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հանձնաժողով։
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն (ՆՍՀԿ) ոչ առևտրային հասարակական
կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1998թ.-ին Հայաստանում։ ՀԿ-ն իր
գործունեությունն իրականացնում է ելնելով մարդասիրական սկզբունքներից՝
նպաստելու հասարակության և հատկապես խոցելի խմբերի հիմնախնդիրների
կարգավորմանը։ ՀԿ-ի գործունեությունն ուղղված է մարդու իրավունքների
պաշտպանությանը,
առողջապահական
ծառայությունների
հասանելիությանը, հասարակության խոցելի խմբերի, կազմակերպությունների և ոչ
ֆորմալ խմբերի հզորացմանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ)
Սահմանադրությամբ և ՀՀ-ի կողմից վավերացված միջազգային իրավական
ակտերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման աջակցմանը։
Խոցելի
խմբերի,
մասնավորապես
ԼԳԲՏ
համայնքի
ներկայացուցիչների
իրավունքների պաշտպանությունը կազմում է Կազմակերպության գործունեության
կարևորագույն օղակներից մեկը։ Այն իր մեջ ներառում է անվճար իրավաբանական
խորհրդատվություն, փաստաբանական աջակցություն և ներկայացուցչություն,
շահերի պաշտպանություն, ռազմավարական դատավարություն, օրենսդրության
վերլուծություն, իրավական ակտերի մշակում, զեկույցների կազմում և ներկայացում։
2018-2019թթ.-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ում ծառայություններ են
մատուցել իրավունքի տարբեր ճյուղերում մասնագիտացված իրավաբաններ ու
փաստաբաններ։ 2018թ․-ին տրամադրվել է 407, իսկ 2019թ․-ին 462 անվճար
իրավաբանական
խորհրդատվություն
և
փաստաբանական
ծառայություն՝
քաղաքացիական, քրեական և վարչական ոլորտներում։
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն տվյալ պահին ունի ՀՀ դատական
ատյաններում քննվող
 4 քրեական գործ,
 3 քաղաքացիական գործ,
 3 վարչական գործ։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) կողմից կոմունիկացվել է
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ փաստաբանների կողմից ներկայացված 3
գանգատ։
2018թ.-ի ընթացքում «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից մշակվել են
հետևյալ իրավական ակտերի նախագծերը`
 «Գենդերային ինքնության իրավական ճանաչման մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծ։
 ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2013թ․-ի, փետրվարի 7-ին N 06-ն
հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հրամանի
նախագիծ։
 «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության
կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում, «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին առաջարկություն
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(ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ արյան թեստավորումը ՄԻԱՎ-ի հակազդման ազգային
ծրագրով նախատեսված շահառուների համար ՔՀԿ-ների բազայում
կազմակերպելու վերաբերյալ)։
2019թ․-ի ընթացքում բազմաթիվ հանդիպում-քննարկումների շրջանակներում «Նոր
Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն բարձրաձայնել է նշված օրենսդրական
առաջարկությունների
մասին
և
նպաստել
դրանց
առաջխաղացմանը։
Քննարկումների արդյունքում իրավասու կառույցների կողմից առաջարկներն
ընդունվել են ի գիտություն։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խտրականության դրսևորումը ժամանակակից
աշխարհում մեծապես դրսևորվում է նաև առցանց հարթակում, ուստի «Նոր Սերունդ»
Մարդասիրական ՀԿ-ն սույն զեկույցում կանդրադառնա խտրականության
դրսևորմանը առցանց հարթակում՝ 2018-2019թթ․-ին, ներկայացնելով առավել
աղմկահարույց միջադեպերը։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սույն ուսումնասիրության մեթոդաբանությունն է առցանց տիրույթից՝ պաշտոնական
կայքէջերից,
պաշտոնական
հրապարակումներից,
սոցիալական
ցանցերից
(հատկապես՝ Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցից), զանգվածային լրատվության
միջոցներից և այլ կայքերից, դուրս բերել խտրական արտահայտություններն ու
ատելության
խոսքերը,
մեկնաբանությունները,
արտահայտությունները
և
իրականացնել
համեմատական
վերլուծություն՝
2018-2019թթ․-ին
առցանց
հարթակում խտրականության դրսևորման վերաբերյալ։
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ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՕՆԼԱՅՆ
ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ 2018Թ․-ԻՆ
2018թ․-ը կարելի է բնորոշել որպես ամենապոռթկուն և իրադարձություններով լի
տարի։ Համացանցը հեղեղված էր խտրականության և ատելության կոչերով,
սպառնալիքներով ու զրպարտություններով։ Այս իրավիճակին անդրադարձել են
բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, ֆեյսբուքյան անհատ օգտատերեր, իրավաբանական
անձանց կամ նախաձեռնող խմբերի էջեր և, որ ամենազավեշտալի է, կեղծ, անհայտ և
անանուն օգտատերեր։
2018թ․-ի
գարնանը
Հայաստանում
ժողովրդական
լայն
զանգվածների
մասնակցությամբ
տեղի
ունեցած
հեղափոխությունը
և
դրան
հետևած
իրադարձություններն իրենց անդրադարձն ունեցան նաև ԼԳԲՏԻ մարդկանց
իրավունքների վերաբերյալ քննարկումների վրա։ Քաղաքական գերակտիվ
գործընթացում այս թեման դարձավ հիմնական շահարկվողներից։
Թեև հեղափոխության մեկնարկից մինչև դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ
խորհրդարանական ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում
օրենսդրական
դաշտում
ԼԳԲՏԻ
մարդկանց
իրավունքներին
վերաբերող
փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, այնուամենայնիվ նորանկախ Հայաստանի
պատմության մեջ առաջին անգամ այս խմբի իրավունքների հարցը դարձավ
քաղաքական ամենաբարձր ամբիոնների ու պաշտոնատար անձանց անդրադարձի
առիթ։ Հնչած տեքստերը, սակայն, հիմնականում հեռու էին մարդու իրավունքների
կոնցեպցիայի տրամաբանությունից, արտացոլում էին հասարակության շրջանում
գերիշխող ավանդական֊պահպանողական կարծրատիպերը, հաճախ ուղեկցվում էին
ատելության խոսքով, բռնության ուղիղ կամ անուղղակի կոչերով։
Այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցան նաև ֆիզիկական բռնությամբ ուղեկցված
միջադեպեր, ինչպես նաև հավաքների ազատության սահմանափակում։ Իրավապահ
համակարգը
իրավախախտումների
արձանագրման,
քննության,
դրանք
իրականացնողներին պատասխանատվության կանչելու հարցում հիմնականում
դրսևորեց կրավորական և խուսափողական կեցվածք, իսկ ոստիկանապետի
հայտարարությամբ ըստ էության սահմանափակվեց ԼԳԲՏԻ մարդկանց՝ փակ
դահլիճային հավաք՝ ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումը
կազմակերպելու
ազատությունը։
Հրապարակային դաշտում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները
անհամարժեք արձագանքեցին իրադարձություններին, իսկ ԶԼՄ-ների հիմնական
մասն առնվազն հետևողական չէր խնդրի համակողմանի լուսաբանման հարցում։
Հայաստանում ԼԳԲՏԻ հարաբերություններն ապաքրեականացվել են 2003թ․ -ին։
Պետությունում չի ընդունվել և մինչ օրս առկա չեն ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքների
7

պաշտպանության
առանձին
օրենսդրական
մեխանիզմներ։
Միջազգային
իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետազոտությունների համաձայն՝
հետխորհրդային պետությունների ցանկում Հայաստանն այս խմբի իրավունքների
պաշտպանության հարցում վերջին հորիզոնականներում է՝ Ադրբեջանի ու
Ռուսաստանի հետ։
Նախորդ կառավարությունը միջազգային գործընկերների առաջ ստանձնած
պարտավորություններից դրդված՝ վերջին տարիներին իրականացրել է ոչ էական
դրական մի քանի փոփոխություն, ինչպես, օրինակ, որոշ ենթաօրենսդրական
փաստաթղթերից
ԼԳԲՏԻ
մարդկանց
արժանապատվությունը
վիրավորող
ձևակերպումների փոխարինումը ավելի չեզոք բառերով։
2016թ․ -ին կառավարությունը հանրաքվեի էր դրել և անցկացրել Սահմանադրության
մեջ փոփոխությունների նախագիծ, որում վերաձևակերպված էր ամուսնանալու և
ընտանիք կազմելու իրավունքը․ կառավարությունն այն մեկնաբանեց իբրև նույնասեռ
ամուսնություններն արգելող։
Հատկանշական է, որ Եվրամիության հետ կառավարության կնքած՝ համապարփակ և
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի տեքստում հիշատակվում էր
սեռական
կողմնորոշման
հիմքով
խտրականության
դեմ
պայքարը՝
«տեղեկությունների և լավագույն գործելակերպի փոխանակման» համատեքստում,
իսկ 2017թ․-01 կառավարությունը հանրային քննարկման էր դրել Քրեական
օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու նախագիծ, որի 197-րդ հոդվածում
որպես խտրականության բացառման հիմք հիշատակվում էր նաև սեռական
կողմնորոշումը։
Այսպես, օրինակ, իշխող Հանրապետական և դրա կոալիցիոն գործընկեր
Դաշնակցության ներկայացուցիչները բազմիցս հանդես են եկել հոմոֆոբ
հայտարարություններով, իսկ պետական տարբեր մարմինները, այդ թվում՝
իրավապահ, ոչ միայն չեն ապահովել ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքներն ու
ազատությունները, այլ խոչընդոտել են դրանց իրացմանը, դրսևորել են ակնհայտ
խտրական
վերաբերմունք,
ինչի
վերաբերյալ
բազմաթիվ
փաստեր
են
հրապարակել իրավապաշտպանները։
Հատկանշական է, որ իշխող կուսակցության ղեկավար, նախագահի պաշտոնը
զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը որևէ անգամ հրապարակավ չի անդրադարձել այս
հարցին։
Հեղափոխությունն
առաջնորդած
Նիկոլ
Փաշինյանի
կուսակցությունը՝
Քաղաքացիական պայմանագիրը, որը հիմնադրվել է 2015թ․-ին, իր հիմնարար
փաստաթղթում և ծրագրերում որևէ անգամ չի հիշատակել ԼԳԲՏԻ մարդկանց
իրավունքները։ Կուսակցության հիմնարար փաստաթղթում, սակայն, մի քանի
անգամ շեշտվում է մարդու ազատության և արժանապատվության պաշտպանության
անհրաժեշտությունը,
անհատի
երջանկության,
օրենքի
առաջ
բոլորի
հավասարության կարևորությունը, բռնությունը մերժելու սկզբունքը։
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Տեղի ունեցած արտահերթ խոհրդարանական ընտրությունների ժամանակ
ներկայացված ծրագրում շեշտվում է, որ «օրենքի առջև բոլոր մարդկանց
հավասարության խնդիրը լուծելու համար Հայաստանում չկար և չկա որևէ
օրենսդրական խոչընդոտ։ Խնդրի լուծումը երաշխավորող միակ գործոնը
կառավարության քաղաքական կամքն է։ Կառավարությունը, վայելելով Հայաստանի
քաղաքացիների ակնհայտ մեծամասնության վստահությունը և հանդես գալով նրանց
անունից, հաստատում է օրենքի առաջ բոլոր մարդկանց հավասարությունն
ապահովելու գործում իր վճռականությունը և խնդիրը լուծելու իր կարողությունը»։
Ինչ վերաբերում է հարցի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական դիրքորոշմանը,
այն թերևս լավագույնս ներկայացված է իր՝ «Երկրի հակառակ կողմը» վեպում՝ մաս֊մաս
տպագրված 2008թ․-ի ընթացքում «Հայկական ժամանակ» օրաթերթում և որպես
ամբողջական գիրք հրատարակված հեղափոխությունից հետո։

«Քարկոծե՞լ քեֆ քաշել սիրող տղամարդկանց ու կանանց, խարույկի վրա վառե՞լ
գեյերին ու լեսբուհիներին, կամ խմբային խրախճանքի երկրպագուներին։ Ոչ,
միանշանակ ոչ. որովհետև գեյ ու լեսբուհի զույգերն իրենց առօրյա
հարաբերություններում չեն բռնանում երրորդ անձի ազատության վրա, և որքան էլ
տարօրինակ է հնչում՝ օգտվում են իրենց ազատությունից։
Ուրեմն ի՞նչ՝ ողջունե՞լ գեյերին ու լեսբուհիներին. ոչ, միանշանակ ոչ։ Ի՞նչ անել, ուրեմն։
Թողնել, որ նրանք ապրեն իրենց կյանքով, որովհետև նրանք չեն ոտնահարում մեր
ազատություններն ու իրավունքները, այլ օգտվում են իրենց ազատություններից և
իրավունքներից։ Իսկ սա այն դեպքն է, որ չի մտնում հասարակության և անհատների
պարզելիք հարաբերությունների ոլորտ, այլ պատկանում է Աստծո և անձի
հարաբերությունների ոլորտին։ Ուրեմն գեյը պատասխանատու չէ հասարակության
առաջ, նա պատասխանատու է Աստծո առաջ, իսկ մարդիկ լիազորված չեն
իրականացնել Աստծո դատաստանը»։
«Անկեղծ ասած, միշտ զարմացել եմ գեյերի ու լեսբուհիների ամուսնանալու ձգտման
վրա։ Ինձ միշտ զարմացրել է, թե ինչու են նրանք այդքան ձգտում, որ օրենքով իրենց
ամուսնանալու հնարավորություն տրվի։ Ապա և փորձում են այս իրավունքի
ճանաչմանը հասնել եկեղեցու կողմից։ Տոկիոյում, միայն Տոկիոյում հասկացա, որ
այսպիսով նրանք ուզում են երկրագնդի վրա ունենալ մեղքից զերծ իրենց տարածքը,
ունենալ մի փոքրիկ ամուսնական մահիճ, որտեղ ինչ էլ անելու լինեն՝ արածը մեղք
չհամարվի։ Երբ Հայաստանում էի, միասեռական ամուսնություններն ինձ լկտիության
ցույց էին թվում, Հայաստանից հեռու հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ, գիտակցված թե
ենթագիտակցորեն, ուզում են ընդամենը, որ իրենց սերը մեղք չհամարվի։ Բայց սա էլ
մարդկության որոշելիքը չէ, սա էլ Աստծո ընդդատյա գործերի շարքին է պատկանում»։
«Սիրո և համերաշխության» կարգախոսի ներքո տեղի
ունեցած հեղափոխության ակտիվ մասնակիցների
շարքում էին նաև ԼԳԲՏԻ ակտիվիստներ։
«Քաղաքացիական
ներկայացուցիչ,
9

