշ ռե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև փո խա դարձ սո ցի ա լա կան ապա հո վու-
թյան պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ Ֆրան սի այի կա-
ռա վա րու թյան կող մից ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րը Դա տա րա նը 
հա մո զիչ չի հա մա րել: Հե տաքր քիր է այն փաս տը, որ տվյալ նպաս-
տը են թա կա էր վճար ման՝ ան կախ նրա նից, թե շա հա ռուն սո ցի-
ա լա կան ապա հո վու թյան ազ գային հա մա կար գին վճա րում ներ 
կա տա րել է, թե ոչ (վե րը նշ ված գոր ծե րում սո ցիա լա կան ապա հո-
վու թյան վճա րում նե րի փաս տը քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով խտ րա-
կա նու թյու նը չհան դուր ժե լու հիմ նա կան պատ ճառն էր): 

219  ՄԻԵԴ, Կուա Պուարեսն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Koua Poirrez v. France] (թիվ 
40892/98), 30 սեպտեմբերի, 2003թ.:
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4.8 Կ րոն կամ հա մոզ մունք ներ220 

Այն դեպ քում, ե րբ ԵՄ իրա վուն քը պա րու նա կում է որոշ սահ մա նա փակ 
պաշ տպա նու թյան դրույ թներ կրո նի կամ հա մոզ մունք նե րի հիմ քով 
խտ րա կա նու թյան դեպ քե րում, ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նա կը զգա լի ո րեն լայն է 
այս հար ցում, քա նի որ 9-րդ հոդ վա ծը պա րու նա կում է խղ ճի, կրո նի և 
դա վա նան քի ազա տու թյան ինք նու րույն իրա վունք: 

Օ րի նակ՝ Ա լու խեր Ֆեր նան դե սը կամ Կա բալ լե րո Գար սի ան ընդ դեմ 
Իս պա նի այի [Alujer Fernandez and Caballero García v. Spain] գոր-
ծում դի մու մա տու նե րը բո ղո քում են, որ, ի տար բե րու թյուն կա թո-
լիկ նե րի, նրանք չեն կա րո ղա նում իրենց ե կամ տա հար կի մի մասն 
ուղ ղա կի ո րեն իրենց ե կե ղե ցուն հատ կաց նել221: Ներ կա յաց ված 
փաս տե րի հի ման վրա ՄԻ ԵԴ-ը գան գատն անըն դու նե լի հա մա-
րեց, քա նի որ դի մու մա տու նե րի ե կե ղե ցին Կա թո լիկ ե կե ղե ցու հետ 
նույն իրա վի ճա կում չէր գտն վում, որով հետև նման պա հանջ չէին 
ներ կայաց րել կա ռա վա րու թյա նը, և քա նի որ կա ռա վա րու թյու նը 
Մայր աթո ռի հետ փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ու ներ:  
 
Օ րի նակ՝ Շա ’ա րե Շա լոմ Վե Ցե դեկն ընդ դեմ Ֆրա նի սայի [Cha’are Sha-
lom Ve Tsedek v. France] գոր ծում ներգ րավ ված է հրե ա կան մի կազ-
մա կեր պու թյուն, որը հաս տա տում էր, որ իր ան դամ նե րին պատ կա-
նող ռես տո րան նե րում և մսի խա նութ նե րում վա ճառ վող մի սը կո շեր 
է222: Դի մու մա տուն, հա մա րե լով, որ սպանդն իրա կանաց նող հրե ա-
կան կազ մա կեր պու թյու նը այլևս չէր պահ պա նում կո շեր մսի խիստ 
ցու ցում նե րը, դի մել էր պե տու թյա նը ծի սա կան սպանդն իր կող մից 

220 ՄԻԵԿ-ի 9-րդ հոդվածի շրջանակների վերաբերյալ բացատրությանը 
կարելի է ծանոթանալ ԵԽ Իրավական ոլորտի մասնագետների համար 
մարդու իրավունքների ուսուցման կայքում՝ Մարդոկ, «Մտքի, խղճի և 
կրոնի ազատություն», Մարդու իրավունքների մասին ձեռնարկ, թիվ 2, 
2007թ. [Murdoch, Freedom of Thought, Conscience and Religion, Human 
Rights Handbooks, թիվ 2, 2007], հասանելի է հետևյալ կայքում.

  http://www.coehelp.org/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=2122: 
221  ՄԻԵԴ, Ալուխեր Ֆերնանդեսը կամ Կաբալլերո Գարսիան ընդդեմ 

Իսպանիայի [Alujer Fernandez and Caballero García v. Spain] (dec.) (թիվ 
53072/99), 14 հունիսի, 2001թ.:

222  ՄԻԵԴ, Շա’արե Շալոմ Վե Ցեդեկն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Cha’are Shalom Ve 
Tsedek v. France] [ՄՊ] (թիվ 27417/95), 27 հունիսի, 2000թ.:



173

Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ

կազ մա կեր պե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար: Պե տու թյու նը 
մեր ժել էր դի մու մը՝ հիմ նա վո րե լով, որ հրե ա կան հա մայն քի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը բա վա րար չէ, և որ ար դեն գո յու թյուն ու նեն 
ծի սա կան սպան դա նոց ներ: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ այս հան գա-
մանք նե րում կազ մա կեր պու թյան նկատ մամբ փաս տա ցի ան բա րեն-
պաստ վե րա բեր մունք առ կա չի, և որ այն կա րող էր պա հանջ վող 
մե թոդ նե րով պատ րաստ ված մի սը ձեռք  բե րել այլ աղ բյուր նե րից: 

Թե իրա կա նում ինչ են նշա նա կում կ րոն կամ հա վատ հաս կա ցու թյուն նե-
րը, որոնք պաշտ պա նու թյուն են են թադ րում «Աշ խա տան քում և մաս նա-
գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն ապա հո վե լու հա մար ընդ հա-
նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հան գի» և ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նակ նե րում, դեռևս 
չեն պար զա բան վել ԱԵԴ-ի և ՄԻ ԵԴ-ի կող մից, սա կայն ման րակր կիտ 
վեր լու ծու թյան են են թարկ վել ազ գային դա տա րան նե րի կող մից223: 

Օ րի նակ՝ Այ լինգ տոն Լոն դո նի քա ղա քային խոր հուրդն ընդ դեմ Լա-
դե լի (Ա զա տու թյան մի ջամ տում) [Islington London Borough Council v. 
Ladele (Liberty intervening)] գործում Միացյալ Թագավորության վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է եզ րա կա ցու թյուն տար այն մա սին, 
թե արդյոք դի մու մա տուն, որը զբաղ վում էր ծնունդ նե րի, ամուս-
նու թյուն նե րի և մահ վան դեպ քե րի գրանց մամբ, են թարկ վել էր 
կրո նի կամ հա մոզ մունք նե րի հի ման վրա խտ րա կա նու թյան, ե րբ 
քա ղա քա ցի ա կան մի ու թյու նը գրան ցու մը մեր ժե լու հա մար նրա 
նկատ մամբ կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում էր իրա կա նաց րել224: 
Նրա մեր ժու մը հիմ նված էր իր քրիս տո նե ա կան հա մոզ մունք նե րի 
վրա: Դա տա րա նը որո շեց, որ սա կրո նա կան ուղ ղա կի խտ րա կա-
նու թյուն չէ, քա նի որ նվազ բա րեն պաստ վերա բեր մուն քը կապ ված 
չէր նրա կրո նա կան հա մոզ մունք նե րի հետ, այլ իր աշ խա տա քային 

223  Կրոնի և համոզմունքների ազատությունը պաշտպանվում է նաև 
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի 
18-րդ հոդվածով, 1966թ, (ԵՄ և ԵԽ բոլոր անդամ պետություններն այս 
դաշնագրի մասնակիցներն են), տե՛ս ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների 
կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 22, հոդված 18 (մտքի, խղճի և 
կրոնի ազատություն):

224  Այլինգտոն Լոնդոնի քաղաքային խորհուրդն ընդդեմ Լադելի (Ազատության 
միջամտում) [Islington London Borough Council v. Ladele (Liberty intervening)] 
[2009] EWCA Civ 1357, ՄԹ Վերաքննիչ դատարան, 12 փետրվարի, 2010թ.:
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պար տակա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու հետ: Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու-
թյան բո ղո քը նույն պես մերժ վել էր Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից, 
որը նշել էր, որ դա Քա ղա քային խորհ րդի առաջ նային հանձ նա ռու-
թյունն է հա վա սա րու թյան և բազ մա զա նու թյան խթան ման ուղ ղու-
թյամբ, հա մայն քային և ներ պե տա կան շր ջա նակ նե րում, և քա ղա-
քա կա նու թյու նը չի մի ջամ տում դի մու մա տուի նման հա մոզ մունք ներ 
ու նե նա լու իրա վուն քին: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նաև հա մա րեց, որ 
հա կա ռակն եզ րա կաց նե լու դեպ քում առա ջա նում է այլ հիմ քով խտ-
րա կա նու թյան խն դիր՝ կապ ված սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հետ: Դա-
տա րանն ըն դու նել է, որ ան ձի խտ րա կա նու թյան չեն թարկ վե լու իրա-
վուն քը պետք է հա վա սա րակշռ վի հա մայն քի նույն իրա վուն քի հետ: 

Մի շարք գոր ծե րում, որոնք վե րա բե րում են ՄԻ ԵԿ-ի շր ջա նակ նե րում 
կրո նի և հա մոզ մունք նե րի ազա տու թյան հիմ նա կան իրա վուն քին, ՄԻ-
ԵԴ-ը հս տա կեց րել է, որ պե տու թյու նը չի կա րող նա խա տե սել, թե ինչ 
է նշա նա կում կրոն կամ հա մոզ մունք և որ այդ հաս կա ցու թյուն նե րը 
պաշտ պա նում են նաև «ա թե իստ նե րին, ագ նոս տիկ նե րին, սկեպ տիկ-
նե րին և այ լոց»՝ մի ա ժա մա նակ պաշտ պա նե լով նրանց, ով քեր որո շել 
են «ու նե նալ կամ չու նե նալ կրո նա կան հա մոզ մունք ներ և դա վա նել 
կամ չդա վա նել կրո նը»: Այս գոր ծե րը նաև նշում են, որ կրո նը կամ հա-
մոզ մուն քը էա պես ան ձնա կան է, սուբյեկ տիվ և պար տա դիր կապ ված 
է ինս տի տու ցի ո նալ հա վատ քի հետ225: Նոր կրոն նե րը, ինչ պի սին Սաեն-
տո լո գի ան է, նույն պես օ գտ վում են պաշտ պա նու թյու նից226: 

ՄԻ ԵԴ-ը « հա մոզ մուն քի» գա ղա փա րը մշա կել է ՄԻ ԵԿ-ի թիվ 1 ար ձա-
նագ րու թյան 2-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կր թու թյան իրա վուն քի 
հա մա տեքս տում, որը նշում է, որ պե տու թյու նը պետք է հար գի ծնող նե-
րի՝ իրենց զա վակ նե րի հա մար իրենց կրո նա կան և փի լի սո փա յա կան հա-
մոզ մունք նե րին հա մա պա տաս խան կր թու թյուն ապա հո վե լու իրա վուն քը: 

225  ՄԻԵԴ, Փրկության բանակի մոսկովյան մասնաճյուղն ընդդեմ Ռուսաստանի 
[The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia] (թիվ 72881/01), 5 
հոկտեմբերի 2006թ., կետեր 57-58, ՄԻԵԴ, Բեսարաբիայի մետրոպոլիտեն 
եկեղեցին ընդդեմ Մոլդովայի [Metropolitan Church of Bessarabia and others v. 
Moldova] (թիվ 45701/99), 14 դեկտեմբերի, 2001թ., կետ 114, ՄԻԵԴ, Հասանը 
և Չաուշն ընդդեմ Բուլղարիայի [Hasan and Chaush v. Bulgaria] [ՄՊ] (թիվ 
30985/96), 26 հոկտեմբերի 2000թ., կետեր 62 և 78:

226  ՄԻԵԴ, Մոսկվայի Սաենտոլոգիական եկեղեցին ընդդեմ Ռուսաստանի 
[Church of Scientology Moscow v. Russia] (թիվ 18147/02), 5 ապրիլի, 2007թ.:
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«Իր հիմ նա կան իմաս տով  «հա մոզ մունք ներ» [“convictions”] բառն 

ին ք նին «կար ծիք ներ» [“opinions”] և « գա ղա փար ներ» [“ideas”] բա-

ռե րի հոմա նիշ չէ, որոնք՝ որ պես այդ պի սին, օգ տա գործ վում են Կոն-

վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծում, որը ե րաշ խա վո րում է խոս քի ազա-

տու թյու նը: Այն ավե լի մոտ է 9-րդ հոդ վա ծում նշված « հա վատ» 

[“beliefs”] բա ռին (ֆրան սե րե նում՝ « հա մոզ մունք» [“convictions”]), 

որը ցույց է տա լիս կար ծիք ներ, որոնց հաս նում են ճա նա չո ղու թյան, 

լր ջու թյան, կա պակց վա ծու թյան և կար ևո րու թյան մա կար դա կի»227:

 Վեր ջերս ՄԻ ԵԴ-ը բախ վել էր կրո նա կան ազա տու թյան հետ կապ ված 
գոր ծե րի, որոն ցում պե տու թյուն նե րը ցան կա ցել են պահ պա նել աշ-
խար հի կու թյու նը և նվա զա գույ նի հասց րել իրենց հա սա րա կու թյուն նե-
րի վրա կրո նի հատ վա ծա վո րող ազ դե ցու թյու նը: Այս տեղ Դա տա րանն 
առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ րել պե տու թյան հայ տա րա-
րած նպա տա կին, այն է՝ կան խել ան կար գու թյուն նե րը և պաշտ պա նել 
այ լոց ազա տու թյուն ներն ու իրա վունք նե րը: 

Օ րի նակ՝ Կյո զը և այլոք ընդ դեմ Թուր քայի [Köse and others v. Turkey] 
գոր ծը վե րա բե րում էր հա գուս տի նկատ մամբ պա հանջ նե րին, որն 
ար գե լում էր աղ ջիկ նե րին դպ րո ցում գլ խա շոր կրել: Գան գա տում 
նշ վում էր, որ այս ար գել քը կրո նա կան խտրա կա նու թյուն է, քա նի 
որ գլ խա շո րի կրու մը մահ մե դա կան կրո նա կան գոր ծե լա կերպ է228: 
ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նեց, որ հա գուս տի հետ կապ ված կա նոն նե րը որո-
շա կի կրո նա կան պատ կա նե լու թյան հետ կապ ված չէ ին, այլ ուղղ-
ված էին դպ րոց նե րում չե զո քու թյան ու աշ խար հի կու թյան ապա-
հով մա նը, որն իր հե րթ ին կան խում էր ան կար գու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև պաշտ պա նում էր այ լոց սե փա կան կրո նա կան հա մոզ մունք նե-
րին չմի ջամ տե լու իրա վուն քը: Ո ւս տի, գան գա տը հա մար վեց ակն-
հայ տո րեն ան հիմն և անըն դու նե լի: Նմա նա տիպ մո տե ցում է ցու-
ցա բեր վել ու սու ցիչ նե րի հա գու կա պի հետ կապ ված գոր ծում229:

227  ՄԻԵԴ, Քեմփբելը և Կոսանսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Campbell 
and Cosans v. UK] (թիվ 7511/76 և 7743/76), 25 փետրվարի 1982թ., կետ 36:

228  ՄԻԵԴ, Կյոզը և այլոք ընդդեմ Թուրքայի [Köse and others v. Turkey] (dec.) 
(թիվ 26625/02), 24 հունվարի, 2006թ.: 

229  ՄԻԵԴ, Դահլաբն ընդդեմ Շվեյցարիայի [Dahlab v. Switzerland] (dec.) (թիվ 
42393/98), 15 փետրվարի, 2001թ.
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4.9  Լե զու

 Հարկ է նշել, որ 1995թ. Եվ րո պայի խորհ դի Ազ գային փոք րա մաս-
նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին շր ջա նա կային կոն վեն ցի-
ան230 (վա վե րաց ված 39 ան դամ պե տու թյան կող մից) և 1992թ. Ռե գի-
ո նալ կամ փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րի մա սին եվ րո պա կան 
խար տի ան231 (վա վե րաց ված 24 ան դամ պե տու թյան կող մից) հա տուկ 
պար տա վո րու թյուն ներ է նա խա տե սում պե տու թյուն նե րի հա մար 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րի օգ տա գործ ման հետ կապ ված: 
Սա կայն, փաս տաթղ թե րից և ոչ մե կը չի սահ մա նում «լե զու» հաս-
կա ցու թյան իմաս տը: ՄԻ ԵԿ-ի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը հս տա կո-
րեն նա խա տե սում է որոշ ե րաշ խիք ներ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
հա մա տեքս տում. յու րա քան չ յուր ոք իրա վունք ու նի իր վե րա բե րյալ 
նշվող մե ղադ րանք նե րը լսել այն լեզ վով, որը ինքը հաս կա նում է, 
իսկ դա տա րա նի կող մից օգ տա գործ վող լե զուն չտի րա պե տե լու 
կամ չհաս կա նա լու դեպ քում իրա վունք ու նի օգտ վել թարգ ման չի 
ծա ռա յու թյու նից: 

Լեզ վի հիմ քը՝ որ պես այդ պի սին, նե րառ ված չի խտ րա կա նու թյան դեմ 
հրա հանգ նե րում նա խա տես ված որո շա կի հատ կա նիշ նե րի ցան կում՝ ի 
տար բե րու թյուն ՄԻ ԵԿ-ի: Այ նուա մե նայ նիվ, այն կա րող է պաշտ պա-
նու թյան ար ժա նա նալ «Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ 
ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե-
լու մա սին» հրա հան գի շր ջա նակ նե րում այն քա նով, որ քա նով այն վե-
րա բե րում է որո շա կի ռա սային կամ էթ նիկ ծագ մա նը, և նույն հիմ քով 
էլ կա րող է դի տարկ վել ՄԻ ԵԴ-ի կող մից: Այն նաև պաշտ պան վել է 
ԱԵԴ-ի կող մից քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քի մի ջո ցով ազատ տե ղա շար ժի 
իրա վուն քի հա մա տեքս տում232: 

ՄԻ ԵԴ-ին ներ կա յաց ված հիմ նա կան բո ղո քը, որը նե րա ռում էր լեզ վի 
հիմ քը, վե րա բե րում էր կր թու թյա նը:

230  Եվրոպայի խորհրդի պայմանագրերի շարք [CETS] թիվ 157:
231  Եվրոպայի խորհրդի պայմանագրերի շարք [CETS] թիվ 148:
232  ԱԵԴ, Գրոներն ընդդեմ Կրթության նախարարության և Դուբլինի 

մասնագիտական ուսուցման կոմիտեի [Groener v. Mini1er for Education and 
the Dublin Vocational Educational Committee]Գործ C-379/87 [1989] ECR 3967, 
28 նոյեմբերի, 1989թ.:
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Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ

Օ րի նակ՝ Բել գի ա յում Լեզ վա բա նա կան գոր ծում մի խումբ ծնող ներ 
բո ղոք են ներ կա յաց րել այն մա սին, որ կր թու թյան ապա հով ման 
վե րա բե րյալ ներ պե տա կան օ րեն քը խտ րա կան է լեզ վի հիմ քով233: 
Հաշ վի առ նե լով ֆրան սա խոս և հո լան դախո ս հա մայնք նե րի առ-
կա յու թյու նը՝ ներ պե տա կան օ րեն քը սահ մա նում էր, որ պե տու թյան 
կող մից տրա մադր վող կամ սուբ սի դա վոր վող կր թու թյունն իրա-
կանց վում է ֆրան սե րեն կամ հո լան դե րեն՝ կախ ված այն փաս տից, 
թե տվյալ շր ջա նը հա մար վում է ֆրան սի ա կան, թե հոլան դա կան: 
Ֆրան սա խոս ե րե խա նե րի ծնող նե րը, որոնք բնակ վում էին հո լան-
դա խոս շր ջա նում, գան գատ են ներ կա յաց րել այն մա սին, որ այդ 
որո շու մը խան գա րում է կամ զգա լի ո րեն դժ վա րաց նում է ֆրան-
սե րենով կր թել իրենց ե րե խա նե րին: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ե թե 
առ կա է վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյուն, ապա այն հիմ նա վոր ված 
է: Այս որո շու մը հաշ վի էր առել այն փաս տը, որ մար զե րը գե րա-
զան ցա պես մի ա լե զու են: Վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյու նը, հետ-
ևա բար, հիմ նա վոր ված էր, քա նի որ ուս ման եր կու լե զու նե րով ան-
ցկա ցու մը կեն սու նակ չէր լի նի: Ա վե լին՝ այդ ըն տա նիք նե րին չէր 
ար գել վում հո լան դա խոս մար զե րում օ գտ վել ֆրան սա լե զու մաս-
նա վոր կր թու թյան հնա րա վո րու թյու նից:

 Լեզ վի որո շա կի հատ կա նի շի գործ նա կան կի րառ ման ավե լի ման-
րա մասն լու սա բա նու մը հնա րա վոր է իրա կա նա ցնել ՄԱԿ-ի Մար դու 
իրա վունք նե րի կո մի տե ի (HRC) կող մից ու սում նա սիր ված եր կու գոր ծե-
րի մի ջո ցով: Կո մի տեն պա տաս խա նա տու է Քա ղա քա ցի ա կան և քա-
ղա քա կան իրա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նագ րի մեկ նա բան ման և 
դրույ թնե րի կա տար ման վե րահսկ ման հա մար (ԵՄ բո լոր ան դամ պե-
տու թյուն նե րը դաշ նագ րի մաս նա կից ներ են): 

Օ րի նակ՝ Դիր գաարդտը և այլոք ընդ դեմ Նա մի բի այի [Diergaardt 
v. Namibia] գոր ծում դի մու մա տու նե րը պատ կա նում են եվ րո-
պա կան ծա գում ու նե ցող փոք րա մաս նու թյա նը, որը նախ կի նում 

233 ՄԻԵԴ, «Բելգիայում կրթության բնագավառում լեզուների օգտա գործ-
ման օրենքի որոշ ասպեկտների վերաբերյալ դատական գործն ընդդեմ 
Բելգիայի» [Case‘relating to certain a�ects of the laws on the use of languages 
in education in Belgium’ v. Belgium] (թիվ 1474/62 և ուրիշներ), 23 հուլիսի, 
1968թ.:
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քա ղա քա կան ինք նա վա րու թյան կար գա վի ճակ է ու նե ցել, սա կայն 
այժմ գտն վու է Նա մի բի այի իրա վա սու թյան տակ234: Այս հա մայն-
քի լե զուն աֆ րի կաանս է: Դի մու մա տու նե րը բո ղո քել են, որ դա-
տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ ավե լի շատ օգ տա գոր ծել են ան-
գլե րե նը, քա ն իրենց մայ րե նի լե զուն: Նրանք նաև գան գատ վել են 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նից, որի հա մա ձայն, չնա յած աֆ-
րի կաան սի տի րա պետ մա նը, գրա վոր և բա նա վոր հա ղոր դակ ցու-
թյան ժա մա նակ պե տա կան մար մին նե րը նրանց մեր ժում են պա-
տաս խա նել այդ լեզ վով: ՄԻԿ-ը (HRC) հա մա րել է, որ չի խախտ վել 
ար դար դա տա վա րու թյան սկզ բուն քը, քա նի որ դի մու մա տու նե րը 
չեն կա րող ապա ցու ցել, որ դա տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ ան-
գլե րե նի օգ տա գոր ծու մը նրանց վրա բա ցա սա բար է ան դրա դար-
ձել: Սա նշա նա կում է, որ թարգ մա ն չի ծա ռա յու թյու նից օ գտ վե լու 
իրա վուն քը չի ընդ գր կում այն իրա վի ճա կը, ե րբ լե զուն ուղ ղա կի 
են թադ րյալ տու ժո ղի մայ րե նի լե զուն չէ: Այս իրա վուն քը գոր ծում 
է այն դեպ քում, ե րբ տու ժո ղը բա վա րար կեր պով չի կա րող հա-
ղոր դակց վել այդ լեզ վով և հաս կա նալ այն: ՄԻԿ-ը գտավ, որ պե-
տու թյան պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, պե տա կան լեզ-
վից (ա նգ լե րե նից) բա ցի, այլ լեզ վով հա ղոր դակց ման մեր ժումն 
օ րեն քի առաջ լեզ վի հիմ քով պայ մա նա վոր ված հա վա սա րու թյան 
իրա վուն քի խախ տում է: Ե րբ պե տու թյու նն ընտ րում է իր պե տա-
կան պաշ տո նա կան լե զուն, այն նաև պետք է թույ լատ րի պե տա-
կան ծա ռայող նե րին, ե թե, իհար կե, կա րող են, պա տաս խա նել այլ 
լե զու նե րով: 

4.10  Սո ցի ա լա կան ծա գում,  
ծնունդ և սե փա կա նու թյուն

Հ նա րա վոր է այս ե րեք հիմ քե րը դի տար կել փոխ կա պակց ված կեր պով, 
քա նի որ դրանք վե րա բե րում են կար գա վի ճա կին, որը վե րագր վում է 
ան ձին՝ ժա ռան գած սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և կե նսա բա նա կան 

234  ՄԻԿ [HRC], Դիրգաարդտն և այլոք ընդդեմ Նամիբիայի [Diergaardt and 
others v. Namibia], Տեղեկատվություն թիվ 760/1997, 6 սեպտեմբերի, 
2000թ.:
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առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հի ման վրա235: Որ պես այդ պի սին՝ դրանք 
կա րող են փոխ կա պակց ված լի նել ռա սայի և էթ նիկ ծագ ման հետ: Բա-
ցի «ծ նուն դի» հիմ քից, այս հիմ քե րի հետ կապ ված մի քա նի գան գատ-
ներ ներ կա յաց վել են ՄԻ ԵԴ: 

Օ րի նակ՝ Մա զու րեկն ընդ դեմ Ֆրա ն սիայի [Mazurek v. France] գոր-
ծում ան ձը, ով ապօրի նա ծին էր, բո ղոք է ներ կա յաց րել այն մա-
սին, որ ներ պե տա կան օ րեն քը չի թույ լատ րում նրան (որ պես 
«ա պօ րի նի» ե րե խա) ժա ռան գել մոր ան շարժ գույ քի մեկ քա ռոր-
դից ավե լին236: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ վե րա բեր մուն քի տար-
բե րու թյու նը, պայ մա նա վոր ված ամու ս նու թյու նից դուրս ծն ված 
լի նե լու փաս տով, չի կա րող հիմ նա վոր վել առանձ նա հա տուկ 
«ծան րակ շիռ» պատ ճառ նե րով: Ե թե ավան դա կան ըն տա նի-
քի մո դե լը պահ պա նելն իրա վա չափ նպա տակ է, այն չի կա-
րող ապա հով վել պատ ժե լով ե րե խային, ով իր ծնն դյան հան-
գա մանք նե րի վրա վե րահսկ ման հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել:  
 
Օ րի նակ՝ Շա սա նյուն ընդ դեմ Ֆրա ն սիայի [Chassagnou v. France] գոր-
ծում դի մու մա տու նե րը բո ղո քում են, որ նրանց թույլ չեն տվել օգ տա-
գոր ծել իրենց պատ կա նող հողն իրենց հայե ցո ղու թյամբ237: Ո րո շա կի 
շր ջան նե րում օ րեն քը ստի պում էր փոքր հո ղա տե րե րին հան րային 
որ սոր դա կան իրա վունք նե րը տա րա ծել իրենց հո ղե րի վրա, ին չը չէր 
վե րա բե րում խո շոր հո ղա տե րե րին, որոնք կա րող էին իրենց հողն 
օգ տա գոր ծել իրենց հայե ցո ղու թյամբ: Դի մու մա տու նե րը ցան կա ցել 

235  Սոցիալական ծագման, ծննդի և սեփականության հիմքերը ներառված 
են նաև Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 
միջազգային դաշնագրի 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետում, 1966թ. (ԵՄ բոլոր 
անդամ պետությունները դաշնագրի մասնակից են): Տե՛ս, Տնտեսական, 
սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտե, Ընդհանուր 
կարծիք, 20 «Խտրականության արգելքը տնտեսական, սոցիալական 
և մշակությային իրավունքներում» [Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights, General Comment 20, Non-Discrimination in Economic, Social 
and Cultural Rights], ՄԱԿ-ի փաստաթղթերի ժողովածու E/C.12/ՄՊ/20, 10 
հունիսի, 2009թ., կետեր 24-26, 35:

236  ՄԻԵԴ, Մազուրեկն ընդդեմ Ֆրանսիայի [Mazurek v. France] (թիվ 34406/97), 
1 փետրվարի, 2000թ.:

237  ՄԻԵԴ, Շասանյուն և այլոք ընդդեմ Ֆրանսիայի [Chassagnou and others. v. 
France] թիվ 25088/94), 29 ապրիլի, 1999թ.:
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էին ար գե լել որ սոր դու թյունն իրենց հո ղի սահ ման նե րում կեն դա-
նի նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար: ՄԻԵԴ-ը հա մա րեց, որ տե ղի է 
ու նե ցել խտ րա կա նու թյուն սե փա կա նու թյան հիմ քով: 

Սո ցի ա լա կան ծագ ման, ծնուն դի և սե փա կա նու թյան հիմ քե րը նե-
րառ ված են նաև 1966թ. Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
իրա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նագ րի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում: 
Տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային իրա վունք նե րի կո մի տեն, 
որը պա տաս խա նա տու է պայ մա նագ րի իրա գործ ման վե րահսկ ման 
և մեկ նա բան ման հա մար, իր թիվ 20 Ը նդ հա նուր դի տո ղու թյուն նե-
րում ընդ լայն ված սահ մա նում է տվել այս հիմ քե րի իմաս տի ծագ ման 
վե րա բե րյալ:

 Կո մի տե ի հա մա ձայն՝ «սո ցի ա լա կան ծա գում», «ծ նունդ» և «սե փա կա-
նու թյուն» կար գա վի ճակ նե րը փոխ կա պակց ված են: Սո ցի ա լա կան ծա-
գու մը վե րա բե րում է «ան ձի կող մից ժա ռան գած կար գա վի ճա կին»: Այն 
կա րող է վե րա բե րել նաև ծնուն դի մի ջո ցով սո ցի ա լա կան որո շա կի դա-
սում կամ հա մայն քում (էթ նի կա կան, կրո նա կան կամ գա ղա փա րա կան) 
ձեռք  բեր ված դիր քին կամ սո ցի ա լա կան իրա վի ճա կին, ինչ պի սիք աղ-
քա տու թյունն է և ան տու նու թյու նը: Բա ցի այդ, ծնուն դի հիմ քը կա րող է 
վե րա բե րել ան ձի օ րի նա կան ամուս նու թյու նից դուրս ծն ված լի նե լու կամ 
որ դեգր ված լի նե լու կար գա վի ճա կին: Սե փա կա նու թյան հիմ քը կա րող է 
վե րա բե րել հո ղի հետ կապ ված հար ցե րին (վար ձա կալ, սե փա կա նա տեր 
կամ ապօ րի նի բնա կիչ) կամ սե փա կա նու թյան այլ ձևե րին238: 

4.11  Քա ղա քա կան կամ այլ տե սա կետ

 ՄԻ ԵԿ-ը հա տուկ նշում է «քա ղա քա կան և այլ տե սա կետ» հիմ քը որ-
պես պաշտ պան ված հիմք, որը նե րառ ված չէ ԵՄ խտ րա կա նու թյան 
դեմ իրա վուն քի որո շա կի հատ կա նիշ նե րի ցան կում: Են թադր վում է, 
որ ե րբ ան ձի որո շա կի հա մոզ մուն քը չի բա վա րա րում որ պես «կ րոն 

