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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

1993 թվա կա նին վա վե րաց նե-
լով Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ան (այ սու հետ նաև 
Կոն վեն ցի ա)` Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նը պար տա վո րու թյուն 
ստանձ նեց հա մա պա տաս խա նեց նե-
լու իր ներ պե տա կան օ րենք նե րը և 
պրակ տի կան մի ջազ գային այս փաս-
տաթղ թի պա հանջ նե րին։ Հե տա գա-
յում Կոն վեն ցի ան լրաց վեց եր կու կից 
ար ձա նագ րու թյուն նե րով՝ 1) Ման կա-
վա ճա ռու թյան, ե րե խա նե րի մարմ ա-
վա ճա ռու թյան և ման կա կան պոռ նոգ-
րա ֆի այի մա սին կա մըն տիր ար ձա-
նագ րու թյու նը, ի նչ պես նաև 2) Զին ված 
հա կա մար տու թյուն նե րին ե րե խա նե րի 
մաս նակ ցու թյա նը վե րա բե րող կա-
մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը։ Դրանք 
Կոն վեն ցի այի բաղ կա ցու ցիչ մա սեր 
են և վա վե րաց վել են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կող մից։ Հետ ևա-
բար, դրանց կա տա րու մը նույն պես 
մտ նում է Կոն վեն ցի այով ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
շր ջա նակ նե րի մեջ։ 

Կոն վեն ցի այի և կից եր կու ար-
ձա նագ րու թյուն նե րի՝ ան դամ պե-
տու թյուն նե րի կող մից կա տար ման 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն 
ի րա կա նաց նում է ՄԱԿ-ի Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի կո մի տեն (այ սու հետ՝ 
նաև Կո մի տե)1։ Վեր ջինս 18 փոր-
ձա գետ նե րից բաղ կա ցած մար մին է 

1 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx: 

և վե րահս կո ղու թյուն հիմ ա կա նում 
ի րա կա նաց նում է մշ տա դի տարկ ման 
մի ջո ցով։ Բո լոր ան դամ պե տու թյուն-
նե րը պար տա վոր են պար բե րա բար 
ներ կա յաց նել զե կույց ներ Կոն վեն ցի-
այով և կից ար ձա նագ րու թյուն նե րով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման մա սին։ Ան դամ պե տու-
թյուն նե րը պար տա վոր են ա ռա ջին 
զե կույ ցը ներ կա յաց նել Կոն վեն ցի ային 
մի ա նա լուց հե տո եր կու տար վա ըն-
թաց քում, ի սկ հա ջորդ պար բե րա կան 
զե կույց նե րը՝ յու րա քան չյուր հինգ տա-
րին մեկ ան գամ։ Զե կույց նե րը ու սում-
նա սի րե լուց հե տո Կո մի տեն տվյալ 
պե տու թյա նը ներ կա յաց նում է «Ամ-
փո փիչ դի տար կում եր» կոնկ րետ խն-
դիր նե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև  
ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ ու ղղ ված  այդ 
խն դիր նե րի լուծ մա նը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն 
ա ռա ջին զե կույ ցը ներ կա յաց րել է 
1997 թվա կա նի փետր վա րին, ո րի վե-
րա բե րյալ Կո մի տեն իր դի տար կում-
նե րը կազ մել է 2000 թվա կա նին։ Այ-
նու հետև, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2003 
թվա կա նին ներ կա յաց րել է ե րկ րորդ 
պար բե րա կան զե կույ ցը, ի սկ 2011 
թվա կա նին՝ եր րորդ և չոր րորդ պար-
բե րա կան զե կույց նե րը 2001-2009 
թվա կան նե րի հա մար` Կոն վեն ցի այի 
և կից եր կու ար ձա նագ րու թյուն նե-
րի կա տար ման վե րա բե րյալ։ 2013թ. 
մայի սի 27-ից հու նի սի 14-ը ան ցկաց-
ված 67-րդ նիս տում Կո մի տեն հաս-
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տա տել է իր ամ փո փիչ դի տար կում-
նե րը Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի և կից 
եր կու ար ձա նագ րու թյուն նե րի վե րա-
բե րյալ, ո րոն ցում ան դրա դար ձել է 
ըն դար ձակ հար ցե րի և դրանց վե րա-
բե րյալ կա տա րել է դի տար կում եր և 
ներ կա յաց րել ա ռա ջար կու թյուն ներ։ 
Կո մի տեն հրա վի րել է Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյա նը ներ կա յաց-
նել իր հա ջորդ` հին գե րորդ և վե ցե-
րորդ հա մա տեղ զե կույ ցը մինչև 2019 
թվա կա նի հուն վա րի 22-ը և դրա նում 
ներ կա յաց նել տե ղե կու թյուն ներ 2013 
թվա կա նի Ամ փո փիչ դի տար կում ե-
րում նշ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
կա տար ման վե րա բե րյալ։ 

« Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի մա սին» սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝  Պաշտ պանն ի րա կա նաց-
նում է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա-
սին» ՄԱԿ-ի՝ 1989 թվա կա նի նոյեմ-
բե րի 20-ին ըն դուն ված կոն վեն ցի այի 
դրույթ նե րի կի րա ռու թյան  մշ տա դի-
տար կում, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի կան-
խար գե լում և պաշտ պա նու թյուն: Այս 
կար ևոր ա ռա քե լու թյան ար դյու նա-
վետ ի րա կա նաց ման հա մար Պաշտ-

պա նի աշ խա տա կազ մում ստեղծ վել 
է Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան  բա ժին։ Սույն զե կույ ցը 
կազմ վել է Պաշտ պա նի այդ գոր ծա-
ռույ թի շր ջա նակ նե րում և կազ մում է 
մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քի կար ևոր 
բա ղադ րի չը։ Զե կույ ցի նպա տակն է 
ներ կա յաց նել, թե որ քա նով է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րել 
և շա րու նա կում կա տա րել Կո մի տե ի՝ 
2013 թվա կա նի ամ փո փիչ դի տար-
կում ե րում տեղ գտած ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը։ Ո ւս տի, զե կույցն ը նդ գր-
կում է 2013 թվա կա նից մինչև 2017 
թվա կա նի դեկ տեմ բեր ա միսն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի շր ջա նակ-
նե րում ու սում ա սիր վել են կո մի տե ի 
ե րեք ամ փո փիչ դի տար կում ե րը, վեր 
են հան վել դրան ցում ներ կա յաց ված 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը և դրան ցից 
յու րա քան չյու րի կա տար ման վե րա-
բե րյալ ներ կա յաց վել են դի տար կում-
ներ, Կոն վեն ցի այի մար մին նե րի ա ռջև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո-
րու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բե-
րյալ Պաշ պա նի գնա հա տա կան նե րը 
և ա ռա ջար կու թյուն նե րը։
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ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Սույն զե կույ ցը կազմ վել է Կո մի-
տե ի ամ փո փիչ դի տար կում ե րի և ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան զե կույց նե րի ձևա-
չա փով։ Այ սինքն՝ զե կույ ցը կազմ վել է 
ը ստ Կոն վեն ցի այի մի խումբ հոդ ված-
ներ ը նդ գր կող թե մա տիկ ու ղ ղու թյուն-
նե րի, այլ ոչ թե ը ստ Կոն վեն ցի այի 
ա ռան ձին հոդ ված նե րի։ Նպա տակն է 
ա ռա վել դյու րին դարձ նել զե կույ ցի ու-
սում ա սի րու թյու նը, դրա նում նե րառ-
ված տվյալ նե րի և վեր լու ծու թյուն նե-
րի հա մադ րու մը Կո մի տե ի ամ փո փիչ 
դի տար կում ե րի և ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան զե կույց նե րի, այդ թվում նաև 
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
ներ կա յաց ված այ լընտ րան քային զե-
կույց նե րի: Զե կույ ցի նման ձևա չա փը 
սահ ման ված է Կո մի տե ի կող մից, ո րն 
այ լընտ րան քային զե կույց նե րի ներ-
կա յաց ման կոնկ րետ ձևա չա փեր է 
ա ռա ջար կում, այդ թվում նաև ձևա-
չա փի  սահ մա նա փա կում եր՝ զուտ 
գործ նա կան նպա տակ նե րով։ Այ դու-
հան դերձ, զե կույ ցը չի կա րե լի հա մա-
րել այ լընտ րան քային, քա նի որ ա ռա-
ջին հեր թին, բա վա կան ծա վա լուն 
է, մինչ դեռ Կո մի տեն պա հան ջում է 
այ լընտ րան քային զե կույց նե րը ներ-
կա յաց նել մոտ ե րե սուն է ջի շր ջա նակ-
նե րում։ Մյուս կող մից, զե կույ ցի բո-
վան դա կու թյու նը կազմ վել է այն պես, 
որ հա մա պա տաս խա նի այ լընտ րան-
քային զե կույց նե րի նպա տա կին։ Այդ 

ի մաս տով, զե կույ ցը բա ժան ված է այն 
նույն բա ժին նե րի, ի նչ առ կա են Կո մի-
տե ի ամ փո փիչ դի տար կում ե րում և 
կա ռա վա րու թյան զե կույց նե րում։ Յու-
րա քան չյուր բաժ նի կամ են թա բաժ նի 
շր ջա նակ նե րում սկզ բում ներ կա յաց-
վում է, թե Կո մի տեն տվյալ թե մայի 
վե րա բե րյալ ի նչ կար ծիք կամ գնա-
հա տա կան է հն չեց րել և ի նչ ա ռա ջար-
կու թյուն է ա րել (հա մա պա տաս խան 
հղու մով)։ Դրան հետ ևում է վեր լու ծու-
թյուն կա տար ված աշ խա տանք նե րի, 
ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րի մա սին, ի սկ 
դրա նից հե տո՝ գնա հա տա կան, թե 
ա րդյոք Կո մի տե ի տվյալ ա ռա ջար կը 
կա տար վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կող մից, թե ոչ, ո րից հե տո 
յու րա քան չյուր են թա բաժ նի կամ մի 
քա նի են թա բա ժին նե րի վեր ջում ներ-
կա յաց վում է ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
ցանկ։  

Զե կույ ցը կազ մե լիս նախ ևա ռաջ ու-
սում ա սիր վել են Կո մի տե ի՝ Կոն վեն-
ցի այի և կից ար ձա նագ րու թյուն նե րի 
ա ռու մով եր կու ամ փո փիչ դի տար-
կում ե րը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան նախ-
կին զե կույց նե րը, ո լոր տի ի րա վա սու 
պե տա կան մար մին նե րի, ի նչ պես նաև 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի զե կույց նե րը, այդ թվում նաև այ-
լընտ րան քային զե կույց ներ։ Օ րի նակ՝  
ու սում ա սիր վել են « Վորլդ Վիժն» մի-
ջազ գային կազ մա կեր պու թյան Ե րե-
խայի պաշտ պա նու թյան ին դեք սը, 
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵ ՖԻ 2016 թվա կա նի տա րե-
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կան զե կույ ցը2, Հա յաս տա նում  ՄԱԿ-ի 
փախս տա կան նե րի  հար ցե րով գե րա-
գույն հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի 
զե կույ ցը ա պաս տան հայ ցող, փախս-
տա կան և տե ղա հան ված ե րե խա նե րի 
վի ճա կի մա սին3, « Սեյվ դը չիլդ րեն» 
կազ մա կեր պու թյան վեր լու ծու թյու նը 
ՀՀ-ու մ ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա-
սին4, և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
զե կույց ներ և ու սում ա սի րու թյուն ներ։ 