պայմանագիր» կուսակցության
հեղափոխությունից
հետո

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակված Զարուհի Բաթոյանը
հեղափոխության օրերին, ելույթ ունենալով բազմահազարանոց հանրահավաքում,
ընդգծել է․ «Այս երկրում մարդը պետք է բարձրագույն արժեք լինի՝ անկախ նրա
առանձնահատկություններից, անկախ կրոնական պատկանելությունից, անկախ
քաղաքական հայացքներից, անկախ սեռից,
անկախ սեռական կողմնորոշումից, անկախ
սոցիալական վիճակից, անկախ ամեն ինչից»։
Մայիսին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից և
վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի
ընտրվելուց
ու
նոր
կառավարության
ձևավորումից հետո Հայաստանում ի հայտ եկավ
«Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ» անունով մի
նախաձեռնություն, որը պահանջում էր Հայ Առաքելական Եկեղեցու առաջնորդ,
կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հրաժարականը և այդ պահանջով հրապարակային
միջոցառումներ էր անցկացնում։ Կաթողիկոսի շուրջ ստեղծված լարված
իրավիճակում ՀԱԵ֊ի ներկայացուցիչներն այդ նախաձեռնության անդամներին
մեղադրեցին «աղանդավոր» և «նույնասեռական քարոզող» լինելու մեջ։
Թեև ԼԳԲՏԻ համայնքն ընդհանրապես որևէ առնչություն չուներ այդ
նախաձեռնության հետ, իսկ վերջինիս ներկայացուցիչներն աչքի չէին ընկնում
առաջադեմ տեքստերով, այնուամենայնիվ այդ վեճում ԼԳԲՏ համայնքի մասին
հիշատակումները, որպես վարկաբեկիչ հանգամանք, շահարկվեցին անգամ Շիրակի
թեմի առաջնորդ, եպիսկոպոս Աջապահյանի կողմից։ Այս ամենի կապակցությամբ
Pink Armenia-ի ներկայացուցիչ Հովհաննես Իշխանյանը հայտարարություն տարածեց,
որում մասնավորապես ասված էր․ «ԼԳԲՏ համայնքը, որքան էլ անմասն չէ երկրում
տեղի ունեցող իրադարձություններից ու ներգրավված է տարբեր սոցիալական ու
քաղաքական պայքարներում, որևէ կապ չունի եկեղեցու ներքին խոհանոցի ու
կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջի հետ»։ Այնուամենայնիվ, մեդիայում և
սոցիալական ցանցերում այդ նախաձեռնության նույնացումը ԼԳԲՏԻ համայնքի հետ
տարբեր խմբերի կողմից նպատակաուղղված շարունակվեց՝ դառնալով ատելության
խոսքի, ՀԱԵ֊ն և պետությունը ԼԳԲՏԻ մարդկանց կողմից իբր կազմաքանդելու
մեղադրանքների առիթ։
Մայիսին
բարեգործական
մի
ծրագրի
մասնակցելու
նպատակով
Հայաստան
ժամանեց աշխարհահռչակ երաժիշտ Էլթոն
Ջոնը, որ հայտնի է նաև իբրև ԼԳԲՏԻ
մարդկանց
իրավունքների
ջատագով։
Երաժիշտն իր այցի ընթացքում հանդիպեց
նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանին և
վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ինչը նույնպես շահարկումների ու ատելության
քարոզի առիթ դարձավ։ Ջոնի այցի ընթացքում տեղի ունեցավ նաև տհաճ միջադեպ․
34-ամյա մի քաղաքացի ձվեր էր նետել նրա ուղղությամբ1։ Ոստիկանությունը
1
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հայտնաբերել էր քաղաքացուն, ապա քննիչի մոտ բացատրություն տալուց հետո ազատ
էր արձակվել։
Էլթոն Ջոնը հանդիպում է ունեցել նաև «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի
ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելու համար հետագա համագործակցությունը։

Թեև մինչ օգոստոսը ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքների հարցն արդեն դարձել էր
քաղաքական, հասարակական շահարկումների, ատելության խոսքի առիթ,
օգոստոսից սկսած՝ ծրագրված սադրիչ գործողություններ և կեղծ տեղեկատվական
արշավ ծավալվեց, որոնց կազմակերպիչները սկսեցին գործել բացահայտ․ ակնհայտ
դարձավ, որ դրանց հետևում կանգնած են հեղափոխությունից դժգոհ ուժերն ու
խմբերը։

Այսպես, օգոստոսի 4-ին Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղում հարձակում տեղի
ունեցավ այնտեղ հյուրընկալած մի խումբ մարդկանց վրա, որոնց մեջ կային նաև ԼԳԲՏ
ակտիվիստներ, ինչի հետևանքով մի քանի հոգի ստացան մարմնական
վնասվածքներ։ Հետագայում Pink Armenia-ն հրապարակեց փաստեր, որ սադրանքը
կազմակերպել էին Հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ) հետ փոխկապակցված
անձինք։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվեց քրեական գործ։ Հեղափոխությունը
քննադատող և նախորդ իշխանությանը սատարող խմբերը բացահայտ պաշտպանեցին
բռնությունը՝ Շուռնուխում ի համերաշխություն բռնարարների հրապարակային
միջոցառում կազմակերպելով։
Համացանցում ԼԳԲՏԻ մարդկանց հասցեին օգտատերերի հնչեցրած ատելության ու
բռնության կոչերի ուժգնացմանը նպաստեցին համանման հայտարարություններով
ու գրառումներով հանդես եկած հանրային դեմքեր ու քաղաքական գործիչներ։
Այսպես, օրինակ, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության պատգամավոր Գևորգ
Պետրոսյանը հայտարարեց, որ «վայրկյան առաջ պետք ա մեր Սուրբ հողից համատեղ
ջանքերով դուրս մղենք (մեղմ եմ ասում) համասեռամոլներին, աղանդավորներին և
նրանց պաշտպաններին…»։
11

Կառավարությունից տեղի ունեցածի վերաբերյալ գնահատական հնչեցրեց
փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ով «Ազատություն» ռադիոկայանի ֆեյսբուքյան
ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով Շուռնուխի դեպքի վերաբերյալ օգտատերերից
մեկի հարցին, մասնավորապես ասաց․ «Այս հարցով ինձ համար մի բանն է, որ
անընդունելի է՝ կիրառված բռնությունը, այսինքն՝ թեմայի բովանդակության մեջ ես
նույնիսկ չեմ ուզում շատ խորանալ և դրա մասին խոսել, որովհետև այստեղ կա մի շատ
պարզ ճշմարտություն՝ որպես հարցի լուծում բռնությունն անընդունելի է՝ անկախ
պատճառից, անկախ այն բանից, թե ում դեմ է արվել, անկախ նրանից, թե ինչ հիմքեր
կային այդ բռնությունը կիրառելու համար»։
Շուռնուխում տեղի ունեցած բռնությունը դատապարտող հայտարարություններ
տարածեցին
տեղական
և
միջազգային
իրավապաշտպան
մի
շարք
կազմակերպություններ։

12

2018թ․ -ի օգոստոսի 14-ին ոստիկանությունը հաղորդագրություն ու տեսանյութ է
տարածում2 այն մասին, որ սեքս աշխատանք իրականացնող մի խումբ տրանսգենդեր
անձինք «ներխուժել են ոստիկանության բաժին» և «մարմնական վնասվածք
պատճառել ոստիկանության երկու ծառայողի» այն բանից հետո, ինչ
ոստիկանությունը տրանսգենդերների ահազանգով բերման է ենթարկել իրենց
հանդեպ բռնություն գործադրած մի քաղաքացու։ Արդյունքում հարուցվում է քրգործ,
որի շրջանակներում բերման է ենթարկվում ոստիկանության աշխատակիցներին
մարմնական վնասվածք պատճառած երկու անձ։ Դեպքի առնչությամբ
ոստիկանության տարածած տեսանյութն ուղեկցվում էր սեքս աշխատանք կատարող
տրանսգենդերների հասցեին անհարկի վերնագրով ու ձևակերպումներով։
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«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի և ՄԻՊ
գրասենյակի
համագործակցության
արդյունքում
ՀՀ
Ոստիկանության
պաշտոնական էջից հեռացվել է «Առաջին
հայացքից կանայք, սակայն իրականում
աղջկա զգեստներով տղամարդիկ ու նրանց
համախոհները ներխուժեցին ոստիկանության
բաժին» վերտառությամբ տեսանյութը, որը
հրապարակվել էր մի խումբ անձանց
մասնավոր
կյանքի
անձեռնմխելիության
իրավունքի և անմեղության կանխավարկածի
սկզբունքի խախտմամբ:
«Նոր Սերունդ» ՀԿ-ն հայտարարել է3, որ պահանջը բավարարվել է մասնակի: Թեև
կրկին տեղադրված տեսանյութում փակված են մասնակիցների դեմքերը, նրանց
անձնական տվյալները չեն հեռացվել:
Այս միջադեպից անմիջապես հետո ի հայտ է գալիս «Հանուն ազգի յուրաքանչյուրիս
քայլը» անունով մի նախաձեռնություն, որը հայտարարում է «ԼԳԲՏ քարոզչության» դեմ
ուղղված հրապարակային միջոցառումների շարք կազմակերպելու մասին։

Այս

նախաձեռնության ներկայացուցիչը մամուլին հայտնում է, որ դիմել է4 ԱՄՆ,
Բրիտանիայի, Գերմանիայի դեսպանատներ՝ պահանջելով դադարեցնել «ԼԳԲՏ
կազմակերպությունների ֆինանսավորումը»։
Օգոստոսի
22-ին
ֆեյսբուքյան
օգտատերերից մեկը Հանքավանի
«Հասմիկ» մանկական ճամբարում
տեղի ունեցած մի միջոցառման
լուսանկարներ է հրապարակում՝
«Ինչպե՞ս դառնալ համասեռամոլ
կամ
աթեիստ
աղանդավոր
սատանիստ»
վերգրությամբ։
Լուսանկարներում
պատկերված
էր, թե ինչպես են մանկական ճամբարում երեխաները բեմի վրա «Ուրախների և
հնարամիտների ակումբի» նման մի ներկայացման մասնակցում՝ զգեստավորված
3

https://ngngo.net/hy/news/%D5%84%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D5%A4%D5%A5%D5%B4%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D5%AC%D5%A8%D5%A2%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80-%D5%B9%D5%A7%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%AC%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B9%D5%A5%D5%B6%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D6%81%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%C2%AB%D5%86%D5%B8%D6%80%D5%8D%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A4%C2%BB%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%80%D4%BF/66
4
https://armeniasputnik.am/armenia/20180815/13878104/armenia-gey-qarozchutyun-boxoqi-akcia.html
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տարբեր կերպ, այդ թվում՝ հակառակ սեռին բնորոշ հանդերձանքով։ Մի շարք
լրատվամիջոցներ արտատպում են լուսանկարներն ու գրառումը՝ տեղի ունեցածը
ներկայացնելով իբրև «անչափահասների շրջանում ԼԳԲՏ քարոզ»։ Կրթության և
գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում
հայտնում է․ ««Ինձ նախնական ասել են, որ ՈՒՀԱ-ի ներկայացում է եղել, բայց
հանձնարարել եմ մանրամասն ուսումնասիրել: Նախնական գնահատականով՝ դա
եղել է բեմականացված»։ Ճամբարի տնօրենն էլ հայտնել էր, որ «ընդամենը տեղի է
ունեցել դիմակահանդես, որի ժամանակ ճամբարի «Ուրախների և հնարամիտների
ակումբը» հերթական հումորային բեմադրությունն է կազմակերպած եղել, ինչի
մասին ծնողները տեղյակ են եղել»։ Նա նաև նշել է, որ պատրաստվում է դատի տալ
օգտատիրոջը՝ ճամբարի հասցեին չհիմնավորված մեղադրանքների համար։
Օգոստոսի 31-ին «Հանուն ազգի յուրաքանչյուրիս քայլը» նախաձեռնության մի խումբ
անդամներ «Ո՛չ ԼԳԲՏ քարոզին՝ հանուն ավանդական ընտանիքի պահպանման և
երեխաների իրավունքների» խորագրով ակցիա են կազմակերպում Հայաստանում
Գերմանիայի դեսպանատան դիմաց։
Այդ նույն օրը ՀՀԿ փոխնախագահ Շարմազանովը լրատվամիջոցներից մեկի հետ
զրույցում հայտարարում է, որ «ՀՀ-ում պետք է օրենքով արգելենք
համասեռամոլության քարոզը» և հայտնում, որ հանդես է գալու երեխաների
իրավունքների մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություն կատարելու
օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որը «լակմուսի թուղթ է լինելու նոր
կառավարության համար»։ Անդրադառնալով «Հասմիկ» ճամբարի շուրջ բարձրացած
աղմուկին՝ Շարմազանովը նշում է, որ նոր կառավարությունը «պետք է կոնկրետ
պատասխանեն՝ այս ամենին կո՞ղմ են, թե՞ դեմ»։