238  Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտե, 
Ընդհանուր կարծիք, 20 «Խտրականության արգելքը տնտեսական, 
սոցիալական և մշակությային իրավունքներում [Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, General Comment 20, “Non-Discrimination in 
Economic, Social and Cultural Rights”], ՄԱԿ-ի փաստաթղթերի ժողովածու. 
E/C.12/ՄՊ/20, 10 հունիսի, 2009թ., կետեր 24-26, 35:
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կամ հա մոզ մունք» դի տարկ վե լու պա հան ջը, այն կա րող է ար ժա նա-
նալ պաշտ պա նու թյան հենց այս հիմ քով: Այս հիմ քը շատ հազ վա դեպ 
է քնն վել ՄԻ ԵԴ-ի կող մից: Ինչ պես և ՄԻ ԵԿ-ի այլ ոլորտ նե րում, «քա-
ղա քա կան և այլ տե սա կե տը» պաշ տպան վում է իրենց հա տուկ իրա-
վուն քի՝ 10-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված խոս քի ազա տու թյան իրա վուն-
քի մի ջո ցով, և այս ոլո րտի վե րա բե րյալ նա խա դե պային իրա վուն քի 
շնոր հիվ կա րե լի է վեր հա նել այն դեպ քե րը, որոնց վրա տա րած վում 
է այս հիմ քը: Գործ նա կա նում, ե թե են թադ րյալ տու ժո ղը կար ծում է, 
որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը պայ մա նա վոր ված է ե ղել այս 
հիմ քով, շատ հա վա նա կան է, որ ՄԻ ԵԴ-ը գան գատն ու սում նա սի րի 
միայն 10-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ Հեն դի սայդն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության 
[Handyside v. UK] գոր ծում ՄԻ ԵԴ-ը հաս տա տել է, որ խոս քի ազա տու-
թյան իրա վուն քը պաշտ պա նե լու է ոչ մի այն տե ղե կու թյուն նե րը կամ 
գա ղա փար նե րը, որոնք լավ են ըն կալ վել, հա մար վել են ան վնաս կամ 
ար ժա նա ցել ան տար բե րու թյան, այլև այն տե ղե կու թյուն ներն ու գա-
ղա փար նե րը, որոնք վի րա վո րում, ցն ցում կամ ան հանգս տաց նում 
են պե տու թյա նը կամ բնակ չու թյան որոշ հատ վա ծին»239: Չնա յած այս 
ոլոր տի ծա վա լուն նա խա դե պային իրա վուն քին՝ այս բաժ նում կսահ-
մա նա փակ վենք եր կու դեպ քով, որոնք ցույց են տա լիս, թե ինչ պես 
քա ղա քա կան տե սա կե տը կա րող է ավե լի ու ժեղ պաշտ պա նու թյուն 
ստա նալ, քա ն տե սա կետ նե րի այլ տե սակ նե րը: 

Օ րի նակ՝ Ս տի լը և Մո րիսն ընդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Steel 
and Morris v. UK] գոր ծում դի մու մա տու նե րը քա րո զար շավ ներ իրա-
կա նաց նող ներ էին և «Մաք Դո նալդս» ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ 
իրա կա նու թյան չհա մա պա տաս խա նող տե ղե կու թյուն նե րով թեր-
թիկ ներ էին բա ժա նել240: Դի մու մա տու նե րի դեմ զր պար տու թյան 
մե ղադ րան քով գան գատ է ներ կա յաց վել ներ պե տա կան դա տա-
րան, և դա տա վա րու թյան ար դյուն քում որոշ վել է, որ նրանք պե-
տք է փոխ հա տու ցեն պատ ճառ ված վնա սը: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ 

239  ՄԻԵԴ, Հենդիսայդն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Handyside v. UK] 
(թիվ 5493/72), 7 դեկտեմբերի, 1976թ.:

240  ՄԻԵԴ, Ստիլը և Մորիսն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Steel and 
Morris v. UK] (թիվ 68416/01), 15 փետրվարի, 2005թ.: 
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զր պար տու թյան դեմ գոր ծո ղու թյու նը մի ջամ տում է խոս քի ազա տու-
թյան իրա վուն քին, սա կայն այն իրա կանաց վել է այլ ան ձանց համ-
բա վը պաշտ պա նե լու իրա վա չափ նպա տա կով: Սա կայն Դա տա րա-
նը հա վե լել է, որ հան րային կար ևո րու թյան թե մա նե րի վե րա բե րյալ 
ազատ խոսքն ար ժա նի է ավե լի հզոր պաշտ պա նու թյան, և հաշ վի 
առ նե լով, որ «ՄաքԴո նալդսը» հզոր ըն կե րու թյուն է, որը չի ապա-
ցու ցել, որ մի քա նի հա զար թեր թի կի բա ժան ման պատ ճա ռով կրել 
է վնաս ներ, ինչ պես նաև, որ պա հանջ վող փոխ հա տու ցու մը հա րա-
բե րա կա նո րեն բարձր է դի մու մա տու նե րի ե կա մ տից, իսկ նրանց 
խոս քի ազա տու թյան նկատ մամբ մի ջամ տու թյու նը՝ ան հա մա չափ: 
 
Օ րի նակ՝ Կաս տելսն ընդ դեմ Իս պա նի այի [Castells v. Spain] գոր ծը վե-
րա բե րում է մի պատ գա մա վո րի, որը հե տապնդ ման է են թարկ վել 
կա ռա վա րու թյա նը «վի րա վո րե լու» հա մար, ե րբ նա քն նա դա տել է 
Բաս կյան շր ջա նում ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ պայ-
քա րում վեր ջի նիս ան գոր ծու թյու նը241: ՄԻ ԵԴ-ն ընդ գծել է քա ղա-
քա կան հա մա տեքս տում խոս քի ազա տու թյան կար ևո րու թյու նը՝ 
մաս նա վոր ապես հաշ վի առ նե լով ժո ղովր դա կան հա սա րա կու թյան 
պատ շաճ գոր ծու նե ու թյան հա մար դրա կար ևոր դե րա կա տա րու մը: 
Ո ւս տի, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ցան կա ցած մի ջամ տու թյուն պետք 
է են թարկ վի «ման րակր կիտ ու սու մն ասիր ման»:

4.12 «Այլ կար գա վի ճակ ներ» 

Ինչ պես ե րևում է վե րը նշ վա ծից, ՄԻ ԵԴ-ն «այլ կար գա վի ճակ» կա տե-
գո րի ա յում մշա կել է մի շարք հիմ քեր, որոն ցից շա տե րը հա մընկ նում 
են ԵՄ իրա վուն քի հիմ քե րին, ինչ պի սիք են սե ռա կան կողմ նո րո շու մը, 
տա րի քը և հաշ ման դա մու թյու նը: 

Ի լրումն հաշ ման դա մու թյան, տա րի քի և սե ռա կան կողմ նո րոշ-
ման՝ ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նել է նաև, որ «այլ կար գա վի ճակ»-ի շր ջա նակ-
նե րում պաշտ պան վում են հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը՝ հայ րու թյուն242, 

241  ՄԻԵԴ, Կաստելսն ընդդեմ Իսպանիայի [Ca1ells v. Spain] (թիվ 11798/85), 23 
ապրիլի, 1992թ.:

242  ՄԻԵԴ, Վելլերն ընդդեմ Հունգարիայի [Weller v. Hungary], (թիվ 44399/05), 
31 մարտի, 2009թ.:
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քաղաքա ցի ա կան կա ցու թյուն243, կազ մա կեր պու թյուն նե րին ան դա-
մակ ցու թյուն244, զին վո րա կան աս տի ճան245, օ րի նա կան ամուս նու թյու-
նից դուրս ծն ված ե րե խայի նկատ մամբ ծնո ղա կան իրա վունք նե րի ճա-
նա չում246, բնա կու թյան վայր247: 

Օ րի նակ՝  Պետ րովն ընդ դեմ Բուլ ղա րի այի [Petrov v. Bulgaria] գոր ծը 
վե րա բե րում է բան տային մի կար գի, որը կա լա նա վոր նե րին թույ-
լատ րում էր զան գա հա րել իրենց կա նանց ամ սա կան եր կու ան-
գամ: Դի մու մա տուն իր զու գըն կե րու հու հետ ապ րել է չորս տա րի, և 
մինչև իր ազա տազր կումն ու նե ցել են մեկ ե րե խա: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա-
րել է, որ, չնա յած ամուս նու թյու նը հա տուկ կար գա վի ճակ ու նի հե-
ռա խո սով հա ղոր դակց վե լու առու մով, դի մու մա տուն, ով ըն տա նիք 
էր կազ մել մշ տա կան զու գըն կե րու հու հետ, ամուս նա ցած զույ գե րի 
հետ գտն վում էր հա մե մա տե լի իրա վի ճա կում: ՄԻ ԵԴ-ը հայ տա-
րա րել է, որ «ե րբ ան դամ պե տու թյա նը շնորհ վել է հայե ցո ղու թյան 
որո շա կի շր ջա նակ ամուս նա ցած և չա մու սնա ցած զույ գե րի նկատ-
մամբ հար կային, սո ցի ա լա կան ապա հո վագ րու թյան և սո ցի ա լա-
կան քա ղա քա կա նու թյան ոլորտ նե րում տար բե րակ ված վե րա բեր-
մունք ցու ցա բե րե լու հա մար, … այդ քան էլ ակն հայտ չէ, թե ին չու 
ամուս նա ցած և չա մուս նա ցած զույ գե րը, որոնք ըն տա նիք են կազ-
մել պետք է են թարկ վեն տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի, ինչ վե-
րա բե րում հե ռա խո սի մի ջո ցով կապ պահ պա նե լուն, ե րբ նրան ցից 
մե կը կա լան քի տակ է»: Հետ ևա բար, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ խտ-
րա կա նու թյու նը հիմ նա վոր ված չէ: 

243  ՄԻԵԴ, Պետրովն ընդդեմ Բուլղարիայի [Petrov v. Bulgaria], (թիվ 15197/02), 
22 մայիսի, 2008թ.:

244  ՄԻԵԴ, Դանիլենկովը և այլոք ընդդեմ Ռուսաստանի [Danilenkov and others 
v. Russia], (թիվ 67336/01), 30 hուլիսի, 2009թ. (արհմիություն), ՄԻԵԴ, 
Grande Oriente d՝Italia di Palazzo Giu1iniani v. Italy (թիվ 2) (թիվ 26740/02), 
31 մայիսի, 2007թ. (մասոններ):

245  ՄԻԵԴ, Էնգելը և այլոք ընդդեմ Նիդեռլանդների [Engel and others v. the 
Netherlands] (թիվ 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 և 5370/72), 8 հունիսի, 
1976թ.:

246  ՄԻԵԴ, Սոմմերֆելդ ընդդեմ Գերմանիայի [Sommerfeld v. Germany] [ՄՊ] 
(թիվ 31871/96), 8 հուլիսի, 2003թ., ՄԻԵԴ, Սահինն ընդդեմ Գերմանիայի 
[Sahin v. Germany] [ՄՊ] (թիվ 30943/96), 8 հուլիսի, 2003թ.:

247  ՄԻԵԴ, Կարսոնն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության [Carson and others v. 
UK] [ՄՊ] (թիվ 42184/05), 16 մարտի, 2010թ.:
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Հիմն ա կան կե տեր 

Խտ րա կա նու թյան դեմ ԵՄ հրա հանգ նե րը որպես որո շա կի հատ կա նիշ ներ 
են սահ մանել՝ սեռը, ռա սա յա կան կամ էթ նի կա կան ծա գու մ, տա րի ք, հաշ-
ման դա մու թյու ն, կրո ն կամ հա մոզ մունք նե ր և սե ռա կան կողմ նո րո շու մ: 
ՄԻ ԵԿ-ի որո շա կի հա տկա նիշ նե րի ցան կը բաց է և կա րող է լրաց վել ըստ 
քնն վող գոր ծե րի: 

ԵՄ իրա վուն քի հա մա ձայն՝ սե ռի որո շա կի հատ կա նի շը նեղ իմաս տով կա-
րող է նե րա ռել գեն դե րային ինք նու թյու նը՝ ի պաշտ պա նու թյուն սե ռա փոխ-
ման մտադ րու թյուն ու նե ցող կամ ար դեն սե ռա փոխ ված ան ձանց: Գեն դե-
րային ինք նու թյունն ու սում նա սիր վել է նաև ՄԻ ԵԴ-ի կող մից:

 Մաշ կի գույ նը, ծա գու մը, ազ գու թյունը, լե զուն կամ կրո նը նե րառ ված են 
ՄԻ ԵԿ-ի ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծագ ման որո շա կի հատ կա նիշ նե-
րի շր ջա նակ նե րում, սա կայն ԵՄ իրա վուն քի տե սան կյու նից այս որո շա կի 
հատ կա նի շի փաս տա ցի շր ջա նա կի պար զա բա նու մը դեռ ակն կալ վում է 
ստա նալ ԱԵԴ-ի իրա վա գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում: 

ՄԻ ԵԿ-ը նա խա տե սում է ազ գու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյու նից պաշտ-
պա նու թյուն: Ազ գու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյունն ար գել վում է ԵՄ իրա-
վուն քում մի այն Ան ձանց ազատ տե ղա շար ժի իրա վուն քի հա մա տեքս տում: 

«Կ րոն» եզ րույ թը պետք է հա րա բե րա կա նո րեն լայն դի տար կում ստա-
նա և չսահ մա նա փակ վի կազ մա կերպ ված և հաս տատ ված ավան դա կան 
կրոն նե րով: 

Նույ նիսկ ե թե տե ղի է ու նե ցել խտ րա կա նու թյուն, ՄԻ ԵԴ-ը հա ճախ գան-
գատ նե րը քն նում է մի այն ՄԻ ԵԿ-ի հիմ նա կան հոդ ված նե րի շր ջա նակ նե-
րում: Սա կա րող է մեղ մել տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը ապա ցու ցե լու 
կամ հա մե մա տա կան հի մուն քը գ տնե լու պա հան ջը:
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Լ րա ցու ցիչ գրա կա նու թյուն

Boza Martinez, “Un paso más contra la discriminación por razón de na-
cionalidad”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional (2005) 7 [ Բո-
զա Մար տի նես, «Ե վս մեկ քայլ ազ գու թյան հիմ քով խտ րա կա նու թյան 
դեմ», Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի տե ղե կա գիր (2005) 7] 

Breen, Age Discrimination and Children’s Rights: Ensuring Equality and 
Acknowledging Difference, (Leiden, Martinus Nijhoff, 2006)[Բ րին, «Տա րի-
քային խտ րա կա նու թյու նը և ե րե խա նե րի իրա վունք նե րը՝ ապա հո վե լով 
հա վա սա րու թյու նը և ըն դու նե լով տար բե րու թյու նը», (Լի դեն, Մար տի նի-
ուս Նի ժոֆֆ, 2006թ.)]

Bribosia, “Aménager la diversité: le droit de l’égalité face à la pluralité re-
ligieuse”, 20 Revue trimestrielle des droits de l’homme (2009) 78, pp. 319-
373 [Բ րի բո զի ա, «Մ շա կել բազ մա զա նու թյու նը՝ հա վա սա րու թյան իրա-
վուն քը կրո նա կան բազ մա կար ծու թյան դեմ», Մար դու իրա վունք նե րի 
ե ռամ սյա կային ամ սա գիր, (2009) 78, էջեր 319-373]

Cano Palomares, “La protección de los derechos de las minorías sexua-
les por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Human Rights In-
stitute of Catalonia, Barcelona, 2007, pp. 35-57. [ Կա նո Պա լո մա րես, 
«Սե ռա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու-
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5 
Խտ րա կա նու թյան դեմ  
իրավունքում ապացուցողական 
հար ցե րը

5.1  Նե րա ծու թյուն 

Խտ րա կա նու թյունն ե րբ ևի ցե չի դրս ևո րում բաց և հեշ տու թյամբ ճա նա-
չե լի կեր պով: Ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան ապա ցու ցումը եր բեմն շատ 
դժ վար է, ե թե նույ նիսկ, ըստ սահ ման ման, տար բե րակ ված վե րա բեր-
մու նքը բա ցե ի բաց պայ մա նա վոր ված է տու ժո ղի հատ կա նիշ նե րով: 
Ինչ պես ար դեն քն նարկ վել էր 2-րդ գլ խում, շատ հա ճախ տար բե րակ-
ված վե րա բեր մուն քի հիմ քը կամ ար տա հայտ ված չէ, կամ էլ մա կե րե-
սո րեն վե րա բե րում է մեկ այլ գոր ծո նի (ի նչ պես նպաստ նե րը, որոնք 
պայ մա նա վոր ված են ան ձի թո շա կա ռու լի նե լու փաս տով, ինչն էլ կապ-
ված է տա րի քի հետ՝ որ պես որո շա կի հատ կա նիշ): Այս իմաս տով գան-
գատ նե րը, որոն ցում ան հատ նե րը բա ցա հայտ հայ տա րա րում են տար-
բե րակ ված վե րա բեր մուն քի իրենց հիմ քե րը, հա մե մա տա բար ավե լի 
հազ վա դեպ են: Բա ցա ռու թյուն հնա րա վոր է գտ նել Ֆե րեն [Feryn] գոր-
ծում, ուր Բել գի ա յում մի ըն կե րու թյան սե փա կա նա տե րը գո վազ դային 
հայ տա րա րու թյուն նե րի մի ջո ցով և բա նա վոր  հայ տա րա րել է, որ աշ-
խա տան քի չի ըն դու նի ոչ մի «ներ գաղ թա ծի»248: ԱԵԴ-ը հա մա րել է, 
որ սա հս տա կո րեն ուղ ղա կի խտրա կա նու թյան դեպք է ռա սա յա կան և 
էթնի կա կան հիմ քով: Սա կայն խտ րա կա նու թյան հե ղի նակ նե րը միշտ չէ, 

248  ԱԵԴ, Հավասար հնարավորությունների և ռասիզմի դեմ պայքարի 
կենտրոնն ընդդեմ Ֆերեն ընկերության [Centrum voor gelijkheid van kansen 
en voor racismebe1rijding v. Firma Feryn NV], գործ C-54/07 [2008] ECR I-5187, 
10 հուլիսի, 2008թ.
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որ կհայ տա րա րեն այ լոց հա մե մա տու թյամբ որ ևէ մե կին նվազ վե րա-
բեր մունք ցու ցա բե րե լու մա սին, ոչ էլ կն շեն իրենց գոր ծո ղու թյուն նե րի 
պատ ճառ նե րը: Կնոջն աշ խա տան քի չըն դու նե լը կա րող է պատ ճա ռա-
բան վել, որ նա «ա վե լի քիչ որա կա վո րում ներ» ու նի, քան տղա մարդ 
թեկ նա ծուն, որին էլ հենց կա ռա ջարկ վի աշ խա տան քը: Նման իրա վի-
ճակ նե րում տու ժո ղը դժ վա րու թյամբ կա րող է ապա ցու ցել, որ ինքը 
են թար կվել է սե ռային հիմ քով խտ րա կա նու թյան: 

Ո րո շա կի հատ կա նի շի հիմ քով տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի ապա-
ցուց ման դժվա րու թյու նը թեթ ևաց նե լու հա մար խտ րա կա նու թյան դեմ 
եվ րո պա կան իրա վուն քը ապա ցուց ման պար տա վո րու թյու նը կի սում 
է կող մե րի միջև: Հետ ևա բար, ե րբ հայց վո րը կա րող է ներ կա յաց նել 
փաս տեր, ըստ որոնց՝ կա րե լի է են թադ րել, որ տե ղի է ու նե ցել խտ-
րա կա նու թյուն, այդ պա հից ի վեր ապա ցուց ման պար տա վո րու թյունն 
ընկ նում է պա տաս խա նո ղ կող մի վրա հա կա ռակն ապա ցու ցե լու հա-
մար: Ապա ցուց ման պար տա վո րու թյան այս հեր թա փո խը հատ կա պես 
օգ տա կար է անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան վե րա բե րյալ գան գատ-
նե րի ժա մա նակ, ե րբ ան հրա ժեշտ է լի նում ապա ցու ցել, որ կոնկ րետ 
դրույ թը կամ պրակ տի կան որո շա կի խմ բի վրա ան հա մա չափ ազ դե-
ցու թյուն են թող նում: Ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան կան խա վար կածն 
առաջ տա նե լու հա մար հայց վորին կա րող են ան հրա ժեշտ լի նել վի-
ճա կագ րա կան տվյալ ներ, որոնք ցույց են տա լիս տար բե րակ ված վե-
րա բեր մուն քի ընդ հա նուր օ րի նակ ներ: Ո րոշ ե րկր նե րի դա տա րան ներն 
ըն դու նում են նաև, այս պես կոչ ված, «իրա վի ճա կի փոր ձարկ ման» մի-
ջո ցով ստաց ված ապա ցույց նե րը: 

5.2  Ա պա ցուց ման պար տա վո րու թյան  
բաշ խու մը 

Սո վո րա բար գան գա տ ներ կա յաց նող հայց վո րը պետք է հա մո զի որո-
շող մարմ նին, որ տե ղի է ու նե ցել խտ րա կա նու թյուն: Սա կայն, կա րող 
է հատ կա պես դժ վար լի նել՝ ապա ցու ցելու, որ ան ձի նկատ մամբ ցու-
ցա բե րած տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը պայ մա նա վոր ված է որո-
շա կի հատ կա նիշ նե րով, քա նի որ հա ճախ տար բե րակ ված վե րա բեր-
մուն քի իրա կան պատ ճա ռը մի այն խտ րա կա նու թյուն դրս ևո րող ան ձը 
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գի տի: Հետ ևա բար, խտ րա կա նու թյան 
վե րա բե րյալ գան գատ նե րը շատ հա-
ճախ հիմն վում են օբյեկ տիվ մի ջամ-
տու թյուն նե րի վրա, որոնք կապ ված 
են վի ճարկ վող դրույ թի կամ պրակ-
տի կայի հետ: Այլ կերպ ասած՝ Դա-
տա րա նը պետք է հա մոզ վի, որ տար-
բե րակ ված վե րա բեր մուն քի մի ակ 
ող ջա միտ բա ցատ րու թյու նը տու ժո ղի 
որո շա կի հատ կա նիշն է, օ րի նակ՝ սե ռը կամ ռա սան: Այս սկզ բուն քը կի-
րառ վում է հա վա սա րա պես ուղ ղա կի և անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն-
նե րի դեպ քում: 

Քա նի որ են թադ րյալ մե ղա վո րը տի րա պե տում է գան գատն ապա ցու-
ցե լու հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րին, խտ րա կա նու թյան դեմ 
իրա վուն քը թույլ է տա լիս ապա ցուց ման պար տա վո րու թյու նը բաշ-
խել հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի միջև: Ապա ցուց ման պար տա վո րու-
թյան բաշխ ման սկզ բու նքը լավ ար մա տա վոր ված է ԵՄ իրա վուն քում և 
ՄԻ ԵԿ-ում249: 

249  Ի լրումն ստորև ներկայացված գործի՝ տե՛ս, «Անկախ ռասայական և 
էթնիկական ծագումից՝ անձանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ [Racial Equality Directive] 
(հոդված 8), «Աշխատանքում և մասնագիտության մեջ հավասար 
վերա բերմունքն ապահովելու համար ընդհանուր հիմքեր սահմանող 
հրահանգ» [Employment Equality Directive] (հոդված 10), «Աշխատանքի 
և զբաղվածության հարցերում հավասար հնարավորությունների և 
կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի 
սկզբունքը կիրառելու մասին» հրահանգ (վերամշակված) [Gender 
Equality Directive (Reca¤)] (հոդված 19), «Ապրանքների մատակա-
րար ման և ծառայությունների մատուցման հարցում կանանց և տղա-
մարդկանց նկատմամբ հավասար վերաբերմունքի կիրառման մասին» 
հրահանգ [Gender Goods and Services Directive] (հոդված 9), տե՛ս 
նաև, Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեի նախա-
դեպային իրավունքը՝ Սյուդ աշխատանք սոցիալական հարցեր կազմա-
կերպութւունն ընդդեմ Ֆրանսիայի[SUD Travail Affaires Sociales v. France] 
(Գանգատ թիվ 24/2004), 8 նոյեմբերի, 2005թ., և Մտավոր հաշման-
դամների պաշտպանության կենտրոնն ընդդեմ Բուլղարիայի [Mental 
Disability Advocacy Centre (MDAC) v. Bulgaria] (Գանգատ թիվ 41/2007), 3 
հունիսի, 2008թ.:

Ա պա ցուց ման պար տա վո րու թյան բաշ-
խում. հայց վո րը պետք է բա վա րար 
ապա ցույց ներ ներ կա յաց նի խտ րա կան 
վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ: Սա կհան-
գեց նի խտ րա կա նու թյան կան խա վար-
կա ծին, որը պա տաս խա նո ղը պետք է 
հեր քի: 
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Այս պայ մա նը մեկ նա բան վել է ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե պային իրա վուն քում, 
որը, մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տա րա ծաշր ջա նային և 
հա մընդ հա նուր մե խա նիզմ նե րի հետ մեկ տեղ, ըն դու նել է ապա ցուց-
ման պար տա վո րու թյան բաշ խու մը՝ ավե լի լայն առու մով մար դու իրա-
վունք նե րի խախտ ման գան գատ նե րի ապա ցուց ման հետ կապ ված: 
Գործ նա կա նում ՄԻ ԵԴ-ն ու սում նա սի րում է առ կա ապա ցույց ները 
որ պես ամ բող ջու թյուն՝ հաշ վի չառ նե լով այն փաս տը, որ պե տու թյու-
նն ավե լի շատ է տի րա պետում գան գատն ապա ցու ցե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րին: Հետ ևա բար, ե թե դի մու մա տուի կող մից 
ներ կա յաց ված փաս տե րը հա վաս տի են թվում և հա մա պա տաս խան 
առ կա ապա ցույց նե րին, Դա տա րա նը կհա մա րի դրանք ապա ցուց ված, 
ե թե պե տու թյու նը չներ կա յաց նի ավե լի հա մո զիչ այ լընտ րան քային բա-
ցատ րու թյուն: ՄԻԵԴ-ի ձևա կերպ մամբ ըն դու նում է որ պես փաս տեր 
այն պն դում նե րը, որոնք՝ 

«հիմ նված են բո լոր ապա ցույց նե րի ազատ գնա հատ ման վրա, այդ 

թվում՝ փաս տե րից բխող հնա րա վոր մի ջամ տու թյուն նե րը և կող մե-

րի դիր քո րո շում նե րը... Ա պա ցույց նե րը կա րող են բխել բա վա րար 

կեր պով ու ժեղ, հս տակ և հա մա ձայ նեց ված վար կած նե րի գո յակ-

ցու թյու նից կամ նմա նա տիպ ան վի ճե լի փաս տե րից: Ա վե լին՝ որո-

շա կի եզ րակ ացու թյան հան գե լու հա մար ան հրա ժեշտ հա մոզ ման 

մա կար դա կը, և այս կա պակ ցու թյամբ ապա ցուց ման պար տա վո-

րու թյան բաշ խու մը ան բա ժա նե լի ո րեն կապ ված են այս փաս տե րի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, պնդ ման բնույ թի և ՄԻ ԵԿ-ի վտանգ-

ված իրա վուն քի հետ»250: 

Օ րի նակ՝ Տի միշևն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի [Timishev v. Russia] գործում 
դի մու մա տուն պն դել է, որ իրեն խո չըն դո տել են անցնել ան-
ցա կետն այլ շր ջան գնա լու հա մար իր չե չե նա կան ծագ ման 

250 ՄԻԵԴ, Նաչովան և այլոք ընդդեմ Բուլղարիայի [Nachova and others v. 
Bulgaria] [ՄՊ] (թիվ 43577/98 and 43579/98), 6 հուլիսի, 2005թ., կետ 
147: Ներառված է նաև՝ ՄԻԵԴ, Տիմիշևն ընդդեմ Ռուսաստանի [Timishev 
v. Russia] (թիվ 55762/00 և 55974/00), 13 դեկտեմբերի, 2005թ., կետ 39 
և ՄԻԵԴ, Դ.Հ-ն և այլոք ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and 
others v. the Czech Republic] [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ., 
կետ 178:
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պատ ճա ռով251: ՄԻ ԵԴ-ը պար զել է, որ այս մի ջո ցա ռու մը պայ-
մա նա վոր ված է ե ղել պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րով, որոնք 
մատ նան շում են էթնիկ չե չեն նե րի տե ղա շար ժը սահ մա նա փա-
կող քա ղա քա կա նու թյու նը: Պե տու թյան այն բա ցատ րու թյու նը, 
հա մա ձայն որի՝ դի մու մա տուն կա մո վին է լքել հեր թը, քա նի որ 
նրան առաջ նա հեր թու թյուն չի տր վել, Դա տա րա նը հա մո զիչ չի 
հա մա րել վեր ջի նիս պն դում նե րի չհիմ նա վոր վա ծու թյան պատ-
ճա ռով: Հետ ևա բար, ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նել է, որ դի մու մա տուն 
են թարկ վել է խտ րա կա նու թյան իր էթ նիկ ծագ ման հիմ քով:  
 
Օ րի նակ՝ Բրուն հո ֆեր [Brunnhofer] գոր ծում դի մու մա տուն պն դել է, 
որ են թարկ վել է սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյան, քա նի որ նա ավե-
լի քիչ է վար ձատր վում, քան իր արա կան սե ռի գոր ծըն կեր նե րը, 
որոնք գտ նվում են վար ձատ րու թյան նույն սանդ ղա կում252: Դա-
տա րա նը հայ տա րա րել է, որ նախ՝ դի մու մա տուն պետք է ապա-
ցու ցի, որ նա ավե լի քիչ է վար ձատր վում, քան իր գոր ծըն կեր նե րը, 
ե րկ րորդ՝ որ նա կա տա րում է հա վա սար չա փի աշ խա տանք: Այ-
սքանը բա վա րար պայ ման է՝ առաջ քա շե լու այն կան խա վար կա ծը, 
որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը բա ցատր վում է մի այն սե ռի 
հիմ քով: Այ նու հետև, գոր ծա տուն պար տա վոր ված կլի նի ապա ցու-
ցել հա կա ռա կը: 

Հար կա վոր է միշտ հի շել այս եր կու խն դիր նե րը: Նախ՝ ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյունն է սահ մա նում, թե որ ապա ցույց ներն են ըն դու նե-
լի պե տա կան մար մին նե րի հա մար, և ներ պե տա կան պա հանջ նե րը 
կա րող են ավե լի խիստ լի նել, քան ՄԻ ԵԴ-ը կամ ԱԵԴ-ը: Ե րկ րորդ՝ 
ապա ցուց ման պար տա վո րու թյան փո խան ցու մը սո վո րա բար չի կի-
րառ վում քրե ա կան իրա վուն քի դեպ քե րում, ե րբ պե տու թյունն ինքն 
է հե տապն դում իրա վա խախ տին այն հան ցան քի հա մար, որը պայ-
մա նա վոր ված է ե ղել ռա սիս տա կան շար ժա ռիթ նե րով և հայտ նի է 
որ պես «ա տե լու թյան հան ցանք»: Սա մա սամբ այն պատ ճա ռով, որ 

251  ՄԻԵԴ, Տիմիշևն ընդդեմ Ռուսաստանի [Timishev v. Russia] (թիվ55762/00 and 
55974/00), 13 դեկտեմբերի, 2005թ., կետեր 40-44:

252  ԱԵԴ, Սուսաննա Բրունհոֆերն ընդդեմ Ավստրիական փոստային բանկի 
[Susanna Brunnhofer v. Bank der ö1erreichischen Po1�arkasse AG], գործ 
C-381/99 [2001] ECR I-4961, 26 հունիսի, 2001թ., կետեր 51-62:
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քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը հաս տա տե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է բարձր չա փա նի շի ապա ցույց, և մա սամբ այն մո տեց մամբ, 
որ դժ վար կլի նի հան ցա գոր ծից պա հան ջել ապա ցու ցել, որ չեն գոր-
ծել ռա սիս տա կան շար ժա ռիթ նե րից ել նե լով, ինչն էլ ամ բող ջո վին 
սուբյեկ տիվ է253: 

Են թադ րյալ իրա վա խախ տը կա րող է հեր քել կան խա վար կա ծը եր կու 
ճա նա պար հով: Նա կա րող է կամ ապա ցու ցել, որ հայց վորը փաս տա ցի 
չի գտն վել «հա մե մա տու թյան հի մուն քի» հետ նմա նա տիպ կամ հա մե-
մա տե լի իրա վի ճա կում, ինչ պես ար դեն նշ վել է 2.2.2 բաժ նում, կամ որ 
տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմն ված չէ որո շա կի հատ կա նիշ նե րի 
վրա, այլ ու րիշ օբյեկ տիվ տար բե րու թյուն նե րի, ինչ պես ներ կա յաց վել է 
2.6 բաժ նում: Ե թե իրա վա խախ տը չի կա րո ղա նում հեր քել կան խա վար-
կա ծը, ու րեմն պետք է առաջ քա շեն տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի 
հիմ նա վո րու մը՝ ցույց տա լով, որ իրենց կող մից իրա կա նաց ված մի ջո-
ցա ռու մն օբյեկ տի վո րեն հիմ նա վոր ված է և հա մա չափ: 