Վե րը շա րադր վա ծից բա ցի, ան-
ցկաց վել են հար ցազ րույց ներ ո լոր տի 
ան կախ փոր ձա գետ նե րի, ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի ո լոր տի պե տա-
կան ու հա մայն քային  մար մին նե րի 
աշ խա տա կից նե րի,  ոչ պե տա կան 

2 Երեխայի պաշտպանության ինդեքս։ Հայաստան 2016 թվական: Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://
mankutyun.am/resursview/18/ ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ 2016 թվականի տարեկան զեկույցը հասանելի է հետևյալ 
հղումով. https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Armenia_2016_COAR.pdf:
3 Assessment of the situation of asulum, seeking, refugee and displaced children in Armenia. UNHCR. Report. 
December 2015 – April 2016. © United Nationas Children Fund. Yerevan 2016. Հասանելի է հետևյալ հղումով. 
http://www.un.am/up/library/Situation_of_%20Refugee_Children_%20Armenia_2016_eng.pdf:
4 Սեյվ դը չիլդրեն, Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծություն. Հայաստան 2015 թվական, էջ 38, 
հասանելի է հետևյալ հղումով. https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/
book-arm.pdf:

մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի, 
փաս տա բան նե րի, դա տա վոր նե րի 
հետ։ Ու սում ա սիր վել են բազ մա թիվ 
դա տա կան ակ տեր, խնա մա կա լու-
թյան ու հո գա բար ձու թյան մար մին-
նե րի եզ րա կա ցու թյուն ներ ու հա մայն-
քային մար մին նե րի կող մից ըն դուն-
ված վար չա կան ակ տեր։ Ա ռան ձին 
ու շադ րու թյուն է դարձ վել ԶԼՄ-նե րի 
հա ղոր դում ե րին, սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րում ծա վալ վող քն նար կում ե րին։ 
Պե տա կան ի րա վա սու մար մին ներ ու-
ղարկ ված հար ցում ե րի ար դյուն քում 
ստաց վել են բազ մա թիվ տվյալ ներ, 
ո րոնք նույն պես նե րառ վել են սույն 
զե կույ ցում։ 
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 ԶԵ ԿՈՒՅ ՑՈՒՄ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

ԱԾԽՄ Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած 

ԱՄԿ Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն 

ԱՄՆ ՄԶԳ  Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի մի ջազ գային զար գաց ման  
 գոր ծա կա լու թյուն 

ԱՍՀՆ  Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն 

ԵԽ Եվ րո պայի խոր հուրդ 

ԵՄ Եվ րո պա կան մի ու թյուն 

ԸՄ Ընդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն

ԽՀՀ Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով

ԽՀՄ Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին

ԿԳՆ Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն

Կ ՏԱԿ Կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ազ գային կենտ րոն

Հ ԺԱՀՀ Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան հար ցե րի 

 հե տա զո տու թյուն

 ՀՕՖ  Հայ օգ նու թյան ֆոնդ

 ՁԻ ԱՀ  Ձեռք բե րո վի ի մու նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նիշ

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

 ՄԻ ԱՎ Մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս

 ՄԻ ԵԿ  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա

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

ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ  Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան ման կա կան  
 հիմ ադ րամ

 ՔԱԽ  Քա ղա քա ցի ա կան ակ տիվ խմ բեր
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Ա. ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ԺԱ ՆԻ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ Ո ԼՈՐՏ ՆԵ ՐԸ 

1.  ՀԱ ՄԱ ՊԱՐ ՓԱԿ  
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  

ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Կո մի տեն ի գի տու թյուն է ըն դու նել 
Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան 2013-2016 թվա կան նե րի 
ազ գային ծրագ րի, ի նչ պես նաև` Կոն-
վեն ցի այի տար բեր ու ղ ղու թյուն նե րին 
վե րա բե րող բազ մա թիվ այլ ռազ մա-
վա րու թյուն նե րի և ծրագ րե րի ըն դու-
նու մը: Այ նու ա մե նայ նիվ, Կո մի տեն 
ափ սո սանք է հայտ նել, որ ծրագ րե րը 
և ռազ մա վա րու թյուն նե րը չեն ա պա-
հով վում բա վա րար ֆի նան սա կան մի-
ջոց նե րով և հիմ ա կա նում հեն վում են 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի ֆի նան սա վոր ման վրա: Կո մի տեն 
նաև ափ սո սանք է հայտ նել, որ այդ 
ծրագ րե րի և ռազ մա վա րու թյուն նե րի 
կա տա րո ղա կան ա ռա ջըն թա ցի պար-
բե րա կան գնա հա տում չի ի րա կա նաց-
վում:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է  (կետ 11)՝
•	 տ րա մադ րել Ե րե խա նե րի ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ-
գային ծրագ րի և ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րի բնա գա վա ռում ըն դուն-
ված այլ ռազ մա վա րու թյուն նե րի և 
ծրագ րե րի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ բո-

լոր մարդ կային, տեխ նի կա կան և 
ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը, 

•	 ա պա հո վել ազ գային ծրագ րի և 
դրա կա տար ման ար դյու նա վե-
տու թյան, ի նչ պես նաև հնա րա վոր 
կրկ նո ղու թյուն նե րից խու սա փե-
լու նպա տա կով այլ ռազ մա վա րու-
թյուն նե րի և ծրագ րե րի կա տար-
ման ար դյու նա վե տու թյան պար բե-
րա կան գնա հա տու մը:
2017-2021 թվա կան նե րի ռազ մա-

վա րա կան ծրագ րի  նպա տակն է՝   
կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 
հայտն ված ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
ա պա հո վու մը։ Այ սինքն, ծրա գի րը չի 
ցու ցադ րում հա մա պար փակ մո տե-
ցում բո լոր ե րե խա նե րի ի րա վունք նե-
րի ի րա կա նաց մա նը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2017 թվա կա-
նի հու լի սի 13-ի N 30 ար ձա նագ րային 
ո րոշ մամբ ըն դուն ված՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ռազ-
մա վա րա կան ծրագ րի և դրա ի րա կա-
նաց ման մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նա-
կա ցույ ցում նա խա տես ված մի ջո ցա-
ռում ե րում զգա լի մաս են կազ մում 
այն քայ լե րը, ո րոնք պա հան ջում են 
օ րեն քով չար գել ված այլ աղ բյուր նե-
րից ֆի նան սա վո րում։ Այ դու հան դերձ, 
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ռազ մա վա րու թյու նը չու նի հս տակ 
բյու ջե տային գնա հա տում, ին չը թույլ 
չի տա լիս տես նել, թե ի նչ մի ջոց ներ են 
հար կա վոր ռազ մա վա րու թյու նը ի րա-
կա նաց նե լու հա մար: Ի հա վե լում, չի 
պա րու նա կում բո լոր գոր ծո ղու թյուն-
նե րը, այ սինքն չեն եր ևում բո լոր ե րե-
խա նե րին ու ղղ ված ծախ սե րը և մի ջո-
ցա ռում ե րը՝ ը ստ ի րա վունք նե րի: 

 Ռազ մա վա րա կան ծրագ րի ար դյու-
նա վե տու թյան գնա հատ ման ա ռու մով 
ար ձա նագր վել է ա ռա ջըն թաց։ Մաս-
նա վո րա պես, 2017-2021 թվա կան նե-
րի ռազ մա վա րա կան ծրագ րում առ կա 
է ծրագ րի Մշ տա դի տարկ ման և գնա-
հատ ման ա ռան ձին բա ժին։ Փաս-
տաթղ թում մաս նա վո րա պես նշ ված 
է. « Ռազ մա վա րու թյան ներդր ման 
ըն թաց քում ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու-
թյուն կդարձ վի շա րու նա կա կան մո-
նի թո րին գի և վե րահս կո ղու թյան ան-
ցկաց մա նը, ո րն ու ղղ ված կլի նի սույն 
ռազ մա վա րու թյան ներդր ման ար դյու-
նա վե տու թյան գնա հատ մա նը, ծա գած 
խն դիր նե րի հս տա կեց մա նը և հնա րա-
վոր լու ծում ե րին: Ռազ մա վա րու թյան 
լայ նա ծա վալ գնա հա տու մը պետք է 
հիմ վի մի քա նի աղ բյուր նե րի, այն է` 
մշ տա դի տարկ ման և գնա հատ ման, 
այ լընտ րան քային հե տա զո տու թյուն-
նե րի, պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա-
կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան վրա, 
ո րոնց դրա կան ար դյունք նե րը և քա-
ղած դա սե րը կօգ տա գործ վեն տվյալ 
ռազ մա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց ված ծրագ րային  մի ջո ցա-

ռում ե րի ար դյու նա վե տու թյան գնա-
հատ ման և հե տա գա զար գա ցում ե րի 
ա պա հով ման նպա տա կով»: Ծրագ-
րում նշ վում է, որ 2019 թվա կա նին 
կի րա կա նաց վի ռազ մա վա րու թյան 
ա ռա ջըն թա ցի մի ջան կյալ գնա հա-
տում, ի սկ 2021 թվա կա նին՝ ամ փո փիչ 
գնա հա տում։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 •	 Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ռազ մա վա րա կան 
ծրա գիրն ամ բող ջու թյամբ շա րադ-
րել Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կոն-
վեն ցի այի տրա մա բա նու թյա նը հա-
մա պա տաս խան։  

•	 Գ նա հատ ման ար դյունք նե րը 
պետք է ներ կա յաց վեն Ե րե խա նե-
րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վին 
ու հրա պա րակ վեն։

•	  Ռազ մա վա րա կան ծրագ րի մի ջան-
կյալ և ամ փո փիչ գնա հատ ման ար-
դյունք նե րը հաշ վի առ նել ա ռա ջի-
կա ռազ մա վա րու թյան բո վան դա-
կու թյու նը մշա կե լիս։ 

2.  ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ 

 Կո մի տեն ող ջու նել է Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ-
գային հանձ նա ժո ղո վի` որ պես հա-
մա կար գող մարմ ի ստեղ ծու մը 2005 
թվա կա նին: Այ նու հան դերձ, Կո մի տեն 
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ափ սո սանք է հայտ նել, որ Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ազ գային հանձ նա ժո ղովն այն քան 
էլ ար դյու նա վետ չի ի րա կա նաց նում 
հա մա կար գո ղի իր դե րը: Կո մի տե ին 
մտա հո գել է  նաև այն հան գա ման քը, 
որ բա վա րար չա փով չի ի րա կա նաց-
վում մի ջո լոր տային հա մա կար գու մը 
նա խա րա րու թյուն նե րի, մար զային և 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի միջև: 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է  (կետ 13)՝
 •	 անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում եր ի րա-