Նույն ժամանակ համացանցով ու ԶԼՄ-ներով ակտիվորեն սկսվում է տարածվել
տեղեկությունն այն մասին, որ Հայաստանում նոյեմբերին անցկացվելու է ԼԳԲՏ
քրիստոնյաների ֆորում, թեև այդ մասին տեղեկությունը կազմակերպիչների կողմից
հայտնվել էր դեռևս մինչ հեղափոխությունը և որևէ էական հանրային հնչեղություն չէր
ստացել։
Այսպես, Politik.am էլեկտրոնային լրատվական կայքը օգոստոսի 29-ին նյութ է
հրապարակում այն բովանդակությամբ, թե «Նոր իշխանությունները լցված` սիրով և
հանդուրժողականությամբ, պաշտպանում են բոլոր խմբերի իրավունքները» ու
որպես տեղի ունեցած հեղափոխության դրական արդյունք՝ հայտնում է այն մասին,
որ Հայաստանում տեղի է ունենալու ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորում։ Նյութը
արտատպում են մի շարք այլ ԶԼՄ-ներ։
Նույն
օրը
ռուսաստանյան
համանուն
կազմակերպության
նմանությամբ
Հայաստանում ստեղծված «Համահայկական ծնողական կոմիտե»-ի անդամ,
նախկինում բազմիցս հոմոֆոբ արշավներ կազմակերպած Արման Բոշյանը օգոստոսի
29-ին ֆեյսբուք սոցցանցում մտահոգություն է հայտնում այն առնչությամբ, որ
Հայաստանում տեղի է ունենալու ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորում։ Հաջորդ օրը նախկին
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վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խորհրդական Մհեր Տերտերյանն է ֆեյսբուքում
տեղեկություն տարածում ֆորումի մասին՝ հեգնական ձևակերպումներով։ Նույն օրը
«Երկրամաս» ռուսալեզու էլեկտրոնային կայքը տարածում է «մի խումբ երևանյան
ընտրողների»
հայտարարություն
այն
մասին,
որ
Երևանի
ավագանու
ընտրություններին ընդառաջ իրենք ցանկանում են պարզել իշխանության և
մասնակից քաղաքական ուժերի դիրքորոշումը ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումի
մասին։ «Հայաստանը արտաքին ուժերի ագրեսիայի օբյեկտ է դարձել․ այդ ուժերը
նպատակ ունեն քայքայել հայկական պետականության ավանդական ազգային
արժեքներն ու հոգևոր սկզբունքները»,֊ ասվում էր տարածված տեքստում։
Սեպտեմբերի 7-ին կրկին Politik.am կայքը հրապարակում է հարցազրույց «ԼԳԲՏ
համայնքի ներկայացուցիչ, ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումի մասնակցի» հետ՝ նշելով, որ
հարցազրույց տվողի անունը փոխված է։ Հարցազրույց տվող անհայտ անձը
քննադատում է նախորդ իշխանությանը՝ ողջունելով հեղափոխությունն ու նոր
կառավարությանը և հայտնում, որ ֆորումի ընթացքում «խոսելու են բացառապես
քրիստոնեության մասին»։ Նյութը արտատպում են այլ ԶԼՄ֊ներ։
Սեպտեմբերի 13-ին օնլայն հարթակներից մեկում հայտնվում է «Դեմ եմ ԼԳԲՏ
ֆորումին Հայաստանում» վերնագրով օնլայն անանուն ստորագրահավաք, որի
տեքստում կոչ է արվում «միանալ և կանխել աղետն ու խայտառակությունը»։
Սեպտեմբերի 15-ին փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը
ֆեյսբուքում գրառում է կատարում այն մասին, որ Հայաստանում պետք է արգելել
երեխաների շրջանում սեռական կողմնորոշման քարոզչությունը։ Նա իր պնդումը
հիմնավորում է՝ հիշատակելով ՄԻԵԴ երկու որոշումներ։
Սեպտեմբերի 17-ին ԱԱԾ և ՀՔԾ պետերի խոսակցության գաղտնալսման
առնչությամբ
հարուցված
քրգործի
շրջանակներում
իրավապահները
խուզարկություն են իրականացնում «Քրիստոնեական արժեհամակարգի և
ավանդական ընտանիքի պաշտպանության» նախաձեռնության գրասենյակում։ Երեք
օր անց նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, որ իրենց գրասենյակը
խուզարկել են, քանի որ իրենք «դեմ են ԼԳԲՏ քարոզին»։
Սեպտեմբերի 28-ին այդ պահին դեռևս Ազգային ժողովի փոխխոսնակ, ՀՀԿ
փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն իր մի խումբ կուսակիցների հետ Ազգային
ժողովում շրջանառության մեջ է դնում «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում
լրացում կատարելու մասին օրինագիծ, որով նախատեսվում է օրենսդրորեն արգելել
երեխաների շրջանում «ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների» քարոզը։
Օրինագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ «ոչ ավանդական սեռական
հարաբերություններ են, օրինակ, ինցեստը, զոոֆիլիան, պեդոֆիլիան, միասեռական
հարաբերությունները և այլն»։ Որպես հիմնավորում՝ հղում է արվում ՄԻԵԴ նույն այն
որոշումներին, որոնք վկայակոչել էր նաև Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա
Զոհրաբյանը։
Հոկտեմբերի 5-ին մի խումբ մարդիկ, այդ թվում՝ ՀԱԵ հոգևորականներ, ընդդեմ ԼԳԲՏ
քրիստոնայների ֆորումի բողոքի ցույց ու երթ են կազմակերպում Երևանում՝ նշելով, որ
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իրենք դեմ են «այլասերվածությանը, նույնասեռականությանը, ավանդական
ընտանիքի խարխլմանը»։ Ակցիայի մասնակիցները նամակ են հղում վարչապետ
Փաշինյանին՝ պահանջելով արգելել ֆորումի անցկացումը։
ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումը հյուրընկալող «Նոր սերունդ» մարդասիրական
հասարակական
կազմակերպությունը
հոկտեմբերի
10-ին
տարածում
է
հայտարարություն՝ ընդգծելով, որ վարչապետ Փաշինյանը որևէ առնչություն չունի
ֆորումի հետ, որ ֆորումը չունի քաղաքական ենթատեքստ, կոչ է անում «Չտրվել
վերջին շրջանում լայն տարածում գտած քաղաքական շահարկումներին և
սադրանքներին, որոնք հիմնականում միտված են հասարակության պառակտմանը»։
«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության նախկին պատգամավոր, ներկայումս
Տիգրան Ուրիխանյանի գլխավորած «Ալյանս» կուսակցության անդամ Արագած
Ախոյանը հոկտեմբերի 11-ին հայտարարում է, որ ֆորումի չեղարկման համար իրենք
«ամեն ինչի կդիմեն», իսկ չորս օր անց ասուլիսի ժամանակ ընդգծում է․ «Սատկացնելու
ենք դրանց, արժանի ձևով պատժելու ենք»։
Հոկտեմբերի 18-ին ԱԺ «Ծառուկյան» խմբակցության պատգամավոր, «Այլանս»
կուսակցության ղեկավար Տիգրան Ուրիխանյանն Ազգային ժողովում շրջանառության
մեջ է դնում «Ընտանեկան օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծ,
որով
նախատեսվում
է
օրենսդրորեն
արգելել
նույնասեռ
ամուսնությունները։
Հոկտեմբերի
24-ին,
Ազգային
ժողովում
պատասխանելով
«Ծառուկյան»
խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հարցին, վարչապետ Փաշինյանն
առաջին անգամ անդրադառնում է ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքների խնդրին։
Խոսելով ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումի մասին՝ Փաշինյանը նշում է, որ
հանձնարարել է ճշտել՝ դա ի՞նչ միջոցառում է, ո՞վ է կազմակերպում և ի՞նչ
նպատակով, ապա հավելում է, որ ընտանիքը և ընտանիքի հայկական մոդելն իր
համար բարձրագույն արժեք է։ Ապա Փաշինյանը հարցադրումներ է հնչեցնում՝
առաջարկելով հստակեցնել դիրքորոշումները։
«Սովետական միության մեջ պարզ էր ամեն ինչ՝ Քրեական օրենսգրքում կար հոդված,
ու եթե պարզվում էր, որ մարդն այդպիսին է, տանում էին բանտ նստացնում: Սա
հարցի շատ կոնկրետ լուծում է և վերաբերմունք է և այլն, դրանից առաջ կախաղան էին
հանում, գնդակահարում էին և այլն, և այլն: Հիմա այսօր մենք ի՞նչ ենք անում։
Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ինձ համար՝ որպես վարչապետի, և մեր կառավարության
համար ինչքան այդ թեման քիչ բարձրանա՝ այնքան լավ, որովհետև դա գլխացավանք
է․ հեսա կեսը կասեն՝ ա՜, սրանք բաների պաշտպան են, մյուս կեսը կասի՝
իրավունքների խախտող են, էն մյուս կեսը կասի՝ խարխլում են մեր ավանդկան
ընտանիքի հիմքերը և այլն, և այլն: Բայց մենք բոլորով, ոչ միայն կառավարությունը,
պետք է հասկանանք՝ ի՞նչ ենք անում, եկե՛ք որոշենք՝ մենք քրեական օրենսգրքում
հոդված ե՞նք ավելացնում, եկեք որոշենք՝ մենք այդ մարդկանց բոլորին հավաքում ենք
ու Հայաստանից դուրս ե՞նք անում, եկեք որոշենք՝ մենք իրենց գոյությունը, որպես
այդպիսին, ընդունո՞ւմ ենք, որ կան, թե՞ մենք ասում ենք՝ գիտե՞ք ինչ, քարոզչություն մի՛
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տարեք, այսպես ասած, ձեր համայնքն ընդլայնելու և ուրիշներին ներգրավելու…»,֊
մասնավորապես նշում է Փաշինյանն՝ ընդգծելով, որ հարցը լուրջ է, և ինքը կարծում է,
որ կառավարությունը «դեռ ինչ֊որ ձևով այս հարցից կխուսափի, ձևերը կան»։
Վարչապետն ընդգծում է, որ տասնյակ տարիներ անց որևէ կառավարություն
«առերեսվելու է պրոբլեմի հետ» և պիտի որոշի՝ «տանկերը հանում ա, բոլորին
տրորո՞ւմ ա, գնդակահարո՞ւմ ա, թե՞ ճանաչում ա այդ մարդկանց»։
Հաջորդ օրը՝ հոկտեմբերի 25-ին կառավարությունում քննարկվել է Շարմազանովի և
մյուս ՀՀԿ-ականների ներկայացրած՝ «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում
լրացում կատարելու նախագիծը։ Արդյունքում նախագիծը կառավարության
հավանությանը չի արժանանում, կառավարությունն իր առաջարկում նշում է․
«Նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է և առաջարկվում է
գործող օրենքները թողնել անփոփոխ»։ Հատկանշական է, սակայն, որ նախագիծը
հավանության չի արժանանում հիմնականում այն հիմնավորմամբ, որ գործող օրենքն
արդեն իսկ կարգավորում է հարցը։
«Ես ուզում եմ մի այսպիսի շեշտադրում անել․ էս վերջերս այդ մասին անընդհատ
մտածում եմ․ ես սխա՞լ եմ ընկալում, որ մեկ-մեկ ինձ թվում է, թե, օրինակ, սեռական
փոքրամասնությունների դեմ պայքարի քարոզչությունը մի իքս պահից դառնում է
սեռական փոքրամասնությունների քարոզչություն: Չկա՞ այսպիսի կոմպոնենտ:
Որովհետև մեկ էլ տեսնում ես՝ սկսեցին խոսել այդ մասին՝ պայքարում են,
պայքարում են, այդ երեխաները հիմա լուրերով որ լսեն այն, ինչ մենք չենք ուզում
քարոզել, չե՞ն ասելու, նրանք, ովքեր դեռևս տեղյակ չեն, չե՞ն ասելու՝ էս ինչի դեմ են էս
մարդիկ սենց բանի մեջ, հետևողականորեն պայքարում, օրենք օրենքի հետևից գրում,
մերժում են, քննարկում են, քննադատում են։ Չկա՞ սենց բան, ես սխա՞լ եմ հասկանում
ինչ-որ բան»,֊ օրինագծի քննարկման ժամանակ Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարի տեղակալ Արսեն Մանուկյանին հարցնում է Փաշինյանը, ինչին
ի պատասխան վերջինս նշում է, որ «այո՛, երեխաների մոտ ակամա
հետաքրքրություն է ստեղծվում»։
Նոյեմբերի 1-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընթացող
Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովի ժամանակ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն ԼԳԲՏ քրիստոնյաների
ֆորումի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել։
«Վերջին օրերին խորը մտահոգությամբ տեղեկացանք
համասեռամոլների կողմից Հայաստանում նախաձեռնվող
ֆորումի լուրերի մասին, որն առաջացրել է մեր ժողովրդի
մեծ վրդովմունքը: Մեր Քրիստոսասեր ժողովուրդը դարեր ի
վեր կրողն է աստվածօրհնյալ ընտանիքի նվիրական
գաղափարի և պահպանողը ընտանիքի սրբագործված
արժեքի:
Աստվածահաստատ
ընտանիքի
սրբազան
խորհրդով է շարունակվում կյանքի գոյությունը, կյանքի
հրաշագործությունը:
Աստված
պատվիրաններ
ու
բարոյականության նորմեր է սահմանել արարչաստեղծ
մարդու համար: Այսօր, սակայն, փորձ է արվում բարոյական շեղումները և դրանց
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բացահայտ քարոզչությունը ներկայացնել իբրև մարդու իրավունքներ և
ազատություններ: Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցին համասեռամոլության երևույթի
նկատմամբ իր դիրքորոշումն արտահայտել է՝ անընդունելի հռչակելով այդ
կենցաղակերպը իբրև մարդկային բնության խեղում, բայց երբեք չդադարելով
հովվական խնամք ցուցաբերել և կոչ անել այդ մեղքի մեջ հայտնված անձանց՝
սրբագրելու իրենց ընթացքը: Խստորեն մերժելի են և դատապարտելի ԼԳԲՏ
ներկայացուցիչների կողմից հասարակության մեջ հրահրումներ առաջացնելու քայլերը
և համասեռամոլության երևույթի որևէ հանրայնացում ու դրա գովազդում, որը
գայթակղություն է մեր աճող սերնդի համար և սպառնալիք՝ մեր ազգի
հարատևությանը»,֊ նշել է Կաթողիկոսը։
Նոյեմբերի 2-ին ֆորումը հյուրընկալող «Նոր սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ֊ն
ահազանգում է, որ «Ազգային արժեքների պաշտպանման ճակատ» կազմակերպության
ղեկավար,
նախկինում
բազմիցս
հոմոֆոբ,
տրանսֆոբ գործողությունների
իրականացմամբ հայտնի Սևան Աղաջանյանը այլ անձանց հետ միասին
ավտոմեքենայով հետապնդում է իրենց կազմակերպության աշխատակիցներին, ինչի
վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացվել ոստիկանություն։ Կազմակերպությունը
հայտնում է, որ ժամանակավորապես դադարեցնում է իր գործունեությունը։
Աշխատակիցները ֆիքսել են իրենց հետապնդող մեքենաների համարանիշներն ու
դրանցում գտնվող անձանց ինքնությունները։ Նույն օրը հետապնդող անձանցից
Սևան Աղաջանյանը իր ֆեյսբուքյան
էջում կատարել է հետևյալ գրառումը.