Օ րի նակ՝ վե րը նշ ված Բրուն հո ֆեր [Brunnhofer] գոր ծում ԱԵԴ-ը 
ցուցում ներ է տվել, թե ինչ պես գոր ծա տուն կա րող է հեր-
քել խտ րակա նության կան խա վար կա ծը: Նախ՝ ցույց տա լով, 
որ կին և տղա մարդ աշ խա տա կից նե րը փաս տա ցի չեն գտն-
վում հա մե մա տե լի իրա վի ճակ նե րում, քա նի որ նրանց կող մից 
կա տար վող աշ խա տանքը հա վա սար ար ժե քի չէ: Սա այն դեպ-
քում, ե րբ նրանց աշ խա տանք ներն ընդ գր կում են էա պես տար-
բեր բնույ թի պար տա կա նու թյուն ներ: Ե րկ րորդ՝ ցույց տա լով, 
որ սե ռի հետ կապ չու նե ցող օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րը վար ձատ-
րու թյան տար բե րու թյուն են առա ջաց նում:  Սա էլ այն դեպ քում, 
ե րբ տղա մարդ աշ խա տակ ցի ե կա մու տը հա մալրվել է ճամ փոր-
դա կան նպաս տով, քա նի որ նա ստիպ ված է ե ղել մեկ աշխա-
տան քային շա բաթ աշ խա տել այլ վայ րում և քնել հյու րա նո ցում:  

253  Ռասիստական բռնությունների համատեքստում ապացուցման պար տա-
վորության փոխանցման վերաբերյալ ՄԻԵԴ-ի մոտեցմանը ծանո թանալու 
համար տե՛ս ՄԻԵԴ, Նաչովան և այլոք ընդդեմ Բուլղա րիայի [Nachova and 
others v. Bulgaria] [ՄՊ] (թիվ 43577/98 և 43579/98), 6 հուլիսի, 2005թ., կետեր 
144-159: Խտրականության դեմ ԵՄ իրավունքը քրեական իրավունքի 
համատեքստում չի պահանջոմ ապացուցման պարտավորության 
փոխանցում:
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Օ րի նակ՝ վե րը նշ ված Ֆե րեն [Feryn] գոր ծում ԱԵԴ-ն հա մա րել է, որ 
իրա վա խախ տի կող մից կա տար ված հայ տա րա րու թյուն նե րը և գո-
վազդ ներն ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան կան խա վար կա ծի հիմք են: 
Սա կայն, Դա տա րա նը նաև նշել է, որ են թադ րյալ իրա վա խախ տը 
կա րող է հեր քել կան խա վար կա ծը, ե թե կա րո ղա նա ապա ցու ցել 
իր ըն կե րու թյունում աշ խա տա կից նե րի հա վա քագր ման փաս տա-
ցի պրակ տի կա յում ոչ սպի տակ ան ձանց նկատ մամբ այլ վե րա բեր-
մունք չի դրս ևոր վում՝ ցույց տա լով, որ ոչ սպի տակ ան ձինք սո վո-
րա բար ըն դուն վում են աշ խա տան քի: 

5.2.1  Ա պա ցուց ման ոչ են թա կա գոր ծոն ներ 

Ո րոշ խն դիր նե րի դեպ քում, որոնք հա ճախ ու ղեկ ցում են խտ րա կա նու-
թյան դեպ քե րը, ինչ պի սիք նա խա պա շար մունք ներն են կամ խտ րա-
կա նու թյան մտադ րու թյուն ները, ան հրա ժեշ տու թյուն չի առա ջա նում՝ 
պար զելու, թե արդյոք խտ րա կա նու թյուն հա մա րե լու հա մար իրա վա-
կան պա հան ջը բա վա րար վել է: Այն, ինչ ան հրա ժեշտ է ապա ցու ցել 
խտ րա կա նու թյան դեպ քում, սա ուղ ղա կի տար բե րակ ված վե րա բեր-
մուն քի առ կա յու թյունն է, որը տե ղի է ու նե ցել որո շա կի հատ կա նի շի 
հիմ քով, և հիմ նա վոր ված չի: Սա նշա նա կում է, որ կա րիք չկա հաս-
տա տելու խտ րա կա նու թյան իրա վի ճա կի շուրջ բազ մա թիվ օ ժան դակ 
փաս տե րը հայցն ապա ցու ցե լու հա մար: 

Նախ ևա ռաջ՝ կա րիք չկա նաև ապա ցու ցե լու, որ իրա վա խախ տը 
շա հադրդ ված է եղել որ ևէ նա խա պա շար մուն քով: Ո ւս տի, կա րիք 
չկա ապա ցու ցե լու, որ իրա վա խախտն ու նի «ռա սիս տա կան» կամ 
«սեք սիս տա կան» տե սա կետ ներ ռա սա յա կան կամ սե ռային խտրա-
կա նու թյունն ապա ցու ցե լու հա մար: Ը նդ հա նուր առ մամբ իրա վուն-
քը չի կա րող կար գա վո րել ան հատ նե րի վե րա բեր մուն քը, քա նի 
որ այն ամ բող ջո վին ներ քին է: Ա վե լի շուտ այն կա րող է կար գա-
վո րել գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնց մի ջո ցով դրսևորվում է նման 
վե րա բեր մուն քը: 

Օ րի նակ՝ Ֆե րեն [Feryn] գոր ծում ըն կե րու թյան սե փա կա նա տե րը նշել 
է, որ ին քը կի րա ռել է այդ կա նո նը, քա նի որ ավե լի շուտ իր հա ճա-
խորդ նե րը (քան ին քը) ցան կա ցել են, որ աշ խա տան քը կա տար վի 
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սպի տա կա մորթ բել գի ա ցի նե րի կող մից: ԱԵԴ-ն այս փաս տար կը 
հիմք չի հա մա րել որո շե լու հա մար, թե խտ րա կա նու թյուն տե ղի է 
ունե ցել, թե ոչ: Սկզ բուն քո րեն կա րիք չկա ապա ցու ցելու  խտ րա կան 
շար ժա ռի թի առ կա յու թյունը, ե թե խոս քը չի վե րա բե րում «ա տե-
լու թյան հո ղի վրա հան ցան քին», քա նի որ քրե ա կան իրա վունքն 
ապա ցուց ման ավե լի բարձր շեմ է պա հան ջում: 

Երկ րորդ՝ ան հրա ժեշտ չէ ցույց տալ, թե դրույ թը կամ գոր ծո ղու թյու նը 
հակ ված էր ար դյուն քում տար բե րակ ված վե րա բեր մունք ու նե նալ: Սա 
նշա նա կում է, որ ե թե նույ նիսկ պե տա կան մար մի նը կամ մաս նա վոր 
ան ձը գոր ծել են լավ մտադ րու թյամբ և բա րեխղ ճո րեն, սա կայն ար-
դյուն քում դա նպաս տա վոր չի ե ղել որո շա կի խմ բի հա մար, այդ գոր ծո-
ղու թյու նը հա մար վում է խտ րա կան: 

Օ րի նակ՝ վե րը նշ ված Դ.Հ.-ը և այլոք ընդ դեմ Չե խի այի Հան րա-
պե տու թյան [D.H. and others v. the Czech Republic] գոր ծում կա-
ռա վա րու թյունը պն դել է, որ «հա տուկ դպ րոց նե րի» հա մա կար-
գը ստեղծ վել է գն չու ե րե խա նե րին աջակ ցե լու հա մար, որ պես զի 
վեր ջին ներս կա րո ղա նան հաղ թա հա րել լեզ վա կան դժ վա րու-
թյուն նե րը, և լրաց վի նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան բա ցը254: Այ-
նուա մե նայ նիվ, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ խն դի րը նպա տակ չու նի 
պար զե լու, թե վի ճարկ վող քա ղա քա կա նու թյունն ուղղ ված է ե ղել 
գն չու ե րե խա նե րին: Խտ րա կա նու թյունն ապա ցու ցե լու հա մար 
հար կա վոր է ցույց տալ, որ այդ քա ղա քա կա նու թյունն ան հա մա-
չա փո րեն և բա ցա սա բար է ազ դել այդ ե րե խա նե րի վրա բնակ չու-
թյան մե ծա մաս նու թյան հա մե մա տու թյամբ, այլ ոչ թե առ կա է ե ղել 
խտ րա կա նո ւթյան մտադ րու թյուն255: 

Եր րորդ՝ ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան դեպ քե րի հետ կապ ված 
ԱԵԴ-ը հա մա րել է, որ ճա նա չե լի տու ժո ղի առ կա յու թյունն ապա ցու-
ցե լու ան հրաժեշ տու թյուն չկա, և այս մո տե ցու մը հա վա նա բար կի-
րա ռե լի է հա ման ման հան գա մանք նե րում այլ հատ կա նիշ նե րով պայ-
մա նա վոր ված խտ րա կա նու թյան դեպ քե րում: Ե թե ԵՄ իրա վուն քը 

254  ՄԻԵԴ, Դ.Հ-ն և այլոք ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and others 
v. the Czech Republic] [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ., կետ 79:

255  Նույն տեղում, կետեր 175, 184:
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չի նա խա տե սում ճա նա չե լի տու ժո ղի պա հանջ, ապա այդ պես չէ 
ՄԻ ԵԴ-ի դեպ քում, քա նի որ նման գան գա տը չի հա մա պա տաս-
խա նի ՄԻ ԵԿ-ի 34-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում ըն դու նե լի ու թյան 
չա փա նիշ նե րին: 

Օ րի նակ՝ Ֆե րեն [Feryn] գոր ծում հնա րա վոր չէր ապա ցու ցել, որ 
որ ևէ մե կը փոր ձել է դի մել աշ խա տան քի հա մար և մերժ վել է, 
ինչ պես նաև հնա րա վոր չէր, որ որ ևէ մե կը փաս տեր, որ գո վազ-
դի ար դյուն քում նրանք որո շել էին այդ ըն կե րու թյուն չդի մել: Այլ 
կերպ ասած՝ չկար «ճա նա չե լի» տու ժող, և գան գա տը ներ կա յաց-
վել էր Բել գի այի հա վա սա րու թյան վե րահսկ ման մարմ նի կող մից: 
ԱԵԴ-ը նշել է, որ ան հրա ժեշ տու թյուն չկա գտն ելու խտ րա կա նու-
թյան են թարկ ված ճա նա չե լի տու ժող: Քա նի որ գո վազ դի բո վան-
դա կու թյու նից պարզ էր, որ «ոչ սպի տա կա մորթ նե րը» պետք է 
խու սա փե ին աշ խա տան քի դի մե լուց՝ ի սկզ բա նե իմա նա լով, որ հա-
ջո ղու թյան չէ ին հաս նե լու: Հաշ վի առ նե լով վե րո հի շյա լը՝ հնա րա վոր 
է ապա ցու ցել, որ օ րենսդ րու թյու նը կամ կի րառ վող քա ղա քա կա նու-
թյու նը խտ րա կան են՝ առանց փաս տա ցի տու ժո ղի կա րիք ու նե նա լու:  
 
Օ րի նակ՝ «Ի րա վի ճա կի փոր ձարկ ման» դեպ քե րում (ներ կա յաց ված 
է ստորև) ֆի զի կա կան ան ձինք հա ճախ գի տեն, որ իրենց նկատ-
մամբ ցու ցա բեր վե լու է ան բա րեն պաստ վե րա բեր մունք կամ առն-
վազն ակն կա լում են այն: Նրանց հիմ նա կան նպա տա կը տվյալ 
ծա ռա յու թյան փաս տա ցի հա սա նե լի ու թյու նը չէ, այլ ապա ցույց նե րի 
կազ մու մը: Սա նշա նա կում է, որ ավան դա կան իմաս տով այս ան-
ձինք «տու ժող ներ» չեն: Նրանք ավե լի շատ մտա հոգ ված են օրեն քի 
պահ պան ման, քան պատ ճառ ված վնա սի փո խ հա տուց ման խնդ-
րով: Շվե դի ա յում իրա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի մի խումբ ու սա-
նող ներ իրա կա նաց րել են իրա վի ճա կի փոր ձար կում գի շե րային 
ակումբ նե րում և ռես տո րան նե րում: Այս կա պակ ցու թյամբ Շվե-
դի այի գե րա գույն դա տա րա նը հա մա րել է, որ այն ու սա նող նե րը, 
որոնք մաս նակ ցել են փոր ձարկ մա նը, կա րող են խտ րա կան վե րա-
բեր մուն քի վե րա բե րյալ գան գատ ներ կա յաց նել: Դա տա րա նը մի ա-
ժա մա նակ նշել է, որ նրանց շնորհ վող հնա րա վոր փոխ հա տու ցում-
նե րը կն վա զեց վեն՝ ար տա ցո լե լու հա մար այն փաս տը, որ նրանց չի 
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մերժ վել մի բան, որն իրա կա նում ցան կա ցել են (մաս նա վո րա պես՝ 
որո շա կի հաս տա տու թյուն ներ մուտք գոր ծե լը)256:

5.3  Վի ճա կագ րու թյան և  
այլ տվյալ նե րի դե րը 

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը կա րող են մե ծա պես օգ նել հայց վոր-
նե րին խտ րա կա նու թյան կան խա վար կած առաջ քա շե լու գոր ծում: 
Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը հատ կա պես օգ տա կար են անուղ ղա-
կի խտ րա կա նու թյան ապա ցուց ման առու մով, քա նի որ այս իրա վի-
ճակ նե րում կի րառ ված դրույթ նե րը և գոր ծե լա կեր պը չե զոք են թվում: 
Այս դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է կենտ րո նա նալ դրույթ նե րի և գոր ծե լա-
կեր պի հետ ևանք նե րի վրա՝ ցույց տա լու հա մար, որ նրանք ան հա մա-
չա փո րեն ան բա րեն պաստ են կոնկ րետ ան ձանց խմ բի հա մար նմա-
նա տիպ իրա վի ճակ նե րում գտն վող այլ ան ձանց հա մե մա տու թյամբ: 
Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի տրա մադ րու մը գոր ծում է ապա ցուց-
ման պար տա վո րու թյան փո խանց ման հետ մի ա ժա մա նակ: Այ սինքն, 
ե րբ տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ, օ րի նակ, կա նայք և հաշ ման դամ-
ներն առանձ նա պես ան բա րեն պաստ իրա վի ճա կում են, հա մա պա-
տաս խան պե տու թյու նը պետք է այդ թվե րի վե րա բե րյալ տա հա մո զիչ 
այ լընտ րան քային բա ցատ րու թյուն: ՄԻ ԵԴ-ն այս հար ցը ման րա մաս-
նել է Հու գեն ջիկն ընդ դեմ Նի դեռլանդ նե րի [Hoogendijk v. The Nether-
lands] գոր ծում.

«Դա տա րա նը հա մա րում է, որ ե րբ դի մու մա տուն ի վի ճա կի է 

պաշ տո նա կան ան վի ճե լի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման 

վրա ներ կա յաց նել բա վա րար ապա ցույց ներ, որ որո շա կի դրույ թը, 

չնա յած չե զոք ձևա կերպ մա նը, իրա կա նում հս տա կո րեն ազ դում է 

256  Իսքեյփ բար-ռեստորանն ընդդեմ Էթնիկ խտրականության դեմ հարցե-
րով Օմբուդսմենի [Escape Bar and Re1aurant v. Ombudsman again1 Ethnic 
Discrimination] T-2224-07, 1 հոկտեմբերի, 2008թ. (Շվեդիա, Գերագույն 
դատարան): Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի է ՀԻԳ-ի (FRA) տեղե-
կատվական պորտալում, գործ 365-1, Խտրականության դեմ ոլորտում 
իրավական փորձագետների եվրոպական ցանցում [European Network 
of Legal Experts on the Non-Discrimination Field], 8 (հուլիս, 2009) 
«Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի ամսագիր» [European 
Anti-Discrimination Law Review], էջ 68:
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կա նանց ավե լի մեծ տո կո սի վրա, քան տղա մարդ կանց, ապա պա-

տաս խա նող Կա ռա վա րու թյու նը պետք է ցույց տա, որ վե րոն շյա լը 

սե ռային խտ րա կա նու թյան հետ որ ևէ կապ չու նե ցող օբյեկ տիվ գոր-

ծո նի ար դյունք է»: 

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը հաշ վի առ նե լիս դա տա րան նե րը 
կար ծես թե չեն դնում ապա ցուց ման են թա կա նվա զա գույն ան հա-
վասա րակշ ռու թյան պա հանջ ներ անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան 
առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար: ԱԵԴ-ն ընդ գծում է, որ այդ 
ան հա վա սարակշ ռու թյու նը պետք է էա կան լի նի: ԱԵԴ-ի նա խա-
դե պային իրա վուն քը սե ռային խտ րա կա նու թյան առու մով ամ փոփ 
ներ կա յաց վել է Նոլ թե [Nolte] գոր ծում գլ խա վոր փաս տա բան Լե ժե ի 
կար ծի քում. 

«Խտ րա կան հա մար վե լու հա մար մի ջո ցա ռու մը պետք է ազ դի «շատ 

ավե լի մեծ թվով կա նանց վրա, քան տղա մարդ կանց» [Rinner-
Kuhn257] կամ «տ ղա մարդ կանց զգա լի ո րեն ավե լի ցածր տո կո սի, 

քան կա նանց» [Nimz258, Kowalska259] կամ «ա վե լի շատ կա նայք, 

քան տղա մար դիկ» [De Weerd260]:

Այս գոր ծերը վկա յում են, որ պետք է հատ կա պես նշ վի մի ջո ցա ռու-

մից տու ժած կա նանց հա մա մաս նու թյունը: Ռին ներ-Կուն [Rinner-
Kuhn] գոր ծում Դա տա րանը եզ րա կաց րել է, որ առ կա է ե ղել խտ-

րա կան իրա վի ճակ, ե րբ կա նանց տո կո սը կազ մել է 89%: Ո ւս տի, 

հա վա նա կան է, որ այդ դեպ քում 60% ցու ցա նի շը բա վա րար չլի նի 

257  ԱԵԴ, Ռիններ-Կունն ընդդեմ FWW Spezial-Gebaeudereinigung ընկերու-
թյան [Rinner-Kuhn v. FWW Spezial-Gebaeudereinigung], գործ C-171/88 
[1989] ECR 2743, 13 հուլիսի, 1989թ.:

258  ԱԵԴ, Նիմցն ընդդեմ Համբուրգ քաղաքի [Nimz v. Freie und Hanse1adt 
Hamburg], գործ C-184/89 [1991] ECR I-297, 7 փետրվարի, 1991թ.:

259  ԱԵԴ, Կովալսկան ընդդեմ Համբուրգ քաղաքի [Kowalska v. Freie und 
Hanse1adt Hamburg], գործ C-33/89 [1990] ECR I-2591, 27 հունիսի, 
1990թ.:

260  ԱԵԴ, Դի Վիրդը, օրիորդական ազգանունը՝ Ռոկս, և այլոք ընդդեմ 
Առող  ջության, մտավոր, սոցիալական շահերի պաշտպանության 
ընկերությունների կազմակերպության տնօրինության և այլոց [De Weerd, 
nee Roks, and others v. Be1uur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, 
Gee1elijke en Maatschappelijke Belangen and othersԳործ C-343/92 [1994] 
ECR I-571, 24 փետրվարի, 1994թ.:
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խտ րա կա նու թյան առ կա յու թյան վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն կա-

յաց նե լու հա մար»261: 

Օ րի նակ՝ Շոյն հայթ [Schönheit] գոր ծում կես դրույ քով աշ խա տող դի-
մու մա տուն պն դել է, որ են թարկ վել է սե ռային խտ րա կա նու թյան262: 
Վճար ման են թա կա կեն սա թո շակ նե րի տար բե րու թյու նը, որը հիմն-
ված չէր աշ խա տան քային ստա ժի վրա, նշա նա կում էր, որ կես դրույ-
քով աշ խա տող նե րն իրա կա նում ավե լի քիչ էին վար ձատր վում, քան 
լրիվ դրույ քով աշ խա տող նե րը: Ներ կա յաց վել են վի ճա կագ րա կան 
ապա ցույց ներ այն մա սին, որ կես դրույ քով աշ խա տող նե րի 87,9 %-ը 
կա նայք են: Չնա յած իր չե զոք բնույ թին՝ մի ջո ցա ռու մը տղա մարդ-
կանց հա մե մա տու թյամբ ան հա մա չա փո րեն բա ցա սա բար է ազ դել 
կա նանց վրա: ԱԵԴ-ն ըն դու նել է սե ռային խտ րա կա նու թյան կան-
խա վար կա ծը: Գերս տեր [Gerster] գոր ծում նմա նա պես Դա տա րանն 
ըն դու նել է ան բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի առ կա յու թյու նը կես 
դրույ քով աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ, որոնց 87 %-ը կա նայք ե ն263:  
 
Օ րի նակ՝ Սեյ մուր-Ս միթ [Seymour-Smith] գոր ծը վե րա բե րում է ՄԹ 
օ րեն քին, որն աշ խա տան քից անար դա րա ցի ազատ ման դեպ քե րի 
հա մար նա խա տե սում է հա տուկ պաշտ պա նու թյուն այն ան ձանց 
հա մար, որոնք եր կու տա րի շա րու նակ աշ խա տել են նույն գոր-
ծա տուի հա մար264: Դի մու մա տուն պն դում է, որ նրա նկատ մամբ 
դրս ևոր վել է անուղ ղա կի սե ռային խտ րա կա նու թյուն, քա նի որ 

261  Գլխավոր փաստաբան Լեժեի կարծիքը, 31 մայիսի, 1995թ., կետեր 
57-58, ԱԵԴ, Նոլթեն ընդդեմ Հաննովերի անկախ արհեստավորների 
և առևտրա կանների կենսաթոշակային ապահովագրության [Nolte v. 
Landesverischerungsan1alt Hannover]r, գործ C-317/93 [1995] ECR I-4625, 14 
դեկտեմբերի, 1995թ.:

262  ԱԵԴ, Հիլդե Շոյնհայթն ընդդեմ Ֆրանկֆուրտ քաղաքի [Hilde Schönheit v. 
Stadt Frankfurt am Main]և Սիլվիա Բեքերն ընդդեմ Հեսսենի շրջանի [Silvia 
Becker v. Land Hessen], համատեղ քննված գործեր C-4/02 և C-5/02 [2003] 
ECR I-12575, 23 հոկտեմբերի, 2003թ.:

263  ԱԵԴ, Գերստերն ընդդեմ Բավարիայի շրջանի [Ger1er v. Frei1aat Bayern], 
գործ C-1/95 [1997] ECR I-5253, 2 հոկտեմբերի, 1997թ.:

264  ԱԵԴ, Ռ-ն ընդդեմ Զբաղվածության հարցերի պետքարտուղարի, ex parte 
Սեյմուր-Սմիթ և Պերես [R v. Secretary of State for Employment, ex parte 
Seymour-Smith and Perez], գործ C-167/97 [1999] ECR I-623, 9 փետրվարի, 
1999թ.:
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կա նանց հա մար ավե լի քիչ հա վա նա կան է ապա հո վել այդ պա-
հան ջը, քան տղա մարդ կանց հա մար: Այս գոր ծը բա վա կա նին հե-
տաքր քիր է, քա նի որ ԱԵԴ-ը վկայել է, որ ան հա մա չա փու թյան 
ավե լի ցածր մա կար դա կը դեռևս կա րող է ապա ցու ցել անուղ ղա կի 
խտ րա կա նու թյան առ կա յու թյուն, «ե թե վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը ցույց են տա լիս, որ եր կար ժա մա նա կաշր ջա նում կա նանց 
և տղա մարդ կանց միջև ան հա վա սա րու թյունը շա րու նա կա կան և 
հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն է ե ղել»: Գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը հաշ վի առ նե լով՝ Դա տա րա նը, այ նուա մե նայ նիվ, նշել 
է, որ ներ կա յաց ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, որոնք ցույց 
են տա լիս, որ պա հանջն ապա հո վել են տղա մարդ կանց 77,4 %-ը 
և կա նանց 68,9 %-ը, չեն վկա յում, որ ամեն դեպ քում օ րեն քի պա-
հանջն ապա հո վող կա նանց տո կո սը զգա լի ո րեն փոքր է ե ղել:  
 
Օ րի նակ՝ Դ.Հ-ը և այլոք ընդ դեմ Չե խի այի Հան րա պե տու թյան [D.H. 
and others v. the Czech Republic] գոր ծը նե րա ռում է գն չու դի մու-
մա տու նե րի գան գատ ներն այն մա սին, որ ե րե խա ներն իրենց 
գն չուա կան ծագ ման պատ ճա ռով դուրս են մնա ցել սո վո րա կան 
հան րակր թա կան հա մա կար գից և ընդ գրկ վել են «հա տուկ դպ-
րոց նե րում», որոնք նա խա տես ված են ու սում նա ռու թյան խն դիր-
ներ ունե ցող ե րե խա նե րի հա մար265: Գն չու ե րե խա նե րին «հա տուկ 
դպ րոց նե րում» ընդ գր կու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել մտա վոր 
ու նա կու թյուն նե րը ստու գող թես տա վոր ման ար դյունք նե րի վրա: 
Չնա յած, որ այս պրակ տի կան ակն հայ տո րեն «չե զոք» էր, թես-
տե րի բնույթն ավե լի էր դժ վա րաց նում գն չու ե րե խա նե րի կող մից 
բա վա րար ար դյուն քնե րի ձեռք բե րու մը և սո վո րա կան հան րակր-
թա կան հա մա կար գում ընդ գր կու մը: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ խտ-
րա կա նու թյու նը պետք է ապա ցուց վի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե-
րով, որոնք ցույց կտան, որ «հա տուկ դպ րոց նե րում» ընդ գրկ ված 
աշա կեր տնե րի բարձր հա մա մաս նու թյու նը կազ մում են գն չուա-
կան ծագ ման աշակերտ նե րը: Դի մու մա տու նե րի կող մից ներ կա-
յաց ված տվյալ նե րը, որոնք վե րա բե րում էին իրենց աշ խար հագ-
րա կան որո շա կի շր ջա նին, վկա յում էին այն մա սին, որ հա տուկ 

265  ՄԻԵԴ, Դ.Հ-ն և այլոք ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and others 
v. the Czech Republic] [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ.:
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դպ րոց նե րի աշա կերտ նե րի 50-56 %-ը գն չու ե րե խա ներն են այն 
դեպ քում, ե րբ նրանց կր թու թյան ոլոր տում ներ կա յաց նում են ողջ 
բնակ չու թյան մոտ եր կու տո կո սը: Միջ կա ռա վա րա կան կազ մա-
կեր պու թյան աղ բյուր նե րից վերցրած տվյալ նե րի հա մա ձայն ե րկ-
րում ամ բող ջու թյամբ վերց ված գն չու աշա կերտ նե րի 50-90 %-ն 
ընդգրկ ված է հա տուկ դպ րոց նե րում: ՄԻԵԴ-ն եզ րա կաց րել է, որ 
քա նի որ տվյալ նե րը ճշգ րիտ չեն, հս տա կո րեն ցույց չեն տա լիս, որ 
մի ջո ցա ռու մից տու ժած գն չու ե րե խա նե րի թիվն ան հա մա չա փո-
րեն բարձր է ընդ հա նուր բնակ չու թյան կազ մի նկատ մամբ266: 

Թ վում է, թե հնա րա վոր է ապա ցու ցել, որ որո շա կի պաշտ պան ված 
խումբ կրել է ան հա մա չափ ազ դե ցու թյուն, նույ նիսկ ե րբ չկա ոչ մի վի-
ճա կագ րա կան տվյալ ներ, սա կայն հա սա նե լի աղ բյուր ներն ար ժա նա-
հա վատ են և օգ նում են վեր լու ծել: 

Օ րի նակ՝ Օ պուզն ընդ դեմ Թուր քի այի [Opuz v. Turkey] գոր ծը վե րա-
բե րում է ըն տա նե կան բռ նու թյան մի դեպ քի, ուր ամու սի նը բազ-
մա թիվ ան գամ դա ժան ծե ծի է են թար կել կնո ջը և նրա մո րը՝ 
վեր ջի վերջո սպա նե լով վեր ջի նիս267: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ պե-
տու թյու նը չի պաշտ պա նել դի մու մա տուին և նրա մորն ան մարդ-
կային ու նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից, ինչ պես նաև չի պաշտ-
պա նել մոր կյան քը: Դա տա րա նը նաև հա մա րել է, որ պե տու թյու նը 
խտ րա կա նու թյուն է դրս ևո րել նրա նկատ մամբ՝ կին լի նե լու հան-
գա ման քով հա մա պա տաս խան պաշտ պա նու թյու նը չա պա հո վե լով: 
Դա եզ րա կաց րել է՝ մա սամբ հիմն վե լով այն ապա ցույց նե րի վրա, 
հա մա ձայն որոնց՝ ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի զո հե րի ծան րակ-
շիռ մե ծա մաս նու թյու նը կա նայք են, ինչ պես նաև տվյալ նե րի վրա, 
որոնք ցույց են տա լիս ներ պե տա կան ըն տա նե կան բռնու թյան 
զո հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով դա տա րան նե րի կող մից 
տրված կար գադ րու թյուն նե րի հա րա բե րա կա նո րեն սահ մա նա փակ 
քա նա կը: Հե տաքր քիր է, որ այս դեպ քում ՄԻԵԴ-ին չէ ին ներ կա յաց-
վել վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, որոնք կվ կայե ին, որ ըն տա նե կան 

266 ՄԻԵԴ, Դ.Հ-ն և այլոք ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության [D.H. and others 
v. the Czech Republic] [ՄՊ] (թիվ 57325/00), 13 նոյեմբերի, 2007թ., կետեր 18, 
196-201:

267 ՄԻԵԴ, Օպուզն ընդդեմ Թուրքիայի [Opuz v. Turkey] (թիվ 33401/02), 9 
հունիսի, 2009թ.:
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բռ նու թյուն նե րի զո հե րը մեծ մա սամբ կա նայք են, և իս կա պես, նշվել 
էր, որ Ամ նես թի Ին տեր նեյ շնա լը հայ տա րա րել է, որ այս առու մով 
չկան հա վաս տի տվյալ ներ: Սա կայն, Դա տա րանն ըն դու նել է հե-
ղի նա կա վոր կազ մա կեր պու թյան և Կա նանց նկատ մամբ խտ րա-
կա նու թյան վե րաց ման կո մի տե ի գնա հա տա կա նը, ուր նշ վել էր, որ 
կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյունը զգա լի խն դիր է Թուր քի ա յում: 

Հարկ է հաշ վի առ նել, որ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ոչ միշտ են ան-
հրա ժեշտ ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դեպ քերն ապա ցու ցե լու հա մար: Վի-
ճա կագ րա կան տվյալ նե րի օգ տա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը կախ ված 
է գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից: Մաս նա վո րա պես, նույն պաշտ-
պան ված կա տե գո րի ային պատ կա նող այլ ան ձանց հա մոզ մունք նե րին կամ 
գոր ծե լա կեր պին վե րա բե րող ապա ցույց նե րը կա րող են բա վա րար լի նել: 

Օ րի նակ՝ Օր շուշը և այլոք  ընդ դեմ Խոր վա թի այի [Oršuš and others 
v. Croatia] գոր ծում որոշ դպ րոց նե րում բաց վել էին դա սա րան ներ, 
որոնց հա մար նա խա տես վել էր սո վո րա կան դա սա րան նե րի հետ 
հա մե մա տած ու սում նա կան կր ճատ ված ծրա գիր268: Դի մու մա տու-
նե րը պն դել են, որ այդ դա սա րան նե րում գն չու աշա կերտ նե րի թիվն 
ան հա մա չա փո րեն բարձր է, ուս տի հա մա րել են էթ նիկ ծագ ման 
հիմ քով անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն: Կա ռա վա րու թյու նը պն դել 
է, որ այդ դա սա րան նե րը կազմ վել են խոր վա թե րե նի իմա ցու թյան 
հիմ քով, և ե րբ աշա կերտ նե րը կհաս նեն լեզ վի իմա ցու թյան հա մա-
պա տաս խան մա կար դա կի, նրանց կտե ղա փո խեն սո վո րա կան դա-
սա րան ներ: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րել է, որ ի տար բե րու թյուն իր կող մից 
քնն ված Դ.Հ. [D.H.] գոր ծի, առ կա վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը խտ-
րա կա նու թյան կան խա վար կած չեն առա ջաց նում: Մեկ դպ րո ցում 
աշա կերտ նե րի 44 %-ը գն չու ներ են, որի 73 %-ն ընդ գրկ վել է միայն 
գն չու աշա կերտ նե րից բաղ կա ցած դա սա րան նե րում: Մեկ այլ դպ-
րո ցում աշա կերտ նե րի ընդ հա նուր թվի 10 %-ը գն չու աշա կերտ նե ր 
էին, որի 36 %-ն էր ընդ գր կվել առան ձին դա սա րան նե րում: Սա հաս-
տա տում է այն փաս տը, որ չկար ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյուն 
գնչու աշա կերտ նե րին ավ տո մատ կեր պով առան ձին դա սա րան-
նե րում ընդ գր կե լու հա մար: Այ նուա մե նայ նիվ, ՄԻ ԵԴ-ը ե կավ այն 