կա նաց նե լով Ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային 
հանձ նա ժո ղո վին վե րա պա հել 
ան հրա ժեշտ լի ա զո րու թյուն նե րը 
և տրա մադ րել հա մար ժեք մարդ-
կային, տեխ նի կա կան և ֆի նան-
սա կան ռե սուրս ներ, որ պես զի 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ազ գային հանձ նա-
ժո ղո վը կա րո ղա նա պե տա կան 
մար մին նե րի միջև ար դյու նա վե-
տո րեն հա մա կար գել ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն 
ու ղղ ված մի ջո ցա ռում ե րը, 

•	  բա րե լա վել մի ջո լոր տային հա մա-
կար գու մը նա խա րա րու թյուն նե րի 
միջև, ի նչ պես նաև ազ գային կա-
ռույց նե րի և մար զային ու տե ղա-
կան կա ռույց նե րի միջև` ա ռանձ նա-
հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով 
գյու ղա կան տա րա ծաշր ջան նե րին 
և ա ռա վել ան բա րեն պաստ պայ-

5 http://www.mlsa.am/?page_id=2845:

ման նե րում գտն վող տա րա ծաշր-
ջան նե րին:
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ-

պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վի 
գոր ծու նե ու թյու նը վեր ջին տա րի նե րին 
դար ձել է ա ռա վել ոչ ար դյու նա վետ։ 
Ը ստ է ու թյան, պար բե րա կան նիս տեր 
չեն գու մար վում։ Հանձ նա ժո ղո վի կայ-
քում5 վեր ջին ան գամ հա ղոր դագ րու-
թյուն է տե ղադր վել 2013 թվա կա նի 
հուն վա րի 31-ի նիս տի մա սին։ Աշ խա-
տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա-
խա րա րու թյու նը (Ա ՍՀՆ) «Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» Հա յաu տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո-
խու թյուն կա տա րե լու մաuին»  Հա-
յաu տա նի Հան րա պե տու թյան o րեն քի 
նա խագ ծում նե րա ռել է Ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ-
գային հանձ նա ժո ղո վի ստեղծ մա նը 
և գոր ծու նե ու թյա նը, ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու-
թյան մի աս նա կան պե տա կան քա ղա-
քա կա նու թյան ա պա հով մա նը վե րա-
բե րող դրույթ ներ, ի նչ պես նաև մշա կել 
է  « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վար չա պե տի 2012 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 28-ի N 1295-Ն ո րոշ ման մեջ 
փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա-
տա րե լու մա սին» « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան վար չա պե տի ո րոշ-
ման նա խա գի ծը, ո րը սահ ման ված 
կար գով ներ կա յաց վել է շա հագր գիռ 
մար մին նե րի և գոր ծըն կեր հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի քն-
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նարկ մա նը: 
Խնդ րի կա պակ ցու թյամբ ՀՀ աշ-

խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյան պար զա բան ման 
հա մա ձայն՝ Ե րե խա նե րի պաշտ պա-
նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից քն նարկ ման ա ռար կա է դար-
ձել հանձ նա ժո ղո վին կից մո նի թո րին-
գի խմ բի ստեղծ ման հար ցը: Հաշ վի 
առ նե լով, որ հանձ նա ժո ղո վը ամ բող-
ջու թյամբ չի ի րա կա նաց նում ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ու ղ ղու թյուն նե րի, ա ռաջ նա հեր թու-
թյուն նե րի, մաս նա վոր ու պե տա-
կան հատ վա ծի փոխ գոր ծակ ցու թյան 
ա պա հով ման ու հիմ ախն դիր նե րի 
քն նարկ ման իր գոր ծա ռույ թը՝ օ րենսդ-
րա կան փո փո խու թյուն ներ են նա խա-
ձեռն վել՝ «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
մա սին» Հա յաu տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քի նա խագ ծով նա խա տե-
սե լով Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ-
նա ժո ղո վի ստեղծ մա նը և գոր ծու նե-
ու թյա նը, ե րե խայի ի րա վունք նե րի և 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի աս նա-
կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ա պա հով մա նը վե րա բե րող դրույթ ներ:

Աս վա ծի հետ կապ ված՝ հարկ է 
նկա տել, որ վե րը նշ ված օ րենսդ րա-
կան նա խագ ծի ի րա վա կար գա վո-
րում ե րը թերևս բո վան դա կում են 
Ազ գային հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա-
ռույթ նե րը՝ ու ղղ ված ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր-

տի պա տաս խա նա տու մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյան հա մա կարգ մա նը, 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան ու 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց ման և մշակ ման ա ջակ ցու թյա նը, 
ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի պաշտ պա-
նու թյան պե տա կան ռազ մա վա րա-
կան ծրագ րե րի նկատ մամբ մշ տա-
դի տարկ մա նը: Միև նույն ժա մա նակ, 
խնդ րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում-
նե րի լի ար ժե քու թյան ու դրանց ար-
դյու նա վետ կի րարկ ման ա պա հով ման 
տե սան կյու նից ՀՀ մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մի՝ 
նա խագ ծի վե րա բե րյալ ներ կա յաց-
ված կար ծի քում հա տուկ ը նդ գծ վել է, 
որ հանձ նա ժո ղո վը պետք է ու նե նա 
պատ շաճ ֆի նան սա կան և մարդ-
կային ռե սուրս ներ, որ պես զի կա րո-
ղա նա ար դյու նա վետ հա մա կար գել 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյանն ու ղղ ված քայ լե րը և բա րե-
լա վել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը միչ գե-
րա տես չա կան, տա րա ծաշր ջա նային 
և տե ղա կան մա կար դակ նե րում՝ հա-
տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով գյու-
ղա կան հա մայնք նե րին` հաշ վի առ-
նե լով նաև ՀՀ-ի վե րա բե րյալ 2013 
թվա կա նի ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի կո մի տե ի ամ փո փիչ դի տար կում-
նե րում հանձ նա ժո ղո վի վե րա բե րյալ 
Կո մի տե ի ա ռա ջարկ նե րը: Բա ցի այդ, 
նշ վել է, որ նա խագ ծում տեղ չեն գտել 
մար զային և հա մայն քային մա կար-
դա կում գոր ծող մար մին նե րին վե րա-
բե րող, վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյան, 
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լի ա զո րու թյուն նե րի մա սին դրույթ նե-
րը՝ ը ստ այդմ ա ռա ջար կե լով նա խա-
տե սել մար զային և հա մայն քային մա-
կար դակ նե րում գոր ծող մար մին նե րին 
վե րա բե րող դրույթ նե րը: 

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի՝ նա-
խա րա րու թյուն նե րի միջև մի ջո լոր-
տային հա մա կարգ ման ա ռու մով Կո-
մի տե ի ա ռա ջար կու թյան կա պակ ցու-
թյամբ ան հրա ժեշտ է հի շա տա կել Ան-
չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լի ու թյան խորհր դի ստեղ ծու մը, 
ո րն ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-
րի 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի  30-ի 
N633-Ա  հրա մա նով ձևա վոր ված միջ-
գե րա տես չա կան մար մին է։ Խոր հուր-
դը ստեղծ վել է 2015 թվա կա նին ՀՀ 
Ար դա րա դա տու թյան  նա խա րա րու-
թյան և Հա յաս տա նում ՄԱԿ-ի  ման-
կա կան հիմ ադ րա մի կող մից ի րա-
կա նաց ված «Ե րե խա նե րի հա մար 
ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան 
բա րե լա վում Հա յաս տա նում» ծ րագ րի 
շր ջա նա կում։ Խորհր դի նպա տակն 
է խթա նել միջ գե րա տես չա կան հա-
մակ գոր ծակ ցու թյու նը, ծա ռայել որ-
պես հար թակ տար բեր կա ռույց նե րի և 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև ո լոր տի 
վե րա բե րյալ խն դիր նե րի քն նարկ ման 
հա մար, մշա կել հա մա տեղ ռազ մա-
վա րու թյուն ներ և ներ կա յաց նել ա ռա-
ջար կու թյուն ներ օ րենսդ րա կան նա-
խագ ծե րի վե րա բե րյալ։ 

Այս պի սով, Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-
թյու նը կա տար վում է մա սամբ:

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 •	 Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո-
ղո վի ղե կա վա րու մը ա ռն վազն վե-
րա պա հել փոխ վար չա պե տի։ 

•	  Միջ գե րա տես չա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյունն ամ րապն դե-
լու նպա տա կով Հանձ նա ժո ղո վի 
քար տու ղա րու թյան աշ խա տան քը 
կազ մա կեր պել ռո տա ցի ոն սկզ-
բուն քով՝ յու րա քան չյուր տա րի այն 
լի ա զո րե լով ե րե խայի ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տի շա-
հագր գիռ գե րա տես չու թյուն նե րից 
մե կին։

•	  Սահ մա նել հանձ նա ժո ղո վի նիս-
տե րի նվա զա գույն պար բե րա կա-
նու թյուն, ի նչ պես նաև սահ մա նել 
պա տաս խա նատ վու թյուն օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով հանձ նա ժո-
ղո վի նիս տեր չհ րա վի րե լու և չանց-
կաց նե լու հա մար։

3.  ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ  
ԲԱՇ ԽՈՒ ՄԸ

 Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ-
նել բյու ջե տային հատ կա ցու մե րի է ա-
կան կր ճա տում ե րի վե րա բե րյալ, 
մաս նա վո րա պես` ա ռող ջա պա հու-
թյան և կր թու թյան բնա գա վառ նե րում 
(հա մա պա տաս խա նա բար 2007 թվա-
կա նին ՀՆԱ-ի 2.1%-ից մինչև 2012 
թվա կա նին 1.5%, և 2010 թվա կա նին 
ՀՆԱ-ի 3.2%-ից մինչև 2012 թվա կա-
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նին 2.5%): Կո մի տեն ափ սո սանք է 
հայտ նել բյու ջե ի պատ րաստ ման գոր-
ծըն թա ցում ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
վրա հիմ ված մո տեց ման վե րա բե-
րյալ ան բա վա րար տե ղե կատ վու թյան 
կա պակ ցու թյամբ: 

 Կո մի տեն հի շեց րել է 2007 թվա կա-
նին « Ռե սուրս նե րը հա նուն ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի. պե տու թյուն նե րի պա-
տաս խա նատ վու թյու նը» խո րագ րով 
ը նդ հա նուր քն նար կում ե րի օր վա ըն-
թաց քում իր հրա պա րա կած ա ռա ջար-
կու թյուն նե րի մա սին, և այդ հիմ քով. 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 15)՝
•	 զ գա լի ո րեն ա վե լաց նել և հա մար-

ժեք մա կար դակ նե րի հասց նել 
ա ռող ջա պա հու թյան և կր թու թյան 
բնա գա վառ նե րում կա տար վող 
հատ կա ցում ե րը.