«Մեր տեղեկություններով արդեն մի
քանի
մասնակից
արտերկրից
Հայաստանում են և մասնակցելու են
ԼԳԲՏ ֆորումին, այս պահին մենք
հետևում ենք նրանց»։
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն
կատարվածը դիտարկելով որպես
հանցագործություն,
հաղորդում
է
ներկայացրել ՀՀ ոստիկանության համապատասխան բաժնում։
Նույն օրը ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցները բացատրություն են վերցրել
Կազմակերպության աշխատակիցներից դեպքի վերաբերյալ:
Ի պատասխան «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի 02․11․2018թ․-ի դիմումի՝ Սևան
Աղաջանյանի և իր համախոհների կողմից Կազմակերպության աշխատակիցներին
հետապնդելու վերաբերյալ, ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության
կենտրոնական բաժինը պատասխանել է՝
«Հայտնվում է, որ Ձեր 02.11.2018թ.-ի դիմումը հասցեագրված ոստիկանության
Կենտրոնական բաժին, ստացվել և ուսումնասիրվել է։

Հայտնվում է, որ Ձեր դիմումով նշված փաստերի ուսումնասիրության արդյունքում
իրավախախտման կամ հանցագործության հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։
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Միաժամանակ հայտնվում է, որ քաղ․ Սևան Աղաջանյանի հետ անցկացվել է
պրոֆիլակտիկ բնույթի զրույց՝ հորդորվել է պահպանել համակեցության կանոնները և
զերծ մնալ իրավախախտումներից»։
Նոյեմբերի 6-ին «Հանուն ազգային արժեքների» անունով նախաձեռնությունը Երևանի
Ազատության հրապարակում հավաք է անցկացնում՝ պահանջելով արգելել ԼԳԲՏ
քրիստոնյաների ֆորումի անցկացումը, ինչպես նաև ընդունել «համասեռամոլության
քարոզն» արգելող օրենք։ Նույն օրը ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը լրագրողների
հետ զրույցում հայտարարում է, որ ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումը չի անցկացվելու,
քանի որ ինքը կարծում է, որ նպատակահարմար չէ։
«Ո՛չ, չի լինելու, որովհետև կարծում եմ, որ այս պահին նպատակահարմար չէ, ինքս չեմ
գտնում, որ անցկացվի՝ նաև ռիսկերից, անվտանգությունից ելնելով: Մենք ինքներս էլ
բացատրական աշխատանքներ տարանք, որ ՀՀ տարածքում դա տեղի չունենա»,֊ ասել է
Օսիպյանը։
Նույն օրը ֆորումը հյուրընկալող «Նոր սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում
է, որ «հաշվի առնելով համացանցում անընդհատ հնչեցվող սպառնալիքները,
կազմակերպված հետապնդումները և ֆորումի մասնակիցների վրա հավանական
հարձակումների ռիսկերը, ինչպես նաև ՀՀ ոստիկանության կողմից պաշտպանելու
լիարժեք պատրաստակամության բացակայությունը»՝ պարտադրված է չեղարկել
ֆորումը5։
Ոստիկանապետի հայտարարությունն ու դրա հետևանքով ֆորումի չեղարկումը
դատապարտում են մի շարք տեղական և միջազգային իրավապաշտպան
կազմակերպություններ։ Նշվում է, որ սահմանափակվել է հավաքների ազատությունը։
Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ իրենց մտահոգությունն են հայտնել մի շարք
միջազգային կառույցներ։

5
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Նոյեմբերի 15-ին կառավարությունը քննարկում է
ԱԺ
պատգամավոր
Տիգրան
Ուրիխանյանի՝
«Ընտանեկան օրենսգրքում» փոփոխությունների՝
նախագիծը, որը նախատեսում է նույնասեռ
ամուսնությունների
արգելք։
Արդյունքում
կառավարությունը հավանության չի արժանացնում
օրինագիծը
և
առաջարկում
է
գործող
օրենսդրությունը
թողնել
անփոփոխ
այն
հիմնավորմամբ, թե սահմանադրությունն արդեն
իսկ կարգավորում է խնդիրը։
Նոյեմբերի 19-ին գոյություն չունեցող մի կազմակերպության անունից կեղծ տեսանյութ
և տեքստ է ուղարկվում ԶԼՄ-ներին այն մասին, թե Երևանում, իբր, ԼԳԲՏԻ մարդկանց
պաշտպանության ակցիաներ են կազմակերպվել, որոնց հիմնական նպատակն էր
«աջակցել Հայաստանում ԼԳԲՏ շարժման ակտիվիստներին և նոր վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանի քաղաքականությանը»։ Բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ տարածում են այս կեղծ
տեղեկությունն ու ակնհայտորեն կեղծ տեսանյութը, ԼԳԲՏ ակտիվիստները հերքում
են նման կազմակերպության գոյությունն ու ԼԳԲՏ համայնքի առնչությունը
տարածված նյութերին։
Նոյեմբերի 20-ին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի
ժամանակ, պատասխանելով լրագրողի հարցին, կրկին անդրադառնում է ԼԳԲՏԻ
մարդկանց իրավունքների հարցին։

«Հիմա նորից ԼԳԲՏ հարցն են շահարկում։ Եթե ՀՀ որևէ քաղաքացի հայտարարում է, որ
սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչ է, մենք ի՞նչ պետք է անենք իրեն։ Ասե՛ք։
Ասեք՝ ի՞նչ անենք, սպանո՞ւմ ենք, գնդակահարո՞ւմ ենք, քառատո՞ւմ ենք, բա՞նտ ենք
նստացնում, արտաքսո՞ւմ ենք Հայաստանից։ Թող ասեն այդ մարդիկ։ Մինչև մայիս
ամիսը Հայաստանում ԼԳԲՏ համայնք չի՞ եղել։ 2000-ականներին ՀՀ-ում, երբ
Հանրապետական կուսակցության իշխանության ամենածաղկուն շրջանն էր, ՀՀ-ում
հրապարակվել է նախարարների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ցուցակ, որոնք
22

ունեն այլ սեռական կողմնորոշում: Այդ ժամանակ այս նույն մարդիկ, չգիտես ինչու,
ցույցեր չէին անում, տակից չէին ֆինանսավորում այդ ցույցերը։ ․․․ Մենք թույլ չենք տա,
որեւէ մեկը ճշմարտությունն աղավաղի: Ճշմարտություն եք ուզում մինչեւ վե՞րջ․
կբացենք ճշմարտությունը միչև վերջ և այդ 90 տոկոսդ քարուքանդ կլինեք»,֊ ասում է
Փաշինյանը։
Նոյեմբերի
22-ին
«Հանուն
սոցիալական
արդարության»
կուսակցության
ներկայացուցիչները Կառավարության շենքի
դիմաց
ակցիա
են
կազմակերպում՝
կառավարությունից
պահանջելով
արգելել
«նույնասեռականության քարոզը», ինչպես նաև
վերահսկել ՀԿ-ների՝ արտերկրից ստացվող
ֆինանսավորումը։ Նրանք իրենց պահանջներով
նամակ են ուղարկում կառավարություն՝ պահանջելով արագ արձագանք։
Նոյեմբերի 26-ին մեկնարկում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների
նախընտրական քարոզչությունը, որի ընթացքում ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքների
թեմայի շուրջ ակտիվությունը նվազում է․ քաղաքական բանավեճը հիմնականում
ընթանում է պետական անվտանգության, արտաքին, տնտեսական, սոցիալական
քաղաքականությունների շուրջ։

Նախընտրական քարոզչության ավարտին մոտ՝ դեկտեմբերի 5-ին, մասնակից
կուսակցությունների առաջին համարների բանավեճի ժամանակ Հանրապետական
կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վիգեն Սարգսյանը ԼԳԲՏԻ մարդկանց
վերաբերյալ հարց է հղում վարչապետ, «Իմ քայլը» դաշինքի ցուցակի առաջնորդ
Նիկոլ Փաշինյանին։
Վիգեն
Սարգսյանը
նշեց,
որ
Փաշինյանի
կուսակցության
հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդում «ԼԳԲՏ երկու կարկառուն ակտիվիստ» կա և հարցրեց՝
արդյոք Փաշինյանը պարտավորություններ ունի այդ ակտիվիստների հանդեպ։
Ի պատասխան Փաշինյանը նշեց, որ ՀՀԿ-ի իշխանության տարիներին հրապարակվել
է սեռական այլ կողմնորոշում ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաների ցուցակ և որ
ՀՀԿ-ական կառավարության մի շարք անդամներ հայտնի են որպես ԼԳԲՏ համայնքի
ներկայացուցիչներ։ Վիգեն Սարգսյանը «սեքսիստ հայտարարություն» որակեց
Փաշինյանի խոսքը՝ նշելով, որ «ԼԳԲՏ համայնքն ունի նույն իրավունքներն, ինչ
մնացածը» և որ մարդուն չի կարելի դատել իր կողմնորոշմամբ։
«Մարդն իրավունք ունի ինչ ուզի՝ իր փակ դռան հետևում անի։ Ես դեմ եմ սեռական
պարադներին առհասարակ, լինի դա միասեռական, թե հետերոսեքսուալ։ Ես
համարում եմ, որ երեխան, փողոցով քայլելով, չպիտի դա տեսնի, հայ երեխան չպիտի
դա տեսնի»,֊ հավելեց Վիգեն Սարգսյանը։
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Ի պատասխան Փաշինյանն նշեց․ «Վիգեն Սարգսյանը նոր ասաց, որ ԼԳԲՏ համայնքի
ներկայացուցիչներն ունեն նույն իրավունքներն, ինչ Հայաստանի մյուս բոլոր
քաղաքացիները։ Դո՛ւք լսեցիք: Իր նշած մարդիկ`այդ կանայք, ասում են նույն բանն, ինչ
Վիգեն Սարգսյանը: Վիգեն Սարգսյանն այդ կանանց անվանում է ԼԳԲՏ ակտիվիստ այն
բանի համար, ինչ ինքն ասաց, հետևաբար Վիգեն Սարգսյանն էլ ԼԳԲՏ ակտիվիստ է»։
Բանավեճից հետո ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում հայտնվեցին Վիգեն Սարգսյանին
ծաղրող լուսանկարներ՝ «ԼԳԲՏ ակտիվիստ» գրությամբ։
Հանրապետական կուսակցությունը, որ իրեն դիրքավորում է իբրև ազգային,
պահպանողական գաղափարախոսության կրող, իշխանազրկումից հետո խնդիր էր
դրել ամեն գնով նվազեցնել հեղափոխական իշխանության ժողովրդականության
աստիճանը և միջազգային վարկը, և այդ խնդիրը լուծելու համար որդեգրել էր
ամենազգայուն թեմաները՝ պետական անվտանգություն և արցախյան հիմնախնդիր,
արտաքին քաղաքական կողմնորոշումներ, Հայ Առաքելական Եկեղեցի, ԼԳԲՏԻ
մարդկանց իրավունքներ, շահարկելու ուղին։
Այնուամենայնիվ, հեղափոխական կառավարությունը բավարար քաղաքական կամք
չդրսևորեց
բացահայտ
հայտարարելու
ազգայինի
հարաբերականորեն
առաջադիմական՝ քաղաքացիական ազգայինի սահմանման մասին, ուղիղ
պաշտպանելու ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքները, կրոնական բազմազանության,
խաղաղության գաղափարները։ Փոխարենը որդեգրվեց հարցերը լղոզելու,
հռետորական հարցադրումներ հնչեցնելու, խնդիրները դիվանագիտորեն շրջանցելու,
նաև պոպուլիզմին տուրք տալու պաշտպանվողական մարտավարություն։
Նույն տրամաբանությամբ իրավապահ համակարգը ոչ միայն համարժեք
չարձագանքեց տեղի ունեցած բռնության դեպքերին, ատելության խոսքին, բացահայտ
սպառնալիքներին, այլ սահմանափակեց ԼԳԲՏ քրիստոնյաների ֆորումի անցկացումը։
Այսպես, Շուռնուխում տեղի ունեցածի առնչությամբ հարուցված քրգործը կարճվեց
նոյեմբերին արձակված համաներման ակտի հիմքով, մեղավորները խուսափեցին
պատասխանատվությունից։ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության պատգամավոր
Գևորգ Պետրոսյանի հնչեցրած ատելության կոչերի առնչությամբ ոստիկանություն
ուղարկված հաղորդումը մնաց անհետևանք, քրեական գործեր չհարուցվեցին
բռնության բացահայտ սպառնալիքներ հնչեցրած Արագած Ախոյանի և այլոց դեմ։
Հատկանշական է, որ հիմքում ունենալով բացարձակ այլ նպատակ՝
հակահեղափոխական ուժերի կազմակերպած գործողությունները հանգեցրեցին այն
բանին, որ ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքների հարցը Հայաստանում վերջապես մտավ
քաղաքական օրակարգ՝ քննարկվելով քաղաքական ամենաբարձր ատյաններում և
ստանալով հասարակական լայն հնչեղություն։ Սա կարելի է արձանագրել իբրև այս
ամենի ամենադրական ձեռքբերումը։
Ի դեպ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական
ուժերից որևէ մեկի նախընտրական ծրագրում ԼԳԲՏԻ մարդկանց իրավունքների
հարցը դրական կամ բացասական համատեքստում ուղիղ հիշատակված չէր։
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ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍևՈՐՈՒՄԸ
ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ 2019Թ․-ԻՆ