268 ՄԻԵԴ, Օրշուշը և այլոք ընդդեմ Խորվաթիայի [Oršuš and others v. Croatia] 
[ՄՊ] (թիվ 15766/03), 16 մարտի, 2010թ., կետեր 152-153:
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եզ րա կա ցու թյան, որ հնա րա վոր էր ըն դու նել անուղ ղա կի խտրա-
կա նու թյան փաստն առանց վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վրա 
հեն վե լու: Այս գոր ծում խոր վա թե րե նի ան բա վա րար իմա ցու թյան 
հիմ քով ե րե խա նե րին առան ձին դա սա րան նե րում ընդգր կու մը վե-
րա բեր վել էր մի այն գն չու աշա կերտ նե րին: Հետ ևա բար, այս փաստն 
ուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան կան խա վար կա ծի տե ղիք է տա լիս: 
 
 Օ րի նակ՝ Սլո վե նի այի հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի պաշտ պանն 
ուսում նա սի րել է մի գործ, ուր ներգ րավ վել է մի գոր ծա տու, որն 
իր աշ խա տող նե րին սնունդ էր տրա մադ րում, որի բա ղադ րու թյան 
մեջ շատ հա ճախ խո զի միս էր կամ ճարպ: Մահ մե դա կան աշ խա-
տա կիցն իր սնուն դը գնե լու հա մար խնդ րել է իրեն տրա մադ րել 
այ լընտ րան քային սնն դի օ րա պա հիկ, որը գոր ծա տուն տրա մադ-
րում էր այն աշ խա տա կից նե րին, որոնք այդ ան հրա ժեշ տու թյու նը 
կա րո ղա նում էին հիմ նա վո րել բժշ կա կան պատ ճառ նե րով269: Այս 
գործն առնչ վում է անուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան հետ, քա նի որ 
այդ չե զոք պրակ տի կան բա ցա սա բար էր ազ դում մահ մե դա կան նե-
րի վրա, որոնց չի թույ լատր վում ու տել խո զի միս: Այս գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րը դիտար կե լիս ան հրա ժեշ տու թյուն չի 
առա ջա ցել ներ կա յաց նել վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ` ցույց տա լու 
հա մար, որ այս գոր ծե լա կեր պը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե-
ցել մահ մե դա կան նե րի վրա, քա նի որ հեշտ էր պար զել, որ նրանք 
չեն կա րող խո զի միս ու տել կրո նա կան նկա տա ռում նե րից ել նե լով:  
 
Օ րի նակ՝ ՄԹ դա տա րա նի կող մից ու սում նա սիր ված գոր ծում գոր-
ծա տուն ար գե լում էր աշ խա տա կից նե րին իրենց ար տա հա գուս տի 
վրա զար դեր կրել (նաև կրո նա կան պատ ճառ նե րով)270: Քրիս տո նյա 

269  Հավասարության սկզբունքի պաշտպան (Սլովենիա), Որոշում թիվ UEM-
0921-1/2008-3, 28 օգոստոսի, 2008թ. Անգլերեն սեղմագիրը հասանելի 
է ՀԱԳ-ի (FRA) տեղեկատվական պորտալում, գործ 364-1, Խտրա կա-
նության դեմ ոլորտում իրավական փորձագետների եվրո պա կան ցանցում 
[European Network of Legal Experts on the Non-Discrimination Field], 8 
(հուլիս, 2009) Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի ամսագիր 
[„European Anti-Discrimination Law Review“], at էջ 64.:

270  Միացյալ Թագավորության վերաքննիչ դատարան Իվայդան ընդդեմ 
Բրիտա նական ավիաուղիներ ընկերության [UK Court of Appeal, Eweida v. 
British Airways Plc] [2010] EWCA Civ 80, 12 փետրվարի, 2010թ.: 
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աշ խա տակ ցու հին բո ղոք է ներ կա յաց րել, որ իր նկատ մամբ կի րառ վել 
էր կրո նի հիմ քով խտ րա կա նու թյուն, քա նի որ նրան ար գե լել են խաչ 
կրել: Դա տա վա րու թյան, ինչ պես նաև հե տա գա վե րաքն նիչ դա տա-
վա րու թյան ըն թաց քում դա տա  վոր նե րը պատ րաստ էին ըն դու նել, որ 
այդ ար գել քը կրո նի հիմ քով խտ րա կա նու թյուն կա րող է լի նել, ե թե 
հնա րա վոր լի նի ապա ցու ցել, որ խա չի կրու մը քրիս տո նե ա կան կրո նի 
պա հանջ է: Այս նպա տա կով Աշ խա տան քային հար ցե րի դա տա րանն 
ավե լի շուտ դի մեց փոր ձա գետ նե րին քրիս տո նե ա կան ավան դույթ նե-
րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար, քան փնտ րեց 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ աշ խա տա վայ րում կրո նա կան խորհ րդա-
նիշ ներ կրող քրիս տո նյա նե րի թվի վե րա բե րյալ:

 
Հիմն ա կան կե տեր 

Ն վազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի շար ժա ռի թը կար ևոր չէ, սա կայն դրա 
ազ դե ցու թյունն է կար ևոր: 

ԵՄ իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ճա նա չե լի տու ժո ղի առ կա յու թյունն ան հրա-
ժեշտ չէ: 

Նախ նա կան ապա ցուց ման պար տա կա նու թյունն ընկ նում է հայ ցվո րին, 
ով պետք է ներ կա յաց նի ապա ցույց ներ, որոնք են թադ րում են, որ տե ղի է 
ունե ցել խտ րա կա նու թյուն:

 Վի ճա կագ րա կան ապա ցույց նե րը կա րող են օգ տա գործ վել խտ րա կա նու-
թյան կան խա վար կած առա ջաց նե լու հա մար: 

Ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյունն այ նու հետև փո խանց վում է են թադ-
րյալ իրա վա խախ տին, ով պետք է ապա ցույց ներ ներ կա յաց նի, հա մա ձայն 
որոնց՝ նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քը հիմ նա վոր ված չի ե ղել որո շա-
կի հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե կով:

Խտ րա կա նու թյան կան խա վար կա ծը կա րող է հերք վել՝ ապա ցու ցե լով, որ 
կամ տու ժո ղը «հա մե մա տա կան հի մուն քի» հետ չի գտն վում հա մե մա տե-
լի իրա վի ճա կում, կամ որ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը հիմ նված է 
որո շա կի հատ կա նի շի հետ կապ չու նե ցող օբյեկ տիվ գոր ծո նի վրա: Ե թե 
իրա վա խախ տը չի կա րո ղա նում հեր քել կան խա վար կա ծը, դեռևս կա րող է 
փոր ձել հիմ նա վո րել տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը:
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Ի րա վա կան  
փաս տաթղ թե րի ցանկ

Միջազգային փաստաթղթեր

Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի ա [European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms] (4 նոյեմ բե րի, 1950թ.)

 Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան իրա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ-
նա գիր [International Covenant on Civil and Political Rights] (16 դեկ տեմ-
բե րի, 1966թ.)

Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային իրա վունք նե րի մի ջազ-
գային դաշ նա գիր [International Covenant on Economic Social and Cultural 
Rights] (16 դեկ տեմ բե րի, 1966թ.)

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, 
ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ու պատ ժի դեմ կոն վեն-
ցի ա [United Nations Convention Against Torture] (9 դեկտեմբերի, 1975թ.)

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան 
բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ա [United Nations Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination] (4 հուն վա րի, 1969թ.)

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Կա նանց նկատ մամբ խտրա-
կա նու թյան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցի ա [United Nations 
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Convention on the Elimination of Discrimination Against Women] (18 դեկ-
տեմ բե րի, 1979թ.)

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ան ձանց իրա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա [United Nations Con-
vention on the Rights of Persons with Disabilities] (13 դեկ տեմ բե րի, 2006թ.)

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան Ե րե խա նե րի իրա վունք նե րի 
մա սին կոն վեն ցի ա [United Nations Convention on the Rights of the Child] 
(20 նոյեմ բե րի, 1989թ.)

 Մար դու իրա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գիր [Universal Declara-
tion on Human Rights] (10 դեկ տեմ բե րի, 1948թ.) 

ԵՄ փաս տաթղ թեր 

Եվ րո պա կան մի ու թյան Հիմ նա րար իրա վունք նե րի խար տի ա [Charter 
of Fundamental Rights of the European Union]

 Հանձ նա ժո ղո վի հանձ նա րա րա կան 92/131/ԵՏՀ աշ խա տա վայ րում 
կա նանց և տղա մարդ կանց ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու 
մա սին [Commission Recommendation 92/131/EEC on the protection of the 
dignity of women and men at work] 

Եվ րո պա կան խորհր դի հռ չա կա գի րը Աշ խա տա վայ րում կա նանց և 
տղա մարդ կանց ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու մա սին Հանձ-
նա ժո ղո վի հանձ նա րա րա կա նի կա տար ման մա սին (19 դեկ տեմ բե րի, 
1991թ.) [Council declaration on the implementation of the Commission Rec-
ommendation on the protection of the dignity of women and men at work 
(19 December 1991)]

 Խորհր դի թիվ 79/7/ԵՏՀ հրա հան գը սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան 
հար ցե րում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա-
բեր մուն քի սկզ բուն քի աս տի ճա նա կան իրա կա նաց ման մա սին [Council 
Directive 79/7/EEC on the progressive implementation of the principle of 
equal treatment for men and women in matters of social security] (19 դեկ-
տեմ բե րի, 1978թ.) 
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Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունքն 
ապա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող հրա հանգ 
2000/78/ԵՀ [Employment Equality Directive 2000/78/EC] ( 27 նոյեմ բե րի, 
2000թ.) 

Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար ցե րում հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ու կա նանց և տղամարդկանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա-
բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին հրա հանգ (վե րամ շակ ված) 
2006/54/ԵՀ [Equal Treatment Directive (recast) 2006/54/EC] (5 հու լի սի, 
2006թ.) 

Աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան հար ցե րում հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ու կա նանց և տղամարդկանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա-
բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին հրա հանգ 76/207/ԵՏՀ [Equal 
Treatment Directive 76/207/EEC] (9 փետր վա րի, 1976թ.) 

Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
հար ցում կա նանց և տղա մարդ կանց նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր-
մուն քի կի րառ ման մա սին հրա հանգ 2004/113/ԵՀ [Gender Goods and 
Services Directive 2004/113/EC] (13 դեկ տեմ բե րի, 2004թ.)

 Սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան հար ցե րում կա նանց և տղա մարդ կանց 
նկատ մամբ հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին 
հրա հանգ 2006/54/ԵՀ [Gender Social Security Directive 2006/54/EC] (5 
հու լի սի, 2006թ.) 

Ան կախ ռա սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ ան ձանց նկատ մամբ 
հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու մա սին հրա հանգ 
2000/43/ԵՀ [Racial Equality Directive 2000/43/EC] (29 հու նի սի, 2000թ.) 

Եվ րո պա կան տն տե սա կան հա մայն քի հիմ նա դիր պայ մա նա գիր [Treaty 
Establishing the Economic Community] (25 մար տի, 1957թ.)

 Լի սա բո նյան պայ մա նա գիր [Treaty of Lisbon] (1 դեկ տեմ բե րի, 2009թ.)
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Աղ բյուր ներ Վեբ հաս ցե ներ

Եվ րո պայի խորհր դի իրա վա կան 
ոլոր    տի մաս նա գետ նե րի հա մար 
մար դու իրա վունք նե րի վե րա բե րյալ 
ու սուց ման կայք 

www.coehelp.org/course/view.
php?id=18&topic=1

Է քի նետ, «Խտ րա կա նու թյան դեմ 
եվ րո   պա կան իրա վուն քը գործ նա   կա-
նում՝ ակ տիվ մեկ նա բա նու թյուն», I-IV 
հա տոր ներ [Equinet, “Dynamic Interpre-
tation: European Anti-Discrimi nation Law 
in Practice”, Volumes I-IV]

www.equineteurope.org/equinet-
publications.html

Խտ րա կա նու թյան դեմ ոլոր տի իրա-
վա կան փոր ձա գետ նե րի եվրո պա-
կան ցանց, «Նոր զե կույց» [European 
Network of Legal Experts in the Non-
Discrimination Field, “New Report”]

www.non-discrimination.net/
content/media/HU-14-HU_harass-
ment_of_Roma_pupils_by_teach-
ers.pdf

Գր գիչ, Մա տա գա, Լոն գար և Վիլ-
ֆան, «Սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 
ՄԻ ԵԿ-ի տե սան կյու նից», Մար դու 
իրա վունք նե րի վե րա բե րյալ ձեռ-
նարկ ներ, թիվ 10, 2007թ.
[Grgić, Mataga, Longar and Vilfan, The 
right to property under the ECHR, Human 
Rights Handbook, No 10, 2007]

www.coehelp.org/mod/resource/
view.php?inpopup=true&id=2123
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Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին կոն վեն ցի այի թիվ 12-րդ Ար-
ձա նագ րու թյուն (ETS No. 177), Բա-
ցատ րա կան զե կույց, կետ 22 [Protocol 
No. 12 to the Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ETS No. 177), Explanatory 
Report, para. 22]

http://conventions.coe.int/Treaty/
en/Reports/Html/177.htm

Կիլ կել լի, «Ա նձ նա կան և ըն տա նե կան 
կյան քը հար գե լու իրա վուն քը», Մար-
դու իրա վունք նե րի մա սին ձեռ նարկ-
ներ, թիվ 1, 2001թ. [Kilkelly, The Right 
to Respect for Private and Family Life, 
Human Rights Handbooks, No. 1, 2001]

www.coehelp.org/mod/resource/
view.php?inpopup=true&id=1636

Է քի նետ, «Ապ րանք նե րի մա տա-
կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի 
ոլոր տում խտ րա կա նու թյան դեմ 
պայ քար», [Equinet, Combating Discrim-
ination in Goods and Services]

www.equineteurope.org/68.html

Սե ռա կան կողմ նո րոշ ման և գեն դե-
րային ինք նու թյան առու մով մար դու 
իրա վունք նե րի մի ջազ գային իրա-
վուն քի կի րառ ման ջա կար տյան սկզ-
բունք ներ [Yogyakarta Principles on the 
Application of International Human Rights 
law in Relation to Sexual Orientation and 
Gender Identity]

www.yogyakartaprinciples.org/
principles_en.htm

ԵՄ ՀԻԳ –ի տե ղե կատ վա կան պոր-
տալ [FRA InfoPortal]

http://infoportal.fra.europa.eu
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ԵՄ ՀԱԳ –ի զե կույ ցը «Ան կախ ռա-
սա յա կան և էթ նի կա կան ծա գու մից՝ 
ան ձանց նկատ մամբ հա վա սար վե-
րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու 
մա սին հրա հան գի հետ ևանք նե րը՝ 
ԵՄ-ում արհ մի ու թյուն նե րի և գոր ծա-
տու նե րի մի ու թյուն նե րի տե սա կետ-
նե րը» [FRA report on The impact of the 
Racial Equality Directive. Views of trade 
unions and employers in the European 
Union]

http://fra.europa.eu/fraWeb-
site/research/publications/
publications_per_year/
pub_racial_equal_directive_en.htm

Ու սում նա կան նմուշ թիվ 15, «Գն չուա-
կան ծագ ման ան ձանց ձեր բա կա լու-
մը, նախ նա կան կա լան քը և նրանց 
նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քը» 
[Case Study 15, Arrest, pre trial detention, 
ill treatment of Roma man]

www.coehelp.org/course/view.
php?id=18&topic=1

Մար դոկ, «Մտ քի, խղ ճի և կրո նի 
ազա տու թյուն», Մար դու իրա վունք-
նե րի վե րա բե րյալ ձեռ նարկ ներ, թիվ 
2, 2007 «Murdoch, Freedom of Thought, 
Conscience and Religion, Human Rights 
Handbooks, No. 2, 2007»

http://www.coehelp.
org/mod/resource/view.
php?inpopup=true&id=2122

ԵԽ Մար դու իրա վունք նե րի վե րա բե-
րյալ ձեռ նարկ ներ [COE Human Rights 
Handbooks]

http://www.coehelp.org/course/
view.php?id=54

 Վե րա պատ րաս տման նյու թե րի 
ձեռ նարկ «Խտ րա կա նու թյան դեմ 
պայ քար» [Combating Discriminaiton: A 
Training Manual]

http://ec.europa.eu/social/main.js
p?catId=427&langId=en&moreDoc
uments=yes
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Ծա նո թագ րու թյուն նե րի  
վե րա բե րյալ

 Վե րը նշ ված նա խա դե պային իրա վուն քի ցան կը ըն թեր ցո ղին տրա մադ-
րում է հա մա պար փակ տե ղե կու թյուն ներ, որոնք վեր ջի նիս թույլ կտան 
գտ նել հա մա պա տաս խան գոր ծի ամ բող ջա կան վճի ռը: Այս կարճ ճա նա-
պար հը կա րող է օգ տա կար լի նել այն ըն թեր ցո ղի հա մար, որը կցան կա-
նա ավե լի ման րա մասն ու սում նա սի րել տվյալ որոշ ման կա յաց ման հա-
մար հա մա պա տաս խան դա տա րա նի հիմ նա վոր ումը և վեր լու ծու թյու նը:

 Այս հրա պա րակ ման մեջ ան դրա դար ձած գոր ծե րի մեծ մասն ու սում-
նա սիր վել են ԱԵԴ-ի կամ ՄԻ ԵԴ-ի կող մից: Այդ պատ ճա ռով էլ այս 
եր կու իրա վաս տեղծ հաս տա տու թյուն նե րի մո տե ցում նե րը ձեռ նար կի 
դի տար կում նե րում զբա ղեց նում են ամե նա կար ևոր տե ղը: Նույն մո տե-
ցում նե րը կա րող են, այ նուա մե նայ նիվ, օգ տա գործ վել ներ պե տա կան 
նա խադե պային իրա վուն քի տվյալ նե րի բա զայից օ գտ վե լու դեպ քում:

ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե պային իրա վուն քին ըն թեր ցո ղը կա րող է ծա նո թա-
նալ ՄԻ ԵԴ-ի ան վճար HUDOC պոր տա լում http://www.echr.coe.int/
ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc+database/: HUDOC պոր տալն 
ու նի որոն ման բա վա կա նին հեշտ հա մա կարգ, ուր ցան կա ցած գոր ծ 
գտ նելն ամե նա հա սա րակ վար ժու թյունն է: Պա հանջ վող գործն ամե-
նա հեշտ ձև գտ նե լու հա մար պետք է գան գա տի հա մա րը ներ մու ծել 
«Գան գա տի հա մա րը» որոն ման տո ղում: 

ԱԵԴ-ի նա խա դե պային իրա վուն քին ծա նո թա նա լու հա մար ըն թեր-
ցո ղը կա րող է օգտ վել CURIA որոն ման հա մա կար գից, որը նույն պես 
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ան վճար է՝ http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en: CURIA 
որոն ման հա մա կար գը պարզ է և թույլ է տա լիս հեշ տու թյամբ գտ նել 
ցան կա ցած գործ: Ա մե նա հեշտ ճա նա պար հը գոր ծի հա մա րի ներ մու-
ծումն է «Գոր ծի հա մա րը» որոն ման տո ղում: 

Այլ կերպ, առա ջարկ վող որոն ման հա մա կար գե րը (կամ օգ տա գործ վող 
հա մա կար գե րից որ ևէ մե կը) թույլ են տա լիս գտ նել գոր ծերն ըստ ամ-
սաթ վի: Այս ձեռ նար կում ընդ գրկ ված բո լոր գոր ծե րի ամ սաթ վե րի նե-
րա ռումն ավե լի է հեշ տաց րել պա հանջ վող գոր ծի տե ղայ նա ցումն ըստ 
վճ ռի ամ սաթ վի:
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2010թ. հուլիս - 2011թ. դեկտեմբեր 
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Նե րա ծու թյուն

 Խտ րա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ձեռ նար-
կի նա խա դե պային ի րա վուն քի այս ա ռա ջին ար դի ա կա նա ցու մը ներ-
կա յաց նում է 2010թ. հու լի սին՝ բուն ձեռ նարկն ա վար տին հասց նե լուց 
հե տո, խտ րա կա նու թյան դեմ ո լոր տում Մար դու ի րա վունք նե րի եվրո-
պա կան դա տա րա նի (ՄԻ ԵԴ) և Եվ րո պա կան մի ու թյան Ար դա րա դա-
տու թյան դա տա րա նի271 կող մից ու սում նա սիր ված ա մե նա կար ևոր 
գան գատ նե րի սեղ մագ րե րը: Այն պահ պա նել է Ձեռ նար կի կա ռուց ված-
քը և հա մա պա տաս խան վեր նագ րե րը: 

2.2.2 Հա մե մա տա կան հի մունք

 ՄԻ ԵԴ, Գրա ցի ա նի-Վեյսն ը նդ դեմ  

Ա վստ րի այի [Graziani-Weiss v. Austria] 

(Գան գատ թիվ 31950/06), 18 հոկ տեմ բե րի, 2011թ.

 Տե ղա կան շր ջա նային դա տա րա նը հաս տա տել էր հնա րա վոր խնա-
մա կալ նե րի ցու ցա կը, ո րը պա րու նա կում էր բո լոր գոր ծող ի րա վա-
բան նե րի և նո տար նե րի ա նուն նե րը: Հայ տա տուն, ո րը նե րառ վել էր 
ցու ցա կում, նշա նակ վել էր հո գե կան հի վանդ ան ձի խնա մա կալ վեր-
ջի նիս ե կա մուտ նե րը կա ռա վա րե լու, դա տա րան նե րի և այլ մար մին-
նե րի ա ռաջ նրան ներ կա յաց նե լու ա ռա քե լու թյամբ: Նա պն դում էր, որ 
հնա րա վոր խնա մա կալ նե րի ցու ցա կում մի այն փաս տա բան նե րին և նո-
տար նե րին նե րա ռե լը, մի ա ժա մա նակ բա ցա ռե լով այլ ան ձանց, ո րոնք 
ու նեն ի րա վա կան որո շա կի գի տե լիք ներ, հան դի սա նում էր խտ րա-
կա նու թյուն: ՄԻԵԴ-ը նշել է, որ գոր ծող ի րա վա բան նե րի հիմ նա կան 
գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակն ը նդ գր կում է հա ճա խորդ նե րի ներ կա յա-
ցու մը դա տա րան նե րի և տար բեր այլ մար մին նե րի ա ռաջ, ո րի հա մար 
նրանք ստա ցել են հա տուկ վե րա պատ րաս տում և հանձ նել հա մա-
պա տաս խան քն նու թյուն ներ: Այլ ան ձինք, ով քեր ստա ցել են ի րա վա-
բա նա կան կր թու թյուն, բայց գոր ծող ի րա վա բան ներ չեն, չեն կա րող 

271  1 ԵՄԱԴ հապավումը փոխարինում է ԱԵԴ-ին, որն օգտագործվել է 
Խտրականության դեմ եվրոպական իրավունքի վերաբերյալ ձեռ նար-
կում: 
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դա տա րա նում ներ կա յաց նել շա հագր գիռ կող մին այն դեպ քե րում, ե րբ 
ներ կա յա ցուց չու թյու նը պար տա դիր է: Հնա րա վոր է նաև, որ այդ ան-
ձինք ը նդ հան րա պես չեն աշ խա տել իրա վա կան դաշ տի հետ կապ ված 
բնա գա վա ռում: Դա տա րա նը նշել է, որ թեև ան հեր քե լի ո րեն առ կա է 
ե ղել վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյուն մի կող մից՝ գոր ծող ի րա վա բան-
նե րի ու նո տար նե րի, մյուս կող մից՝ ի րա վա կան վե րա պատ րաս տում 
ան ցած այլ ան ձանց միջև, քա նի որ այն փաս տը, որ նրանց նշա նա կու-
մը որպես խնա մա կալ այն դեպ քե րում, ե րբ ի րա վա կան ներ կա յա ցուց-
չու թյունն ան հրա ժեշտ է, նրանց չի դնում հա մա պա տաս խան հա ման-
ման ի րա վի ճակ նե րում: 

 ՄԻ ԵԴ, Վալ կո վը և այլոք ը նդ դեմ Բուլ ղա րի այի  

[Valkov and Others v. Bulgaria] 

(Գան գատ թիվ 2033/04 և այլոք),  
25 հոկ տեմ բե րի, 2011թ.

 Դի մու մա տու նե րը թո շա կա ռու ներ է ին, ո րոնց կեն սա թո շակ նե րի չա-
փը սահ մա նա փակ վել էր` հա մա ձայն ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան: 
Նրանք բո ղոք է ին ներ կա յաց րել այն մա սին, որ են թարկ վել է ին խտ-
րա կա նու թյան` ի հա մե մա տու թյուն այն թո շա կա ռու նե րի, ո րոնք զբա-
ղեց նում է ին ո րո շա կի քա ղա քա կան բարձր պաշ տոն ներ, օ րի նակ` պե-
տու թյան նա խա գա հը և փոխ նա խա գա հը, Ազ գային ժո ղո վի խոս նա կը, 
վար չա պե տը և Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր նե րը, ո րոնց 
թո շակ ներն ա զատ ված է ին օ րեն քով նա խա տես ված ա ռա վե լա գույն 
շե մի պա հան ջից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կա ցու թյուն ներ չտ-
վեց դի մու մա տու նե րի ան կաս կած կար ևոր և պա հանջ վող աշ խա տան-
քի և վի ճարկ վող քա ղա քա կան պաշ տոն նե րի բնույ թի վե րա բե րյալ: 
Դրանք կի րառ վող քա ղա քա կա նու թյան գնա հա տա կան ներ են, ո րոնք 
սկզ բուն քո րեն վե րա պահ ված են ազ գային իշ խա նու թյուն նե րին, ո րոնք 
վայե լում են ո ւղ ղա կի ժո ղովր դա վա րա կան լե գի տի մու թյուն և ա վե լի 
լավ, քան որ ևէ մի ջազ գային դա տա րան, կա րող են գնա հա տել տե-
ղա կան կա րիք նե րը և պայ ման նե րը: Ո ւս տի, ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րեց, որ 
դի մու մա տու նե րի նկատ մամբ խտ րա կա նու թյուն չի դրս ևոր վել սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պան ման տե սան կյու նից: 
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 ՄԻ ԵԴ, Լա դու նան ը նդ դեմ Սլո վա կի այի  

[Laduna v. Slovakia] 

(Գան գատ թիվ 31827/02), 13 դեկ տեմ բե րի, 2011թ.

 Դի մու մա տուն բո ղո քել է, որ կա լա նա վոր ված ան ձինք չու նեն  
այ ցե լու թյուն նե րի նույն ի րա վուն քը, ի նչ դա տա պար տյալ նե րը, քա-
նի որ նրանց թույ լատր վում է ա ռա վե լա գույնն ամ սա կան երե սուն 
րո պե տևո ղու թյամբ այ ցե լու թյուն, մինչ դեռ դա տա պար տյալ նե րին 
թույ լատր վող այ ցե լու թյան տևո ղու թյու նը եր կու ժամ է: Ա վե լին՝ ո րո-
շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում դա տա պար տյալ նե րին թույ լատր վող 
այ ցե լու թյուն նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը և ար տա քին աշ խար հի հետ 
շփ ման տե սակ նե րը կախ ված է ին տվյալ բան տի ան վտան գու թյան 
մա կար դա կից: Կա լա նա վոր ված ան ձինք, ի տար բե րու թյուն վե րոն-
շյա լի, են թարկ վում է ին նույն ռե ժի մին` ան կախ նրանց կա լա նա վոր-
ման պատ ճառ նե րից և ան վտան գու թյան նկա տա ռում նե րից: Քա նի 
որ գան գա տի առար կան վե րա բե րում էր բո լոր բան տար կյալ նե րին, 
ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րել է, ո ր՝ որ պես կա լա նա վոր, դի մու մա տուն գտն-
վել է հա րա բե րա կա նո րեն հա ման ման ի րա վի ճա կում, ի նչ հա մե մա-
տա կան հի մունք հան դի սա ցող դա տա պար տյալ նե րի խում բը: Այ նո ւա-
մե նայ նիվ, այս եր կու խմ բե րի միջև տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի 
օբյեկ տիվ և ող ջա միտ հիմ նա վո րում չի ե ղել: Կար գու կա նո նի, այ լոց 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման և գույ քի պահ պան ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը չի հիմ նա վո րում դա տա պար տյալ նե րի հա մե մա տու թյամբ 
կա լա նա վոր նե րի ի րա վունք նե րի ա վե լի խիստ սահ մա նա փա կու մը: 
Այս գոր ծե լա կերպն ար ժա նա ցել է նաև Խոշ տան գում նե րի և ան մարդ-
կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 
կամ պատ ժի կան խար գել ման եվ րո պա կան կո մի տե ի (CPT) քն նա-
դա տու թյա նը: Ա վե լին, ե րբ բան տար կյա լին այ ցե լու թյան ի րա վուն քի 
կոնկ րետ սահ մա նա փա կում նե րը կա րող են հիմ նա վոր վել ան վտան-
գու թյան նկա տա ռում նե րով կամ հե տաքն նու թյան օ րի նա կան շա հե-
րի պաշ պա նու թյամբ, այդ նպա տակ նե րին կա րե լի է հաս նել նաև այլ 
մի ջոց նե րով, ո րոնք ազ դե ցու թյուն չեն ու նե նա բո լոր բան տար կյալ նե-
րի վրա: Մի ջազ գային փաս տաթղ թե րը, ի նչ պի սիք Քա ղա քա ցի ա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նա գիրն է և 1987թ. 
Եվ րո պա կան բան տային կա նոն նե րը, ը նդ գծում են, որ ան հրա ժեշտ 
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է հար գել կա լա նա վոր ված ան ձանց կար գա վի ճա կը որ պես անձանց, 
ով քեր ան մեղ են հա մար վում: 2006թ. Եվրո պա կան բան տային 
կանոն նե րը նա խա տե սում են, որ ե թե չկան հա կա ռա կը հիմ նա վո րող 
հա տուկ պատ ճառ ներ, ա պա դեռևս չդա տա պարտ ված բան տար կյալ-
նե րը կա րող են օ գտ վել այ ցե լու թյուն նե րի ի րա վուն քից, և վեր ջին-
ներիս թույ լատր վում է հա ղոր դակց վել ի րենց ըն տա նի քի ան դամների 
և այլոց հետ նույն կերպ, ի նչ դա տա պար տյալ նե րը: Հետևա բար, 
ՄԻԵԴ-ը հա մա րել է, որ դի մու մա տո ւի նկատ մամբ այցելու թյուն նե րի 
սահ մա նա փա կումն ան հա մա չափ է ե ղել: 

Ե ՄԱԴ, Յուր գեն Ռո մերն ը նդ դեմ Համ բուրգ քա ղա քի 

[Jürgen Römer v. Freie und Hansestadt Hamburg] 

 Գործ C-147/08, 10 մայի սի, 2011թ. (Մեծ պա լատ)

Պրն Ռո մերն աշ խա տել է Համ բուր գի քա ղա քա պե տա րա նում 1950-ից 
ի վեր, մինչև 1990թ., ե րբ նա դա դա րեց րել է աշ խա տանքն ա նաշ խա-
տու նա կու թյան պատ ճա ռով: 1969-ից ի վեր նա շա րու նակ ապ րել է 
իր զու գըն կե րոջ` պրն Ու-ի հետ: 2001թ. հոկ տեմ բե րին նրանք գրան-
ցել են ի րենց մի ու թյու նը, և այդ մա սին պրն Ռո մե րը տե ղե կաց րել է 
իր գոր ծա տո ւին` ա վե լի ո ւշ խնդ րե լով վե րա հաշ վար կել իր լրա ցու ցիչ 
թո շա կը հար կային նվա զեց ման ա վե լի բա րեն պաստ կա տե գո րի այի 
հի ման վրա: Համ բուր գի քա ղա քա պե տա րա նը մեր ժել է այն հիմ քով, 
որ պրն Ռո մե րը «ա մուս նա ցած» չէր, այլ գրան ցել էր ի րենց մի ու-
թյու նը և մի այն «ա մուս նա ցած (և) ոչ մշ տա պես ա ռան ձին բնակ վող» 
թո շա կա ռու նե րի և ե րե խայի կամ այլ նպաս տի ի րա վունք ու նե ցող 
նպաս տա ռու նե րի թո շակ նե րը կա րող են վե րա հաշ վարկ վել պա հանջ-
վող հիմ քով: Գոր ծը քն նող դա տա րա նը դի մել է Ե ՄԱԴ-ին պար զե լու 
հա մար, թե ա րդյոք նման ի րա վի ճա կը բա ցառ վում է ԵՄ իրա վուն-
քով: Ե ՄԱԴ-ը ո րո շել է, որ Խորհր դի աշ խա տան քում և մաս նա գի տու-
թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունք ա պա հո վե լու հա մար ը նդ հա նուր 
հիմ քեր սահ մա նող թիվ 2000/78/ԵՀ հրա հանգն ը նդ գր կում է լրա-
ցու ցիչ կեն սա թո շա կը, ո րը վար ձատ րու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է 
կազ մում Եվ րո պա կան հա մայն քի գոր ծու նե ու թյան մա սին պայ մա-
նագ րի 157-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն: Հրա հան գը բա ցա ռում է ներ-
պե տա կան օ րենսդ րու թյան այդ դրույ թի կի րա ռու մը, ո րի հա մա ձայն 
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թո շա կա ռուն, ո րը գրան ցել է իր քա ղա քա ցի ա կան մի ու թյու նը, ա վե լի 
քիչ թո շակ է ստա նում, քան «ա մուս նա ցած (և) ոչ մշ տա պես ա ռան-
ձին բնակ վող» թո շա կա ռու նե րը, ե թե ա պա հով վում են ան հրա ժեշտ 
եր կու պայ ման նե րը: Ա ռա ջի նը` տվյալ ան դամ պե տու թյու նում ա մուս-
նու թյու նը պետք է վե րա պահ ված լի նի մի այն տար բեր սե ռի ան ձանց 
հա մար, ի սկ քա ղա քա ցի ա կան մի ու թյան գրան ցումն ի րա կա նաց վում 
էր նույն սե ռի ան ձանց դեպ քում: Ե րկ րորդ պայ մանն այն էր, որ ան-
հրա ժեշտ էր ո ւղ ղա կի խտ րա կա նու թյան դրս ևո րում սե ռա կան կողմ-
նո րոշ ման հիմքով, քա նի որ, ը ստ ներ պե տա կան օ րեն քի, այդ զու գըն-
կե րը կենսա թո շա կի ա ռու մով գտն վում էր իրա վա կան և փաս տա ցի 
հա մե մա տե լի ի րա վի ճա կում, ի նչ ամուս նա ցած ան ձինք: 

2.2.3 Ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ [ Ձեռ նար կի 37-րդ էջ]

 Ե ՄԱԴ, Կեն սա թո շա կային ա պա հո վագ րու թյան հիմ նադ-

րամն ընդ դեմ Քրիս տին Կլաես տի  

[Pensionsversicherungsanstalt v. Christine Kleist] 

 Գործ C-356/09, 18 նոյեմ բե րի, 2010թ. 