•	 ձ ևա վո րել բյու ջե տա վոր ման այն-
պի սի գոր ծըն թաց, ո րում հաշ վի 
կառն վի ե րե խայի ի րա վունք նե-
րի վրա հիմ ված տե սա կե տը և 
ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես-
ված հս տակ հատ կա ցու մեր կնա-
խանշ վեն ը ստ հա մա պա տաս խան 
ո լորտ նե րի և կա ռույց նե րի, նե-
րա ռյալ` ո րո շա կի ցու ցա նիշ ներ և 

6 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.minfin.am/hy/page/petakan_mijnazhamket_tsakhseri_tsragre/:

դրանց կա տա րու մը վե րահս կե լու 
հա մա կարգ. և

•	 ձ ևա վո րել մե խա նիզմ եր Կոն վեն-
ցի այի կա տար ման հա մար տրա-
մադր վող ռե սուրս նե րի հա մար-
ժե քու թյու նը և դրանց բաշխ ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը և ար դա-
րա ցի ու թյու նը մշ տա դի տար կե լու և 
գնա հա տե լու հա մար:
Ա ռող ջա պա հու թյան և կր թու թյան 

ո լոր տում հատ կա ցում ե րը 2013 թվա-
կա նից հե տո է ա կան ա ռա ջըն թաց չեն 
ար ձա նագ րել։ Ա ռող ջա պա հու թյա նը 
հատ կաց ված գու մար նե րը ե ղել են 
ՀՆԱ 1.5%-ի սահ ման նե րում, ի սկ կր-
թու թյան ցու ցա նիշ նե րը նվա զել են 
մինչև ՀՆԱ 2.34%։ Նվա զել են նաև 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան հա մա կար գի կա տա րե լա-
գործ ման նպա տա կով Ա ՍՀ Նը ՀՆԱ-
ից հատ կաց ված մաս նա բա ժի նը։ 
2018-2020 թվա կան նե րի միջ նա ժամ-
կետ պե տա կան ծախ սե րի ծրագ րով6 
նա խա տես վում է մինչև 2020 թվա-
կա նը ա ռող ջա պա հու թյա նը ՀՆԱ-ից 
հատ կաց վող մաս նա բա ժի նը նվա զեց-
նել մինչև  1.06%, ի սկ կր թու թյա նը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար՝ 1.85%։ 
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7 Աղյուսակը կազմվել է 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 թվականների միջնաժամկետ 
ծախսերի պետական ծրագրերը համադրելու արդյունքում. http://www.minfin.am/hy/page/petakan_
mijnazhamket_tsakhseri_tsragre/ :
8 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր, 2017-2022 թվականներ http://www.arlis.am/
banners/HH_kar-cragir.pdf :

2013 2014 2015 2016 2017

Ա ռող ջա պա հու թյուն 1.44% 1.61% 1.64% 1.59% 1.55%

Կր թու թյուն 2.40% 2.54% 2.40% 2.39% 2.34%
Ե րե խայի ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գի կա տա րե-
լա գործ ման հա մար

0.0716% 0.0774% 0.0757% 0.697% 0.0649%

 Կո մի տե ի թիվ 19 ը նդ հա նուր մեկ-
նա բա նու թյան 4-րդ հոդ վա ծում կոչ է 
ար վում պե տու թյուն նե րին ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա-
մար հատ կաց նել ա ռա վե լա գույն չա-
փով իր առ կա ռե սուրս նե րը, ի նչ պես 
նաև ա պա հո վել ռե սուրս նե րի օգ տա-
գործ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, գոր-
ծու նու թյու նը, ար դա րու թյու նը, թա-
փան ցի կու թյու նը, և կա յու նու թյու նը 
բյու ջե ի պլա նա վո ման, ըն դուն ման, 
կա տար ման և կա տար ման վե րահս-
կո ղու թյան բո լոր գոր ծըն թաց նե րում: 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա-
ռում ե րի ծրա գի րը նա խա տե սում 
է՝ Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա կա-
նաց մանն ու ղղ ված բյու ջե տա վոր ման 
վե րա բե րյալ վեր լու ծու թյուն, ո րի հա-
մար մշակ վել է մե թո դա բա նու թյուն 
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի կող մից և վա վե րաց վել 
է ո լոր տային նա խա րա րու թյուն նե-

րի և Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան 
կող մից: Վեր լու ծու թյու նը ի րա կա-
նաց վում է, սա կայն բա ցա կա յում է 
կա ռա վա րու թյան կամ ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րու թյան կող մից հանձ նա-
ռու թյուն գոր ծըն թա ցը կա յաց նե լու 
վե րա բե րյալ: Թեև ան ցում է կա տար-
վում ծրագ րային բյու ջե տա վոր ման, 
ո րը թույլ է տա լիս ը նդ գր կել ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի վրա հիմ ված բյու ջե-
տա վո րու մը, բա ցա կա յում են կոնկ-
րետ մե թո դա կան ցու ցում ե րը:

2019 թվա կա նից Հա յաս տա նում 
ան ցում է կա տար վե լու ծրագ րային 
բյու ջե տա վոր ման, ին չը կար ևոր է, 
քա նի որ հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի 
ծրագ րային հիմ քի վրա դնել Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի բյու ջե տա վո րու մը8։ Այ-
դու հան դերձ, հաշ վի առ նե լով վե րը 
նշ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, 
գտ նում ե նք,  որ Կո մի տե ի ա ռա ջար-
կու թյուն նե րը չեն կա տար վել։ 
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•	  Տա րեց տա րի ա վե լաց նել ա ռող ջա-
պա հու թյան, կր թու թյան, ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գի կա տա րե լա գործ ման 
հա մար հատ կաց վող գու մար նե րը։

•	 Ծ րագ րային բյու ջե տա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում կար ևո րել ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու-
նը՝ որ պես ցու ցա նիշ, և ա պա հո վել 
հա մա պա տաս խան մե թո դա կան 
ցու ցում ե րով։ 

•	 Մ շա կել ե րե խա նե րին ու ղղ ված 
ծախ սե րի վեր լու ծու թյան մե թո դա-
բա նու թյու նը, հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձեռ նե լով տես նել պե տա կան 
բյու ջե ից ե րե խա նե րին հատ կաց-
վող ու ղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ծախ-
սերն ու ա պա հո վե լով պե տա կան 
ծախ սե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, 
ար դա րու թյու նը և թա փան ցի կու-
թյու նը: 

•	 Ա ռան ձին ձևա չա փով հա վա քագ-
րել ե րե խա նե րին ու ղղ ված ծախ սե-
րը բո լոր գե րա տես չու թյուն նե րից՝ 
ը ստ մշակ ված մե թո դա բա նու թյան: 

•	 Ե րե խա նե րին ու ղղ ված բյու ջե-
տա վոր ման գոր ծըն թա ցը կա պել 
գեն դե րային բյու ջե տա վոր ման 
գոր ծըն թա ցի հետ, որ պես Կա յուն 
զար գաց ման նպա տակ նե րի ի րա-
կա նաց մա նը ու ղղ ված մի ջո ցա-
ռում:

 4. ԱՆ ԿԱԽ  
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒ ՄԸ

 Կո մի տեն ող ջու նել է 2011 թվա կա-
նին Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի աշ խա տա կազ մում ե րե խա նե-
րի ի րա վունք նե րի մշ տա դի տարկ ման, 
պաշտ պա նու թյան և խթան ման հար-
ցե րով պա տաս խա նա տու հա մա կար-
գո ղի գոր ծա ռույ թի ստեղ ծու մը: Այ նու-
հան դերձ, մտա հո գու թյուն է հայտ նել 
այն մա սին, որ աշ խա տա կազ մը բա-
վա րար կա րո ղու թյուն ներ և ռե սուրս-
ներ չու նի իր ման դատն ար դյու նա-
վե տո րեն ի րա գոր ծե լու հա մար: Մաս-
նա վո րա պես` ե րե խա նե րը, կար ծես 
տե ղյակ չեն Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մին ան-
հա տա կան բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու 
մե խա նիզ մի վե րա բե րյալ: 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է    (կետ 17)՝
•	  հաշ վի առ նե լով Կո մի տե ի թիվ 2 

ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյու նը 
Մար դու ի րա վունք նե րի ան կախ 
հաս տա տու թյուն նե րի դե րի վե րա-
բե րյալ (CRC/GC/2002/2), մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել.

•	  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նի աշ խա տա կազ մում ե րե խայի 
ի րա վունք նե րով զբաղ վող ա ռան-
ձին ստո րա բա ժա նում ստեղ ծե լու 
ու ղ ղու թյամբ` վեր ջի նիս տրա մադ-
րե լով ան հրա ժեշտ մարդ կային, 
տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան 
ռե սուրս նե րը.
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•	  մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց-
նել` հան րու թյա նը, մաս նա վո րա-
պես` ե րե խա նե րին զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րով և դպ րոց նե-
րում ի րա կա նաց վող բա ցատ րա-
կան զրույց նե րի մի ջո ցով տե ղե-
կաց նե լու Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մին 
ան հա տա կան բո ղոք ներ ներ կա-
յաց նե լու մե խա նիզ մի վե րա բե րյալ. 

•	 վե րը նշ վածն ի րա գոր ծե լու հա մար 
տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան նպա տա կով դի մել, ի թիվս 
այլ կա ռույց նե րի, Մի ա վոր ված ազ-
գե րի կազ մա կեր պու թյան Մար դու 
ի րա վունք նե րի գե րա գույն հանձ-
նա կա տա րի գրա սե նյա կին և Մի-
ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու-
թյան ման կա կան հիմ ադ րա մին:
 Մինչև 2013 թվա կա նի հու նիս ա մի-

սը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյու նը ՀՀ մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մում 
ա պա հով վում էր մեկ պա տաս խա նա-
տու ի կող մից, ով զբաղ վում էր նաև 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
և կա նանց հիմ ախն դիր նե րով: Հաշ-
վի առ նե լով Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-

թյու նը, ի նչ պես նաև հա մա գոր ծակ ցե-
լով ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ ադ րա մի 
հետ, Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի հրա մա նով 2016 թվա կա նի հու-
նի սին ստեղծ վել է Ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին: 
Բա ժինն ակ տի վո րեն աշ խա տում է 
ե րե խա նե րի հետ, կա տա րում է ի րա-
վա կան վեր լու ծու թյուն ներ, ի րա կա-
նաց նում է մշ տա դի տարկ ման այ ցեր, 
մաս նակ ցում է մի ջազ գային կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի աշ խա տանք նե րին։ 
Վեր ջերս գոր ծարկ վել է Մար դու ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նի՝ ե րե խա նե րի 
հա մար մատ չե լի ին տեր նե տային կայ-
քը (www.children.ombuds.am)։ Ե րե-
խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան բաժ նի կող մից ներդր վում 
են ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու նոր 
մո տե ցում եր: Ի նչ պես ար դեն նշ վել է ՝

 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նի մա սին սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 
հա մա ձայն, Պաշտ պա նը ստանձ նել է 
Կոն վեն ցի այի մո նի թո րին գի գոր ծա-
ռույթ։

 Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշ վա ծը, 
գտ նում ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար-
կու թյու նը կա տար վել է ։
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Բ. Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

(ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 2-ՐԴ, 3-ՐԴ, 6-ՐԴ ԵՎ 12-ՐԴ   
ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵ ՐԸ)

© UNICEF Armenia/2018/Osipova
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1. ԽՏ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
ԱՐ ԳԵԼ ՔԸ

 Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ-
նել սե ռի հիմ քով  խտ րա կա նու թյան, 
մաս նա վո րա պես՝ պտ ղի սե ռով պայ-
մա նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա-
կան ը նդ հատ ման եր ևույ թի, նո րա-
ծին նե րի սե ռե րի հա րա բե րակ ցու թյան 
խախտ ման վե րա բե րյալ։ 

Կո մի տե ին նաև մտա հո գել է, որ 
առ կա է խտ րա կան վե րա բեր մունք 
խո ցե լի և ա ռա վել ան բա րեն պաստ 
ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված ե րե-
խա նե րի տար բեր խմ բե րի, նե րա ռյալ` 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի, ՄԻ ԱՎ-ով ապ րող ե րե խա նե րի, 
կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րի ե րե խա-
նե րի, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 
ապ րող ե րե խա նե րի, փո ղո ցային 
ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված և հաս-
տա տու թյուն նե րում ապ րող ե րե խա-
նե րի նկատ մամբ:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 19)՝
•	  գոր ծադ րել սե ռի հիմ քով խտ րա-

կա նու թյան դեմ պայ քա րի մա սին 
ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը և մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել` պտ ղի սե ռով պայ մա-
նա վոր ված հղի ու թյան վա ղա ժամ 
ը նդ հա տու մը կան խե լու և ար գե լե-
լու ու ղ ղու թյամբ. 