ԱՌՑԱՆՑ

2019թ․-ը կարծես դարձավ 2018թ․-ին ձևավորված խտրականության ու ատելության
մթնոլորտի, հետագա իրադարձությունների ու դրանց հետևանքները կրող տարի։
2019թ․-ի հունվարի 29-ին Եվրոպայի խորհրդի
մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար
Դունյա Միյատովիչը հրապարակել է 2018թ․-ի
սեպտեմբերին Հայաստան կատարած իր այցի
մասին զեկույցը6։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու
իրավունքների հարցերով հանձնակատար Դունյա
Միյատովիչը
հրապարակել
է
2018թ․-ի
սեպտեմբերին Հայաստան կատարած իր այցի
մասին զեկույցը։ Զեկույցը կենտրոնանում է նաև հաշմանդամություն ունեցող
անձանց, երեխաների, տարեցների և ԼԳԲՏԻ անձանց մարդու իրավունքների վրա։
Հանձնակատարն այնուհետ առաջարկում է իշխանություններին արագորեն ընդունել
խտրականության դեմ համակողմանի օրենք, որը պետք է հստակ հղում պարունակի
սեռական կողմնորոշմանը և գենդերային ինքնությանը։ Նա կոչ է անում
իշխանություններին արագ և վճռական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանում ԼԳԲՏԻ
անձանց դեմ բռնության, ատելության խոսքի և ատելության հանցագործությունների
բոլոր դեպքերի դեմ։ Այսպիսի դեպքերը պետք է վճռականորեն դատապարտվեն և
հետաքննվեն, իսկ դրանց համար պատասխանատուները՝ ենթարկվեն դատական
կարգով հետապնդման։ Նա նաև կոչ է անում ԱԺ պատգամավորներին աներկբայորեն
մերժել ցանկացած օրենսդրական առաջարկ, որը կարող է ոտնահարել ԼԳԲՏԻ անձանց
իրավունքները կամ հրահրել տրամադրություններ ԼԳԲՏԻ անձանց դեմ։

2019թ․-ի մարտի 13-ին ԱՄՆ պետքարտուղարություն, Ժողովրդավարության, մարդու
իրավունքների և աշխատանքի բյուրոն հրապարակեց «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԶԵԿՈՒՅՑ 2018Թ․ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»-ը7։
Զեկույցի «Սեռական կողմնորոշման ու գենդերային ինքնության վրա հիմնված
բռնության դրսևորումներ, խտրականություն և այլ չարաշահումներ» բաժնում նշվում
է․
Հակախտրականական օրենսդրական դրույթները սեռական կողմնորոշման կամ
գենդերային ինքնության հիմքով ԼԳԲՏԻ անձանց համար պաշտպանություն չէին
ապահովում: Չկային ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունների դեմ
պայքարող օրենքներ կամ այլ քրեական դատական մեխանիզմներ, որոնք կօգնեին
ԼԳԲՏԻ համայնքի անդամների դեմ գործած հանցանքներով քրեական հետապնդում
իրականացնելիս: Հասարակության կողմից սեռական կողմնորոշման ու գենդերային
6
7
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ինքնության վրա հիմնված խտրականության դրսևորումը բացասաբար է
անդրադարձել կյանքի բոլոր բնագավառներում՝ զբաղվածություն, բնակապահովում,
ընտանեկան
հարաբերություններ,
կրթություն
ու
առողջապահական
ծառայությունների հասանելիություն: Տրանսգենդեր անձինք հատկապես խոցելի էին
ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնությունների ու հալածանքների տեսանկյունից:

2019թ․-ի մարտի 8-ին՝ կանանց իրավունքների
պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ
երկու
տասնյակ
հասարակական
կազմակերպությունների եւ Ազգային ժողովի
միջեւ փոխըմբռնման հուշագիր ստորագրվեց,
որպեսզի
ստեղծվի
համագործակցության
հարթակ՝
նպատակ
ունենալով
համատեղել
ջանքերը
կանանց
եւ
տղամարդկանց
իրավունքների
եւ
հնարավորությունների
իրական
հավասարությունն ապահովելու ուղղությամբ: Միջոցառման ժամանակ Լարա
Ահարոնյանն ասաց8,- «Շատ անգամ, երբ կնոջ մասին ենք խոսում, մենք տեսնում ենք
մի տեսակ կին, մայր, շատ անգամ քույր ու վերջ։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք
նաեւ միայնակ մայրերն ենք, մենք նաեւ բանակում երեխա կորցրած մայրերն ենք, մենք
նաեւ մայր դառնալ չուզեցողներն ենք, մենք նաեւ տարեցներն ենք, մենք նաեւ տրանս
կանայք ենք, նաեւ լեսբի եւ բիսեքսուալ կանայք ենք, որ ուզում ենք, կամ չենք ուզում
երեխա որդեգրել կամ ունենալ, մենք սահմանամերձ գյուղերում ապրող կանայք ենք,
աղքատներն ենք, մենք եզդի կանայք ենք, հաշմանդամություն ունեցող կանայք ենք, եւ
երբ օրենքներ են մշակվում, մենք պետք է ուշադիր լինենք, եւ դուք բոլորդ, որպեսզի
միայն մեկ կերպարի կանայք չօգտվեն այդ օրենքներից։ Այսինքն այս բոլոր կանայք են,
որ ձեր մտքում պիտի գան, ներառելով այս ամենը, որ ասացի, նաև միացնելով դրան
ՄԻԱՎ-ով ապրող կանայք, սեքս աշխատող կանայք և շատ ուրիշներ»։
Ելույթից հետո Լարա Ահարոնյանի անձի դեմ համացանցում բարձրացավ
ատելության ալիք։ «Նոր սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն և մի շարք
կազմակերպություններ խստորեն դատապարտեցին9 «Կանանց ռեսուրսային
կենտրոն» ՀԿ-ի հիմնադիր և նախագահ Լարա Ահարոնյանի դեմ ուղղված
ատելության քարոզը և բռնության կոչերը։

8
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2019թ․-ի ապրիլի 5-ին Ազգային ժողովում «Մարդու
իրավունքների
ազգային
օրակարգ.
ՄԱԿ-ի
համընդհանուր պարբերական դիտարկում» թեմայով
խորհրդարանական լսումների
ժամանակ ելույթ
ունեցավ տրանսգենդեր կին Լիլիթ Մարտիրոսյանը։
Նա հայտարարեց, որ ինքը տրանսգենդեր կին է և
ուրախ է, որ հետհեղափոխական Հայաստանում
հնարավորություն ունի ելույթ ունենալու ԱԺ ամբիոնից։
«Խնդրում եմ, ինձ ընդունել որպես հավաքական կերպար. ես իմ մեջ ամփոփում եմ
խոշտանգված, բռնաբարված, առևանգված, ֆիզիկական բռնության ենթարկված,
այրված, ողջակիզված, մահափորձի ենթարկված, սպանված, թալանված գործազուրկ
հայ տրանսգենդերի կերպարը», - հայտարարեց Լիլիթ Մարտիրոսյանը։
Նա կոչ արեց ձեռնամուխ լինել գենդերային
հավասարության,
մարդու
իրավունքների
ապահովմանը
նպատակադրված
օրենսդրական
բարեփոխումների
իրականացմանը։
Նրա ելույթը բարկացրեց նիստը նախագահող Նաիրա
Զոհրաբյանին։ Պատգամավորը հայտարարեց, որ այս
լսումների
թեման
դատաիրավական
բարեփոխումներին,
երեխաների
ու
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին էր վերաբերում, մինչդեռ
տրանսգենդերի ելույթը խախտում է այդ օրակարգը։
«Դուք խախտել եք մեր օրակարգը, ես սա համարում եմ ուղղակի անհարգալից
վերաբերմունք հանձնաժողովի նկատմամբ։ Չի կարելի խախտել օրակարգը, որը
հստակ սահմանված էր», - հայտարարեց Զոհրաբյանը։
Տրանսգենդեր կինն ու այլ իրավապաշտպան կառույցների ներկայացուցիչներ լքեցին
ԱԺ դահլիճը։

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը և Հայաստանում
հավատարմագրված ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանությունները խորապես
մտահոգված են վերջին շրջանում տեղի ունեցող մի շարք դեպքերի առնչությամբ10,
երբ Հայաստանում փոքրամասնությունների և իրավապաշտպանների նկատմամբ
լուրջ սպառնալիքներ, այդ թվում մահվան սպառնալիքներ են հնչել:
Ատելության խոսքը, այդ թվում մահվան սպառնալիքներն ուղղված Լիլիթ
Մարտիրոսյանին, նրա գործընկերներին և ամբողջ ԼԳԲՏԻ համայնքին հանդիսանում
են այդ անհանգստացնող միտումների ամենաթարմ դրսևորումը և հանդիսանում են
խտրականություն, որն արգելվում է Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներով,
որին Հայաստանը մասնակից է, որը նաև արտացոլված է ՀՀ Սահմանադրության մեջ:
ԵՄ-ն հորդորում է Հայաստանում բոլորին, որոնք խթանում են և հավատում են
մարդու իրավունքների հիմնարարության սկզբունքին՝ դատապարտել ատելության
խոսքը, և կոչ անում իրավապահ մարմիններին՝ ձեռնարկել անհապաղ քայլեր ՀՀ
10
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քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքների ապահովման
ուղղությամբ և քննություն անցկացնել ատելության հանցագործություններ հրահրելու
մեջ կասկածվող անձանց դեմ ներկայացված ենթադրյալ մեղադրանքների
վերաբերյալ:

«Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ
բռնության
և
ընտանեկան
բռնության
կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին»
Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան, որը հայտնի է
որպես Ստամբուլյան կոնվենցիա, 2019թ․-ին
բուռն քննարկումների և շահարկումների առիթ է
դարձել Հայաստանում։
Կոնվենցիան ստորագրման համար հրապարակվել է 2011թ․-ին՝ Ստամբուլում։
Կոնվենցիայի նպատակը կանանց՝ բռնության բոլոր ձևերից պաշտպանությունն ու
կանխարգելումն է, խտրականության վերացումը, կանանց և տղամարդկանց միջև
հավասարության խթանումը։ Կոնվենցիան ստորագրել և վավերացրել են ԵԽ 47
անդամ-երկրներից 34-ը։
ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, որը
Ստամբուլյան կոնվենցիայի
ամենաակտիվ ընդդիմախոսներից է, պնդում է, որ իրենց իշխանության օրոք այս
կոնվենցիան «ազգային ժողովի օրակարգ չի մտել, արդիական չի եղել11»։
Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ն Ստամբուլյան կոնվենցիային միացել է հենց ՀՀԿ իշխանության
օրոք։
2017թ․-ի
դեկտեմբերի
28-ին
Կարեն
Կարապետյանի
կառավարությունը հավանություն էր տվել կոնվենցիային՝ չորս վերապահումով։ Մոտ
մեկ ամիս անց՝ 2018թ․ -ի հունվարի 18-ին, այն Ստրասբուրգում ստորագրել էր ԵԽում Հայաստանի ներկայացուցիչ, դեսպան Պարույր Հովհաննիսյանը։
Հատկանշական է նաև, որ այն վերապահումները, որոնցով ՀՀ-ն 20182.-ին ստորագրել
է կոնվենցիան, չեն վերաբերում այժմ շահարկվող և «հայ ժողովրդի ավանդական
արժեքների վրա ոտնձգություն իրականացնող» դրույթներին։
Նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը Hraparak.am-ի
հետ զրույցում ևս անդրադարձել է Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը՝ այն
համարելով խնդրահարույց։
«…Ավելին, այն երկրները, որոնք վտանգ են տեսնում, վավերացրել են
վերապահումներով, և հիմա բավականին լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնել,
որովհետև վերապահումներով վավերացնելը դեռևս չի նշանակում, որ այդ
վերապահումները կարող են երկար ապրել։ Դրանք ունեն առավելագույն ժամկետ, և
այն երկրները, որոնք վավերացրել են, այս պահին բազմաթիվ հարցեր չլուծված են,
իրենք էլ լուծումներ չեն գտնում»,- ասել է Հարությունյանը։
Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ևս
Ստամբուլյան կոնվենցիայի արմատական քննադատներից է։ Վերջինս, սակայն այս
11
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թեմայով որևէ մտահոգություն ու առարկություն չի արտահայտել 2018թ․-ի
դեկտեմբերին, երբ այն ժամանակվա իշխանությունները ստորագրում էին «ՀՀ
Սահմանադրությանը հակասող» կոնվենցիան։
Զոհրաբյանը կոնվենցիայի խնդրահարույց կետերից է համարում 12-րդ հոդվածի 1-ին
մասը և մեջբերում է․ «Կոնվենցիան պարտադրում է պետություններին արմատախիլ
անել այն նախապաշարմունքները, սովորույթները, ավանդույթները և մյուս բոլոր այն
երևույթները,
որոնք հիմնված
են
օրինակ՝
կանանց
և
տղամարդկանց
կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրա»։
Սակայն փաստաբանների պալատի նախագահը հոդվածի այս մասը թերի է մեջբերում։
Իրականում 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը այսպիսին է․ «Մասնակից պետությունները
պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն՝ կանանց և տղամարդկանց վարքագծի
սոցիալական և մշակութային վարվելակերպերում փոփոխություններ մտցնելու
նպատակով՝
այն
հաշվով,
որպեսզի
արմատախիլ
արվեն
այն
նախապաշարմունքները, սովորույթները, ավանդույթները և մյուս բոլոր այն
երևույթները, որոնք հիմնված են կանանց ստորադասվածության կամ կանանց և
տղամարդկանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրա»։
Զոհրաբյանը բաց է թողել «կանանց ստորադասվածության» արտահայտությունը, ինչը
խեղաթյուրում է բովանդակությունը։
Զոհրաբյանը խորհրդանշական է համարում, որ կոնվենցիան ստորագրվել է
«բռնություններից ամենազազրելի տեսակը հանդիսացող ցեղասպանությունն
իրականացրած և այն ժխտող Թուրքիայում (Ստամբուլ քաղաքում)»։
Ստեղծված իրավիճակում, խեղաթյուրելով Կոնվենցիայի բուն կարգավորման
առարկան, «Կամք» հայկական արժեքների պաշտպանության հասարակական
նախաձեռնությունը ստորագրահավաք է կազմակերպել կոնվենցիայի ընդունման
դեմ,
որին
միացել
են
հազարավոր
քաղաքացիներ,
բազմաթիվ
կազմակերպություններ։ Կոնվենցիայի վերաբերյալ բացասական դիրքորոշում են
հայտնել Հանրային խորհուրդը, Հայ առաքելական եկեղեցին, անգամ իշխանության
որոշ ներկայացուցիչներ իրենց քննադատությունն են հնչեցնում կոնվենցիայի դեմ։
Ստորգրահավաքը անցկացվել է խաբեության միջոցով, այլ կոչերի ներքո՝ «Դե՞մ ես
միասեռականությանը, ստորագրիր»։
«Կամք»
հասարակական
նախաձեռնությունը
Ստամբուլյան
կոնվենցիայի
վավերացման դեմ ստորագրահավաք է իրականացնում նաև Շիրակի մարզկենտրոն
Գյումրիում12՝ Ռիժկովի ճեմափողոցում:
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2019թ․-ի հուլիսի 31-ին ԱԺ-ի դիմաց իրականցվել է բողոքի ակցիա՝ ընդդեմ
Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման: Ակցիային մասնակցել են «Կամք»
նախաձեռնության
անդամները,
«Հայաստանի ապագայի զարգացման
ռազմավարություն» ՀԿ ներկայացուցիչները, ինչպես նաև այլ կազմակերպության
անդամներ: Մասնակիցների խոսքով՝ իրենք ակցիայի միջոցով փորձում են լայն
հանրությանը
իրազեկել
կոնվենցիայի
վավերացման
պարագայում
պետականությանը հասցվելիք վնասների ու ռիսկերի վերաբերյալ: Նրանք ընդգծում
են, որ փաստաթուղթը հակասահմանադրական կետեր է պարունակում:
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Կոնվենցիայի քննարկման շրջանակներում ելույթ է ունեցել նաև Երևանի նախկին
ավագանու անդամ Մարինա Խաչատրյանն, ով նշել է, որ Հայաստանը հասել է
«օվերտոնի պատուհանի» վերջին փուլին, Հայաստանի ոչ ժողովուրդը, ոչ
Սահմանադրությունը պատրաստ չեն միանալ Ստամբուլյան կոնվենցիային։
Մարինա Խաչատրյանը լրագրողներին նաև խնդրել է ԼԳԲՏ-ներին համայնք չանվանել՝
նշելով, որ իրենք համայնք չեն՝ սովորական գոմիկներ են․․․

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն յուրաքանչյուր տարի անդրադարձ է կատարում
IDAHOBIT` հոմոֆոբիայի, բիֆոբիայի և տրանսֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային
օրվա խորհրդին և կազմակերպում միջոցառումներ՝ ակցիաների, քննարկումների և
ասուլիսների

տեսքով՝

բնակչության

ուշադրությունը

ԼԳԲՏԻ

մարդկանց

հիմնախնդիրների վրա կենտրոնացնելու նպատակով։
2019թ․-ի մայիսի 17-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն կազմակերպել էր
«Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը խտրականության կանխարգելման
համատեքստում»
թեմայով
փակ
քննարկում,
որին
հրավիրված
էին
ներկայացուցիչներ ՀՀ գերատեսչություններից, ՄԻՊ աշխատակազմից, միջազգային և
դիվանագիտական կառույցներից, հասարակական կազմակերպություններից,
ինչպես
նաև
իրավապաշտպաններ,
փաստաբաններ,
քաղաքացիական
ակտիվիստներ և ոլորտով հետաքրքրված այլ շահագրգիռ անձինք։
Միջոցառման անցկացումից մեկ օր առաջ համացանցում սկսվեց շրջանառվել
տեղեկատվություն փակ քննարկման անցկացման վայրի, ժամի և հրավիրված
անձանց վերաբերյալ։ Ակնհայտ էր, որ տեղի էր ունեցել տեղեկատվության արտահոսք՝
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից ուղարկված սահմանափակ թվով
անհատական հրավերներից, որոնք ենթակա չէին տարածման և հրապարակման։
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Օգտվելով առիթից, որոշ ֆեյսբուքյան օգտատերեր սկսեցին կրկին ատելության ալիք
բարձրացնել հասարակության մեջ և վիրավորանք պարունակող գրառումներ
կատարել։
Դրանցից է ֆեյսբուքյան օգտատեր Լիա Ավետիսյանի գրառումը․
-«Վաղը գժերին տանելու են հարսանիք՝ ԴաբլԹրի Բայ Հիլթոն հյուրանոց (ՀՀ, ք. Երևան,
Գրիգոր Լուսավորչի փող. 4/2 )։ Բա հյուրերի ցուցակը, է՝ ցուցա~կը։ Ողջ պերեֆորմատ
զորքը կանգնելու է տողանի՝ դրսի հավատարմագրված շեֆերի հետ՝ մեկտեղ։ Տեսնես՝
հյուրանոցի դաբլթրիք տերը գո՞հ է ինքն իրենից։ Ստացած փողը կնոջը տա՝ ի՞նչ է
ասելու»։
Գրառման մեկնաբանություններում, ի թիվս այլ մեկնաբանությունների, Լիա
Ավետիսյանը հավելում է․
-«Հայեր ջան, ես բան եմ գրում, որպեսզի խելք խելքի տանք ու քայլեր ձեռնարկենք։
Քֆուր տալն ու վայ-վույ անելը անիմաստ գործ է, առավելապես՝ իմ էջում։ Վաղը վեր
կացեք ու գնացեք էդ անիծված հյուրանոցը՝ Կրկեսի մոտ։ Ու բացատրեք էդ ցիրկի
շներին, որ սա մե՛ր երկիրն է, մե՛ր պետությունը և մե՛ր սերունդներն են, որ դրանք
ուզում են պղծած լինել»։
Նույն օրերին «Տեղի է ունենալու այլասերվածների փակ հավաք ՀՀ պաշտոնյաների և
այլ երկրների դեսպանների մասնակցությամբ» վերնագրով նյութեր են սկսում
տարածել անհայտ ծագմամբ և անհասցե կայքերը13՝ հետևյալ բովանդակությամբ․
-«Ս.թ. մայիսի 17-ին, ժամը 13:30-ին ԴաբլԹրի Բայ Հիլթոն հյուրանոցի (ՀՀ, ք. Երևան,
Գրիգոր Լուսավորչի փող. 4/2 ) «Փարիզ» սրահում Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեի
ֆինանսական

աջակցությամբ,

քարոզչությամբ

հայտնի

կազմակերպում

է

միասեռականության

«Նոր

սերունդ»

«Մարդու

ՀԿ-ն

իրավունքների

պաշտպանությունը խտրականության կանխարգելման
համատեքստում»

թեմայով

փակ

հանդիպում-

քննարկում:
Արդեն 2019թ․-ի մայիսի 17-ին փակ քննարկման
անցկացմանը փորձում էր խոչընդոտել ԼԳԲՏ անձանց
դեմ

ատկիվ

պայքարում

բազմիցս

աչքի

ընկած,

բռնության կոչեր անող ու ապատեղեկատվություն
տարածող

«Լույս»

տեղեկատվական

վերլուծական

https://aatozz.livejournal.com/745.html?fbclid=IwAR3pkUVEzqAZyzpfM3R5kn8pZu3h4TJDSoWCGAFORw479U1WPm3LfjLfew
https://press.spektr.am/?p=6700
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կենտրոնի նախագահ Հայկ Այվազյանը։ Վերջինս փորձում էր ներխուժել քննարկման
դահլիճ՝ առանց համապատասխան հրավերի և թույլտվության։
Գնահատելով նրա անկառավարելի վարքագիծը, հյուրանոցի անվտանգության
ծառայությունը ստիպված եղավ նրան հեռացնել քննարկման տարածքից։ Այդ ողջ
ընթացքում

Հայկ

Այվազյանը

ուղիղ

հեռարձակմամբ14

ցուցադրում

իրադարձությունները,
զուգակցելով

էր

դրանք
թյուր

տեղեկատվությամբ։
Չնայած մի խումբ անձանց
կողմից
փակ
քննարկումը
տապալելու
փորձերին,
այն
այնուամենայնիվ
կայացավ
պատշաճ մակարդակով, որում
էականորեն իրենց ներդրումն
ունեցան
նաև
հյուրանոցի
բանիմաց վարչակազմը և ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք
ապահովեցին միջոցառման մասնակիցների անվտանգությունը։

«Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն» ՀԿ-ն հայտարարություն է տարածել՝
նշելով,
որ
2019թ.-ի
մայիսի
4-ին
«Բուկինիստ» սրճարանում կազմակերպել
էր «Իմ մարմինը անձնական է» գրքի
շնորհանդեսը, սակայն այն խափանվել է մի
շարք անձանց կողմից15։
Գիրքն իրազեկում է երեխայի մարմնի
վտանգավոր և «վատ» հպումների մասին՝
նպատակ
ունենալով
կանխարգելել
երեխաների նկատմամբ սեռական բռնությունը, ինչին կազմակերպությունն
ականատես է լինում իր ամենօրյա գործունեության ընթացքում:
Ըստ կազմակերպիչների՝ միջոցառումից մեկ օր առաջ Վահագն Չախալյանը
«Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցով տարածել է գրքի շապիկի նկարը և կոչ արել
միջոցառումից առաջ հավաքվել «Կամք» ՀԿ գրասենյակում՝ հետագա անելիքները
տեղում որոշելու համար: Ապա, ըստ կազմակերպիչների, միջոցառման ընթացքում
հանդիպման վայր է ներխուժել մոտ 25 անձ, ովքեր խափանել են միջոցառումը:
Նրանց շարքերում են եղել Լիա Ավետիսյանը, Հայկ Այվազյանը, Հայկ Նահապետյանը
և այլ անձինք, ովքեր տևական ժամանակ ապատեղեկատվություն, սպառնալիքներ և
ատելության
խոսք
են
տարածել
կանանց
իրավունքներով
զբաղվող
https://web.facebook.com/hayk.ayvazyan77/videos/2023531131090438/UzpfSTEwMDAwMzE3NjAxMzQ4NzpWSzoyMz
UxNzcwNTA4MzcxNDQz/?q=%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%BD%D5%AB%2017&epa=SEARCH_BOX
14

15

https://hraparak.am/post/574685441
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կազմակերպությունների նկատմամբ: «Բուկինիստ» սրճարանի մուտքի մոտ մի շարք
տղամարդիկ, այդ թվում՝ նաև Վահագն Չախալյանը, մասնակիցների ուղղությամբ
ձվեր են նետել:

ներսում,

չէի

ՀԿ ծրագրերի համակարգող Տաթևիկ Աղաբեկյանը
նշել է, որ գրախանութում շուրջ 25 անծանոթի
ներկայությունից վտանգ են զգացել․ «Իրենք եկել
էին ավելի շատ էդտեղ բեմականացում ստեղծելու,
բարձրաձայնելու, բղավելու, իրենք իրենց վիդեո
անեին ու գնային, շատ հայտնի մոդել է։ Վտանգ
զգում էինք, որովհետև ֆիզիկապես շատ մոտ էին
կանգնում մեզ, ու անընդհատ մարմնական բան
կար։ Վնասվածք չկար, սպառնալիքներ չհնչեց
հասկանում՝
ինչպես
դուրս
գալ
այդտեղից»։