Ավստ րի ա կան դա տա րա նի այս հղու մը վե րա բե րում է Խորհր դի աշ-
խա տան քի մատ չե լի ու թյան, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
և ա ռաջ խա ղաց ման ու աշ խա տան քային պայ ման նե րի ա ռու մով կա-
նանց և տղա մարդ կանց միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի կի րառ ման 
մա սին թիվ 76/207/ԵՏՀ հրա հան գի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին: Այս 
հոդ վածն ար գե լում է հան րային և մաս նա վոր ո լոր տում աշ խա տան-
քի և աշ խա տան քային պայ ման նե րի, այդ թվում նաև` վար ձատ րու-
թյան և աշ խա տան քից ազատ ման հետ կապ ված հար ցե րում ո ւղ ղա կի 
և ա նուղ ղա կի սե ռային խտ րա կա նու թյու նը: Գոր ծը քն նող դա տա րա-
նը դի մել էր Ե ՄԱԴ-ի ն՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք 3-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տը բա ցա ռում է ներ պե տա կան այն դրույթ նե րը, ո րոնք թույլ են 
տա լիս հան րային հաս տա տու թյուն հան դի սա ցող գոր ծա տո ւին ա զա-
տել այն աշ խա տա կից նե րին, ո րոնք կա րող են թո շակ ստա նալ այն 
հան գա մանք նե րում, ե րբ տղա մար դիկ ու կա նայք ու նեն կեն սա թո շա-
կային տար բեր տա րիք ներ: Հա մա ձայն ա վստ րի ա կան օ րենսդ րու թյան` 
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կա նանց հա մար կեն սա թո շա կային տա րիք է հա մար վում 60-ը, ի սկ 
տղա մարդ կանց հա մար` 65-ը: 

Ե ՄԱԴ-ը հղում կա տա րեց Մար շալ [Marshall] (C-152/84) գոր ծին՝ ցույց 
տա լու հա մար, որ կին աշ խա տակ ցի աշ խա տան քից ա զա տու մը միայն 
այն պատ ճա ռով, որ տվյալ ան ձն ան ցել է կեն սա թո շա կային տարի քը, 
այն դեպ քում, ե րբ տղա մարդ կանց հա մար այլ տա րիք է նախա տես-
ված, հա մար վել է սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյուն: Ներ կա գոր ծում 
տա րի քը, ո րի դեպ քում աշ խա տան քից ա զա տու մից պաշտ պա նու թյու-
նը դա դա րում է, ան քակ տե լի ո րեն կապ ված է աշ խա տակ ցի սե ռի հետ: 
Ե ՄԱԴ-ը հա մա րեց, որ այն ո ւղ ղա կի ո րեն սե ռի հիմքով վերա բեր մուն-
քի տար բե րու թյուն է: Ո ւղ ղա կի խտ րա կա նու թյու նը տե ղի է ու նե նում 
այն դեպ քում, ե րբ տվյալ ան ձի նկատ մամբ սե ռի հիմ քով ցու ցա բեր-
վել է ա վե լի նվազ բա րեն պաստ վե րա բեր մունք, քան համան ման 
ի րա վի ճա կում ցու ցա բեր վում է, ցու ցա բեր վել է կամ կցուցա բեր վեր 
մեկ այլ ան ձի նկատ մամբ: Սահ մա նե լու հա մար, թե 60-65 տա րե-
կան կա նայք նույն տա րի քային սահ ման նե րում գտն վող տղա մարդ-
կանց հա մե մա տու թյամբ գտն վում են հա մե մա տե լի ի րավի ճա կում, 
Ե ՄԱԴ-ն ու սում նա սի րեց վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյուն սահ մա նող 
ներ պե տա կան օ րենք նե րի ա ռար կան: Այս դեպ քում ներ պե տա կան 
օ րենք նե րը նախա տես ված է ին կա ռա վա րե լու այն հան գա մանք նե րը, 
ո րոնց դեպ քում աշ խա տա կից նե րը կա րող է ին ա զատ վել աշ խա տան-
քից: Ե ՄԱԴ-ն ըն դու նեց, որ այս տա րի քային խմ բում գտն վող կա նայք 
և տղա մար դիկ գտն վում է ին հա մե մա տե լի ի րա վի ճակ ներում, քա-
նի որ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րեց ման ա ռու-
մով հան գա մանք ները նույնն է ին: Ո ւս տի, Դատա րա նը ո րո շեց, որ 
ներ պե տա կան օ րենք ներն ա ռա ջաց րել են սե ռի հիմքով ո ւղ ղա կի 
խտ րա կա նու թյուն: 
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2.5 Հա տուկ կամ ա ռանձ նա հա տուկ  
մի ջո ցա ռում ներ [ Ձեռ նար կի 52-րդ էջ] 

Ե ՄԱԴ, Պեդ րո Մա նո ւել Ռո կա Ալ վա րեսն ը նդ դեմ  

« Սե սա Ստարտ էս պա նի ա Ե ՏՏ» ՍՊԸ-ի [Pedro Manuel 

Roca Álvarez v. Sesa Start España ETT SA] 

 Գործ C-104/09, 30 սեպ տեմ բե րի, 2010թ. 

Իս պա նա կան դա տա րա նը հար ցում է կա տա րել՝ պար զա բա նե լու հա-
մար, թե ա րդյոք իս պա նա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված վճա-
րո վի ար ձա կուր դի ո րոշ տե սակ ներ թույ լատ րե լի են ԵՄ գեն դե րային 
ի րա վա հա վա սա րու թյան օ րեն քի տե սան կյու նից: Մաս նա վո րա պես, 
իս պա նա կան օ րենսդ րու թյու նը կար ծես թե ի րա վունք է վե րա պա հում 
մայ րե րին և հայ րե րին աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում օ գտ վել մեկ-
ժա մյա ար ձա կուր դից կրծ քով կե րակր վող ե րե խային կե րակ րե լու հա-
մար, ե թե եր կու ծնող ներն էլ աշ խա տում են: Ե ՄԱԴ-ին ո ւղղ ված հար-
ցու մը նպա տակ ու ներ ճշ տե լու, թե ա րդյոք այն փաս տը, որ աշ խա տող 
հայ րե րը չու նեն նույն ի րա վուն քը, ի նչ ա զատ մաս նա գի տու թյուն ունե-
ցող մայ րե րը, չի հան դի սա նում Խորհր դի աշ խա տան քի, մաս նա գի տա-
կան վե րա պատ րաստ ման և ա ռաջ խա ղաց ման, ինչ պես նաև աշ խա-
տան քային պայ ման նե րի բնա գա վա ռում տղա մարդ կանց և կա նանց 
միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը կի րա ռե լու վե րա բե րյալ 
թիվ 76/207/ԵՏՀ հրա հան գի դրույթ նե րի խախ տում: 

Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ վճա րո վի ար ձա կուրդն ազ դե ցու թյունն է ու նե ցել 
աշ խա տան քային պայ ման նե րի վրա և Խորհր դի թիվ 76/207/ԵՏՀ հրա-
հան գը սահ մա նում է, որ աշ խա տան քային պայ ման նե րի ա ռու մով սե-
ռային խտ րա կա նու թյուն չի կա րող դրսևոր վել: Ե ՄԱԴ-ը ներ կա յաց րել 
է հետ ևյալ մեկ նա բա նու թյու նը, որ հոր ար ձա կուրդ գնա լու ի րա վուն քը 
կախ ված է մոր աշ խա տան քային կար գա վի ճա կից: Ա վե լին՝ Դա տա րա-
նը ո րո շեց, որ այս մի ջո ցա ռու մը չի վե րաց րել կամ նվա զեց րել գո յու-
թյուն ու նե ցող ան հա վա սա րու թյու նը, քա նի որ դա կա րող է հան գեց նել 
մի ի րա վի ճա կի, ո ւր ա զատ մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տող մոր հա-
մար կա ռա ջա նա լրա ցու ցիչ ծան րա բեռն վա ծու թյուն, քա նի որ հայ րը 
չի կա րո ղա նա ար ձա կուրդ վերց նել ե րե խա նե րի հա մար հոգ տա նե լու 
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նպա տա կով: Ո ւս տի, Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, որ Հրա հան գը բա ցա-
ռում է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան կի րա ռու մը:

2.6.2 Ը նդ հա նուր պաշտ պա նու թյան  
մի ջոց նե րի վերլուծու թյուն  [ Ձեռ նար կի  66-րդ էջ]

 Ե ՄԱԴ, Մարկ Մի շել Յո շե մանսն ը նդ դեմ  

Մաասթ րիխ տի քաղա քա պե տի  

[Marc Michel Josemans v. Burgemeester van Maastricht] 
 Գործ C-137/09, 16 դեկ տեմ բե րի, 2010թ. 

Նի դեռ լան դա կան դա տա րա նի հար ցու մը վե րա բե րում էր այն հար ցին, 
թե ներ պե տա կան օ րենք նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են սր ճա րան նե րում 
ոչ ռե զի դենտ նե րի մուտ քին, նե րառ վում են արդյոք ամ բող ջո վին, թե 
մաս նա կի ո րեն Պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում: Հղու մը կա տար վել 
էր մաս նա վո րա պես ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա զատ տե ղա-
շար ժի և խտ րա կա նու թյան ար գել քի վե րա բե րյալ: Ա նդ րա դառ նա լով 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ա զատ տե ղա շար ժին` գոր ծը քն նող 
դա տա րա նը խնդ րել էր պար զա բա նել, թե ա րդյոք սր ճա րան նե րում 
ոչ ռե զի դենտ նե րի մուտ քի ար գե լու մը կա րող է հա մար վել հա մա պա-
տաս խան և հա մա չափ մի ջոց թմ րա նյու թային տու րիզ մը և այն ու ղեկ-
ցող հա սա րա կա կան կար գի խախ տում նե րը նվա զեց նե լու նպա տակն 
ա պա հո վե լու հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ հար ցու մը վե րա բե րում է նրան, 
թե ա րդյոք այս դեպ քում կի րառ վում է քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով խտ-
րա կա նու թյան ար գել քը: Ե թե այո, ա պա ա րդյոք ռե զի դենտ նե րի և ոչ 
ռե զի դենտ նե րի միջև ա նուղ ղա կի տար բե րա կու մը կա րող է հիմ նա վոր-
վելմ և ա րդյոք դրա հետ կապ ված ար գել քը հա մա պա տաս խան է և 
հա մա չափ վե րը նշված պատ ճառ նե րին: 

Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ ԵՄ տա րած քում թմ րա նյու թե րի նկատ մամբ կի-
րառ վող ար գել քը նշա նա կում է, որ, ի նչ վե րա բե րում է կա նե փի վա-
ճառ քին, սր ճա րա նի սե փա կա նա տե րը չի կա րող հիմն վել տե ղա շար ժի 
ա զա տու թյան կամ խտ րա կա նու թյան դեմ սկզ բունք նե րին: Ծա ռա յու-
թյուն նե րի ա զա տու թյան սկզ բուն քը գոր ծում է, սա կայն, սնն դամ թեր քի 
և ոչ ալ կո հո լային խմիչք նե րի դեպ քում, ե րբ դրանք վա ճառ վում են նաև 
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սր ճա րան նե րում: Այս հա մա տեքս տում սր ճա րա նի սե փա կա նա տե րը 
կա րող է հիմն վել Ե ՄԳՊ-ի (TFEU) 56-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րին (Եվ րո-
պա կան հա մայն քի հիմ նադր ման մա սին պայ մա նագ րի նախ կին 49-րդ 
հոդ ված): Ապ րանք նե րի ա զատ տե ղա շար ժի սկզ բունքն այն քան էլ չի 
հա մա պա տաս խա նում, քա նի որ սնն դամ թեր քը և խմիչք նե րը չեն տե-
ղա փոխ վում սահ մա նից սահ ման: Ե ՄԱԴ-ն ու սում նա սի րեց Ե ՄԳՊ-ի 
56-րդ հոդ վա ծը և եզ րա կաց րեց, որ ներ պե տա կան կա նո նա կար գե-
րը, ո րոնք նա խա տե սում են մի այն ռե զի դենտ նե րի մուտ քը սր ճա րան-
ներ, չեն հա մար վում ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն, քա նի որ ոչ ռե-
զի դենտ ներն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ար տա սահ ման ցի ներ են: 
Դա տա րա նը հա մա րեց, որ, հաշ վի առ նե լով վե րոն շյալ հան գա մանք-
նե րը, այս կա նո նա կար գե րը հիմ նա վոր ված են: Հա սա րա կա կան կար-
գի խախտմամբ ու ղեկց վող թմ րա նյու թային տու րիզ մի դեմ պայ քա րը 
թմ րա նյու թե րի դեմ ը նդ հա նուր պայ քա րի մասն է կազ մում, և որ պես 
այդ պի սին՝ այն օ րի նա չափ նպա տակ է հե տապն դում: Ե ՄԱԴ-ը հա մա-
րեց, որ մի ջո ցա ռում նե րը հա մա պա տաս խան է ին և հա մա չափ, քա նի 
որ դրանք չէ ին ար գե լում ոչ ռե զի դենտ նե րի մուտքն այլ սր ճա րան ներ, 
որ տեղ կա նեփ չէր վա ճառ վում: Բա ցի այդ, թմ րա նյու թային տու րիզ-
մի սահ մա նա փակ ման այլ մի ջո ցա ռում ներն ա նար դյու նա վետ են ե ղել: 
Ե ՄԱԴ-ն ըն դու նեց նաև, որ գործ նա կա նում ան հնար է ներ մու ծել մի 
հա մա կարգ, ո րի դեպ քում ոչ ռե զի դենտ նե րը կա րող են մուտք գոր ծել 
այդ սր ճա րան նե րը ա ռանց կա նեփ գնե լու թույլտ վու թյան:

2.6.4.3 Տա րի քի հի ման վրա բա ցա ռու թյուն ներ  
[ Ձեռ նար կի  78-րդ էջ]

 Ե ՄԱԴ, Գի զե լա Ռո զենբ լադտն ը նդ դեմ «Օ լեր քինգ շեն-

քե րի մաք րու թյուն» ՍՊԸ-ի [Gisela Rosenbladt v. Oellerk-

ing Gebäudereinigungsges. mbH] 
 Գործ C-45/09, 12 հոկ տեմ բե րի, 2010թ. (Մեծ պա լատ)

Գեր մա նա կան դա տա րա նի հար ցու մը նպա տակ ու ներ պար զա բա նե-
լու պար տա դիր կեն սա թո շա կի ան ցման հետ կապ ված ԵՄ տա րի քային 
խտ րա կա նու թյան օ րենսդ րու թյան սահ ման նե րը: Պա տաս խա նող 
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ըն կե րու թյու նը տի կին Ռո զենբ լադ տին աշ խա տան քի էր ըն դու նել զո-
րա մա սը մաք րե լու հա մար: 2008թ. մայի սին տի կին Ռո զենբ լադ տի գոր-
ծա տուն նրան նա մա կով ծա նու ցում է տվյալ ա մս վա վեր ջին պայ մա-
նագ րի դա դա րեց ման մա սին՝ հիմ նա վո րե լով, որ նա այդ ժա մա նակ 
դառ նում է 65 տա րե կան, ո րն օ րեն քով նա խա տես ված կեն սա թո շա-
կային տա րիքն է: Տի կին Ռո զենբ լադ տը հրա ժար վեց ըն դու նել դա և 
վի ճար կեց ո րո շու մը: 2004թ. Աշ խա տան քի հար ցե րով դաշ նային նա-
խա րա րի կող մից մաքր ման ո լոր տում ըն դուն վել էր ը նդ հա նուր կի-
րառ ման են թա կա մի կո լեկ տիվ պայ մա նա գիր, ո րը նա խա տե սում էր 
պայ մա նագ րե րի դա դա րե ցում, ե րբ մյուս կող մը հաս նում է կեն սա թո-
շա կային պաշ տո նա կան տա րի քի: Գեր մա նա կան դա տա րա նը խնդ-
րել էր պար զել, թե ա րդյոք այն օ րեն քը, ո րը թույլ է տա լիս կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րե րում նա խա տե սել կեն սա թո շա կային նման տա րիք ներ, 
պահ պա նում է իր վա վե րա կա նու թյու նը Խորհր դի թիվ 2000/78/ԵՀ 
հրա հան գի ներ մուծ ման դեպ քում: Այդ Հրա հանգն ար գե լում էր աշ խա-
տա վայ րում տար բեր խտ րա կան դրս ևո րում նե րը, այդ թվում` տա րի քի 
հի ման վրա խտ րա կա նու թյու նը, ի սկ նույն Հրա հան գի 6-րդ հոդ վա ծը 
նա խա տե սում էր ար գել քի բա ցա ռու թյուն նե րը: 

Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ Հրա հան գի 6-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում 
հնա րա վոր է կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով հս տա կեց նել ներ պե տա կան 
օ րենք նե րով նա խա տես ված կեն սա թո շա կային տա րի քը: Նա խա տես-
ված էր, որ զբաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա նու թյան հետ կապ ված նման 
դրույ թը պետք է հե տապն դեր ի րա վա չափ նպա տակ, ո րը կա րող էր 
օբյեկ տիվ և ող ջա միտ կեր պով հիմ նա վոր վել: Բա ցի այդ, ի րա վա չափ 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար կի րառ ված մո տե ցու մը պետք է լի նի հա-
մա պա տաս խան և ան հրա ժեշտ: Ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը 
կի րարկ վում է կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի մի ջո ցով, պայ մա նա գիրն ին-
քը պետք է հե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ հա մա պա տաս խան և 
ան հրա ժեշտ կեր պով: Ի լրումն վե րոն շյա լի` Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ ան-
դամ պե տու թյու նը կա րող է կազ մել ը նդ հա նուր կի րառ ման են թա կա 
կո լեկ տիվ պայ մա նա գիր, ի նչ պես Գեր մա նի ա յում մաքր ման ոլոր տում 
ըն դուն ված պայ մա նա գի րը: Այդ պես չէր լի նի, ե թե այդ պայ մա նա գի-
րը զր կեր շա հագր գիռ ան ձանց տա րի քային խտ րա կա նու թյան դեմ 
պաշտ պա նու թյու նից:
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 Ե ՄԱԴ, Վա սիլ Ի վա նով Գե որ գիևն ը նդ դեմ Սո ֆի այի 

տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի Պլով դի վի մաս նա ճյու ղի  

[Vasil Ivanov Georgiev v. Tehnicheski universitet – Sofia, 

filial Plovdiv]  
 Հա մա տեղ գոր ծեր C-250/09 and C-268/09,  
18 նոյեմ բե րի, 2010թ. 

Բուլ ղա րա կան դա տա րա նի հար ցու մը վե րա բե րում է պար տա դիր թո-
շա կի ան ցման հար ցին: Բուլ ղա րա կան ազ գային օ րեն քը թույլ է տվել 
գոր ծա տո ւին դա դա րեց նել հա մալ սա րա նա կան դա սա խո սի պայ մա-
նա գի րը 65 տա րե կան դառ նա լուն պես և դրա նից հե տո կազ մել մեկ 
տա րի ժամ կե տով ա ռա վե լա գույ նը ե րեք պայ մա նա գիր: Ե ՄԱԴ-ին 
ո ւղղ ված հար ցը փոր ձում էր պար զել, թե ա րդյոք նման օ րենքն ար գել-
վում է Խորհր դի թիվ 2000/78/ԵՀ հրա հան գով: Հա մա ձայն այդ Հրա-
հան գի` ո ւղ ղա կի խտ րա կա նու թյու նը հա մար վում է տե ղի ու նե ցած, ե րբ 
մի ան ձը մյու սի հա մե մա տու թյամբ տա րի քի հիմ քով են թարկ վել է նվազ 
բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քի: Տա րի քի հիմ քով վե րա բեր մուն քի տար-
բե րու թյու նը չի կա րող դա սա կարգ վել որ պես խտ րա կա նու թյուն այն 
դեպ քում, ե րբ այն կա րող է օբյեկ տի վո րեն և ող ջամ տո րեն հիմ նա վոր-
վել օ րի նա չափ նպա տա կով: Այդ պի սի նպա տակ կա րող է հան դի սա նալ 
զբաղ վա ծու թյան բնա գա վա ռում օ րի նա չափ քա ղա քա կա նու թյու նը, 
աշ խա տա շու կան կամ մաս նա գի տա կան ու սուց մանն ո ւղղ ված նա խա-
ձեռ նու թյուն նե րը: Բուլ ղա րա կան կա ռա վա րու թյու նը, ո րին ա ջակ ցում 
է ին սլո վա կյան և գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյուն ներն ու Հանձ նա ժո-
ղո վը, պն դում էր, որ ներ պե տա կան տվյալ օ րենսդ րու թյու նը հնա րա-
վո րու թյուն էր ըն ձե ռում ե րի տա սարդ սե րունդ նե րին զբա ղեց նել դա-
սա խո սա կան պաշ տոն ներ` այս պի սով նպաս տե լով դա սա վանդ ման և 
գի տա հե տա զոտ ման ըն թա ցիկ ո րա կին: 

Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ Խորհր դի 2000/78/ԵՀ հրա հան գը թույլ է տա-
լիս ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյուն նե րին 65 տա րե կա նից հա մալ սա-
րա նա կան դա սա խոս նե րի հա մար նա խա տե սել մեկ տա րի ժամ կե-
տով պայ մա նագ րեր, ո րը նրանց թույլ կտա շա րու նա կել աշ խա տել և 
թո շա կի ան ցնել 68 տա րե կա նում: Դա տա րանն ը նդ գծեց սա կայն, որ 
նման օ րենսդ րու թյու նը պետք է հե տապն դի աշ խա տա շու կայի կամ 
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զբաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա նու թյան հետ կապ ված օ րի նա չափ նպա-
տակ, ո րը պետք է ա պա հով վի հա մա պա տաս խան և ան հրա ժեշտ մի-
ջոց նե րով: Օ րի նա չափ նպա տա կը կա րող է նե րա ռել դա սա վանդ ման 
ո րա կը և դա սա խո սա կան պաշ տոն նե րի բաշ խու մը տար բեր սե րունդ-
նե րի միջև: Ե ՄԱԴ-ը նշեց նաև, որ, քա նի որ վե ճը պե տա կան հաս-
տա տու թյան և ան հա տի միջև է, ներ պե տա կան դա տա րա նը չպետք է 
կի րա ռի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը, ո րի դրույթ նե րը չեն բա վա-
րա րում Հրա հան գի պա հանջ նե րը: 

Ե ՄԱԴ, Գեր հարդ Ֆուկ սը և Պե տեր Կյոհ լերն ը նդ դեմ 

Հես սե նի ե րկ րա մա սի  

[Gerhard Fuchs and Peter Köhler v. Land Hessen] 
 Հա մա տեղ գոր ծեր C-159/10 և C-160/10,  
21 հու լի սի, 2011թ.

 Հա մա ձայն գեր մա նա կան ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան` մշ տա կան 
հաս տի քով պե տա կան ծա ռայող նե րը թո շա կի են ան ցնում ո րո շա-
կի տա րի քում, ո րը սահ ման վում է ա ռան ձին ե րկ րա մա սի կող մից: Այս 
գոր ծում ե րկ րա մա սե րից մե կը կեն սա թո շա կային պար տա դիր տա րիք 
էր սահ մա նել 65 տա րե կանն այն պայ մա նով, որ, քա ղա քա ցի ա կան 
ծա ռա յու թյան շա հե րից ել նե լով, պե տա կան ծա ռայող նե րը կա րող են 
շա րու նա կել մինչև ա ռա վե լա գույ նը 68 տա րե կան դառ նա լը: Գեր մա-
նա կան դա տա րա նը խնդ րել էր պար զա բա նել, թե ա րդյոք այս դրույ-
թը կա րող է բա ցառ վել Խորհր դի թիվ 2000/78/ԵՀ հրա հան գի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով: 

Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ կա ռա վա րու թյուն նե րի նպա տա կը՝ հաս տա տե-
լու տա րի քային հա վա սա րակշռ ված կա ռուց վածք հա վա քագր ման և 
ե րի տա սարդ նե րի խթան ման, ի նչ պես նաև ան ձնա կազ մի կա ռա վար-
ման բա րե լավ ման հա մար, օ րի նա չափ քա ղա քա կա նու թյան նպա տակ 
է: Այ նու հետև նշեց, որ 65 տա րե կա նում թո շա կի ան ցնե լու պա հան ջը 
«ող ջա միտ» է հե տապնդ վող նպա տա կի ա ռու մով, և որ Հրա հան գը չի 
բա ցա ռում մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են նպա տա կի ի րա-
կա նա ցու մը հա մա պա տաս խան և ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րով: Ի նչ վե-
րա բե րում է այն տե ղե կու թյա նը, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է 
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տրա մադ րեն այդ չա փա նի շի պահ պան ման մա սին, Ե ՄԱԴ-ը նշեց, որ, 
վեր ջի վեր ջո, ազ գային դա տա րա նը պետք է գնա հա տի, թե արդյոք մի-
ջո ցա ռու մը հա մա պա տաս խան էր և ան հրա ժեշտ` հիմն վե լով տրա մադր-
ված ա պա ցույց նե րի և դա տա վա րու թյան սե փա կան կա նոն նե րի վրա: 

Ե ՄԱԴ, Ռայն հարդ Պրի գը և այլոք ը նդ դեմ գեր մա նա կան 

« Լյուֆ թան զա» ա վի աըն կե րու թյան 

[Reinhard Prigge and Others v. Deutsche Lufthansa AG] 
 Գործ C-447/09, 13 սեպ տեմ բե րի, 2011թ. (Մեծ պա լատ)

 Ռայն հարդ Պրի գը, Մի քայել Ֆրո մը և Վոլ կեր Լամ բա խը եր կար տա-
րի ներ աշ խա տել են գեր մա նա կան « Լյուֆ թան զա» ա վի աըն կե րու թյու-
նում որ պես օ դա չու, այ նու հետև՝ չվեր թի կա պի տան ներ: Ե րբ նրանք 
դար ձան 60 տա րե կան, նրանց աշ խա տան քային պայ մա նա գիրն ավ-
տո մատ դա դա րեց վեց` հա մա ձայն կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի: Ի րենց 
հա մա րե լով տա րի քային խտ րա կա նու թյան զոհ, ի նչն ար գել վում էր 
«Աշ խա տան քում և մաս նա գի տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունք 
ա պա հո վե լու հա մար ընդ հա նուր հիմ քեր սահ մա նող» հրա հան գով 
(Խորհր դի թիվ 2000/78/ԵՀ հրա հանգ), նրանք հայց ներ կա յաց րին 
գեր մա նա կան դա տա րան` հայ տա րա րե լով, որ ի րենց աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րը չեն դա դա րեց վել գեր մա նա կան « Լյուֆ թան զա» 
ըն կե րու թյան հետ և պա հան ջե լով, որ այդ պայ մա նա գրե րը շա րու նակ-
վեն: Աշ խա տան քային հար ցե րով գեր մա նա կան դաշ նային դա տա րա-
նը (Bundesarbeitsgericht) հար ցում ո ւղ ղեց ԵՄԱԴ-ի ն՝ ճշ տե լու հա մար, 
թե ա րդյոք կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը, ո րն ան վտան գու թյան նկա տա-
ռում նե րով օ դա չու նե րի հա մար սահ մա նում է 60 տա րե կա նի շե մը, հա-
մա տե ղե լի էր ԵՄ իրա վուն քի հետ: 

Ե ՄԱԴ-ը հի շեց րեց նախ, որ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րը, ո րոնք կնք վում 
են սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե րի միջև, պետք է պահ պան վեն, ի նչ-
պես ան դամ պե տու թյուն նե րի ներ պե տա կան օրենք նե րը, տա րի քային 
խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման սկզ բուն քը, ո րն ըն դուն վել է որ պես ԵՄ 
ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք, և ո րին Հրա հան գով տր վել էր հա-
տուկ նշա նա կու թյուն աշ խա տան քի և մաս նա գի տու թյան ո լորտ նե րում: 
Օ դա չու նե րի գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փա կու մը նրանց 60 տա րե կան 
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դառ նա լու դեպ քում հե տապն դում է ո ւղ ևոր նե րի, օ դա նա վե րի թռիչ-
քի տա րածք նե րում գտն վող ան ձանց ան վտան գու թյան, ի նչ պես նաև 
հենց օ դա չու նե րի ան վտան գու թյան և ա ռող ջու թյան ե րաշ խա վոր ման 
նպա տա կը: Այս փաս տը կա րող է հիմ նա վո րել վե րա բեր մուն քի տար-
բե րու թյու նը և կո լեկ տիվ պայ մա նագ րում նման սահ մա նա փակ ման նա-
խա տե սու մը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ԵՄԱԴ-ը նշել է, որ մի ջազ գային և գեր-
մա նա կան օ րենսդ րու թյուն նե րը հա մա րում են, որ ան հրա ժեշ տու թյուն 
չկա ար գե լել օդա չու նե րին զբաղ վե լու ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ 60 տա-
րե կա նից հե տո, սա կայն բա վա կան է պար զա պես ո րոշ սահ մա նա փա-
կում ներ նա խա տե սել: Սա կայն Դա տա րա նը ո րո շեց, որ այդ տա րի քից 
հե տո թռ չե լու ար գել քը, ի նչ պես նա խա տես ված էր կո լեկ տիվ պայ մա-
նագ րում, ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում չէր կա րող հան դի սա նալ հան րային 
ա ռող ջու թյան և ան վտան գու թյան առու մով: Ա վե լին՝ նշեց, որ ո րո շա կի 
ֆի զի կա կան ու նա կու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը կա րող է հա մար վել ո րո-
շա կի մաս նա գի տա կան պա հանջ չվեր թային օ դա չո ւի գոր ծու նե ու թյան 
հա մար, ի սկ այդ ու նա կու թյուն նե րը կապ ված են նաև տա րի քի հետ: Քա-
նի որ այս պա հան ջը նպա տակ ու ներ ա պա հո վել օ դային ե րթ ևե կու թյան 
ան վտան գու թյու նը, այն հե տապն դել էր ի րա վա չափ նպա տակ, ո րը կա-
րող էր հիմ նա վո րել տա րի քի հիմ քով տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, շատ սահ մա նա փակ հան գա մանք նե րում մի այն այդ 
տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը կա րող է հիմ նա վոր վել: Այս կա պակ-
ցու թյամբ Ե ՄԱԴ-ը նշել է, որ մի ջազ գային և գեր մա նա կան իշ խա նու-
թյուն նե րը հա մա րում են, որ մինչև 65 տա րե կանն օ դա չու ներն ու նեն 
ֆի զի կա կան ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն ներն ի րենց մաս նա գի տու թյամբ 
աշ խա տե լու հա մար, նույ նիսկ ե թե 60-65 տա րե կա նում նրանք աշ խա-
տում են մի այն որ պես օ դա նա վի ան ձնա կազ մի ան դամ, ո ւր ներգ րավ-
ված են նաև 60 տա րե կա նից ա վե լի ե րի տա սարդ օ դա չու ներ: Մյուս կող-
մից՝ « Լյուֆ թան զայի» սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե րը սահ մա նել է ին 60 
տա րե կա նի շե մը, ո րի դեպ քում հա մար վում էր, որ չվեր թային օ դա չու-
նե րը չու նեն ֆի զի կա կան ան հրա ժեշտ ու նա կու թյուն ներն ի րենց մաս-
նա գի տու թյամբ աշ խա տե լու հա մար: Այս հան գա մանք նե րում Ե ՄԱԴ-ը 
հայ տա րա րեց, որ 60 տա րե կա նի շե մը, ո րը պար տադր վել էր սո ցի ա-
լա կան գոր ծըն կեր նե րի կող մից, հա մար վում էր ան հա մա չափ պա հանջ 
մի ջազ գային և գեր մա նա կան օ րենսդ րու թյան տե սան կյու նից, ո րոնք որ-
պես շեմ է ին սահ մա նել 65 տա րե կա նը:
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3.4.2.4 Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան և բա րե կե ցու թյան ու  
կր թու թյան հա մա տեքս տը [ Ձեռ նար կի 113-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, Պո նո մարյով ներն ը նդ դեմ Բուլ ղա րի այի [Pon-

omaryovi v. Bulgaria] 

(Գան գատ թիվ 5335/05), 21 հու նի սի, 2011թ.