•	 ա պա հո վի ո րո շա կի ծրագ րե րի 
ի րա գոր ծու մը խո ցե լի և ա ռա վել 
ան բա րեն պաստ ի րա վի ճակ նե րում 
հայտն ված ե րե խա նե րի ո րո շա կի 
խմ բե րի նկատ մամբ խտ րա կա նու-

թյան ի րա վի ճա կը հաղ թա հա րե լու 
նպա տա կով, նե րա ռյալ` հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի, 
ՄԻ ԱՎ-ով ապ րող ե րե խա նե րի, 
կա րի քա վոր ըն տա նիք նե րի ե րե-
խա նե րի, գյու ղա կան բնա կա-
վայ րե րում ապ րող ե րե խա նե րի, 
փո ղո ցային ի րա վի ճակ նե րում 
հայտն ված և հաս տա տու թյուն նե-
րում ապ րող ե րե խա նե րի հա մար: 

1) ՊՏ ՂԻ ՍԵ ՌՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ-
ՎՈՐ ՎԱԾ ՀՂԻ ՈՒ ԹՅԱՆ ՎԱ ՂԱ-
ԺԱՄ Ը ՆԴ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ ԿԱՆ ԽԵ-
ԼՈՒ ԵՎ ԱՐ ԳԵ ԼԵ ԼՈՒ ՈՒ Ղ ՂՈՒ-
ԹՅԱՄԲ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 
ԵՎ Օ ՐԵՆ ՔԻ ԳՈՐ ԾԱԴ ՐՈՒ ՄԸ

 Ըստ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա-
կան ծա ռա յու թյան պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րի՝ նո րա ծին նե րի սե ռե րի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը խախտ վել է 
1991 թվա կա նից սկ սած, ե րբ գրանց-
վեց բարձր ցու ցա նիշ՝ 120 տղա 100 
ա ղջ կա դի մաց (կեն սա բա նո րեն ըն-
դուն ված նոր մալ հա րա բե րակ ցու-
թյուն է հա մար վում 102-106 տղա`100 
ա ղջ կա դի մաց): Ը նդ ո րում, այդ ցու-
ցա նի շը վե րա բե րում էր ըն տա նի քում 
ա ռա ջին ե րե խայի ծնե լի ու թյա նը, 
մինչ դեռ եր րորդ ե րե խայի ծնե լի ու-
թյան դեպ քում սե ռե րի հա րա բե րակ-
ցու թյու նը 2000 թվա կա նին հաս նում 
էր 150 տղա 100 ա ղջ կա հա մե մատ, 
ի սկ 2010 թվա կա նին՝ 173 տղա 100 
ա ղջ կա հա մե մատ։ Այս ցու ցա նիշ նե րը 
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հա մար վում է ին աշ խար հում դի տարկ-
ված ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ նե րից 
եր րոր դը՝ Չի նաս տա նից և Ա դր բե-
ջա նից հե տո։ Սե ռե րի ան հա մա մաս-
նու թյան վե րա բե րյալ 2013 թվա կա նի 
հուն վա րին   մտա հո գու թյուն հայտ-
նեց նաև Եվ րո պայի խորհր դի մար դու 
ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տար Նիլս 
Մուժ նի եկ սը, ով մատ նա ցույց ա նե լով 
Հա յաս տա նում, Վրաս տա նում, Ա դր-
բե ջա նում, Կո սո վո յում, Ալ բա նի ա յում 
և ար ևե լաեվ րո պա կան այլ ե րկր նե-
րում սե ռով պայ մա նա վոր ված  հղի-
ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման 
խնդ րի առ կա յու թյա նը, կոչ ա րեց այդ 
ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին 
ըն դու նե լու սե ռով պայ մա նա վոր ված 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա-
տում ար գե լե լու վե րա բե րյալ ազ-
գային օ րենսդ րու թյուն:

2000-ա կան նե րից սկ սած սե ռե րի 
հա րա բե րակ ցու թյան շե ղու մը սկ սեց 
նվա զել և 2012-2015 թվա կան նե րին 
սե ռե րի հա մա մաս նու թյու նը կազ մեց 
100 աղ ջիկ-114 տղա, ի սկ Ա ռող ջա-
պա հու թյան նա խա րա րու թյան վեր-
ջին տվյալ նե րի հա մա ձայն, սե ռե րի 
հա մա մաս նու թյու նը 2016 թվա կա նին 
կազ մել է 100 աղ ջիկ-112 տղա, ի սկ 
2017 թվա կա նի ա ռա ջին կի սա մյա-
կում` 100 աղ ջիկ-110 տղա։9 

Վեր ջին դրա կան մի տում ար-
դյունք էր բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում-
նե րի, ո րոնք ի րա կա նաց վե ցին 

9 Առողջապահության նախարարության 2017 թվականի օգոստոսի 1-ի պաշտոնական հայտարարությունը։ 
Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.moh.am/#1/687:

օ րենս դիր, պե տա կան մար մին նե-
րի, ի նչ պես նաև բազ մա թիվ հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կող մից, ո րոնց ի րա կա նաց րած շատ 
քայ լեր ֆի նան սա վոր վում է ին մի-
ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
օ րի նակ՝ Եվ րո պա կան մի ու թյան կող-
մից։  

 Վե րո հի շյա լի հետ կապ ված, ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան (ՀՀ ա ռող ջա պա-
հու թյան նա խա րա րու թյան) օ րենսդ-
րա կան նա խա ձեռ նու թյամբ մշակ-
վեց և 2016 թվա կա նի ՀՀ ԱԺ կող մից 
հաս տատ վեց օ րենսդ րա կան բա րե-
փոխ ման փա թեթ։ Փո փո խու թյան 
են թարկ վեց « Մար դու վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջու թյան և վե րար տադ-
րո ղա կան ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծը (Հ ղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հա տու մը (ա բոր-
տը)) (10-րդ հոդ վա ծը  փոփ. 30.04.15 
ՀՕ-24-Ն, խմբ. 29.06.16 ՀՕ-134-Ն) 
և ա ռա ջին ան գամ օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման վեց սե ռով պայ մա նա վոր-
ված հղի ու թյան ը նդ հատ ման ար-
գելք։ Ա վե լին, սահ ման վե ցին մի շարք 
ե րաշ խիք ներ խախ տում ե րի ու կա-
մա յա կա նու թյուն նե րի դեմ, օ րի նակ՝ 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ-
ման դի մե լու, դրան հա մա ձայ նու թյուն 
տա լու բազ մա թիվ գրա վոր ըն թա ցա-
կար գեր, օ րի նակ՝ 12-ից մին չեւ 22 շա-
բա թա կան ժամ կե տում բժշ կի կող մից 
ցու ցում ե րի բա ցա կա յու թյան դեպ-
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քում հղի ու թյան ը նդ հատ ման ար գել-
քը, կնո ջը վերջ նա կան ո րո շում կա-
յաց նե լու ժա մա նա կա հատ ված տա լու 
պա հան ջը, կամ հղի ու թյան ը նդ հա-
տու մը մի այն ման կա բար ձա կան և գի-
նե կո լո գի ա կան բժշ կա կան զն նու թյան 
և սպա սարկ ման լի ցեն զի ա ու նե ցող 
հի վան դա նո ցային ա ռող ջա պա հա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում կա տա-
րե լու պա հան ջը և այլ ե րաշ խիք ներ։ 
Փո փոխ վեց նաև Վար չա կան ի րա վա-
խախ տում ե րի մա սին օ րեն քը, ո րում 
ամ րագր վե ցին վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն մի շարք հիմ քեր 
բժշ կի կող մից հղի ու թյան ար հես տա-
կան ը նդ հա տու մը կա տա րե լուց ա ռաջ 
և հե տո օ րեն քով նա խա տես ված ան-
հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում եր չի րա կա-
նաց նե լու հա մար։ Օ րենսդ րա կան այս 
փո փո խու թյան հի ման վրա 2017թ. 
փետր վա րին ըն դուն վեց Հղի ու թյան 
ար հես տա կան ը նդ հատ ման կարգն 
ու պայ ման նե րը հաս տա տե լու մա սին 
կա ռա վա րու թյան թիվ 180-Ն ո րո շու-
մը, ո րով ա վե լի ման րա մասն սահ-
ման վե ցին հղի ու թյան ը նդ հատ ման 
կարգն ու պայ ման նե րը։ Այս ակ տե րի 
կի րառ մամբ նպա տակ է  հե տապնդ-
վել կան խար գե լել և է ա կա նո րեն կր-
ճա տել սե ռով պայ մա նա վոր ված հղի-
ու թյան ը նդ հա տում ե րը։ 

O րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե-
րից զատ, զու գա հե ռա բար ի րա կա-
նաց վել են հան րային ի րա զեկ ման 
լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ` ու ղղ-
ված հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ-

հատ ման դեպ քե րի կր ճատ մա նը: 
Օ րի նակ, ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան հիմ-
նադ րա մի ա ջակ ցու թյամբ մշակ վել և 
2014 թվա կա նին ՀՀ ա ռող ջա պա հու-
թյան նա խա րա րի և ՀՀ աշ խա տան քի 
և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րի 
հա մա տեղ հրա մա նով  հաս տատ վել և 
ի րա գործ վել է «Պտ ղի սե ռով պայ մա-
նա վոր ված հղի ու թյան ար հես տա կան 
ը նդ հա տում ե րի կան խար գել ման 
2015-2017 թվա կան նե րի ծրա գի րը», 
ստեղծ վել է « Տե ղա կան մաս նակ ցու-
թյան և ոչ խտ րա կա նու թյան» փոր ձի և 
գի տե լի քի փո խա նակ ման ցանց, ո րի 
շր ջա նակ նե րում ՀՀ մար զե րում և Եր-
ևա նում տե ղի են ու նե ցել աշ խա տան-
քային, մեկ նար կային հան դի պում եր 
և այդ հան դի պում ե րի ար դյուն քում 
ձևա վոր վել են « Տե ղա կան մաս նակ-
ցու թյան և ոչ խտ րա կա նու թյան» փոր-
ձի և գի տե լի քի փո խա նակ ման ցան ցի 
խորհր դատ վա կան աշ խա տան քային 
խմ բեր։  ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով մշակ վել 
են սո ցի ա լա կան հո լո վակ ներ, հե ռար-
ձակ վել են թե մա տիկ հա ղոր դում եր, 
մշակ վել են տե ղե կատ վա կան, կր թա-
կան և հա ղոր դակ ցու թյան նյու թեր 
ու պաս տառ ներ,  հա մայնք նե րում 
ստեղծ վել են քա ղա քա ցի ա կան ակ-
տիվ խմ բեր (այ սու հետ, ՔԱԽ)։   Կազ-
մա կերպ վել են սե մի նար ներ ծնն դօգ-
նու թյան հի վան դա նո ցային ծա ռա-
յու թյուն ներ մա տու ցող հաս տա տու-
թյուն նե րում հղի նե րին նա խածնն դյան 
խորհր դատ վու թյուն տրա մադ րող բու-
ժաշ խա տող նե րի հա մար` սե ռի ո րոշ-