2019թ.-ի հոկտեմբերի 14-ին սոցիալական ցանցերում տարածում գտավ ուշագրավ մի
հայտարարություն, ըստ որի` Կուբայից Հայաստան է ժամանել 14 մարդ, որոնք
տրանսգենդերներ են և ՁԻԱՀ վարակակիրներ:
Մասնավորապես, հասարակական գործիչ Նարեկ Մալյանն իր ֆեյսբուքյան էջում
գրել է. «Քանի որ մենք պետություն չունենք, ես տեղեկացնեմ ՀՀ քաղաքացիներին, որ
Կուբայից ժամանած թվով 14 հատ տրանսգենդերները ՁԻԱՀ վարակակիրներ են: Սա
պաշտոնական
աղբյուրներից
ստացված
տեղեկություն
է,
կարող
եք
տարածել:Ընդհանուր առմամբ 16 հատ են, որից 14-ը ՁԻԱՀ վարակակիր: Ընդ որում,
նրանցից մեկը աշխատում էր հացի փռում»:
Այնուհետև, Նարեկ Սարգսյան անունով ֆեյսբուքյան օգտատերը ֆեյսբուքում ուղիղ
հեռարձակմամբ տեսանյութ է հրապարակել16, որում երևում է, որ օտարազգի
տրանսգենդերները Կառավարության շենքի մոտ շրջում են։ Օգտատիրոջ
փոխանցմամբ՝ նրանք կանգնած են եղել Կառավարության շենքի դիմաց
մարմնավաճառությամբ զբաղվելու նպատակով։
Այս միջադեպի շրջանակներում Նարեկ Մալյանի գրառման և Նարեկ Սարգսյանի
ասուլիսի ընթացքում թույլ տված ապօրինի արտահայտությունների, թշնամանք
հարուցելու
համար
«Նոր
Սերունդ»
Մարդասիրական ՀԿ-ն հանցագործության մասին
հաղորդում է ներկայացրել ՀՀ ոստիկանություն,
սակայն
գործի
ընթացքի
վերաբերյալ
տեղեկատվություն չի տրամադրվել։

16

https://www.youtube.com/watch?v=KHIlfUPElrc
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2019թ․-ի հունիսի 3-ին «ՎԵՏՕ» շարժման մասնակիցները բողոքի ակցիա էին
իրականացրել «Բաց հասարակությունների գրասենյակ» հիմնադրամի (Սորոսի
գրասենյակ) մոտ և պահանջել արգելել նրանց գործունեությունը երկրում17։ Շարժման
անդամները փորձում էին ճեղքել ոստիկանության կազմած պատնեշը և մուտք գործել
«Բաց հասարակությունների գրասենյակի» հիմնադրամ: Այդ պատճառով ակցիայի
մասնակիցների և ոստիկանության աշխատակիցների միջև քաշքշուկ տեղի ունեցավ։
«Ինչո՞ւ իշխանությունը չի արձագանքում, որովհետև գտնվում է «Սորոսի»
հիմնադրամի գրպանում: Մենք այստեղից չենք գնալու, մնալու ենք այնքան, մինչև
կարողանանք ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, ոստիկաններն այս պահին գործում
են ապօրինի՝ թույլ չտալով մոտենալ գրասենյակին»,- ասել է «ՎԵՏՕ» շարժման
կազմակերպիչ Նարեկ Մալյանը18։
«Քաղաքացիների մի խմբի կողմից «Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան»-ի գրասենյակի մոտ իրականացված ցույցերի թիրախավորված բնույթը,
հիմնադրամի աշխատակիցների նկատմամբ սպառնալիքները, ազգային շահերի
անվան տակ բռնության, ատելության խոսքի տարածման դրսևորումները
անընդունելի են մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից». այսօր
հայտարարել են շուրջ 7 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ։

17

https://armeniasputnik.am/armenia/20190603/18946725/qashqshuk-akciayi-masnakicneri-u-vostikanutyanmijev-sorosi-gtrasenyaki-mot-hanrahavaqe.html
18
https://www.youtube.com/watch?v=Lh-2fScwilY
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2019թ․-ին
մեծ
աղմուկ
բարձրացրեց
ծանրամարտիկ
Մել
Դալուզյանի,
նրա
վերելքների և վայրէջքների մասին պատմող
«Մել» ֆիլմը19։ «Մելը» 2019 թ․-ին Հայաստանի
ազգային կինոկենտրոն ներկայացված 65
հայտերից երկրորդ փուլ անցած լիամետրաժ
նախագծերի թվում է: Պետությունը ֆիլմի
ֆինանսավորման համար հատկացրել է 20
միլիոն դրամ20:
Հայաստանի մի շարք մարզական ֆեդերացիաներ խստորեն դատապարտել են
նախկին ծանրորդ, ՀՀ կանանց ծանրամարտի հավաքականի նախկին անդամ Մելինե
(այժմ՝ Մել) Դալուզյանի մասին ֆիլմ նկարահանելու գաղափարը:
«Վերջին օրերին հայկական մարզաշխարհը հայտնվել է հասարակական
ուշադրության կենտրոնում եւ դարձել է բուռն քննարկման առարկա, սակայն ցավով
պետք է արձանագրենք, որ հասարակությունը քննարկում է ոչ թե մարզաշխարհի
մարզական հաջողություններն ու ձեռքբերումները, այլ հայկական մարզաշխարհի
անունը խայտառակած մի սուբյեկտի սեռափոխման հանգամանքն ու նրան նվիրված
ֆիլմ նկարահանելու վերաբերյալ պետության որոշումը:
Եթե ցանկություն կա Մելինե Դալուզյանի սեռափոխված լինելու հանգամանքը
արդարացնել ու գովերգել, ապա արեք ինչ ուզում եք, սակայն
դադարեք նրան ներկայացնել՝ որպես հաղթանակած հայ
մարզիկի կերպար, որովհետեւ նա պարզապես չի կարող
լինել մեզանից մեկը: Մեզ համար անընդունելի է նրան
հերոսացնելու
այս
գործընթացը»ասվում
է
21
հայտարարությունում :
Ֆիլմի մասին հարցումներ են արվել նաև ՀՀ քաղաքացիների
շրջանում, որոնք հիմնականում հայտնել են չեզոք
կարծիքներ22։
Ֆիլմին անդրադարձ է կատարել նաև ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանը, նշելով23․

19

https://www.youtube.com/watch?v=caOOv0FT1AM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3APv9zr5Fv3EUScHIRcN5XX
zYcNmc2iPAJR6ktQECFG3xM40aWtqS-uyw
20
https://armeniasputnik.am/society/20191028/20906628/kexm-te-dem-mel-vavaregrakan-filmi-shurj-krqerychen-handartvum.html
21
https://armtimes.com/hy/article/174184?fbclid=IwAR1u18uu1tmoCp_2PmUXfrh4ObonosXtrXtEyic5FyI9yxjy6DK
aMarlWOg
22
https://www.youtube.com/watch?v=xj1w8SvvnTs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1llHlv2cfQx4hZLSwQ4eSdrx1U
fEpDOIQ2SxA_EIyY_DK19f9AEilx63k
23
https://www.youtube.com/watch?v=8fNol0H9lC4
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-«Թույլ չեմ տալու ՀՀ դրոշը բարձրացրած մարդուն գցեն ոտքերի տակ. Դալուզյանը իմ
անձնական պաշտպանության ներքո է։ Եվրոպայի եռակի չեմպիոնը հանրության
արձագանքի պատճառով հասել է ինքնասպանության եզրին։ Երբ մարդը պոպուլյար
ծիծակ կոշիկ է հագնում, իրա հետ խնդիր չունենք, երբ խնդիր ունի, տառապանք ունի,
խաչ ենք քաշում իրա վրա։ Սա լափամանից զրկվածների էժանագին պրոպագանդա է,
լափը չկա, նրանց ուտելու հնարավորությունները հավերժ փակված են»։

2019թ․-ի նոյեմբերի 2-ին Երևանի մետրոպոլիտենի
«Հանրապետության հրապարակ» կայարանի,
այնտեղ գտնվող շատրվանների վայրում ու դրա
մոտ
դեռ
նախօրեից
կազմակերպված,
շարունակվող և խափանված «ՀուԶանք ու Զանգ»
ներկայացումն ուղեկցվել է ոչ միայն բազմաթիվ
անձանց «ամոթ, ամոթ» վանկարկումներով,
այլև միջադեպով24։ Միջոցառման դեմ բողոքող
քաղաքացիներից Նարեկ Սարգսյանը փորձել է
շշով
«զելյոնկա»
լցնել25
ներկայացման
մասնակիցներից մեկի վրա, համարել նրանց
սատանիստներ:
Ոստիկանները
նրան
և
ներկայացման
դեմ
բողոքող
երիտասարդներից ևս մեկին բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին, ապա
որոշ ժամանակ հետո բաց թողել:
Որոշ խմբեր այս ամենում փորձեցին մեղադրել ԿԳՄՍ նախարարին, նշելով, որ նա
իր ձեռքբերումներն է համարում տրանսգենդերի պաշտոնական ընդունելությունը,
սեռափոխվածի վերաբերյալ ֆիլմի ֆինանսավորումը և սատանիստական խորագրով
միջոցառումներին «տանիք» կանգնելը: Երեկ կայացած միջոցառումը իրականացվել է
ԿԳՄՍ նախարարության դրամաշնորհով: Հեռու չի այն օրը, որ Երևանում բացահայտ
գեյ պառադ կանցկացվի։ Հանձնաժողովը մրցութային դրամաշնորհների համար
հատկացվող 2019թ․-ի տարեկան բյուջեից 2,7 միլիոն դրամ հատկացրել է այս
նախագծին։

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍևՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԼԳԲՏ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՀ ԱՆ
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ
2018-2019ԹԹ․-ԻՆ
24
25