 Հա մա ձայն ներ պե տա կան օ րենք նե րի` մի այն Բուլ ղա րի այի քա ղա քա-
ցի նե րը և օ տա րերկ րա ցի նե րի ո րոշ կա տե գո րի ա ներ ի րա վունք ու նեն 
ան վճար օ գտ վե լու տար րա կան և միջ նա կարգ կրթու թյու նից: Դի մու-
մա տու նե րը եր կու ռուս ա շա կերտ ներ են, որոնք այդ ժա մա նակ չու նե-
ին մշ տա կան կա ցու թյան ի րա վունք և ի րենց մոր հետ բնակ վում է ին 
Բուլ ղա րի ա յում: ՄԻ ԵԴ-ին ներ կա յաց րած ի րենց դի մու մում նրանք բո-
ղո քում են խտ րա կա նու թյան դրս ևո րու մից այն ա ռու մով, որ նրան ցից 
պա հանջ վել է վճա րել Բուլ ղա րի ա յում միջ նա կարգ կր թու թյու նը շա րու-
նա կե լու հա մար, ին չը նա խա տես ված չէ Բուլ ղա րի այի քա ղա քա ցի նե րի 
և մշ տա կան կա ցու թյան ի րա վունք ու նե ցող օ տա րերկ րա ցի նե րի հա-
մար: ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նեց, որ պե տու թյու նը կա րող էր ու նե նալ ի րա վա-
չափ պատ ճառ ներ՝ կարճ ժամ կետ նե րում կր ճա տե լով քիչ ռե սուրս ներ 
ու նե ցող հան րային ծա ռա յու թյան օգ տա գոր ծումն ա նօ րի նա կան միգ-
րանտ նե րի կող մից, ո րոնք՝ որ պես կա նոն, չեն մաս նակ ցում այդ ծա-
ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր մա նը: Մի ա ժա մա նակ ըն դու նե լով, որ 
կր թու թյու նը մի բնա գա վառ է, ո րի կազ մա կեր պու մը բարդ է, և ի րա-
կա նա ցու մը ծախ սա տար, և որ պե տու թյու նը պետք է հա վա սա րակշ-
ռի իր ի րա վա սու թյան ներ քո գտն վող ան ձանց կր թա կան կա րիք ներն 
ու սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րը. ի տար բե րու թյուն այլ հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե րի՝ կր թու թյունն ի րա վունք է, ո րն օգտվում է Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (ՄԻ ԵԿ) ո ւղ ղա կի պաշտ պա-
նու թյու նից: Այն նաև հան րային ծա ռա յու թյան շատ ա ռանձ նա հա տուկ 
տե սակ է, ո րն ո ւղ ղա կի ո րեն նպաս տում է ոչ մի այն շա հա ռու նե րի, այլև 
ծա ռա յում է հա սա րա կու թյան լայն գոր ծա ռույթ նե րին և ան հրա ժեշտ է 
մար դու ի րա վունք նե րի խթան ման և զար գաց ման հա մար: Դի մու մա-
տու նե րը չեն գտն վել ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով եր կիր մուտք գոր-
ծած ան ձանց ի րա վի ճա կում, ո րոնք պա հան ջում են հան րային ծա-
ռա յու թյուն նե րից, այդ թվում նաև՝ ան վճար կր թու թյու նից օ գտ վե լու 
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ի րա վունք: Նույ նիսկ ա ռանց մշտա կան կա ցու թյան ի րա վուն քի իշ-
խա նու թյուն նե րը ոչ մի հիմ նա րար ա ռար կու թյուն չեն ու նե ցել նրանց 
Բուլ ղա րի ա յում բնակ վե լու ա ռն չու թյամբ, ոչ էլ լուրջ մտադ րու թյուն ներ 
են ե ղել նրանց ար տաք սե լու ո ւղ ղու թյամբ: Ո ւս տի, դի մու մա տու նե րի 
դեպ քում հս տա կո րեն առ կա չեն ե ղել ա նօ րի նա կան ներ գաղ թի հոս քի 
դա դա րեց ման կամ հա կա դարձ ման ան հրա ժեշ տու թյան հետ կապ ված 
նկա տա ռում նե րը: Սա կայն բուլ ղա րա կան իշ խա նու թյուն նե րը հաշ վի 
չեն ա ռել այս գոր ծոն նե րից և ոչ մե կը, ոչ էլ ներ պե տա կան օ րենսդ-
րու թյունն էր նա խա տե սել դպրո ցի վար ձի վճա րում նե րից ա զատ վե լու 
հնա րա վո րու թյուն: Հաշ վի առ նե լով այս գոր ծի ա ռանձ նա հա տուկ հան-
գա մանք նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, միջ նա կարգ կր թու թյուն ստա նա լու 
հա մար դի մու մա տու նե րից վճար ման պա հան ջը, կապ ված ի րենց քա-
ղա քա ցի ու թյան և ներ գաղ թո ղի կար գա վի ճա կի հետ, հիմ նա վոր ված 
չի հա մար վել: 

 ՄԻ ԵԴ, Շտում մերն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի 

[Stummer v. Austria][ՄՊ] 
(Գան գատ թիվ 37452/02), 7 հու լի սի, 2011թ.

 Դի մու մա տուն, ով ա զա տազրկ ման ը նդ հա նուր քսա նութ տար վա ըն-
թաց քում եր կար ժա մա նակ աշ խա տել է բան տում, ը ստ ավստ րի ա կան 
օ րեն քի՝ չէր կա րող ը նդ գրկ վել ծե րու թյան կեն սա թո շա կային հա մա-
կար գում: 1994-ից ի վեր բան տում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մար նա ը նդ գրկ վել էր գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյան 
հա մա կար գում, ի սկ ա զատ վե լուց հետո ստա ցել էր գոր ծազր կու թյան 
նպաստ և ան հա պաղ օգ նու թյան վճար ներ: ՄԻ ԵԴ-ը հի շեց րեց, որ 
կեն սա թո շակ նե րի ո լոր տում պե տու թյուն ներն օ գտ վում են հայե ցո ղու-
թյան լայն շր ջա նակ նե րից, և այս հար ցը պետք է դի տարկ վի որ պես 
բան տային աշ խա տան քի և բան տար կյալ նե րի սո ցի ա լա կան ա պա-
հո վու թյան ը նդ հա նուր հա մա կար գի մեկ մաս: Բան տար կյալ նե րի սո-
ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցում գո յու թյուն չու նի եվ րո պա կան 
ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թյուն: Այն դեպ քում, ե րբ Եվ րո պայի խորհր դի 
ան դամ պե տու թյուն նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը բան տար-
կյալ նե րի հա մար նա խա տե սում է ո րո շա կի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու-
թյուն, դրանց մի այն մի փոքր մասն է բան տար կյալ նե րին ը նդ գր կում 
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ծե րու թյան կեն սա թո շա կային հա մա կար գում: Ո րոշ պե տու թյուն ներ, 
ի նչ պես Ա վստ րի ան, բան տար կյալ նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս կա տա րել կա մա վոր վճա րում ներ: Ա վե լին՝ ա վստ րի ա կան օ րենքն 
ար տա ցո լում էր ազ գային սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյան հա մա-
կար գե րում աշ խա տած բան տար կյալ նե րի հա մար ա ռող ջու թյան և 
պա տա հար նե րից ա պա հո վագր ման մի տու մը, ի սկ 1994-ից ի վեր բան-
տար կյալ ներն ը նդ գրկ վել է ին գոր ծազր կու թյան ա պա հո վագ րու թյան 
հա մա կար գում: Այս փաս տը կար ևոր էր նրա նով, որ դի մու մա տուն, ո րը 
ծե րու թյան թո շա կի ի րա վունք չու ներ, չէր մնա ցել առանց սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան: Պա տի ժը կրե լուց հե տո նա ստա ցել էր գոր ծազր կու-
թյան նպաստ և հե տա գա յում ան հա պաղ օգ նու թյան վճար ներ, ո րոնք 
լրաց վել է ին բնա կա րա նային նպաս տով, ո րոնց ը նդ հա նուր գու մա-
րը կազ մել էր 720 եվ րո, ո րը հա մա պա տաս խա նում է Ա վստ րի ա յում 
կեն սա թո շա կի նվա զա գույն մա կար դա կին: Ամ փո փե լով` փո փոխ վող 
ստան դարտ նե րի հա մա տեքս տում Պայ մա նա վոր վող պե տու թյա նը չի 
կա րե լի է քն նա դա տել ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գին ա ռաջ նա-
հեր թու թյուն տա լու հա մար, ո րն ա վե լի հա մա պա տաս խան է հա մա րել 
ա զա տու մից հե տո բան տար կյալ նե րի վե րաին տեգր ման հա մար: Այն 
դեպ քում, ե րբ Ա վստ րի այից պա հանջ վում է վե րա նայել այս գոր ծով 
բարձ րաց ված խն դիր նե րը, ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րեց, որ բան տար կյալ նե րին 
ծե րու թյան կեն սա թո շա կային հա մա կար գում չընդգր կե լը չի գերա զան-
ցել այս ո լոր տում շնորհ ված հայե ցո ղու թյան լայն շր ջա նակ նե րը:

3.4.3.1 Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան և ապ րանք նե րի ու  
ծառա յու թյուն նե րի, այդ թվում բնա կա րա նի  
մատ չե լի ու թյան հա մա տեքս տը  [ Ձեռ նար կի 119-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, Բահն ը նդ դեմ Միացյալ Թագավորության [Bah v. 

the United Kingdom] 

(Գան գատ թիվ 56328/07), 27 սեպ տեմ բե րի, 2011թ.

 Դի մու մա տո ւին, ով Սի ե րա Լե ո նե ի քա ղա քա ցի էր, Միացյալ 
Թագավորությունում տր վել էր ա նո րոշ ժամ կե տով բնակ վե լու ի րա-
վունք: Հե տա գա յում նրա ան չա փա հաս որ դուն թույ լատր վեց մի ա նալ 
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մորն այն պայ մա նով, որ նրանք չդի մեն հան րային ֆոն դե րի օգ նու-
թյա նը: Տղայի ժա մա նու մից քիչ ան ց դի մու մա տո ւի վար ձա տուն նրան 
տե ղե կաց րեց, որ տղան չի կա րող մնալ նրա կող մից վարձ ված սե-
նյա կում: Այ նու հետև նա դի մեց տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րին բնա-
կա րան գտ նե լու հար ցում ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար: Տե ղա-
կան մար մի նը հա մա ձայ նեց ա ջակ ցել, սա կայն, քա նի որ դի մու մա տո ւի 
որ դին են թա կա էր ներ գաղ թային ծա ռա յու թյուն նե րի վե րահսկ մա նը, 
հրա ժար վեց նրան շնոր հել ա ռաջ նա հեր թու թյուն, ո րի ի րա վուն քը նա 
սո վո րա բար ու ներ որ պես ոչ մի տում նա վոր ա նօթ ևան մնա ցած ան ձ, 
ո րն իր խնամ քի տակ ու ներ ան չա փա հաս ե րե խա: ՄԻ ԵԴ-ը գտավ, որ 
դի մու մա տո ւի նկատ մամբ տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քը բխում էր 
նրա տղայի ներ գաղ թային պայ մա նա կան կար գա վի ճա կից և ոչ ազ-
գային ծա գու մից: Հաշ վի առ նե լով ներ գաղ թային կար գա վի ճա կում 
նե րառ ված ը նտ րու թյան տար րը` այս հիմ քով տար բե րակ ված վե րա-
բեր մուն քի հա մար պա հանջ վող հիմ նա վո րումն այն քան էլ ծան րակ շիռ 
չէր, որ քան ան բա ժա նե լի և ան փո փոխ ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րի, 
օ րի նակ՝ սե ռի կամ ռա սայի հիմ քով տար բե րակ ման դեպ քում: Նմա նա-
պես, քա նի որ գոր ծի ա ռար կան` կա րի քա վոր նե րի հա մար բնա կա րա-
նի ա պա հո վու մը, բա ցար ձա կա պես սո ցի ալ-տն տե սա կան բնույ թի է, 
կա ռա վա րու թյա նը շնորհ ված հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ նե րը հա րա բե-
րա կա նո րեն լայն է ին: Այս տեղ հար ցը չէր վե րա բե րում դի մու մա տո ւի 
ա ռաջ նա հերթ կա րի քի կա մա յա կան մերժ մա նը: Իր տղային Միացյալ 
Թագավորություն բե րե լիս նա լի ո վին տե ղյակ է ե ղել վեր ջի նիս կար-
գա վի ճա կի հետ կապ ված պայ մա նին, և դի մու մա տուն ի րա պես հա մա-
ձայն վել էր չդի մել հան րային մի ջոց նե րին: Հիմ նա վո րե լի էր տար բե րա-
կում ան ցկաց նել ան ձանց միջև, ով քեր ա պա վի նում են ա ռաջ նա հերթ 
կա րիք նե րի կար գա վի ճա կին, քա նի որ ա պօ րի նի են գտն վում Միացյալ 
Թագավորությունում, կամ պայ մա նի, ո րով նրանք չեն կա րող դի մել 
պե տա կան ֆոն դե րին, և այ լոց միջև: Օրենսդ րու թյու նը հե տապն դում 
էր ի րա վա չափ նպա տակ՝ մաս նա վո րա պես իր սա կավ ռե սուրս ներն 
ար դա րա ցի ո րեն բաշ խե լով դի մող նե րի տար բեր կա տե գո րի ա նե րին: 
Ա ռանց թե րագ նա հա տե լու ան հանգս տու թյու նը, ո րը դի մու մա տուն 
ապ րել էր անօթ ևա նու թյան սպառ նա լի քի ար դյուն քում, ՄԻ ԵԴ-ը 
նշեց, որ իրա կա նում նա եր բեք ա նօթ ևան չի ե ղել, և կային այլ նոր-
մա տի վային պար տա կա նու թյուն ներ, ո րոնք կա րող է ին տե ղա կան 
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մար մին նե րին պար տադ րել ա ջակ ցել նրան և նրա որ դուն, ե րբ ա նօթ-
ևա նու թյան սպառ նա լի քին ի նք նին ար դեն դրս ևոր վել էր: Այս դեպ քում 
դի մու մա տո ւի նկատ մամբ ցու ցա բեր վել էր նույն վե րա բեր մուն քը, ին չը 
կցու ցա բեր վեր ա ռաջ նային կա րի քի հաս տատ ման դեպ քում: Տե ղա կան 
մար մինն օգ նել էր նրան այլ ար վար ձա նում գտ նե լու մաս նա վոր վար-
ձա կա լու թյուն և ա ռա ջարկ վել էր տասնյոթ ա միս ժամ կե տով զբա ղեց-
նել սո ցի ա լա կան բնա կա րան նույն ար վար ձա նի տա րած քում: Ո ւս տի, 
դի մու մա տո ւի նկատ մամբ դրս ևոր ված տար բե րակ ված վե րա բեր մուն-
քը ող ջամ տո րեն և օբյեկ տի վո րեն հիմ նա վոր ված է ե ղել: 

3.5.1 «Անձ նա կան» ո լորտ` ան ձնա կան և ըն տա նե կան 
կյանք, որ դեգ րում, բնա կա րան և ա մուս նու թյուն 
[ Ձեռ նար կի  124-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, Շե րի ֆե Յի ղիթն ը նդ դեմ Թուր քի այի [Şerife Yiğit 

v. Turkey] [ՄՊ] 

(Գան գատ թիվ 3976/05), 2 նոյեմ բե րի, 2010թ. 

Դի մու մա տուն 1976-ին ա մուս նա ցել էր կրո նա կան ծե սե րի հա մա ձայն: 
Նրա ա մու սի նը մա հա ցել էր 2002թ.: 2003-ին նա իր և իր ա ղջ կա ա նու-
նից հայց ներ կա յաց րեց դա տա րան ա մուս նու թյան ի րա վա կան ճա-
նաչ ման և ա ղջ կան քա ղա քա ցի ա կան ռե գիստ րում որ պես իր ա մուս-
նու դուստր գրանց ման հա մար: Շրջա նային դա տա րանն ըն դու նեց 
ե րկ րորդ պա հան ջը, սա կայն մեր ժեց ա մուս նու թյան վե րա բե րյալ պա-
հան ջը: Դի մու մա տուն դի մել էր նաև կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամ 
իր հան գու ցյալ ա մուս նու թո շա կը և բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան 
նպաստ նե րը ի րեն և իր ա ղջ կան փո խան ցե լու հա մար: Նպաստ նե րը 
տրա մադր վել է ին ա ղջ կան և ոչ մո րը այն հիմ քով, որ ա մուս նու թյունն 
օ րեն քով չի ճա նաչ վել: ՄԻ ԵԴ-ը նշեց, որ, հա մա ձայն ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյան և նա խա դե պային ի րա վուն քի, մի այն քա ղա քա ցի ա-
կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ա մուս նա ցած ան-
ձինք կա րող են օ գտ վել ի րենց հան գու ցյալ ա մու սին նե րի սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան ի րա վունք նե րից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դի մու մա տուն չէր 
կա րող պն դել, որ նա ի րա վա չափ ա կն կա լիք ներ է ու նե ցել իր կո ղակ ցի 
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ի րա վունք նե րի հի ման վրա սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան նպաստ նե րը 
ստա նա լու ա ռու մով, քա նի որ քա ղա քա ցի ա կան ա մուս նու թյու նը կար-
գա վո րող նյու թա կան և ֆոր մալ պայ ման նե րը պարզ է ին և հա սա նե լի, 
ի սկ նման ա մուս նու թյան ձևա կեր պու մը հս տակ էր և չա փա զանց ծանր 
բեռ չէր շա հագր գիռ ան ձանց հա մար: Ա վե լին՝ դի մու մա տուն իր տրա-
մադ րու թյան տակ բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ (ք սան վեց տա րի) է 
ու նե ցել քա ղա քա ցի ա կան ա մուս նու թյուն գրան ցե լու հա մար: Հետ ևա-
բար նրա պն դում նե րը, թե դրու թյու նը կար գա վո րե լուն ո ւղղ ված իր 
ջան քե րը հան դի պել են խո չըն դոտ նե րի վար չա կան ըն թա ցա կար գե րի 
դժ վար բնույ թի և դան դա ղու թյան պատ ճա ռով, չեն կա րող հիմ նա վոր-
վել: Բա ցի այդ, այն փաս տը, որ դի մու մա տուն և իր ա մու սինն ը նտ րել 
է ին ա մուս նու թյան կրո նա կան տար բե րա կը և չէ ին գրան ցել քա ղա-
քա ցի ա կան ա մուս նու թյուն, չի ա ռա ջաց րել վար չա կան կամ քրե ա կան 
տույ ժեր, ո րոնք կխան գա րե ին նրան ար դյու նա վետ ըն տա նե կան կյանք 
ու նե նալ: ՄԻ ԵԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծը չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես պե-
տու թյա նը կրո նա կան ա մուս նու թյու նը ճա նա չե լու պար տադ րանք, կամ 
այն չի կա րող պա հան ջել, որ պե տու թյու նը նա խա տե սի հա տուկ ռե ժիմ 
չա մու սա նա ցած զույ գե րի ո րո շա կի կա տե գո րի այի հա մար: Ո ւս տի, այն 
փաս տը, որ դի մու մա տուն, գոր ծող օ րեն քի հա մա ձայն, չի ու նե ցել ժա-
ռան գոր դի կար գա վի ճակ, չի նշա նա կում, որ խախտ վել են 8-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված նրա ի րա վունք նե րը:

4.2 Սեռ [ Ձեռ նար կի  140-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, Ա նդր լեն ը նդ դեմ Չե խի այի Հան րա պե տու թյան 

[Andrle v. the Czech Republic] 

(Գան գատ թիվ 6268/08), 17 փետր վա րի, 2011թ.

 Դի մու մա տուն, ով եր կու ե րե խա նե րի հայր էր, գան գատ էր ներ կա յաց-
րել այն մա սին, որ ի տար բե րու թյուն կա նանց՝ գո յու թյուն չու նի կեն-
սա թո շա կային տա րի քի շե մի նվա զե ցում այն տղա մարդ կանց հա մար, 
ով քեր ե րե խա ներ է ին մե ծաց րել: ՄԻ ԵԴ-ն ըն դու նեց, որ վի ճարկ վող 
մի ջո ցա ռու մը հե տապն դում էր ի րա վա չափ նպա տակ՝ փոխ հա տու ցե-
լու հա մար փաս տա ցի ան հա վա սա րու թյուն նե րը և դժ վա րու թյուն նե-
րը, ո րոնք բխում է ին նախ կին Չե խոս լո վա կի այի ա ռանձ նա հա տուկ 
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պատ մա կան հան գա մանք նե րից, ո ւր կա նայք պա տաս խա նա տու է ին 
ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, ըն տա նի քի հա մար` մի ա ժա մա նակ 
լի նե լով աշ խա տան քի ճնշ ման տակ: Նման հան գա մանք նե րում ներ-
պե տա կան մար մին ներն ա վե լի լավ կա րող է ին ո րո շել, թե որ պա հին 
տղա մարդ կանց նկատ մամբ ա նար դա րա ցի ու թյու նը կա րող էր գե րա-
զան ցել դրա կան գոր ծո ղու թյան մի ջո ցով կա նանց ան բա րեն պաստ 
ի րա վի ճա կի շտկ ման ան հրա ժեշ տու թյա նը: 2010 –ին չե խա կան կա ռա-
վա րու թյունն ար դեն ձեռ նար կել էր ա ռա ջին կոնկ րետ քայ լե րը կեն-
սա թո շա կային տա րի քի հա վա սա րեց ման ո ւղ ղու թյամբ` կա տա րե լով 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք վե րաց րին կեն սա թո շա կային 
տա րի քի շե մի նվա զե ցու մը մեկ ե րե խա ու նե ցող կա նանց հա մար, և բա-
րե փո խում ներն ո ւղ ղեց դե պի կեն սա թո շա կային տա րի քի ը նդ հա նուր 
բարձ րաց մա նը` ան կախ ե րե խա նե րի թվից: Հաշ վի առ նե լով ժո ղովր-
դագ րա կան տե ղա շար ժե րի և սե ռե րի դե րա կա տար ման ըն կալ ման 
փո փո խու թյուն նե րի աս տի ճա նա կան բնույ թը, ի նչ պես նաև կեն սա թո-
շա կային ո ղջ բա րե փո խում ներն ա վե լի լայն հա մա տեքս տում դի տար-
կե լու դժ վա րու թյուն նե րը` պե տու թյու նը չի կա րող քն նա դատ վել ա րագ 
քայ լե րով ամ բող ջա կան բա րե փոխ ման փո խա րեն իր կեն սա թո շա-
կային հա մա կարգն աս տի ճա նա բար փո փո խե լու հա մար: Տվյալ գոր ծի 
հա տուկ հան գա մանք նե րի ա ռու մով ներ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
մո տե ցու մը շա րու նակ վում էր հա մար վել ող ջամ տո րեն ու օբյեկ տի վո-
րեն հիմ նա վոր ված, մինչև սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան փո փո խու-
թյուն նե րը կվե րաց նեն կա նանց նկատ մամբ հա տուկ վե րա բեր մուն քի 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ան հա վա սա րու թյան շտկ մանն ո ւղղ ված մի ջո-
ցա ռում նե րի ժամ կետ նե րը և շր ջա նակ նե րը չեն կա րող ա կն հայ տո րեն 
ող ջա միտ չհա մար վել և չեն գե րա զան ցել այս ո լոր տում պե տու թյուն նե-
րին շնորհ ված հայե ցո ղու թյան լայն սահ ման նե րը: 

Ե ՄԱԴ, Ազ գային կեն սա թո շա կային հիմ նադ րամն  

ը նդ դեմ Էլիզա բեթ Բրոո ւե րի [Rijksdienst voor Pensioenen 

v. Elisabeth Brouwer]   Գործ C-577/08, 29 հու լի սի, 2010թ. 

Տի կին Բրոո ւե րը, լի նե լով Բել գի այի ռե զի դենտ, 1960-1998թթ. աշ խա-
տել էր Նի դեռ լանդ նե րում: Դա դա րեց նե լով աշ խա տան քը` նա ի րա-
վունք ու ներ Բել գի այից թո շակ ստա նալ 65 տա րե կա նից, ո րից հե տո 
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պա տաս խա նատ վու թյու նը փո խանց վում էր հո լան դա կան պե տու թյա-
նը: Բել գի ան տրա մադ րեց թո շա կը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա նի որ նա աշ-
խա տել էր ԵՄ մեկ այլ ան դամ պե տու թյու նում, թո շա կը հաշ վարկ վում 
էր պե տու թյան կող մից ա մեն տա րի սահ ման վող պայ մա նա կան և մի-
ա տե սակ տո կո սադ րույ քով աշ խա տա վար ձի հի ման վրա: Մինչև 1995թ. 
այս պայ մա նա կան աշ խա տա վար ձե րի գու մա րը տար բեր էր տղա-
մարդ կանց և կա նանց դեպ քում: Տի կին Բրոո ւե րը վի ճար կեց իր թո շա-
կի գու մա րը` հիմն վե լով խտ րա կա նու թյան ա նօ րի նա կա նու թյան վրա: 
Բել գի ան պն դել էր, որ ոչ մի խտ րա կա նու թյուն չէր դրս ևոր վել, քա նի 
որ տար բե րու թյու նը հիմ նա վոր ված էր օբյեկ տիվ հիմ քով. փաս տա ցի 
աշ խա տա վար ձե րը տար բեր վում են, ո ւս տի, թո շա կի հաշ վար կը պետք 
է ար տա ցո լեր այն: Խորհր դի թիվ 79/7/ԵՏՀ հրա հան գը, ո րը ներ մու-
ծում է սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ո լոր տում տղա մարդ կանց և կա-
նանց միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը, պետք է կի րառ վեր 
ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րում 1984-ի դեկ տեմ բե րից: 

Այն ժա մա նակ, ե րբ գործն ար դեն ներ կա յաց վել էր Ե ՄԱԴ, Բել գի ան ըն-
դու նեց ան հա վա սար վե րա բեր մուն քի փաս տը և ը նդ գծեց այն շտ կե լու 
հա մար նա խա ձեռ նած քայ լե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, Ե ՄԱԴ-ը հա մա րեց, 
որ հրա հանգն ար գե լում է նման օրենսդ րա կան դրույթ նե րը հրա հան գի 
ու ժի մեջ մտ նե լու ամ սաթ վից հե տո: Հրա հան գի կի րառ ման ամ սաթ վից 
ա ռաջ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տվյալ օ րենսդ րու թյու նը դուրս 
էր ԵՄԳՊ-ի հա վա սար վար ձատ րու թյան հար ցե րը կար գա վո րող 157-
րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րից (Ե ՀՊ-ի նախ կին 141-րդ հոդ ված): Ե ՄԱԴ-ը 
նաև մեր ժեց ըն դու նել բել գի ա կան կա ռա վա րու թյան փաս տարկն այն 
մա սին, որ կա նո նա կար գի ժա մա նա կա վոր կի րա ռու մը պետք է սահ-
մա նա փակ վեր (ի նչ պես Բար բեր [Barber] C-262/88 գոր ծում), սա կայն 
մի այն պարտ քե րի հետ կապ ված տո կո սադ րույք նե րի ա ռու մով: Դա-
տա րա նը հա մա րեց, որ ֆի նան սա կան նկա տա ռում ներն ի նք նին չեն 
կա րող հիմ նա վո րել նման սահ մա նա փա կու մը: Բա ցի դրա նից, պետք 
է լի նի կար ևոր օբյեկ տիվ ի րա վա կան ան հս տա կու թյուն ԵՄ ի րա վուն-
քի դրույթ նե րի կի րառ ման հար ցում: Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ այս տեղ այդ 
դեպ քը չէր, և որ բել գի ա կան իշ խա նու թյուն ներն ի րա վունք չու նե ին ըն-
դու նել այն տե սա կե տը, որ աշ խա տա վար ձե րի ան հա վա սա րու թյու նը 
կապ ված էր ա վե լի շուտ օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րի, քան պարզ խտ րա-
կա նու թյան հետ: Ոչ էլ ԵՄ ի րա վուն քին ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
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հա մա պա տաս խա նու թյունն ա պա ցու ցե լու հա մար բել գի ա կան կա ռա-
վա րու թյու նը պետք է հիմն վեր այն փաս տին, որ Եվ րո պա կան հանձ-
նա ժո ղովն իր դեմ հայց չէր ներ կա յաց րել: 

Ե ՄԱԴ, Դի տա Դա նո սան ը նդ դեմ «ԼԿԲ Լի զինգ» ՍՊԸ-ի 

[Dita Danosa v. LKB Līzings SIA] 
 Գործ C-232/09, 11 նոյեմ բե րի, 2010թ. 