23

ման տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ ման 
է թի կա կան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ,  
ՄԱԿ-ի բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի 
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ նա խա-
պատ րաստ վել է  ե րե խայի սե ռը ո րո-
շե լու նպա տա կով ու լտ րա ձայ նային 
հե տա զո տու թյուն կա տա րող ան ձնա-
կազ մի և գի նե կո լոգ նե րի հա մար հա-
տուկ մե թո դա բա նու թյան ձեռ նարկ։10 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, սե ռե րի 
ան հա մա մաս նու թյան նվազ ման մի-
տու մը, որ դիտ վում է ներ կա յումս, 
պայ մա նա վոր ված էր վե րը նշ ված 
մի ջո ցա ռում ե րի հետ ևո ղա կան 
կի րա ռու թյամբ և այդ լույ սի ներ քո  
գտ նում ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար-
կու թյուն նե րը մե ծա մա սամբ կա-
տար վել են ։ 

Այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է ու-
շադ րու թյուն դարձ նել այն հան գա-
ման քի վրա, որ հան րային ի րա զե-
կու մը և վե րը նշ ված մի ջո ցա ռում ե րը 
չեն ի րա կա նաց վել կա նանց և տղա-
մարդ կանց հա վա սար ի րա վունք նե-
րի ակ տիվ քա րոզ չու թյամբ, հղի ու-
թյան վա ղա ժամ ը նդ հա տու մը՝ որ պես  
խտ րա կա նու թյուն դի տար կե լու բո-
վան դա կու թյամբ։ Սե ռի ը նտ րու թյան 
հեն քով ար հես տա կան ը նդ հա տում-
նե րը ար գել վել են, բայց դրանք շատ 
դժ վար վե րահս կե լի են հղի ու թյան շա-
բաթ նե րի ո րոշ ման բնա կա նոն ճկու-
նու թյամբ ի նչ պես նաև ա րագ զար գա-
ցող տեխ նո լո գի ա նե րի առ կա յու թյան 

10 Նկարագրված միջոցառումերի վերաբերյալ տեղեկությունները ստացվել են Առողջապահության 
նախարար Լ. Ալթունյանի կողմից Մարդու իրավունքների պաշտպանին հասեցագրված գրությամբ՝ ի 
պատասխան Պաշտպանի 2017 թվականի նոյեմբերի 22-ի N01/18.2/4798-17 գրության։ 

պայ ման նե րում: Այս խն դի րը մի այն 
ար գե լե լով եր կար կա յուն արդյ ունք չի 
կա րող պահ պա նել: Բա ցի այդ ՀՀ-ու մ 
դեռևս հա րա բե րակ ցու թյու նը բնա կա-
նից բարձր է, ին չը ի նք նին ար դեն ի սկ 
մատ նան շում է, որ ան գամ ար գել քի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում առ կա է 
ա կն հայտ սե ռի հեն քով ար հես տա կան 
ը նդ հա տում:  Խտ րա կա նու թյան ար-
գել քի վե րա բե րյալ ո լոր տի օ րենսդ րու-
թյու նը  կա րե լի է ա սել մո ռա ցու թյան է 
մատն վել, ի սկ ո րոշ հաս տա տու թյուն-
նե րում այդ մա սին հի շա տա կե լը՝ նույ-
նիսկ ա նըն դու նե լի: Պա տա հա կան չէ, 
որ ՀՀ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում 
շատ հազ վա դեպ կա րե լի է գտ նել դա-
տա կան ո րո շում եր, ո րոն ցում դա-
տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րի կող մից կի րառ վել է « Կա-
նանց և տղա մարդ կանց հա վա սար 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը։ 
Այս օ րեն քը, որ պես կա նոն, չի վկա յա-
կոչ վում նաև խնա մա կա լու թյան և հո-
գա բար ձու թյան մար մին նե րի ո րո շում-
նե րում։ Պե տա կան ու հա մայն քային 
մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց ված 
ծրագ րե րում, այդ թվում նաև հա մայն-
քային ծրագ րե րում սե ռով պայ մա-
նա վոր ված հղի ու թյան ը նդ հատ ման 
խն դի րը ա ռա վե լա պես ներ կա յաց-
վել է կյան քի, ժո ղովր դագ րու թյան,  
ա ռող ջու թյան, ըն տա նի քի, ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյան հիմ ախն դիր նե րի 
լույ սի ներ քո, այլ ոչ թե որ պես սե ռի 
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հիմ քով խտ րա կա նու թյան դրս ևո րում, 
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան կո պիտ 
ոտ նա հա րում։ Մինչ դեռ ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կի ի րա կան պատ ճա ռը 
խտ րա կա նու թյունն է, առ կա կարծ-
րա տի պային մտա ծե լա կեր պը։ Այս  
ան թույ լատ րե լի եր ևույ թի դեմ պետք 
է պայ քա րել գլ խա վո րա պես խտ րա-
կա նու թյան ար գել քի՝ որ պես մար դու 
հիմ ա րար ի րա վուն քի բո վան դա կու-
թյամբ ։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Սե ռով պայ մա նա վոր ված վա ղա-
ժամ հղի ու թյան դեմ ի րա կա նաց վող 
ցան կա ցած ծրա գիր, մի ջո ցա ռում 
պետք է ներ կա յաց վի, նախ ևա ռաջ 
սե ռի հիմ քով խտ րա կա նու թյան բո-
վան դա կու թյամբ։ Այդ  նպա տա կով  
պետք է լայ նո րեն գոր ծադ րել խտ րա - 
կա նու թյան ար գել քի վե րա բե րյալ 
օ րենսդ րու թյու նը, և այդ օ րենսդ րու-
թյամբ սահ ման ված սկզ բունք ներն ու 
չա փա նիշ նե րը։ 

 

2)  ԽՈ ՑԵ ԼԻ ԵՎ ԿՅԱՆ ՔԻ  
ԴԺ ՎԱ ՐԻՆ  Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿՈՒՄ 

ՀԱՅՏՆ ՎԱԾ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ Ո ՐՈ-
ՇԱ ԿԻ ԽՄ ԲԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 

ԽՏ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ  
ԴԱ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐԵ ԼՈՒ  

ՈՒ Ղ ՂՈՒ ԹՅԱՄԲ  
ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

2013 թվա կա նից առ այ սօր Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
դրա կան փո փո խու թյուն ներ են տե-
ղի ու նե ցել ե րե խա նե րի խնամ քի և 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում։ 
Հայտ նա բեր վել ու նվա զեց վել են խտ-
րա կա նու թյան դեպ քե րը,  կար գա վո-
րում ե րը և պրակ տի կան կյան քի դժ-
վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե-
խա նե րի նկատ մամբ։ Ի նչ պես ար դեն 
նշ վեց, շա րու նա կա կան  կա տա րե-
լա գործ ման է են թարկ վում ե րե խայի 
ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող օ րենսդ-
րա կան դաշ տը, ո րի ա ռանց քը 2015 
թվա կա նի Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ 
հոդ վածն է։ ՀՀ  կա ռա վա րու թյան  
2016 թվա կա նի մայի սի 12-ի նիս տի N 
18 ար ձա նագ րային  ո րոշ մամբ հաս-
տատ վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում կյան քի դժ վա րին ի րա-
վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի 
խնամ քի այ լընտ րան քային ծա ռա յու-
թյուն նե րի հա մա կար գի զար գաց ման 
հայե ցա կար գը, ո րն ու ղղ ված է «Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի 
կոն վեն ցի այի, վե րա նայ ված Եվ րո-
պա կան սո ցի ա լա կան խար տի այի 
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և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մի ջազ գային այլ փաս տաթղ թե րով 
սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե-
րի կա տար մա նը և բա ցա ռում է մի-
այն ֆի նան սա կան պատ ճառ նե րով  
ե րե խա նե րի դուրս բե րու մը ըն տա-
նի քից: 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
21-ին ե րկ րորդ ըն թերց մամբ ամ բող-
ջու թյամբ ըն դուն վեց «Ըն տա նե կան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը։  Ըն թաց քի մեջ են «Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի, «Ա ռանց ծնո ղա կան 
խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա-
լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի, « Բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե-
րի մա սին» օ րեն քի,  « Հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող ան ձանց  ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյան և սո ցի ա լա կան 
նե րառ ման մա սին» ՀՀ o րեն քի, « Սո-
ցի ա լա կան աշ խա տան քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի նա խագ ծե րի մշակ ման, հաս-
տատ ման և ըն դուն ման գոր ծըն թաց-
նե րը։ Այս օ րենք նե րի նա խագ ծե րում 
լայ նո րեն սահ ման ված են սկզ բունք-
ներ, ո րոնք կա րող են խտ րա կան վե-
րա բեր մուն քի ար գել քի կի րառ ման 
ար դյու նա վետ ե րաշ խիք ներ հան դի-
սա նալ։ 

Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա-

11 Նշված տեղեկությունը ստացվել է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից՝ ի 
պատասխան Մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցմանը այն մասին, թե ինչ աշխատանքներ են 
իրականացվել տեղական/համայնքային մակարդակում երեխաների պաշտպանության համակարգում 
երեխաների հետ աշխատանքի փորձ ունեցող մասնագետների և  վերապատրաստումեր անցած 
կամավորների ներգրավման առումով:

նիք նե րի ե րե խա նե րի, գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րի ե րե խա նե րի, փո ղո-
ցում հայտն ված և հաս տա տու թյուն-
նե րում գտն վող ե րե խա նե րի նկատ-
մամբ խտ րա կա նու թյան ի րա վի ճա-
կը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով  ՀՀ 
Ա ՍՀՆ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ազ գային ի նս-
տի տու տի կող մից ի րա կա նաց վել են 
վե րա պատ րաս տում եր « Հաշ ման-
դամ ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան նե-
րա ռու մը», «Ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
խտ րա կա նու թյան կան խար գե լու մը», 
«Ան չա փա հաս նե րի շր ջա նում մու րաց-
կա նու թյան և թա փա ռաշր ջի կու թյան 
հիմ ախն դիր նե րը» թե մա նե րով11: 

Ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում 
խթան վում են հա մայն քային վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րոն նե րի ստեղ-
ծու մը, ստեղծ վում են հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի վաղ հայտ-
նա բեր ման հա մա կար գեր։ ՀՀ ա ռող-
ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
ազ գային ի նս տի տու տի ու սում ա կան 
բա զա յում` ՁԻ ԱՀ-ի կան խար գել ման 
հան րա պե տա կան կենտ րո նում 2010 
թվա կա նից ան ցկաց վում է « ՄԻ ԱՎ 
վա րակ» դա սըն թա ցը, ո րն ու ղղ ված է 
նաև բու ժաշ խա տող նե րի կող մից ՄԻ-
ԱՎ վա րա կով պա ցի ենտ նե րի նկատ-
մամբ հնա րա վոր հա սա րա կա կան 
խա րա նի և խտ րա կա նու թյան կանխ-
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մանն ու հաղ թա հար մա նը: Հան րա-
պե տու թյան բո լոր մար զե րի բու ժաշ-
խա տող նե րը ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ-
նադ րա մի ա ջակ ցու թյամբ ան ցել են 
վե րա պատ րաս տում` «Տ նային այ ցե րի 
ժա մա նակ վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և զար գաց ման վե րա բե րյալ 
տրա մադր վող խորհր դատ վու թյան 
հի մունք ներ» թե մայով, ո րի բա ժին նե-
րից մե կը նվիր ված է ե ղել հաշ ման դա-
մու թյուն կամ զար գաց ման խն դիր ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի և նրանց ըն տա-
նիք նե րի հետ տար վող աշ խա տան-
քին12: 

Կր թու թյան ո լոր տում ըն թաց քի մեջ 
է նե րա ռա կան կր թու թյան մշա կույ թի 
և պրակ տի կայի ներդր ման գոր ծըն-
թա ցը բո լոր հան րակր թա կան դպ րոց-
նե րում, հա տուկ դպ րոց նե րը աս տի-
ճա նա բար վե րա կազ մա վոր վում են 
ա ջակ ցու թյան կենտ րոն նե րի, ո րոնց 
աշ խա տող նե րը վե րա պատ րաստ-
վում ե ն՝ ա ջակց ման ծա ռա յու թյուն ներ 
տրա մադ րե լու հա մար։ Սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան ո լոր տում ներդր-
վում է դեպք վա րո ղի՝ սո ցի ա լա կան 
աշ խա տո ղի ի նս տի տու տը՝ ըն տա նի-
քա հեն ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու 
նպա տա կով։ Նույն  նպա տա կով վե-
րա պատ րաստ վում են սո ցի ա լա կան 
աշ խա տող ներ։ Ու սում ա սիր վում են 
այլ ե րկր նե րում ներդր ված պատ վի-
րակ ված սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի մո դել նե րը։ Թեև տա րեց նե րի 
խնամ քի ո լոր տում նման հա մա կարգ 

12 Ըստ Առողջապահության նախարարության գրության. տե՛ս տողատակի 5-րդ ծանոթագրությունը: 

Հա յաս տա նում գոր ծում է, սա կայն 
օ րի նակ, խնա մա տա րու թյու նը՝ որ պես 
պե տու թյան կող մից պատ վի րակ ված 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն, գոր ծում 
է է ա կան թե րու թյուն նե րով: Գի շե-
րային խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րը 
վե րա կազ մա վոր վում են ե րե խա նե րի 
և ըն տա նիք նե րի ա ջակ ցու թյան հա-
մայն քային կենտ րոն նե րի։ 

Փոր ձարկ վել է հաշ ման դա մու թյան, 
այդ թվում նաև հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի, գնա հատ ման, 
սահ ման ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա-
տուց ման նոր մո դել, ո րը հիմ ված 
է Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար-
հային կազ մա կեր պու թյան (Ա ՀԿ) Ե րե-
խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի ֆունկ-
ցի ո նա լու թյան, հաշ ման դա մու թյան 
և ա ռող ջու թյան մի ջազ գային դա սա-
կարգ ման (ՖՄԴ-Ե Ե) վրա և հաշ վի 
է առ նում ա ճող ե րե խայի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի և մի ջա վայ րային 
գոր ծոն նե րի փոխ ներ գոր ծու թյու նը:

 Վե րը նշ ված մի ջոց նե րին ի րա-
կա նաց վել են պե տա կան, տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
կող մից՝ ի րա վա պաշտ պան հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
(« Հույ սի կա մուրջ», Հայ Օգ նու թյան 
Ֆոն դի «Ե րե խա նե րի Ա ջակ ցու թյան 
Կենտ րոն», «Ա ռա վոտ», « Լի ար ժեք 
կյանք», «Օր րան», « Սեյվ դը չիլդ րեն» 
« Վորլդ Վիժն», և այլն), մի ջազ գային 
դո նոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի (Ա-
ՄՆ Մի ջազ գային զար գաց ման գոր-
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ծա կա լու թյուն, ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ, ՄԱԿ-ի 
Զար գաց ման ծրա գիր, Եվ րո պա կան 
մի ու թյուն, Հա մաշ խար հային բանկ, 
Բաց հա սա րա կու թյան հիմ ադ րամ) 
ակ տիվ ա ջակ ցու թյամբ։ 

Չ նա յած ձեռ նարկ ված մի ջո ցա-
ռում ե րին, կյան քի դժ վա րին ի րա վի-
ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րը շա-
րու նա կում են են թարկ վել խտ րա կան 
վե րա բեր մուն քի։  Այս մա սին են փաս-
տում պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու-
թյու նը, ո լոր տի զե կույց նե րը13, ի նչ պես 
նաև ՀՀ-ու մ ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան 2017-2021 թվա-
կան նե րի ռազ մա վա րու թյու նը14: Այս 
փաս տաթղ թում ու ղ ղա կի ո րեն ար ձա-
նագր վել է, որ «ե րե խային մա տուց վող 
ծա ռա յու թյուն նե րը եր բեմն ու ղեկց վում 
են նրա պաշտ պա նու թյան ի րա վունք
նե րի խախ տու մով։ Դրս ևոր վում են 
խտ րա կա նու թյան, բռ նու թյան մո տե
ցումն եր։ Խն դիր ներ կան նաև մաս

13 Տե՛ս «Ե՞րբ ես կկարողանամ տուն գնալ»: Չարաշահումեր և խտրականություն հաստատություններում 
գտնվող երեխաների նկատմամբ և որակյալ ներառական կրթության մատչելիության պակասը Հայաստանում, 
Human Rights Watch, 2017 թվական https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/armenia0217arm_web_0.
pdf։ Երեխայի պաշտպանության ինդեքս Հայաստան, Child Pact, World Vision 2016, http://mankutyun.am/
resursview/18/։ Հայաստանում ապաստան հայցող, փախստական և տեղահանված երեխաների իրավիճակի 
գնահատում, ՄԱԿ-ի մանկական հիմադրամ (UNICEF), 2016 թվական http://www.un.am/up/library/Situation_
of_%20Refugee_Children_%20Armenia_2016_eng.pdf, ՄԱԿ-ի մանկական հիմադրամ (UNICEF), տարեկան 
զեկույց 2016 թվական https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Armenia_2016_COAR.pdf;  Տարեկան 
հաղորդում 2016 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու 
իրավունքների եվ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին, http://www.ombuds.am/resources/
ombudsman/uploads/files/publications/28731eccde752a30c70feae24a4a7de7.pdf  և ՀՀ մարդու իրավունքների 
պաշտպանի արտահերթ զեկույց, Երեխայի իրավունքները մանկական խնամքի և հատուկ ուսումական 
հաստատություններում. համակարգային վերլուծություն, 2014, http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/
uploads/files/publications/47f11a7aaf7697321fbb9952c536f36a.pdf.  
14 Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 թվականների 
ռազմավարական ծրագիր, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի նիստի N 30 արձանագրային 
որոշում, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=91088&sc=%20:
15 Տե՛ս ծրագրի 12-րդ կետը՝ Հիմախնդիրներ բաժնում։ 

նակ ցային ի րա վունք նե րը ա պա հո
վե լու ... գոր ծըն թա ցում»15: Այ սինքն՝ 
ե թե Կոն վեն ցի այի հիմ քում ըն կած են 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի չորս խումբ՝ 
խտ րա կա նու թյան ար գելք և հա վա սա-
րու թյուն, ե րե խայի լա վա գույն շա հեր, 
գո յատ ևում ու զար գա ցում և մաս-
նակ ցու թյուն ու նե րա ռում, ծրագ րում 
խտ րա կա նու թյան դրս ևո րու մը որ պես 
խն դիր դի տարկ վում է հիմ ա կա նում 
ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն-
քի ա պա հով ման և, մաս նա վո րա պես՝ 
ե րե խա նե րի մաս նակ ցային ի րա վուն-
քի ա պա հով ման եր կու ո լորտ նե րում։  
Ե րե խա նե րը ներ կա յաց վում են ա վե-
լի շատ՝ որ պես « պաշտ պա նու թյան 
սուբյեկտ ներ», քան ի նք նու րույն ի րա-
վա տե րեր։ Մինչ դեռ, ե րե խա նե րին 
ճա նա չե լը՝ որ պես ան կախ եւ ի նք նու-
րույն ի րա վա տե րեր, պե տա կան իշ-
խա նու թյուն նե րի և մաս նա վոր հաս-
տա տու թյուն նե րի ու շադ րու թյու նը 
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կենտ րո նաց նում է նրանց լա վա գույն 
շա հե րի վրա16:

 Վե րը նշ ված ի րա վի ճա կը, այ սինքն՝ 
խտ րա կա նու թյու նը կյան քի դժ վա րին 
ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե-
րի նկատ մամբ մե ծա պես պայ մա նա-
վոր ված է խտ րա կա նու թյան ար գել քի՝ 
որ պես մար դու հիմ ա րար ի րա վուն քի 
նկատ մամբ հար գան քի վե րա բե րյալ 
պե տա կան մար մին նե րի, հա սա րա-
կու թյան, ի նչ պես նաև ե րե խա նե-
րի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի 
ցածր տե ղե կաց վա ծու թյամբ,  կարծ-
րա տի պային պատ կե րա ցում ե րով, 
հա մա պար փակ դա տա կան պրակ տի-
կայի բա ցա կա յու թյամբ և, ը նդ հան-
րա պես, խտ րա կա նու թյան ար գել քի 
ար մա տա վոր ման հար ցում ի րա վա-
կան մշա կույ թի բա ցա կա յու թյամբ։ 
Բա վա կան է նշել, որ կյան քի դժ վա-
րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե-
խա նե րի խնամ քի այ լընտ րան քային 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գի զար-
գաց ման պե տա կան հայե ցա կար գում 
բա ցա կա յում է որ ևէ նշում խտ րա կա-
նու թյան մա սին։ Ո ղջ հայե ցա կար գը 
ներ կա յաց վում է ե րե խայի խնամ քի, 
նրանց կա րիք նե րի բա վա րար ման 
տե սան կյու նից։ Թեև լայ նո րեն հղում 
է կա տար ված ե րե խա նե րի խնամ քի 
կազ մա կերպ ման հա մայն քա հեն և ըն-
տա նի քա հեն ծա ռա յու թյուն նե րի ան-
հրա ժեշ տու թյան վրա, չկա որ ևէ նշում 
այն մա սին, որ այդ հա մա կար գե րի 