http://livenews.am/press/2019/24615/04/21/10/
https://www.youtube.com/watch?v=LeNkBMHDLpo
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2018-2019թթ․-ի ընթացքում առցանց հարթակում տեղադրվել են ԼԳԲՏ
ազատազրկված անձանց նկատմամբ խտրականության դրսևորման վերաբերյալ
հետազոտություններ և զեկույցներ, որոնց վերլուծությունը ցույց է տալիս հետևյալը․
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող ազատազրկված անձինք
հասարակության մի մասնիկն են և, կրելով նույն կարծրատիպերը, առաջնորդվելով
գրեթե նույն նորմերով (չգրված օրենքներով), որոշ սոցիալական խմբերի հանդեպ
դրսևորում են նույն վերաբերմունքը, ինչ տիրում է լայն հասարակության մեջ: Այդ
կարծրատիպերը և նորմերը խորհրդային տարիներից մինչ օրս համարյա չեն
փոխվել, ավելին, քրեակատարողական հիմնարկներում առավել ցայտուն կերպով են
դրսևորվում: Այդ իսկ պատճառով դեռևս շարունակում են օրակարգային մնալ խոցելի
խմբերի իրավունքների ոտնահարման դրսևորումները քրեակատարողական
հիմնարկներում, որտեղ կրկնակի խոցելի կարգավիճակում են ԼԳԲՏ (լեսբի, գեյ,
բիսեքսուալ, տրանսգենդեր) ազատազրկված անձինք։ Հարկ է նշել, որ
քրեակատարողական
հիմնարկներում
պահվող
դատապարտյալները
կամ
կալանավորված անձինք արդեն իսկ խոցելի են, քանի որ hասարակության մեջ
վերաինտեգրվելու խնդիրներ են ունենում զուտ այն պատճառով, որ ազատազրկվածի
կարգավիճակ
ունեն։
ԼԳԲՏ
ազատազրկված
անձանց
խոցելիությունը
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բացի վերը թվարկված խնդիրներից,
նրանք բախվում են նաև իրենց որոշակի կարգավիճակով, տվյալ պարագայում՝
սեռական կողմնորոշմամբ կամ գենդերային ինքնությամբ պայմանավորված
խնդիրների,
ուստի
և
համարվում
են
առավել
խարանված
խումբը
քրեակատարողական համակարգում։
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Այն քրեակատարողական հիմնարկներում, որտեղ պահվում են տղամարդիկ, ԳԲՏ
(գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր) անձանց նկատմամբ խտրական կամ վատ
վերաբերմունքի, խոշտանգումների դրսևորման դեպքերը շարունակական և
համակարգային բնույթ են կրում։ Նրանք պահվում են իրենց համար նախատեսված
առանձին խցերում, որոնք էականորեն տարբերվում են նույն քրեակատարողական
հիմնարկների այլ խցերից իրենց անշուքությամբ և ոչ բարվոք վիճակով։ 2018թ.
ընթացքում Խումբը նաև արձանագրել է, որ ԳԲՏ խմբի անձանց ռեժիմը չի
համապատասխանում այն խցերի ռեժիմին, որտեղ նրանք պահվում են։ Իսկ
«Արմավիր» ՔԿՀ կատարած այցելության ժամանակ
արձանագրել է, որ նույնասեռական ազատազրկված
անձը մասնաշենքում այլ ազատազրկված անձանց
հետ թշնամանք ունենալու պատճառով իրեն
մեկուսացնելու համար դիմում է գրել, սակայն
վարչակազմը տեղափոխել է պատժախուց։ Այնտեղ
անձը ապահովված չի եղել կենցաղային և անձնական
հիգիենայի պարագաներով՝ սեղան, աթոռ, հայելի և
այլն։ Ապահովված չի եղել անձի կապը արտաքին
աշխարհի հետ, քանի որ չուներ ռադիո։ Նա նաև փոխանցել է, որ չի կարողանում
օգտվել գրադարանից: ԳԲՏ անձանց հետ շփվելը և ընդհանրապես նրանց հետ
առնչություն ունենալն այնքան անընդունելի է, որ վերջիններիս համար
նախատեսված խցեր կարող են տեղափոխվել նաև նրանք, ովքեր ԳԲՏ անձանց
«ձեռքով բարևել են», «հաց են կիսել» կամ «մոտ հեռավորությունից շփվել են»։
Հիմնարկի աշխատակիցները ևս փաստում են, որ մնացած դատապարտյալներն ու
կալանավորված անձինք հրաժարվում են շփվել «նման» մարդկանց հետ և օգտվել
նույն սպասքից։ Նրանց կաթսաները, և շերեփները առանձնացված են։ Բանտային
չգրված օրենքների համաձայն, եթե հետերոսեքսուալ անձը շփվում է նույնասեռական
անձի հետ, ապա «կոտրվում» է և զրկվում է «նորմալ մարդ» կարգավիճակից։
Առանձնացված խցերում պահվող անձանց հիմնարկի վարչակազմը չի ընդգրկում
արհեստագործական աշխատանքներում, համակարգչային, կավագործության, հայոց
լեզվի և գրականության, օտար լեզվի կամ այլ դասընթացների և խմբակների մեջ։ Ըստ
քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների՝ ԳԲՏ
անձանց նշված խցեր են տեղափոխում իրենց գրավոր
դիմումի, որտեղ որպես տեղափոխման հիմնավորում
մատնանշվում է սեռական կողմնորոշումը/գենդերային
ինքնությունը և պատիժը այլոց հետ նույն խցում կրելու
անհնարինությունը:
Այսինքն՝
դա
մեկնաբանում
են
անվտանգությունը երաշխավորելու անհրաժեշտությամբ,
մասնավորապես՝ սեռական և այլ տիպի բռնություններից,
շահագործումից, անմարդկային կամ արժանապատվությունը
նվաստացնող
վերաբերմունքից
ապահովագրելու
նպատակով: Սակայն հարկ է նշել, որ իրականում նույն
խցում և կարգավիճակում գտնվողներից ոչ բոլորն են իրենց
նույնականացնում որպես ԳԲՏ անձ: Քրեական ենթամշակույթի օրենքներին
չենթարկվող կամ դրանք խախտած, որոշակի հանցագործություններ կատարած
ազատազրկված անձինք ևս պահվում են նույն խցերում։
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Թե՛ վարչակազմը, թե՛ այլ ազատազրկված անձինք ԳԲՏ
անձանց անվանում են «արվամոլներ», «համասեռամոլներ»,
«շեղվածներ» կամ «գոմիկներ» և նրանց նկատմամբ
դրսևորում
արժանապատվությունը
նվաստացնող
վերաբերմունք։
Նրանք
ներգրավվում
են
մյուս
ազատազրկված անձանց կողմից նվաստացուցիչ համարվող
այնպիսի աշխատանքներում, ինչպիսիք են, օրինակ՝
զուգարանի, լողասենյակի, աղբահանության, կոյուղու և
տարածքի
մաքրման
աշխատանքները:
Հիմնարկի
աշխատակիցները հավաստիացնում են, որ նրանք նման
աշխատանքներում ներգրավվում են իրենց դիմումների
համաձայն։ Մինչդեռ նման իրավիճակը համատարած բնույթ է կրում, ինչը հիմք է
տալիս կարծելու, որ այդ դիմումները սեփական նախաձեռնությամբ չեն
ներկայացվում։ Խնդիրն այլ բնույթ ունի «Աբով յան» ՔԿՀ-ում։ 2018թ. Խումբն
արձանագրել է, որ այնտեղ նույնասեռական կանայք պահվում են մնացած
ազատազրկված կանանց հետ միասին, ինչը հաճախ դժգոհության տեղիք է տալիս։
Հիմնարկի պետը հիմնավորել է, որ նույնասեռական կանանց չի առանձնացնում,
որպեսզի չպիտակավորեն և տարբերակված վերաբերմունք չցուցաբերեն։ ԼԳԲՏ
ազատազրկված անձինք Խմբին ահազանգելու միջոցով բարձրաձայնում են իրենց
իրավունքների
ոտնահարման
դեպքերի
մասին:
Սակայն
հիմնարկների
աշխատակիցների և այլ ազատազրկված անձանց կողմից շարունակվում են նրանց
նկատմամբ անհանդուրժող և խտրական վերաբերմունքի դրսևորումները։ Նրանք
դեռևս պահվում են քրեակատարողական հիմնարկների ամենախոնավ և
անմարդկային պայմաններով խցերում, ենթարկվում են խտրական և տարբերակված
վերաբերմունքի, խոշտանգումների, ինչպես նաև կատարում են «նվաստացնող»
աշխատանքները։
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ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
2018 և 2019 թվականներին առցանց տիրույթում տեղի ունեցած իրադարձություններն
ու դրանց հետևանքների անպատժելիությունը կարելի է պայմանավորել նաև
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
օրենսդրական բացերով։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ դրական միտումների
հետ մեկտեղ առաջ են եկել նոր մարտահրավերներ։ Կիբերսպառնալիքներին ակտիվ
արձագանքումը
կարևոր
է
ցանկացած
ժամանակակից
պետության
և
հասարակության գործունեության համար: Տեղեկատվական և հաղորդակցական
տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ) թափանցել են մեր առօրյա կյանք և կտրուկ փոխել այն: Շատ
դեպքերում կիբերհանցագործները կարող են մնալ անանուն և ձեռք բերել այն
անձնական տեղեկատվությունը, որը մենք գիտակցաբար կամ պատահաբար
թողնում ենք առցանց տիրույթում:
Ընդհանուր
առմամբ,
Հայաստանի
Հանրապետության
տեղեկատվական
անվտանգության խնդիրները տեսականորեն կարելի է բաժանել երկու մասի`
տեխնիկական, որն ընդունված է կոչել «կիբեր անվտանգություն» և բովանդակային,
որը վերաբերում է քարոզչական, հակաքարոզչական, զանգվածային լրագրության,
տեղեկատվական հոսքերի հետ առնչվող խնդիրներին26:
Համաձայն ԱՄՆ-ում 2018թ․-ի սկզբին հրապարակած ՏՏ վիճակագրության՝ կիբեր
անվտանգության տեսանկյունից ներկայացված 135 երկրների մեջ Հայաստանը
զբաղեցնում է ընդամենը 110-րդ տեղը, այնինչ՝ Ադրբեջանը՝ 48, իսկ Թուրքիան՝ 40։ Սա,
ցավոք նշանակում է, որ մեր երկիրը կիբեր անվտանգության տեսնակյունից խոցելի է,
պաշտպանված չէ։
Խնդրին անդրադարձել էր նաև ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանը, ով 2019թ․-ի ապրիլի 4-ի
կառավարության
նիստին
մանիպուլյացիան
ազգային անվտանգության խնդիր է որակել և ԱԱԾ
պետ
Արթուր
Վանեցյանին
հանձնարարել
հակահարված
տալ
նման
ինֆորմացիա
27
տարածողներին :
Վարչապետը միաժամանակ պնդել է՝ խոսքի
ազատության
իրավունքը
Հայաստանում
անառարկելի արժեք է և կարմիր գիծն այս
գործընթացի արդյունքում չպետք է հատվի։
- «Եթե որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոններ են ծախսելու սոցիալական
ցանցերում, լրատվամիջոցներում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիաներ
անելու համար, դա ազգային անվտանգության խնդիր է: Եվ ես հույս ունեմ, որ ձեր
ծառայությունը կկարողանա այս հարցում ապահովել կոնկրետ արդյունքներ․․․
26
27

http://www.mindiaspora.am/res/Hamajoxovner/2017/6/Eluytner/21/Tevan_Poghosyan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RXeHlFo5Wn4&feature=emb_logo
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Սոցիալական ցանցերում կան ընդհուպ հեղափոխական դրոշներով հանդես եկող
ֆեյքեր, որոնք բռնությունների կոչեր են անում ընդհուպ նախկին իշխանությունների
ներկայացուցիչների հասցեին՝ ցույց տալու համար, թե դա իրոք մեր հեղափոխական
շրջանակների հետ կապ ունի: Այս կարգի մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ
հակահարված ստանան»:
Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանը նշել է, որ ֆեյքերի
դեմ պայքարը պետք է շատ զգույշ տանել, և եթե գրառման մեջ չկա հանցակազմ,
իրավապահ համակարգը այդտեղ անելիք չունի։
Այսպիսով, դեռևս 2017թ․-ին շրջանառության մեջ էր դրվել ՀՀ կառավարության
«Կիբերանվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» արձանագրային
որոշման նախագիծը28։ Սակայն մինչ օրս այն չի ընդունվել։
2019թ․-ի
դեկտեմբերի
10-ին
ՀՀ
բարձր
տեխնոարդյունաբերության
նախարարի
տեղակալ Արմեն Աբրոյանն ընդունել է «Cisco»
ընկերության
պատվիրակությանը,
որի
շրջանակներում պայմանավորածություն է ձեռք
բերվել 29 համագործակցելու երեք հիմնական
ուղղություններով՝
կիբերանվտանգության
և
տվյալների մշակման կենտրոնների ստեղծման,
տեխնոլոգիական ոլորտի տարբեր մակարդակի մասնագետների համար
դասընթացներ կազմակերպելու շուրջ։ Պայմանավորվածության կատարումը կարող է
էական ազդեցություն ունենալ Հայաստանում կիբերանվտանգության ապահովման,
այդ թվում առցանց տիրույթում խտրականության դրսևորման կանխարգելման
հարցում։
Խտրականության բացառումը արդի ժամանակաշրջանի կարևորագույն խնդիրներից
մեկն է, քանզի ՀՀ-ն որդեգրել է խտրականությունից զերծ հասարակություն ունենալու
ճանապարհը․
Խտրականության արգելքը ամրագրվել է Մարդու իրավունքների համընդհանուր
հռչակագրում (1-ին, 2-րդ, 7-րդ հոդվածներ), Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայով (14-րդ հոդված), Կոնվենցիայի թիվ 12 Արձանագրությամբ,
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով
(26-րդ
հոդված)։
Իսկ
ներպետական
օրենսդրությամբ
խտրականության
համընդհանուր արգելքն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ (29-րդ հոդված)։
Այնուամենայնիվ, Հայաստանում խտրականության դեմ պայքարի արդյունավետ
մեխանիզմներ առկա չեն, քանի որ վերջինս չունի խտրականության դեմ պայքարի
առանձին
օրենսդրություն,
որը
հնարավորություն
կտա
սահմանելու
խտրականության հասկացությունը, դրա տեսակները, խտրականության ենթարկված
անձանց իրավական պաշտպանության միջոցների և եղանակների, խտրականության
28
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դեպքերի
քննության
առանձնահատկություններին
30
իրավակարգավորումները ։

վերաբերող

հիմնական

Խտրականության եզրույթի առավել բնորոշ սահմանումն է տվել Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետ՝ ՄԻԵԴ): Այսպես, Վիրաբյանն
ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռում (թիվ 40094/05) խտրականությունը սահմանվել է
որպես՝ էապես նման իրավիճակում գտնվող անձանց նկատմամբ տարբերակված
վերաբերմունքի դրսևորում՝ առանց որևէ օբյեկտիվ հիմքերի և որևէ ողջամիտ
բացատրության՝ սեռի, ռասսայի, գույնի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ
կարծիքի, ազգային կամ սոցիալական ծագման, ազգային փոքրամասնության
պատկանելու, սեփականության, ծննդի կամ այլ կարգավիճակի հիմքով։
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության նախարարական խորհուրդը
«Ատելության հիմքով հանցագործությունների դեմ պայքարի վերաբերյալ» թիվ 9/09
որոշմամբ սահմանել է, որ «Ատելության հիմքով հանցագործությունները
կանխակալությամբ կատարված քրեական հանցագործություններ են»։
ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների
գրասենյակի «Ատելության հիմքով հանցագործությունների մասին օրենք»-ի
գործնական ուղեցույցում ատելության հիմքով հանցագործությունը հստակորեն
սահմանվում է որպես քրեորեն պատժելի արարք, որը կատարվել է որոշակի
ատելությամբ կամ անհանդուրժողականությամբ պայմանավորված շարժառիթով։
«Կանխակալ դրդապատճառ» նշանակում է, որ իրավախախտը հանցագործության
թիրախն ընտրում է՝ պայմանավորված որոշակի հատկանիշներով:
ՀՀ քրեական օրենսգրքում ներառված չեն սեռական կողմնորոշումը և գենդերային
ինքնությունը՝ որպես ատելության խոսքից պաշտպանված հատկանիշներ։ Այսպես, ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածով պատասխանատվություն է նախատեսվում
միայն ազգային, ռասսայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելուն, ռասսայական
գերազանցությանը կամ ազգային արժանապատվությունը նվաստացնելուն ուղղված
գործողությունների համար։ Այդ առումով Ռասիզմի և անհանդուրժողականության
դեմ եվրոպական հանձնաժողովն (այսուհետ՝ ՌԱԵՀ) իր զեկույցում առաջարկել է ՀՀ
իշխանություններին սեռական կողմնորոշումը և գենդերային ինքնությունը
հստակորեն ավելացնել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի արգելված հիմքերի
ցանկում, և որ օրենսգրքում ավելացվի դրույթ, որը հստակորեն կամրագրի
հոմոֆոբ/տրանսֆոբ շարժառիթը` որպես ծանրացուցիչ հանգամանք բոլոր
սովորական հանցագործությունների դեպքում՝ մատնանշելով, որ նշված
լրացումներն անհրաժեշտ կլինեն ԼԳԲՏ անձանց պաշտպանության պատշաճ
մակարդակ երաշխավորելու համար։
Խտրականության դրսևորումից և ատելության կոչերից ըստ գործող օրենսդրության
կարելի է պաշտպանվել նաև քաղաքացիաիրավական կառուցակարգերով, եթե
դրանցում եղել են վիրավորանք և/կամ զրպարտություն (ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգիրք 1087․1 հոդված)։
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Այսպիսով, համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում
հետագա տարիներին հնարավոր կլինի խուսափել 2018 և 2019 թվականների
ընթացքում ծառացած խնդիրներից, կանխել առցանց տիրույթում դրսևորվող
խտրականությունը, ատելության կոչերը և սպառնալիքները, իսկ դրանց դրսևորման
դեպքում դրանց տալ համարժեք իրավական գնահատական։
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