Լատ վի ա կան դա տա րա նի հար ցու մը վե րա բե րում էր Խորհր դի աշ խա-
տա վայ րում հղի աշ խա տող նե րի ա ռող ջու թյան և ան վտան գու թյան 
վե րա բե րյալ 92/85/ԵՏՀ հրա հան գին: Հրա հան գը ԵՄ ան դամ պե տու-
թյուն նե րից պա հան ջում է ար գե լել աշ խա տան քային պայ մա նագ րի դա-
դա րե ցու մը հղի ու թյան սկզ բից սկսած մինչև մայ րու թյան ար ձա կուր դի 
ա վար տը: Ե ՄԱԴ-ին խնդրել է ին պար զա բա նել, թե ա րդյոք այս ար գել-
քը կի րառ վում է այն դեպ քում, ե րբ տվյալ շա հագր գիռ ան ձը հան րային 
ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի ան դամ է, և որ նա, ը ստ հրա հան-
գի, կա րող է հա մար վել որ պես աշ խա տող: Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ 
էր հս տա կեց նել կա ռա վար ման խորհր դի ան դամ նե րի դե րը և նրանց 
շնորհ ված գոր ծո ղու թյուն նե րում ի նք նու րույ նու թյան մա կար դա կը` հաշ-
վի առ նե լով, որ տվյալ ըն կե րու թյու նը վե րահսկ վում էր նաև բաժ նե-
տե րե րի ժո ղո վի և հո գա բար ձու նե րի խորհր դի կող մից: Այս գոր ծում 
ան հրա ժեշտ էր նաև հաշ վի առ նել Խորհր դի աշ խա տան քի, մաս նա գի-
տա կան ու սուց ման և աշ խա տան քային պայ ման նե րի մատ չե լի ու թյան 
ա ռու մով կա նանց և տղա մարդ կանց միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի 
մա սին 76/207/ԵՏՀ հրա հան գը: 

Ե ՄԱԴ-ը հա մա րեց, որ ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի ան դա մին 
պետք է տր վի աշ խա տո ղի կար գա վի ճակ, ե թե նա ծա ռա յու թյուն ներ է 
մա տու ցում այդ կազ մա կեր պու թյա նը և հա մար վում է դրա ան բա ժա-
նե լի մա սը. տնօ րեն նե րի խորհր դի ան դամ նե րի աշ խա տանքն ի րա-
կա նաց վում էր ի նչ-որ ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն կե րու թյան մեկ այլ 
մարմ նի են թա կա յու թյան և վե րահսկ ման ներ քո, և ե թե խորհր դի ան-
դա մը վար ձատր վել է այդ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման դի-
մաց: Խորհր դի 92/85/ԵՏՀ հրա հան գը պետք է մեկ նա բան վի որ պես 
ներ պե տա կան այն դրույթ նե րի ար գելք, ո րոնց հա մա ձայն խորհր դի 
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ան դա մը կա րող է հե ռաց վել իր պաշ տո նից ա ռանց սահ մա նա փակ-
վե լու, թե տվյալ ան ձը «հ ղի աշ խա տող է», թե ոչ: Բա ցի այդ, ԵՄԱԴ-ը 
ո րո շեց, որ ե թե նույ նիսկ աշ խա տո ղը չի կա րող դա սա կարգ վել որ-
պես «հ ղի աշ խա տող» Խորհր դի 92/85/ԵՏՀ հրա հան գի ա ռու մով, 
խորհր դի ան դա մի հե ռա ցու մը, կապ ված հիմ նա կա նում հղի ու թյան 
հետ, կա րող է վե րա բե րել մի այն կա նանց, ո ւս տի հա մար վում է ո ւղ-
ղա կի սե ռային խտ րա կա նու թյուն, ո րը հա կա սում է Խորհ դի 76/207/
ԵՀՏ հրա հան գին: 

Ե ՄԱԴ, « Փորձ նա կան գնում ներ սպա ռող նե րի բել գի ա-

կան ա սո ցի ա ցի ա» ՀԿ-ն ը նդ դեմ Նա խա րար նե րի խորհր-

դի [Association belge des Consommateurs Test-Achats 

ASBL  and Others v. Conseil des ministres] 
 Գործ C-236/09, 1 մար տի, 2011թ. (Մեծ պա լատ)

 Բել գի ա կան օ րենսդ րու թյու նը թույլ է տա լիս ա պա հո վագ րող նե րին 
օգ տա գոր ծել սե ռը՝ որ պես պարգ ևավ ճար նե րի և նպաստ նե րի հաշ-
վարկ ման գոր ծոն: Սա ի րա կա նաց վում է Խորհր դի 2004/113/ԵՀ հրա-
հան գի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ դրույ թի հի ման վրա: Դի մու մա տու նե րը պն դում 
են, որ այս դրույթն օգ տա գոր ծող բել գի ա կան օ րեն քը հա կա սում է 
տղա մարդ կանց և կա նանց միջև հա վա սա րու թյան սկզ բուն քին: Բել-
գի այի սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հար ցում է ո ւղ ղել Ե ՄԱԴ-ին, 
թե ա րդյոք Խորհր դի 2004/113/ԵՀ հրա հան գի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տը հա մա տե ղե լի է Եվ րո պա կան մի ու թյան մա սին պայ մա նագ րի 6-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հետ, և մաս նա վո րա պես, այդ դրույ թով ե րաշ-
խա վոր ված խտ րա կա նու թյան ար գել քի ու հա վա սա րու թյան սկզ բուն-
քի հետ:

 Նախ Ե ՄԱԴ-ը ման րա մասն ներ կա յաց րեց ԵՄ ի րա վուն քի դրույթ նե-
րը, ո րոնք սահ մա նել է ին տղա մարդ կանց և կա նանց միջև հա վա սար 
վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քը: Այն հի շեց րեց, որ հրա հան գի ըն դուն ման 
ժա մա նակ սե ռի հետ կապ ված ակ տո ւա րային գոր ծոն նե րը լայ նո-
րեն օգ տա գործ վում է ին ա պա հո վագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կող-
մից, ո ւս տի, ան ցու մային ժա մա նա կաշր ջա նի առ կա յու թյու նը տե ղին 
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էր: Ե րբ Հրա հան գի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը նա խա տե սում էր, որ 
պարգ ևավ ճար նե րի և նպաստ նե րի տար բե րու թյու նը, ո րը բխում 
է հաշ վարկ ման ժա մա նակ սե ռի՝ որ պես գոր ծոն օգ տա գոր ծու մից, 
պետք է վե րա նար 2007թ. դեկ տեմ բե րի 21-ից: Նույն դրույ թը թույլ էր 
տա լիս ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րին ա նո րոշ ժամ կե տով թույ լատ-
րել պարգ ևավ ճար նե րի և նպաստ նե րի հա մա չափ տար բե րու թյուն-
ներ, ե թե սե ռի օգ տա գոր ծու մը ո րո շիչ գոր ծոն էր հա մա պա տաս խան 
և ճշգ րիտ ակ տո ւա րային և վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման վրա 
ռիս կե րի գնա հատ ման հա մար: Ներ պե տա կան օրեն քում Հրա հան գի 
դրույթ նե րի ներ մու ծու մից հինգ տա րի հե տո` 2012թ. դեկ տեմ բե րի 21-
ից սկ սած, ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է վե րա նայեն այս բա-
ցա ռու թյուն նե րի հիմ նա վո րում նե րը` հաշ վի առ նե լով ա մե նա վեր ջին 
ակ տո ւա րային և վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ի սկ Հանձ նա ժո ղո վը 
հրա հան գի ներդր ման ամ սաթ վից ե րեք տա րի հե տո պետք է զե կույց 
ներ կա յաց նի: 

Խոր հուր դը կաս կած ներ հայտ նեց ա պա հո վագ րու թյան շա հա ռու 
տղա մարդ կանց և կա նանց հա մա պա տաս խան ի րա վի ճակ նե րի հա-
մե մա տե լի ու թյան վե րա բե րյալ̀  հաշ վի առ նե լով ա պա հո վագր ված 
ռիս կե րը (ո րը հիմն ված է վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վրա), ո րոնք 
կա րող են տար բեր լի նել տղա մարդ կանց և կա նանց հա մար: Ե ՄԱԴ-ը 
չըն դու նեց այս փաս տար կը` նշե լով, որ Հրա հան գը հիմն ված էր այլ 
նա խադ րյալ նե րի վրա, որ տղա մարդ կանց ու կա նանց միջև հա վա-
սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քի կի րառ ման ա ռու մով ա պա հո վագ-
րա կան պարգ ևավ ճար նե րի և նպաստ նե րի հետ կապ ված տղա մարդ-
կանց և կա նանց հա մա պա տաս խան ի րա վի ճակ նե րը հա մե մա տե լի 
է ին: Հետ ևա բար առ կա էր վտանգ, որ 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կա-
րող էր ա նո րոշ ժամ կե տով թույ լատ րել տղա մարդ կանց ու կա նանց 
միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի բա ցա ռու թյուն նե րը: Նման դրույ թը 
խո չըն դո տում է տղա մարդ կանց ու կա նանց միջև հա վա սար վե րա-
բեր մուն քի նպա տա կի ի րա կա նաց մա նը: Հետ ևա բար, Ե ՄԱԴ-ն ըն դու-
նեց այն տե սա կե տը, որ 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը պետք է ան վա վեր 
հա մար վի հա մա պա տաս խան ժամ կե տի` 2012թ. դեկ տեմ բե րի 21-ից 
հե տո: 
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4.3 Սե ռա կան կողմ նո րո շում [Ձեռ նար կի 151-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, Շալկն ու Կոպֆն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի  

[Schalk and Kopf v. Austria] 

(Գան գատ թիվ 30141/04), 24 հու նի սի, 2010թ. 

2002թ. մի ա սե ռա կան զույ գը հա մա պա տաս խան մարմ նին դի մել էր 
ա մուս նու թյան թույ լատ րու թյուն ստա նա լու հա մար: Այս ժա մա նակ 
ներ պե տա կան օ րեն քի հա մա ձայն ա մուս նու թյու նը կա րող էր կա յա նալ 
տար բեր սե ռի ան ձանց միջև, ո ւս տի, դի մու մա տու նե րի դի մու մը մերժ-
վեց: Ա վստ րի ա յում 2010թ. հուն վա րի 1-ին ու ժի մեջ մտավ գրանց ված 
մի ու թյան մա սին օ րեն քը, ո րը նպա տակ ու ներ մի ա սե ռա կան զույ գե-
րին տրա մադ րել ֆոր մալ մե խա նիզմ ներ ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րի 
ճա նաչ ման և դրանց ի րա վա կան ո ւժ հա ղոր դե լու հա մար: Նախ ՄԻ-
ԵԴ-ն ու սում նա սի րեց, թե ա րդյոք ՄԻ ԵԿ-ի 12-րդ հոդ վա ծը, ո րն ա մուս-
նու թյան իրա վունք էր տա լիս «տ ղա մարդ կանց և կա նանց», կա րող 
էր կի րառ վել դի մու մա տու նե րի դեպ քում: Չնա յած Եվ րո պայի խորհր-
դի մի այն վեց ան դամ պե տու թյուն ներն են թույ լատ րել մի ա սե ռա կան 
ա մուս նու թյուն նե րը` ՄԻ ԵԴ-ը նշեց, որ Եվ րո պա կան մի ու թյան Հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րի խար տի այի ա մուս նու թյան վե րա բե րյալ դրույ-
թում չկա հղում տղա մարդ կանց և կա նանց վե րա բե րյալ̀  թույլ տա լով 
եզ րա կաց նել, որ բո լոր հան գա մանք նե րում ա մուս նու թյան ի րա վուն քը 
չպետք է սահ մա նա փակ վի մի այն տար բեր սե ռե րի ան ձանց ա մուս-
նու թյամբ: Հետ ևա բար չի կա րե լի եզ րա կաց նել, որ 12-րդ հոդ վա ծը չի 
կի րառ վում դի մու մա տու նե րի դեպ քում: Մի ա ժա մա նակ Խար տի ան մի-
ա սե ռա կան ա մուս նու թյուն նե րի թույ լատր ման կամ ար գել ման մա սին 
ո րո շու մը թո ղել էր ան դամ պե տու թյուն նե րի ներ պե տա կան օ րենք նե րի 
կար գա վոր մա նը: ՄԻ ԵԴ-ն ը նդ գծեց, որ ներ պե տա կան իշ խա նու թյուն-
ներն ա վե լի լավ կա րող են գնա հա տել և ար ձա գան քել այս ո լոր տում 
հա սա րա կու թյան կա րիք նե րին` հաշ վի առ նե լով, որ ա մուս նու թյունն 
ու նի խո րը ար մա տա վոր ված սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ի մաս տա-
վո րում ներ, ո րոնք տար բեր վում են մի հա սա րա կու թյու նից մյու սը: Եզ-
րա փա կե լով` ՄԻ ԵԿ-ի 12-րդ հոդ վա ծը չի պար տադ րում ան դամ պե տու-
թյուն նե րին մի ա սե ռա կան զույ գե րին ա մուս նու թյան ի րա վունք շնոր հել, 
ո ւս տի Կոն վեն ցիայի այդ դրույ թը չի խախտ վել: 
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Այ նո ւա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով Եվ րո պա յում վեր ջին տաս նա մյա-
կի ըն թաց քում մի ա սե ռա կան զույ գե րի նկատ մամբ սո ցի ա լա կան վե-
րա բեր մուն քի ա րագ զար գա ցում նե րը՝ ՄԻ ԵԴ-ի հա մար ար հես տա կան 
կլի ներ պահ պա նել այն տե սա կե տը, որ նման զույ գե րը չեն կա րող օ գտ-
վել ՄԻ ԵԿ-ի 8-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված «ըն տա նե կան կյան քի» 
ի րա վուն քից: Հետ ևա բար, առա ջին ան գամ ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա կաց րեց, որ 
դի մու մա տու նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը, մի ա սե ռա կան զույ գի կա յուն 
մի ու թյամբ հա մա տեղ ապ րելն ը նդ գրկ վում է «ըն տա նե կան կյան քի» 
հաս կա ցու թյան շր ջա նակ նե րում, ի նչ պես նույն ի րա վի ճա կում տար-
բեր սե ռե րից կազմ ված զույ գի հա րա բե րու թյուն նե րը: Հաշ վի առ նե լով 
12-րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ կա յաց րած եզ րա կա ցու թյու նը` Դա տա-
րա նը չկի սեց դի մու մա տու նե րի կար ծի քը, որ մի ա սե ռա կան զույ գե րի 
ա մուս նու թյան ի րա վուն քի շնորհ ման պար տա վո րու թյու նը կա րող էր 
բխել 14-րդ հոդ վա ծից 8-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ: Այն, ի նչ մնում 
էր ու սում նա սի րել, դա այն հարցն էր, թե ա րդյոք պե տու թյու նը պետք 
էր ա վե լի շուտ դի մու մա տու նե րին տրա մադ րեր մի ա սե ռա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան ճա նաչ ման այ լընտ րան քային մի ջոց ներ: 
Չնա յած մի ա սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան ճա նաչ ման 
ծա գող մի տում նե րին` այս ո լոր տը պետք է դեռևս դի տարկ վի որ պես 
զար գա ցող ի րա վունք ա ռանց հար ցի շուրջ հաս տատ ված հա մա ձայ-
նու թյան, ո րի հա մար պե տու թյուն ներն օ գտ վում են օ րենսդ րա կան 
փո փո խու թյուն նե րի ներդր ման ժամ կետ նե րի ո ւղ ղու թյամբ հայե ցո ղու-
թյան սահ ման նե րից: Ա վստ րի ա կան օ րենքն ար տա ցո լել էր այս զար-
գա ցու մը և օ րենս դիր մարմ նին չէր կա րե լի քն նա դա տել Գրանց ված 
մի ու թյան օ րենքն ա վե լի շուտ, քան 2010թ. չներդ նե լու հա մար: Վեր ջա-
պես փաս տը, որ Գրանց ված մի ու թյան օ րեն քը պա րու նա կում էր ո րոշ 
է ա կան տար բե րու թյուն ներ ա մուս նու թյան հա մե մա տու թյամբ, լի ո վին 
հա մա պա տաս խա նում էր այլ ան դամ պե տու թյուն նե րում նման օ րենք-
նե րի ըն դուն ման մի տում նե րին: Ա վե լին, քա նի որ դի մու մա տու նե րը 
չեն գան գատ վում, որ նրանք ո ւղ ղա կի ո րեն են թարկ վել են ծնո ղա կան 
ի րա վուն քի հետ կապ ված որ ևէ սահ մա նա փակ ման, ՄԻ ԵԴ-ը չպետք 
է ման րա մասն ու սում նա սի րի յու րա քան չյուր տար բե րու թյուն, ո րը կա-
րող է են թադր վել այս գոր ծում: Ո ւս տի, Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, 
որ դի մու մա տու նե րի ՄԻ ԵԿ-ով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րը չեն 
խախտ վել: 
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 ՄԻ ԵԴ, Պ.Վ-ն ը նդ դեմ Իս պա նի այի [ P.V. v. Spain] 

(Գան գատ թիվ 35159/09), 30 նոյեմ բե րի, 2010թ. 

Դի մու մա տուն, ո րը սե ռա փոխ ման ճա նա պար հով դար ձել էր կին, նախ-
կի նում ա մուս նա ցած էր ե ղել և ու ներ որ դի: Ա մուս նա լու ծու թյան դա տա-
վա րության ժա մա նակ ե րե խայի խնա մա կա լու թյու նը տր վել էր մո րը, 
սա կայն ծնո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է ի րա կա նաց վե ին 
եր կու ծնող նե րի կող մից հա մա տեղ, և պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ է ին 
ձեռք բեր վել հոր հետ շփ ման հա մար: Եր կու տա րի հե տո դի մու մա տուի 
նախ կին կի նը փոր ձեց հո րը զր կել ծնո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե-
րից և դա դա րեց նել շփ ման վե րա բե րյալ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րը, 
քա նի որ հայ րը սկ սել էր սե ռա փոխ ման գոր ծըն թա ցը: ՄԻԵԴ-ը նշեց, որ 
ի րենց ո րո շում նե րում ներ պե տա կան դա տա րան նե րը հաշ վի են ա ռել դի-
մու մա տո ւի զգաց մուն քային ան կա յու նու թյու նը, ո րը հաս տատ վել էր հո-
գե բան-փոր ձա գե տի զե կույ ցում, և վտան գը, որ այն կա րող էր ազ դել 
ներ պե տա կան դա տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ վե ցա մյա ե րե խայի 
վրա և խախ տել նրա հո գե բա նա կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Ներ պե-
տա կան դա տա րան նե րը նրան չէ ին զր կել ծնո ղա կան կամ շփ ման ի րա-
վուն քից, ի նչ պես պա հան ջել էր մայ րը, բայց փո խա րե նը սահ մա նել է ին 
նոր պայ ման ներ՝ աս տի ճա նա կան և վե րա նայ վող̀ հետ ևե լով փոր ձա գե տի 
զե կույ ցում նե րառ ված խոր հուրդ նե րին: Դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա-
նու թյան հա մա ձայն դի մու մա տո ւի սե ռա փո խու թյու նը ո րո շիչ գոր ծոն չի 
ե ղել շփ ման նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րը փո փո խե լու հա-
մար, այլ այս հար ցում գե րակշ ռել են ե րե խայի շա հե րը, ո րը դա տա րանն 
ը նտ րել էր ա վե լի սահ մա նա փա կող պայ ման նե րով, ո րոնք թույլ կտային 
ե րե խային աս տի ճա նա բար ըն կա լել հոր սե ռա փո խու մը: Հետ ևա բար, 
ՄԻԵԴ-ը եզրա կաց րեց, որ չէր ար ձա նագր վել ՄԻ ԵԿ-ի ոչ մի խախ տում: 
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4.5 Տա րիք [ Ձեռ նար կի  159-րդ էջ]

 Ե ՄԱԴ, Դա նի այի ին ժե նե րա կան ըն կե րու թյունն ը նդ դեմ 

Հարա վային Դա նի այի շր ջա նի [Ingeniørforeningen i  

Danmark v. Region Syddanmark] 

 Գործ C-499/08, 12 հոկ տեմ բե րի, 2010թ. (Մեծ պա լատ)

 Դա նի ա կան դա տա րան նե րի այս հար ցու մը վե րա բե րում է Դա նի ա յում 
գոր ծող հա մա կար գին, ո րով ե րբ գոր ծա տուն աշ խա տան քից ա զա-
տում է աշ խա տակ ցին, ով իր մոտ աշ խա տել էր 12, 15 կամ 18 տա րի, 
պետք է հա մա պա տաս խա նա բար վճա րեր մեկ, եր կու կամ ե րեք ա մս-
վա աշ խա տա վարձ: Այս փոխ հա տու ցու մը, սա կայն, չէր վճար վում այն 
աշ խա տա կից նե րի դեպ քում, ով քեր ա զա տու մից հե տո ստա նա լու է ին 
ծե րու թյան թո շակ մի հա մա կար գից, ո րին նրանք մի ա ցել է ին մինչև 50 
տա րե կա նը, և ո րին վճա րում ներ էր կա տա րել նաև գոր ծա տուն: Շր ջա-
նային մաս նա ճյու ղում 27 տա րի ծա ռայե լուց հե տո պա րոն Ան դեր սենն 
ազատ վել էր աշ խա տան քից, և դա տա րա նը ո րո շել էր, որ նա պետք 
է փոխ հա տու ցում ստա նար: Շր ջա նային մար մի նը հրա ժար վեց վճա-
րել փոխ հա տու ցումն այն հիմ քով, որ, քա նի որ նա 63 տա րե կան էր 
և հա սել էր կեն սա թո շա կային տա րի քի, կա րող էր ար դեն օ գտ վել կեն-
սա թո շա կային հա մա կար գից: Դա նի ա կան դա տա րա նի հար ցու մը վե-
րա բե րում է այն հար ցին, թե արդյոք նման հա մա կար գը բա ցառ վում է 
տա րի քի հիմ քով ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյան ար գել քի 
պատ ճա ռով, որը նե րառ ված է Խորհր դի աշ խա տան քում և մաս նա գի-
տու թյան մեջ հա վա սար վե րա բեր մունք ա պա հո վե լու հա մար ը նդ հա-
նուր հիմ քեր սահ մա նող 2000/78/ԵՀ հրա հան գում: 

Ի պա տաս խան դա նի ա կան դա տա րա նի հար ցե րի̀ Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ 
Խորհր դի 2000/78/ԵՀ հրա հան գը բա ցա ռում է ներ պե տա կան այն դրույ-
թի կի րա ռու մը, ո րը թույլ է տա լիս ար ձակ ման նպաս տից զր կել ծե րու-
թյան թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող աշ խա տո ղին այն դեպ քում, ե րբ նրանց 
ան դա մագր վել են կեն սա թո շա կային այդ ռե ժի մին, մինչև 50 տա րե կան 
դառ նա լը: Դա տա րա նը նկա տեց, որ նման խմ բի աշ խա տող նե րի հա-
մար ա վե լի դժ վար է շա րու նա կել օ գտ վել աշ խա տե լու ի րենց ի րա-
վուն քից, քա նի որ նրանք ի րա վունք չեն ու նե նա ստա նալ ար ձակ ման 
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նպաստ այն դեպ քում, երբ նոր աշ խա տանք են փնտ րում: Դա տա րա-
նը նշեց, որ հետ ևա բար այդ մի ջո ցա ռումն ի րա կա նում ար գե լում է աշ-
խա տող նե րի մի ամ բողջ կա տե գո րի այի ստա նալ ար ձակ ման նպաստ: 
Հնա րա վոր է նաև, որ աշ խա տող նե րին ստի պեն ըն դու նել թո շա կը, ո րն 
ա վե լի ցածր է, քան այն կա րող էր լի նել, ե թե հե տա գա տա րի նե րին 
նրանք շա րու նա կե ին աշ խա տել: Սա վնա սում է աշ խա տող նե րի ի րա-
վա չափ շա հե րին, ի սկ այս և թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող կա տե գո րի ա-
նե րի միջև վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյու նը հիմ նա վոր ված չէ:

4.7 Քա ղա քա ցի ու թյուն և ազ գային ծա գում  
[ Ձեռ նար կի  165-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, Ֆավ սին ը նդ դեմ Հու նաս տա նի և  

Սայ դունն ը նդ դեմ Հու նաս տա նի  

[Fawsie v. Greece and Saidoun v. Greece] 
(Գան գատ ներ թիվ 40080/07 և թիվ 40083/07),  
28 հոկ տեմ բե րի, 2010թ. 

Դի մու մա տու նե րը, ո րոն ցից մե կը Սի րի այի և մյու սը Լի բա նա նի քա-
ղա քա ցի ներ է ին, պաշ տո նա պես ճա նաչ վել է ին որ պես քա ղա քա կան 
փախս տա կան ներ 1990-ից ի վեր և օ րի նա կան բնակ վում է ին Հու-
նաս տա նում: Հա մա պա տաս խան մար մի նը մեր ժել էր մեծ ըն տա նի-
քի մայ րե րին տրա մադր վող նպաս տի ի րենց դի մում նե րը, ո րով հետև 
նրանք Հու նաս տա նի կամ ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րից որ ևէ մե կի 
քա ղա քա ցի ներ չէ ին կամ հու նա կան ծագ մամբ փախս տա կան ներ: ՄԻ-
ԵԴ-ը կաս կա ծի տակ չա ռավ Հու նաս տա նի օ րենս դիր մարմ նի ե րկ րի 
ժո ղովր դագ րա կան խն դի րը շտ կե լու ցան կու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ 
հի շեց րեց, որ մի այն շատ կար ևոր նկա տա ռում նե րը կա րող են հիմ-
նա վոր վել բա ցա ռա պես քա ղա քա ցի ու թյան հիմ քով վե րա բեր մուն քի 
տար բե րու թյու նը, և որ դա տա րա նը չի ըն դու նում ը նտր ված չա փա-
նի շը, որը հիմն ված է մի այն հու նա կան քա ղա քա ցի ու թյան կամ ծագ-
ման վրա, մաս նա վորա պես՝ գոր ծող օ րեն քում այն մի ա տե սակ կի րա-
ռում չու ներ: Ա վե լին՝ Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ 
Ժն ևի պայ մա նագ րի հա մա ձայն, ո րին մաս նակ ցում էր Հու նաս տա նը, 
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պե տու թյուն նե րը պետք է ի րենց տա րածք նե րում օ րի նա կան բնակ վող 
փախս տա կան նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րե ին նույն վե րա բեր մուն քը, 
ի նչ ցու ցա բեր վում էր տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին հան րային օգ-
նու թյան և ա ջակ ցու թյան ա ռու մով: Հետ ևա բար, մեծ ըն տա նիք նե րի 
նպաստ շնոր հե լու վե րա բե րյալ իշ խա նու թյուն նե րի մեր ժու մը ող ջամ-
տո րեն հիմ նա վոր ված չէր: 

Ե ՄԱԴ, Մա րի Լանդ տո վան ը նդ դեմ Սո ցի ա լա կան  

ա պա հո վու թյան չե խա կան վար չու թյան 

[Marie Landtová v. Česká správa socialního zabezpečení] 
 Գործ C-399/09, 22 հու նի սի, 2011թ.

 Տի կին Լանդ տո վան, ո րը Չե խի այի քա ղա քա ցի էր և բնակ վում էր այդ 
պե տու թյան տա րած քում, 1964-ից մինչև 1992թ. դեկ տեմ բե րի 31-ը աշ-
խա տել էր Չե խոս լո վա կի այի դաշ նային Հան րա պե տու թյու նում: Այս 
պե տու թյան փլու զու մից հե տո տի կին Լանդ տո վան նախ աշ խա տել 
էր Սլո վա կի այի Հան րա պե տու թյան տա րած քում, ա պա Չե խի այի: Չե-
խա կան սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան կա ռա վար ման մար մի նը նրան 
հատ կաց րել էր մաս նա կի կեն սա թո շակ: Գու մա րը սահ ման վել էր ը ստ 
Չե խի այի և Սլո վա կի այի միջև կնք ված Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 
մա սին հա մա ձայ նագ րի, ո րի հա մա ձայն մինչև 1992թ. դեկ տեմ բե րի 
31-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում տի կին Լանդ տո վայի կող մից կա-
տա րած ա պա հո վագ րու թյան ար ժե քը պետք է սահ ման վեր Սլո վա կի-
այի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ռե ժի մի կա նոն նե րով, քա նի որ իր 
գոր ծա տո ւի գլ խա վոր գրա սե նյա կը գտն վում էր Սլո վա կի այի տա րած-
քում. դրույթ, ո րը պահ պան վում էր թիվ 1408/71 կա նո նա կար գի lll(Ա) 
հա վել վա ծի 6-րդ կե տով: Տի կին Լանդ տո վան վի ճար կեց ծե րու թյան 
կեն սա թո շա կի չա փը` օգտվե լով այն փաս տից, որ Չե խա կան սո ցի ա լա-
կան ա պա հո վու թյան մար մի նը հաշ վի չէր ա ռել իր կող մից վճար ված 
ա պա հո վագ րա կան բո լոր ժա մա նա կաշր ջան նե րը: Ե րբ գոր ծը հա սավ 
Վար չա կան գե րա գույն դա տա րան, վեր ջինս ցան կա ցավ պար զել, թե 
ա րդյոք 1408/71 կա նո նա կար գի lll(Ա) հա վել վա ծի 6-րդ կե տի դրույթ նե-
րը 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի (գ) են թա կե տի հա մակց մամբ բա ցա ռում 
են ներ պե տա կան դրույ թը, ո րը նա խա տե սում էր ծե րու թյան հա վե լյալ 
կեն սա թո շա կի վճա րու մը, ո րի գու մա րը` հատ կաց ված Սո ցի ա լա կան 
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ա պա հո վու թյան հա մա ձայ նագ րով, ա վե լի ցածր էր, քան այլ կեն սա-
թո շա կը, ո րը դի մու մա տուն կա րող էր ստա նալ, ե թե նրա կեն սա թո-
շա կը հաշ վարկ վեր հա մա ձայն չե խա կան օ րենսդ րու թյան: Այն նաև 
բարձ րաց րել էր այն հար ցադ րու մը, թե ա րդյոք Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի վճի ռը, ո րը թույլ էր տա լիս նման հա վե լավ ճար նե րի վճա րում 
մի այն Չե խի այի տա րած քում բնակ վող Չե խի այի քա ղա քա ցի նե րին, չէր 
հան դի սա նում խտ րա կա նու թյուն, ո րն ար գել ված էր ԵՀՊ-ի 12-րդ հոդ-
վա ծով և թիվ 1408/71 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և 10-րդ հոդ վա ծի 
հա մակց ված դրույթ նե րով: 

Ե ՄԱԴ-ը ո րո շեց, որ lll(Ա) հա վել վա ծի 6-րդ կե տը չի բա ցա ռում ներ-
պե տա կան դրույ թը հա վե լյալ թո շա կի վճար ման հա մար, քա նի որ ար-
դյուն քում զու գա հեռ չի հատ կաց վում չե խա կան կեն սա թո շակ, ոչ էլ 
ա պա հո վագ րու թյան նույն ժա մա նա կա հատ վա ծը հաշ վի էր ա ռն վել 
եր կու ան գամ: Այն մի այն հան գեց րել էր տար բեր աղ բյուր նե րից ստա-
ցած նպաստ նե րի միջև օբյեկ տի վո րեն սահ ման ված տար բե րու թյան 
վե րաց ման: Նման մո տե ցու մը թույլ է տվել խու սա փել « կի րառ վող ազ-
գային օ րենսդ րու թյուն նե րի հա մընկ նու մից»̀ հա մա ձայն Թիվ 1408/71 
կա նո նա կար գի նա խա բա նի ու թե րորդ պար բե րու թյու նում սահ ման ված 
նպա տա կի, և չի հա կա սում Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա ձայ-
նագ րով սահ ման ված ի րա վա սու թյան բաշխ ման չա փա նի շին, ի նչ պես 
հաս տատ ված է lll(Ա) հա վել վա ծում: Ե ՄԱԴ-ը, սա կայն, ո րո շեց, որ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վճի ռը, ո րը թույլ էր տա լիս հա վե լյալ 
թո շակ վճա րել մի այն Չե խի ա յում բնակ վող Չե խի այի քա ղա քա ցի նե-
րին, հա մար վում էր բնա կու թյան վայ րով պայ մա նա վոր ված քա ղա քա-
ցի ու թյան հիմ քով ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն նրանց 
նկատ մամբ, ով քեր ո րո շել է ին օ գտ վել ա զատ տե ղա շար ժի ի րենց 
ի րա վուն քից: Հետ ևա բար, այդ վճիռն ա կն հայ տո րեն հա կա սում էր Թիվ 
1408/71 կա նո նա կար գի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին: Ի նչ վե րա բե րում էր 
վճ ռի գործ նա կան հետ ևանք նե րին, Ե ՄԱԴ-ը նշեց, որ, հաշ վի առ նե լով 
այն փաս տը, որ ԵՄ ի րա վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րը պահ պան-
վել է ին, այն չի բա ցա ռում այն մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք միտ ված են 
վե րա հաս տա տել հա վա սար վե րա բեր մուն քը նախ կի նում ար տո նյալ 
կար գա վի ճա կում գտն վող ան ձանց ա ռա վե լու թյուն նե րը նվա զեց նե-
լով: Սա կայն, մինչ նման մի ջո ցա ռում նե րի կի րա ռու մը, ԵՄ ի րա վուն-
քը չէր պա րու նա կում այն պի սի դրույթ, ո րը պա հան ջեր, որ հա վե լյալ 
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սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյու նից ար դեն օգտ վող ան ձանց կա տե գո-
րի ան զրկ վեր այդ ա ռա վե լու թյուն նե րից, ի նչ պես տի կին Լանդ տո վայի 
դեպ քում: 

4.8 Կրոն կամ հա մոզ մունք ներ  
[ Ձեռ նար կի  172-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, « Կյան քի խոսք» ե կե ղե ցու խոր հուր դը և  

այլոք ը նդ դեմ Խոր վա թի այի [Savez crkava ‘Riječ života’ 

and Others v. Croatia] (Գան գատ թիվ 7798/08),  
9 դեկ տեմ բե րի, 2010թ. 

Ռե ֆոր միս տա կան ո ւղղ վա ծու թյամբ ե կե ղե ցի նե րը, հա մա ձայն խոր-
վա թա կան օ րենսդ րու թյան, գրանց ված է ին որ պես կրո նա կան հա-
մայնք ներ և ցան կա նում է ին կա ռա վա րու թյան հետ կն քել հա մա ձայ նա-
գիր պե տու թյան հետ ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար գե լու 
հա մար: Ա ռանց նման հա մա ձայ նագ րի նրանք չէ ին կա րող կրո նա կան 
դա սեր նա խա տե սել հան րակր թա կան դպ րոց նե րում և ման կա պար-
տեզ նե րում, ի սկ կրո նա կան ա մուս նու թյուն նե րը չէ ին կա րող ճա նաչ վել 
պե տու թյան կող մից: Իշ խա նու թյուն նե րը տե ղե կաց րին դի մու մա տու-
նե րին, որ ի րենց չեն ա պա հո վում նման հա մա ձայ նագ րի կնք ման հա-
մար սահ ման ված մի շարք չա փա նիշ ներ. նրանք գո յու թյուն չեն ու նե-
ցել Խոր վա թի այի տա րած քում 1941-ից և չու նեն 6000 ան դամ: ՄԻ ԵԴ-ը 
նշեց, որ ե թե նույ նիսկ Դա տա րա նը չի պար տադ րում քա ղա քա ցի ա կան 
ա մուս նու թյուն նե րի հետ հա վա սար ճա նա չել կրո նա կան ա մուս նու-
թյուն նե րը կամ թույ լատ րել կրո նա կան կրթու թյու նը հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րում կամ ման կա պար տեզ նե րում, ե թե պե տու թյու նը Կոն վեն-
ցի այով ստանձ նած իր պար տա վո րու թյուն նե րից դուրս ճա նա չել է կրո-
նա կան հա մայնք նե րի հա մար նման լրա ցու ցիչ ի րա վունք նե րը, չի կա-
րող նման իրա վունք նե րի կի րառ ման ժա մա նակ ձեռ նար կել խտ րա կան 
մի ջո ցա ռում ներ ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն: Դի մու մա տու նե-
րի դեպ քում իշ խա նու թյուն նե րը հրա ժար վել են կն քել հա մա ձայ նա գիր, 
քա նի որ դի մու մա տու ե կե ղե ցին չի բա վա րա րել մի ա ժա մա նակ պատ-
մա կան և թվային չա փա նիշ նե րը, ո րոնք սահ ման վել է ին ներ պե տա կան 
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օ րենք նե րով: Սա կայն կա ռա վա րու թյու նը նման հա մա ձայ նագ րեր էր 
կն քել այլ կրո նա կան հա մայնք նե րի հետ, ո րոնք նույն պես չէ ին ա պա-
հո վել թվային չա փա նի շը, քա նի որ նրանք հա մա րել է ին, որ այդ ե կե-
ղե ցի նե րը բա վա րա րում է ին «Եվ րո պայի մշա կու թային տա րած քում 
պատ մա կա նո րեն կրո նա կան հա մայնք» լի նե լու չա փա նի շը: Կա ռա-
վա րու թյու նը ներ կա յաց րեց պար զա բա նում ներ, թե ին չու դի մու մա տու 
ե կե ղե ցին չէր ա պա հո վել այդ չա փա նի շը: Հետ ևա բար, ՄԻ ԵԴ-ը եզ-
րա կաց րեց, որ ներ պե տա կան օ րենք նե րով սահ ման ված չա փա նիշ-
նե րը հա վա սա րա պես չեն կի րառ վել կրո նա կան բո լոր հա մայնք նե րի 
նկատ մամբ: 

Գործն ու սում նա սի րե լով ՄԻ ԵԿ-ի Թիվ 12 ար ձա նագ րու թյան շր ջա-
նակ նե րում՝ ՄԻ ԵԴ-ը նշեց, որ, հաշ վի առ նե լով պե տու թյան հայե ցո ղու-
թյան շր ջա նա կը կրո նա կան հա մայն քի հետ հա մա ձայ նա գիր կն քե լու 
կամ չկն քե լու վե րա բե րյալ, դի մու մա տու նե րի գան գատն այս ա ռու մով 
չի վե րա բե րում « ներ պե տա կան օ րենք նե րով շնորհ ված հա տուկ ի րա-
վունք նե րին»: Սա կայն այն ը նդ գրկ վում է Թիվ 12 ար ձա նագ րու թյան 
Բա ցատ րա կան զե կույ ցում հս տա կեց ված եր րորդ կա տե գո րի ա յում, 
քա նի որ այն վե րա բե րում է « պե տու թյան կող մից հայե ցո ղու թյան ի րա-
վուն քի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ» հան րային մարմ նի կող մից դրս-
ևո րած են թադ րյալ խտ րա կա նու թյա նը: Հաշ վի առ նե լով ՄԻ ԵԿ-ի 9-րդ 
հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ 14-րդ հոդ վա ծի խախտ ման վե րա բե րյալ 
եզ րա կա ցու թյու նը` Դա տա րա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րո շեց, որ ան հրա-
ժեշտ չի նույն գան գա տը ա ռան ձին քն նել Թիվ 12 ար ձա նագ րու թյան 
շր ջա նակ նե րում:

 ՄԻ ԵԴ, Մի լա նո վիչն ը նդ դեմ Սեր բի այի  

[Milanović v. Serbia] 
(Գան գատ թիվ 44614/07), 14 դեկ տեմ բե րի, 2010թ. 

Դի մու մա տուն, ով Սեր բի ա յում Հա րի Կրիշ նա կրո նա կան հա մայն քի 
ղե կա վար նե րից էր, դա նա կա հար վել էր մի քա նի ան գամ իր ի սկ բնա-
կա րա նի հար թա կում: Նա այդ մա սին տե ղե կաց րել է ոս տի կա նու թյա-
նը և ա սել, որ այդ փոր ձե րը կա րող է ին ի րա կա նաց վել աջ ծայ րա հե-
ղա կան խմ բի կող մից: Ոս տի կա նու թյու նը հար ցաքն նել էր վկա նե րին 
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և բազ մա թիվ կաս կա ծյալ նե րի, սա կայն եր բեք չէր կա րո ղա ցել գտ նել 
հար ձա կում կա տա րած ան ձանց կամ ձեռք բե րել լրա ցու ցիչ տե ղե կու-
թյուն ներ ծայ րա հե ղա կան խմ բի մա սին, ո րին նրանք են թադ րա բար 
պատ կա նում է ին: Ոս տի կա նու թյան զե կույց նե րից մե կում հղում էր կա-
տար վել դի մու մա տո ւի հայտ նի կրո նա կան պատ կա նե լու թյա նը և նրա 
« բա վա կա նին տա րօ րի նակ ար տա քի նին»: Այլ զե կույ ցում նրանք նշել 
է ին, որ դի մու մա տուն հրա պա րա կայ նաց րել էր մի ջա դե պը` «ընդգ ծե լով» 
իր կրո նա կան պատ կա նե լու թյու նը, և դի մու մա տո ւի կող մից ի նքն ի րեն 
դի տա վո րյալ վնա սե լու վար կա ծը չպետք է բա ցառ վեր: ՄԻ ԵԴ-ը նշեց, որ 
ռա սայի հիմ քով կապ ված վատ վե րա բեր մուն քի դեպ քե րում բռ նի հար-
ձա կում նե րը հե տաքն նե լիս պե տա կան մար մին նե րը լրա ցու ցիչ պար-
տա վոր վում են ձեռ նար կել բո լոր ող ջա միտ քայ լե րը կրո նա կան ցան-
կա ցած շար ժա ռի թի բա ցա հայտ ման հա մար և հաս տա տել, թե ա րդյոք 
կրո նա կան ա տե լու թյու նը կա րող էր դե րա կա տա րում ու նե նալ այդ ի րա-
դար ձու թյուն նե րում, ե թե նույ նիսկ վատ վե րա բեր մունքն ի րա կա նաց վել 
է մաս նա վոր ան հատ նե րի կող մից: Դի մու մա տո ւի դեպ քում, ե րբ կաս-
կած վում էր կրո նա կան շար ժա ռիթ նե րի առ կա յու թյուն, ա նըն դու նե լի 
էր, որ պե տա կան մար մին նե րը թույլ է ին տվել, որ հե տաքն նու թյու նը 
եր կա րաձգ վեր այս քան տա րի ներ ա ռանց հան ցա գործ նե րին հայտ նա-
բե րե լու և հե տապն դե լու ո ւղ ղու թյամբ կա տար վե լիք հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կի րառ ման: Ա վե լին՝ ոս տի կա նու թյան վար քագ ծից 
եր ևում էր, որ նրանք լուրջ կաս կած ներ ու նե ին դի մու մա տո ւի կրո նի և 
նրա մե ղադ րանք նե րի հա վաս տի ու թյան վե րա բե րյալ: Հետ ևա բար, ե թե 
նույ նիսկ պատ կան մար մին ներն ու սում նա սի րել է ին դի մու մա տո ւի կող-
մից ա ռաջ քաշ ված վար կած նե րը հար ձակ ման հիմ քում ըն կած կրո նա-
կան շար ժա ռիթ նե րի հետ կապ ված, այս քայ լերն ըն դա մենն ա վե լի շուտ 
լրա ցու ցիչ ջան քեր է ին, քան հա տուկ հե տաքն նու թյուն:

 ՄԻ ԵԴ, Օ’ Դո նո գյուն և այլոք ը նդ դեմ  

Միացյալ Թագավորության [ O’Donoghue and Others v. 

the United Kingdom] (Գան գատ թիվ 34848/07),  
14 դեկ տեմ բե րի, 2010թ. 

2005-ից ներ գաղ թային ծա ռա յու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան են թա-
կա ան ձինք, ով քեր ցան կա նում է ին ա մուս նա նալ ան գլի կա նա կան 
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ե կե ղե ցուց բա ցի, այլ ե կե ղե ցով պետք է դի մե ին պետ քար տու ղա րին 
հա մա ձայ նու թյան տե ղե կանք ստա նա լու հա մար, ո րի հա մար պետք էր 
վճար վեր 295 ֆունտ ստեռ լինգ: Ե րկ րորդ դի մու մա տուն, ով Նի գե րի այի 
քա ղա քա ցի էր և ա պաս տան էր խնդ րել Միացյալ Թագավորություն-
ում, ցան կա ցել էր ա մուս նա նալ, բայց ոչ ան գլի կա նա կան ե կե ղե ցում, 
քա նի որ նա և իր ապա գա կի նը (ա ռա ջին դի մու մա տու) կա թո լիկ ներ 
է ին, և ցան կա ցած դեպ քում Հյու սի սային Իռ լան դի ա յում չկար ան գլի-
կա նա կան ե կե ղե ցի: Դի մու մա տու նե րը դի մել է ին հա մա ձայ նու թյան 
տե ղե կանք ստա նա լու հա մար և խնդ րել է ին ա զա տել ի րենց վճա րից 
ֆի նան սա կան կար գա վի ճա կի հի ման վրա, սա կայն նրանց դի մու մը 
մերժ վել էր: Վեր ջի վեր ջո նրանք հա մա ձայ նու թյան տե ղե կան քը ստա-
ցան 2008թ. հու լի սին, ե րբ կա րո ղա ցան ի րենց ըն կեր նե րի օգ նու թյամբ 
հա վա քել ան հրա ժեշտ գու մա րը: ՄԻ ԵԴ-ը հա մա րեց, որ այս հա մա-
կար գը կրո նա կան խտ րա կա նու թյուն է: Դի մու մա տու նե րը գտն վում է ին 
նույն ի րա վի ճա կում, ի նչ ան գլի կա նա կան ե կե ղե ցով ա մուս նա նալ ցան-
կա ցող նե րը: Երբ այդ ան ձինք կա րող է ին ա զատ, ա ռանց խո չըն դոտ-
նե րի ա մուս նա նալ, դի մու մա տու նե րը չէ ին ցան կա ցել (հաշ վի առ նե լով 
ի րենց կրո նա կան հա մոզ մունք նե րը) և չէ ին կա րո ղա ցել (Հյու սի սային 
Իռ լան դի ա յում բնա կու թյան փաս տը հաշ վի առ նե լով) ամուս նա նալ այդ 
ձևով: Հետ ևա բար, նրանց թույ լատր վել էր ամուս նա նալ մի այն հա մա-
ձայ նու թյան տե ղե կանք ստա նա լուց և զգա լի գու մար վճա րե լուց հե-
տո: Դա տա րա նը ո րո շեց, որ տե ղի է ու նե ցել վե րա բեր մուն քի հս տակ 
տար բե րու թյուն, ո րի հա մար չէր ներ կա յաց վել օբյեկ տիվ և ող ջա միտ 
հիմ նա վո րում: 

4.10 Սո ցի ա լա կան ծա գում, ծնունդ և  
սե փա կա նություն [ Ձեռ նար կի  178-րդ էջ]

 Ե ՄԱԴ, Զոյ Խա ձին ը նդ դեմ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու-

թյան [Zoi Chatzi v. Ipourgos Ikonomikon] 
 Գործ C-149/10, 16 սեպ տեմ բե րի, 2010թ. 

Հու նա կան դա տա րա նի նախ նա կան հար ցու մը վե րա բե րում էր Խորհր-
դի ծնո ղա կան ար ձա կուր դի մա սին Շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ րի 
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վե րա բե րյալ 96/34/ԵՀ հրա հան գին և Եվ րո պա կան մի ու թյան հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րի խար տի ային: Հար ցու մը կա տար վել էր դա-
տա վա րու թյան ժա մա նակ, ո րում ներգ րավ ված էր տի կին Խա ձին, ով 
ե րկ վո րյակ նե րի մայր էր, և նրա գոր ծա տուն` Ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րու թյու նը: Ե րկ վո րյակ նե րի ծնուն դից հե տո տի կին Խա ձի ին տր վել էր 
ին նամ սյա մայ րու թյան վճա րո վի ար ձա կուրդ, սա կայն ար ձա կուր դի 
ե րկ րորդ մա սը չէր հատ կաց վել: Ե ՄԱԴ-ին ո ւղղ ված հար ցու մը նպա-
տակ ու ներ պար զե լու, թե ա րդյոք ե րկ վո րյակ նե րի հա մար ծնո ղա կան 
ար ձա կուր դի մի այն մեկ հատ վա ծի հատ կա ցու մը չի հա մար վում ծնուն-
դի հիմ քով խտ րա կա նու թյուն, ո րը հա կա սում է Խար տի այի 21-րդ հոդ-
վա ծի դրույթ նե րին: Ե թե ոչ, ա պա լրա ցու ցիչ հար ցու մը վե րա բե րում էր 
այն հար ցին, թե ա րդյոք Հրա հան գի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նշ ված 
«ծ նունդ» եզ րույ թը պետք է մեկ նա բան վի այն նշա նա կու թյամբ, թե եր-
կու հա ջոր դա կան ծնունդ նե րը ստեղ ծում են ծնո ղա կան ար ձա կուր դի 
եր կու ժա մա նա կա հատ վա ծի ի րա վունք: Եթե ոչ, ա պա պետք էր հաս-
տա տել, թե ա րդյոք ծնո ղա կան ար ձա կուր դը պետք է հատ կաց վի մի-
այն մեկ ծնն դա բե րու թյան դեպ քում` ան կախ նրան ցից, թե ար դյուն քում 
քա նի ե րե խա է ծնվել, և որ մեկ ժա մա նա կա հատ վա ծի հատ կա ցու մը չի 
խախ տում Խար տի այի դրույթ նե րը: 

Ե ՄԱԴ-ը պա տաս խա նեց, որ Շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ րում սահ-
ման ված ի րա վունք նե րը վե րա բե րում են մի այն աշ խա տող ծնող նե րին, 
որ պես զի նրանց օգ նեն հա մա տե ղել նրանց ծնո ղա կան և աշ խա տան-
քային պար տա կա նու թյուն նե րը: Ո ՛չ Շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ րում, 
ո ՛չ Խար տի ա յում չի նա խա տես վում երե խային տր վող ծնո ղա կան ար-
ձա կուր դի հետ կապ ված որ ևէ իրա վունք: Հետ ևա բար, ծնուն դի հիմ-
քով խտ րա կա նու թյուն չէր դրս ևոր վել ե րկ վո րյակ նե րի հա մար մեկ 
ժա մա նա կա հատ ված տրա մադ րե լու դեպ քում: Ե ՄԱԴ-ն այ նու հետև 
ո րո շեց, որ Շր ջա նա կային հա մա ձայ նա գի րը չպետք է մեկ նա բան վի 
որ պես յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար ա ռան ձին ծնո ղա կան ար ձա-
կուր դի ավ տո մատ հատ կաց ման մի ջոց: Դա տա րա նը տե ղե կաց րեց, 
որ Շր ջա նա կային հա մա ձայ նա գի րը սահ մա նում է մի այն նվա զա գույն 
պա հանջ նե րը, և դրույթ նե րի ճշգր տում նե րը կա րող են կա տար վել, ե րբ 
ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րը թույլ են տա լիս կի րա ռել ա վե լի քան նվա-
զա գույ նը ե րեք ա միս տևո ղու թյամբ ծնո ղա կան ար ձա կուրդ: Ե ՄԱԴ-ը 
մեկ նա բա նել է սա կայն, որ ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի ներ պե տա կան 
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օ րենս դիր մար մին նե րը պետք է հաշ վի առ նեն հա վա սար վե րա բեր-
մուն քի սկզ բուն քը Շր ջա նա կային հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րի ներ-
մուծ ման ժա մա նակ և ապա հո վեն պայ ման ներ, ո ւր ե րկ վո րյակ նե րի 
ծնող նե րի նկատ մամբ կցու ցա բեր վի նրանց կա րիք նե րը հաշ վի առ նող 
վե րա բեր մունք:

4.12 Այլ կար գա վի ճակ ներ  
[ Ձեռ նար կի 182-րդ էջ]

 ՄԻ ԵԴ, Կյու տինն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի [Kiyutin  

v. Russia] (Գան գատ թիվ 2700/10), 10 մար տի, 2011թ.

 Դի մու մա տուն, ով Ո ւզ բեկս տա նի քա ղա քա ցի էր, Ռու սաս տան էր 
ժա մա նել 2003թ. և ա մուս նա ցել Ռու սաս տա նի քա ղա քա ցու հետ, ո ւմ 
հետ էլ ու նե ցել էր մեկ դուստր: Նրա կա ցու թյան ի րա վուն քի դի մու-
մը, սա կայն, մերժ վել էր այն հիմ քով, որ նա ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր էր: 
ՄԻ ԵԴ-ը նախ կի նում ըն դու նել էր, որ ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու-
թյու նը և տար բեր հի վան դու թյուն նե րի խախ տում ներն ը նդ գրկ վում 
է ին ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում, և որ այդ մո տե ցու մը 
հա մա հունչ էր մի ջազ գային հան րու թյան տե սա կե տին: Հետ ևա բար, 
ա ռող ջա կան կար գա վի ճա կի հիմ քով տար բե րա կու մը, այդ թվում` 
ՄԻ ԱՎ վա րա կը, ը նդ գրկ վում է ին «այլ կար գա վի ճա կում», և կի րառ-
վում էր ՄԻ ԵԿ-ի 14-րդ հոդ վա ծը 8-րդ հոդ վա ծի հա մակ ցու թյամբ: 
Դի մու մա տուն նույն ի րա վի ճա կում էր, ի նչ այլ ե րկր նե րի քա ղա-
քա ցի նե րը, ո րոնք կա ցու թյան ի րա վունք են ձեռք բե րում ըն տա նի-
քի հիմ քով, սա կայն են թարկ վել էր տար բե րակ ված վե րա բեր մուն քի 
ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր լի նե լու պատ ճա ռով: Այս ո լոր տում պե տու թյան 
հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ նե րը նեղ են, քա նի որ ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր 
ան ձինք կազ մում է ին ա ռանձ նա պես խո ցե լի խումբ, ո րը նախ կի նում 
են թարկ վել էր զգա լի խտ րա կա նու թյան: Մի ա ժա մա նակ գո յու թյուն 
չու ներ Եվ րո պա կան ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թյուն նրանց կա ցու-
թյան ի րա վուն քից զր կե լու ա ռու մով: Ըն դու նե լով, որ վի ճարկ վող 
մի ջո ցա ռու մը հե տապն դում էր հան րային ա ռող ջու թյու նը պաշտ-
պա նե լու ի րա վա չափ նպա տակ, ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վա ռի 
փոր ձա գետ նե րը և մի ջազ գային մար մին նե րը հա մա ձայ նել է ին այն 
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հար ցի շուրջ, որ ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րի տե ղա շարժ ման սահ մա-
նա փա կու մը չի կա րող հիմ նա վոր վել հան րային ա ռող ջու թյան նկա-
տա ռում նե րով: Չնա յած նման սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա րող 
ար դյու նա վետ լի նել կարճ ին կու բա ցի ոն շրջա նով շատ վա րա կիչ հի-
վան դու թյուն նե րի, օ րի նակ` խո լե րայի կա, դե ղին տեն դի դեպ քում, 
ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր ան ձի ներ կա յու թյու նը ե րկ րում հան րային ա ռող-
ջու թյա նը սպառ նա ցող վտանգ չէր: ՄԻԱՎ-ը չի փո խանց վում սո վո-
րա կան ճա նա պար հով, այլ ա ռանձ նա հա տուկ վար քի ար դյուն քում, 
ի սկ փո խանց ման մե թոդ նե րը կապ չու նեն ոչ տվյալ ան ձի ե րկ րում 
մնա լու տևո ղու թյան, ոչ էլ նրա քա ղա քա ցի ու թյան հետ: Ա վե լին՝ ՄԻ-
ԱՎ-ի հետ կապ ված տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում նե րը չէ ին պար-
տադր վում զբո սաշր ջիկ նե րին, կար ճա ժամ կետ այ ցե լու նե րին կամ 
ար տա սահ մա նից վե րա դար ձող Ռու սաս տա նի քա ղա քա ցի նե րին, 
ե թե նույ նիսկ պատ ճառ չկար են թադ րե լու, որ ա վե լի քիչ հա վա նա-
կան էր, որ նրանք չու նե նային ոչ ան վտանգ վար քա գիծ, քան բնա-
կու թյուն հաս տա տած ներ գաղ թող նե րը: Ա վե լին՝ ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր 
նո րաբ նակ նե րի և կար ճա ժամ կետ այ ցե լու նե րի միջև տար բե րու-
թյու նը կա րող է հիմ նա վոր վել նրա նով, որ ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր նե րը 
կա րող են ավե լի շատ կա րիք ու նե նալ հան րային ֆի նան սա վոր ման 
գոր ծող առող ջա պա հա կան հա մա կար գի: Սա կայն այս փաս տար-
կը չի վե րա բե րում Ռու սաս տա նին, քա նի որ, բա ցի շտապ օգ նու-
թյու նի, այլ ե րկր նե րի քա ղա քա ցի ներն ան վճար բուժ ծա ռա յու թյան 
ի րա վունք չու նեն: ՄԻ ԵԴ-ի մտա հո գու թյան ա ռար կան վի ճարկ վող 
մի ջո ցառ ման ը նդ հան րա կան բնույթն էր: ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր այլ 
երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի ար տաքս ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը 
հնա րա վո րու թյուն չէ ին տա լիս կա տա րել ի րադ րու թյան ան հա տա-
կան գնա հա տում` կապ ված ո րո շա կի դեպ քի փաս տե րի հետ: Դի մու-
մա տո ւի դեպ քում ներ պե տա կան մար մին նե րը նրա դի մու մը մեր ժել 
է ին մի այն հիմն վե լով պար տա դիր դրույթ նե րի վրա` առանց հաշ վի 
առ նե լու նրա ա ռող ջա կան վի ճա կը և Ռու սաս տա նում ըն տա նե կան 
կա պե րը: Հաշ վի առ նե լով բո լոր այս նկա տա ռում նե րը` ՄԻ ԵԴ-ը հա-
մա րեց, որ դի մու մա տուն են թարկ վել է խտ րա կա նու թյան ա ռող ջա-
կան կար գա վի ճա կի հիմ քով: 
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5.2 Ա պա ցուց ման պար տա վո րու թյան բաշ խում  
[ Ձեռ նար կի 192-րդ էջ]

 Ե ՄԱԴ, Պատ րիկ Քել լին ը նդ դեմ Իռ լան դի այի ազ գային 

համալ սա րա նի (Հա մալ սա րա նա կան քո լեջ, Դուբ լին) 

[Patrick Kelly v. National University of Ireland (University 

College, Dublin)]  Գործ C-104/10, 21 հու լի սի, 2011թ.

 Պա րոն Քել լին դի մել էր Դուբ լի նի հա մալ սա րա նա կան քո լեջ մաս նա-
գի տա կան ու սու ցում ստա նա լու հա մար, և դի մու մը մերժ վել էր: Պա րոն 
Քել լին վս տահ էր, որ դի մու մը չի ըն դուն վել են թադ րյալ սե ռա կան խտ-
րա կա նու թյան պատ ճա ռով, և պա հան ջել էր բա ցել այլ դի մում նե րը, 
ի սկ ԴՀՔ-ն բա ցեց խմ բագր ված տար բե րակ նե րը: Իռ լան դա կան դա-
տա րա նը հղում կա տա րեց սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյան դեպ քե րում 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան վե րա բե րյալ Խորհր դի թիվ 97/80/
ԵՀ հրա հան գին, Աշ խա տան քի, մաս նա գի տա կան ու սուց ման և ա ռաջ-
խա ղաց ման, ի նչ պես նաև աշ խա տան քային պայ ման նե րի ա ռու մով 
կա նանց ու տղա մարդ կանց միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն-
քը կի րա ռե լու մա սին Խորհր դի 76/207/ԵՏՀ հրա հան գին (« Հա վա սար 
վե րա բեր մուն քի մա սին պայ մա նա գիր»), և 2002/73/EC հրա հան գին, 
ո րը փո փո խու թյան են թարկ վեց 76/207/ԵՏՀ-ի կող մից: Իռ լան դա կան 
դա տա րա նը փոր ձում էր պար զել, թե արդյոք՝

1. պա րոն Քել լին ի րա վունք ու ներ տես նել փաս տաթղ թե րի ամ բող-
ջա կան տար բե րակ նե րը գոր ծի հա րուց ման հա մար լուրջ ա պա-
ցույց ներ ձեռք բե րե լու հա մար` հա մա ձայն Խորհր դի թիվ 76/207/
ԵՏՀ, 97/80/ԵՀ և 2002/73/ԵՀ հրա հանգ նե րի, 

2. ա րդյոք նման ի րա վուն քը խախտ վել էր գաղտ նի ու թյան վե րա բե-
րյալ ներ պե տա կան կամ ԵՄ օ րենք նե րի կող մից: 

Ե ՄԱԴ-ն ո րո շեց, որ ո ՛չ Խորհր դի թիվ 97/80/ԵՀ հրա հան գը, ո ՛չ էլ 
Հա վա սար վե րա բեր մուն քի հրա հանգն ը նդ հա նուր առ մամբ թույլ չի 
տա լիս մաս նա գի տա կան ու սուց ման դի մոր դին ստա նալ տե ղե կու-
թյուն ներ այլ դի մորդ նե րի ո րա կա վո րում նե րի վե րա բե րյալ խտ րա կա-
նու թյան դրս ևոր ման կաս կա ծի առ կա յու թյան դեպ քում, և ցան կա ցած 
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գաղ տնազր կում են թարկ վե լու է ան ձնա կան տվյալ նե րի գաղտ նի ու-
թյան վե րա բե րյալ ԵՄ օ րենք նե րի դրույթ նե րին: Սա կայն ազ գային դա-
տա րա նը պետք է ո րո շի, թե ա րդյոք Խորհ դի թիվ 97/80/ԵՀ հրա հան գի 
նպա տա կը պա հան ջում է ան հա տա կան դեպ քե րում նման փաս տե րի 
գաղտ նազրկ ման ան հրա ժեշ տու թյուն:

5.3 Վի ճա կագ րու թյան և այլ տվյալ նե րի դե րը  
[Ձեռնար կի 200-րդ էջ]

 Ե ՄԱԴ, Վալտ րուդ Բրախ ներն ը նդ դեմ Կեն սա թո շա կային 

ապա հո վագ րու թյան հիմ նադ րա մի 

[Waltraud Brachner v. Pensionsversicherungsanstalt] 
 Գործ C-123/10, 20 հոկ տեմ բե րի, 2011թ.

Ավստ րի ա կան դա տա րա նի նախ նա կան հար ցու մը վե րա բե րում էր 
Խորհր դի Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ո լոր տում կա նանց և տղա-
մարդ կանց միջև հա վա սար վե րա բեր մուն քի սկզ բուն քի աս տի ճա նա-
կան կի րառ ման մա սին 79/7/ԵՏՀ հրա հան գի տե սան կյու նից Պե տա կան 
կեն սա թո շա կային հա մա կար գում խտ րա կա նու թյա նը: Վի ճարկ վող ռե-
ժի մը հիմն ված էր հա տուկ մի ան վագ բարձ րաց ման կի րառ ման վրա 
Ա վստ րի ա յում գնո ղու նա կու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով: Բարձ-
րա ցու մը կի րառ վում էր, ե թե ան ձի ե կա մու տը չէր գե րա զան ցում սահ-
ման ված նվա զա գույն մա կար դա կը: Սա կայն թո շա կի բարձ րա ցու մը չէր 
կի րառ վում այն թո շա կա ռու նե րի դեպ քում, ո րոնք ապ րում է ին իրենց 
ա մու սին նե րի հետ: Հար ցու մը կա տար վել էր դա տա վա րու թյան ժա մա-
նակ, ո րում ներգ րավ ված է ին տի կին Բրախ նե րը, որն ի րա վունք չու-
ներ ստա նա լու փոխ հա տուց ման հա վե լավ ճա րը, քա նի որ նրա թո շա-
կը ա մուս նու ե կամ տի հետ մեկ տեղ գե րա զան ցում էր այդ նվա զա գույն 
մա կար դա կը, և Ա վստ րա կան կեն սա թո շա կային ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյու նը: 

Ե ՄԱԴ-ը եզ րա կաց րեց, որ վի ճարկ վող ռե ժիմն ո ւղ ղա կի խտ րա կա նու-
թյուն չի, քա նի որ այն հա վա սա րա պես է կի րառ վում բո լոր թո շա կա-
ռու նե րի վրա` ան կախ վեր ջին նե րիս սե ռից: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վել է ին գոր ծը քն նող 
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դա տա րա նին, նվա զա գույն մա կար դա կի կեն սա թո շակ ստա ցող թո-
շա կա ռու նե րը հա մա չա փո րեն ա վե լի շատ կա նայք է ին (57% կա նայք, 
25% տղա մար դիկ), քա նի որ ռե ժի մը կու տա կային էր, ի սկ կա նանց աշ-
խա տան քի տևո ղու թյունն Ա վստ րի ա յում ա վե լի կարճ է: Ար դյուն քում 
նվա զա գույն մա կար դա կի թո շակ ստա ցող կա նանց 82 %-ի դեպ քում 
չէր կի րառ վել բարձ րա ցում ե կա մուտ նե րի կենտ րո նաց ման դրույ թի 
պատ ճա ռով, մինչ դեռ նույն ի րա վի ճա կում գտն վող տղա մար դիկ կազ-
մում է ին 58%: Հետ ևա բար պետք է հիմ նա վոր ված հա մա րել գոր ծը քն-
նող դա տա րա նի ըն դու նած տե սա կե տը, որ ներ պե տա կան կա նոն նե-
րը, ո րոնք հան գեց նում է ին կեն սա թո շակ նե րի բա ցա ռիկ բարձ րաց ման 
չկի րառ մա նը կին թո շա կա ռու նե րի ա վե լի բարձր հա մա մաս նու թյան, 
քան տղա մարդ կանց դեպ քում, բա ցառ վում էր որ պես կա նանց նկատ-
մամբ ա նուղ ղա կի խտ րա կա նու թյուն ա ռա ջաց նող դրույթ: 
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