16 Տե՛ս Կոմիտեի թիվ 13 Ընդհանուր մեկնաբանությունը, Բաժին I, կետ 3(բ): Հասանելի է հետևյալ հղումով.  
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/crc-c-gc-13_EN.pdf :

ներդ րու մը հիմ ա կա նում պայ մա նա-
վոր ված է ե րե խայի նկատ մամբ խտ-
րա կա նու թյան, ա ռանց օբյեկ տիվ հիմ-
քե րի տար բե րակ ված վե րա բեր մուն-
քի բա ցառ ման ան հրա ժեշ տու թյամբ։ 
Քա նի որ ցածր է ի րա վա գի տակ ցու-
թյունն այն մա սին, որ ե րե խան ու նի 
ի նք նու րույն ի րա վունք ներ, նույ նիսկ 
ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք կոչ ված են 
ա պա հո վե լու կյան քի դժ վա րին ի րա-
վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի 
հա մար այ լոց հետ հա վա սար ի րա-
վունք ներ և հնա րա վո րու թյուն ներ, 
մա տուց վում են հիմ ա կա նում հաշ վի 
առ նե լով ոչ թե ե րե խայի ի րա վուն քը 
կամ շա հը, այլ  կա րիք նե րը (որ պես 
ա վան դա կան հա սա րա կա կան պատ-
կե րա ցում) և ու ղղ ված են ոչ թե ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի վե րա կանգն-
մա նը, այլ պար զա պես նրա կա րիք-
նե րի բա վա րար մա նը։  

Ըստ ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի ի րա կա նաց-
րած հե տա զո տու թյան՝ ե րե խա նե րի 
28%-ը խո ցե լի է (աղ քա տու թյան 2 և 
ա վե լի դրս ևո րում ե րում) և ապ րում 
է աղ քատ տնային տն տե սու թյու նում: 
Այս ե րե խա ներն ա մե նա խո ցե լին են և 
պետք է ա ռաջ նա հերթ տեղ գրա վեն 
ՀՀ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ: Մի ա ժա մա նակ, ե րե խա նե րի 
36%-ը խո ցե լի է, սա կայն չի ապ րում 
աղ քատ տնային տն տե սու թյու նում: 
Խո ցե լի ու թյան ա ռու մով առ կա են 
խիստ տար բե րու թյուն ներ քա ղա-
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քային և բնա կա վայ րե րի միջև, մաս-
նա վո րա պես կո մու նալ ծա ռա յու թյուն-
նե րի ա ռու մով։ Գյու ղա կան բնա կա-
վայ րե րում ապ րող ե րե խա նե րի 87% 
խո ցե լի է այս ու ղ ղու թյամբ` ջրա մա-
տա կա րար ման և ջե ռուց ման ան բա-
վա րար ծա ռա յու թյուն նե րի հա մակ ցու-
թյամբ: Ե րկ րորդ կար ևոր տար բե րու-
թյու նը տե ղե կատ վու թյան հար ցում է: 
Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ապ րող 
ե րե խա նե րի 57% հա մար տե ղե կատ-
վու թյունն ան հա սա նե լի է, ի սկ քա ղա-
քային բնա կա վայ րե րում այն հա սա-
նե լի է ե րեք ե րե խայից մե կի հա մար17: 

Այս պի սով, Կո մի տե ի ա ռա ջար-
կու թյուն նե րը մա սամբ են կա տար-
վել։         

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Ե րե խայի ի րա վունք նե րին վե րա-
բե րող օ րենսդ րա կան բա րե փո-
խում ե րի փա թեթ նե րում նե րա ռել 
դրույթ խտ րա կա նու թյան ար գել քի 
վե րա բե րյալ, ի սկ ե թե այդ պի սի 
դրույթ ներ նե րառ ված են, ան հրա-
ժեշտ է դրանք հա մա հունչ դարձ-
նել խտ րա կա նու թյան ար գել քի 
վե րա բե րյալ սահ մա նադ րա կան 
դրույ թին՝ հատ կա պես հաշ վի առ-
նե լով, որ խտ րա կա նու թյան ար գել-
քով պաշտ պան ված հատ կա նիշ նե-
րի շր ջա նա կը պետք է սահ մա նել 
բաց, այլ ոչ թե փակ, սպա ռիչ ցան-
կով:

17 Մանրամասն տե՛ս  http://www.un.am/up/library/Child_poverty_Armenia_N-MODA_Report_2016_arm.pdf:

• Ի րա կա նաց նել վե րա պատ րաս-
տում եր խտ րա կա նու թյան ար գել-
քի հիմ ա րար սկզ բուն քի վե րա բե-
րյալ՝ ե րե խայի պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գում ներգ րավ ված բո-
լոր մաս նա գետ նե րի, այդ թվում՝ 
փաս տա բան նե րի, դա տա վոր նե րի, 
ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի, 
սո ցի ա լա կան հա մայն քային աշ-
խա տող նե րի, հո գե բան նե րի, որ-
դեգ րող և խնա մա տար ծնող նե րի, 
ու սու ցիչ նե րի, ա ռող ջա պա հու թյան 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, քա ղա-
քա կա նու թյան մշա կող նե րի հա-
մար:

•	 Մ շա կել և ի րա կա նաց նել ժա մա-
նա կա վոր կա ռու ցո ղա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ (affirmative measures) 
ա ռա վել խո ցե լի խմ բե րի հա մար։ 
Օ րի նակ՝ մշա կել ծրագ րեր, ո րոն-
ցով բա վա րար ֆի նան սա կան մի-
ջոց ներ կամ ա ջակ ցու թյուն կտ րա-
մադր վի և ար տո նյալ պայ ման ներ 
կս տեղծ վեն հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող կամ տա րի քով ա վե լի 
բարձր ե րե խա նե րի այ լընտ րան-
քային ըն տա նի քա հեն և հա մայն-
քա հեն խնամ քի կազ մա կեր պու մը 
խթա նե լու և ի րա կա նաց նե լու հա-
մար: 

•	 Հ նա րա վո րինս շատ ա ռաջ նա-
հեր թու թյուն տալ և ռե սուրս ներ 
ա ռանձ նաց նել ա ռա վել խո ցե լի 
խմ բե րի ե րե խա նե րին և նրանց 
ըն տա նիք նե րին` թի րա խա վո րե-
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լով ա վե լի լայն խմ բեր (գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում ապ րող, բազ մա-
զա վակ և այլն):    

2. Ե ՐԵ ԽԱՅԻ  
ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՇԱ ՀԸ 

 Կո մի տեն իր դի տար կում ե րում 
մտա հո գու թյուն է հայտ նել այն մա-
սին, որ թեև 2004 թվա կա նին ըն դուն-
ված Ըն տա նե կան օ րենսգր քում նե-
րառ վել է «ե րե խայի օ րի նա կան շահ» 
սկզ բուն քը, սա կայն դա հա մար ժեք 
չէ Կոն վեն ցի այով սահ ման ված «ե րե-
խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյա-
նը: Հանձ նա ժո ղո վը նաև ափ սո սանք 
է հայտ նել, որ բա ցա կա յում են ու ղե-
նիշ ներ և ըն թա ցա կար գեր, ո րոն ցով 
կա րե լի է ա պա հո վել ե րե խայի լա վա-
գույն շա հը ցան կա ցած ի րա վի ճա կում։ 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 21)՝
•	  փո փո խու թյան են թար կել օ րենսդ-

րու թյու նը և դրա նում ամ րագ րել 
«ե րե խայի լա վա գույն շահ» սկզ-
բուն քը՝ որ պես ի րա վունք (ը ստ Կո-
մի տե ի թիվ 14 ԸՄ-ի).

•	 ա վե լաց նել ջան քե րը այդ ի րա վուն-
քի հետ ևո ղա կան գոր ծադր ման 
ու ղ ղու թյամբ. բո լոր ի րա վա կան, 
այդ թվում՝ վար չա կան և դա տա-
կան վա րույթ նե րում, ի նչ պես նաև 
քա ղա քա կա նու թյան բո լոր ո լորտ-
նե րում, ծրագ րե րում և նա խագ-
ծե րում, ո րոնք ա ռն չու թյուն ու նեն  

ե րե խա նե րի հետ և ազ դում են 
նրանց վրա.

•	 մ շա կել ըն թա ցա կար գեր և չա փո-
րո շիչ ներ, ո րոն ցով կուղ ղորդ վեն 
շա հագր գիռ բո լոր պաշ տո նա տար 
ան ձինք ցան կա ցած բնա գա վա-
ռում ե րե խայի լա վա գույն շա հը 
ո րո շե լիս, և դրանք տա րա ծել հան-
րային, այդ թվում՝ վար չա կան, 
օ րենս դիր և դա տա կան մար մին-
նե րին, աշ խար հիկ և կրո նա կան 
ո լոր տի ղե կա վար նե րի  շր ջա նում։
Ու սում ա սի րու թյու նը ցույց տվեց, 

որ տար բեր ո լորտ նե րում ջան քեր են 
գոր ծադր վել  «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» հայե ցա կարգն ամ րագ րե լու և 
հե տա գա կար գա վո րում ա պա հո վե-
լու ու ղ ղու թյամբ։ Այդ ի մաս տով Կո-
մի տե ի ա ռա ջար կու թյուն նե րը կա րե լի 
է հա մա րել զգա լի ո րեն կա տար ված։ 
Սա կայն ի նչ վե րա բե րում է այդ ի րա-
վուն քի կի րա ռու թյա նը, ա պա այդ 
ա ռու մով իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
բա վա րար ջան քեր չեն կի րառ վել, 
մաս նա վո րա պես՝ ան հրա ժեշտ ըն թա-
ցա կար գեր ու չա փո րո շիչ ներ մշա կե-
լու և դրանք տե ղե րում ի րա զե կե լու, 
տա րա ծե լու ու ղ ղու թյամբ, ո րի ար-
դյուն քում «ե րե խայի լա վա գույն շա-
հը» որ պես ի րա վունք պրակ տի կա յում 
է ա պես չի տա րած վել՝ բա ցա ռու թյամբ 
ո րոշ ո լորտ նե րի։ Ներ կա յաց նում ե նք 
մեր դի տար կում ե րը ա վե լի ման րա-
մասն։ 
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1) ՀՀ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  
ԵՎ Օ ՐԵՆՍԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի 
սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե-
րով ա ռա ջին ան գամ ա ռան ձին` 37-
րդ հոդ վա ծով ամ րագր վեց ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու-
նը՝ որ պես սահ մա նադ րա կան նորմ: 
Մաս նա վո րա պես, հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման վեց, որ ե րե խային 
վե րա բե րող հար ցե րում ե րե խայի շա-
հե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ ու շադ-
րու թյան ար ժա նա նան։ Հա մա ձայն 
նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի՝ ե րե խայի՝ 
իր ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր ան-
ձնա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և 
ան մի ջա կան շփում ե րը պահ պա նե լու 
ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ-
վել այն դեպ քում, ե րբ դա, դա տա րա-
նի ո րոշ ման հա մա ձայն, հա կա սում է 
ե րե խայի շա հե րին։ Այս եր կու դրույթ-
նե րը Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված  «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» ի րա վուն քի ամ րագ րում է սահ-
մա նադ րու թյան մա կար դա կով։ Թեև 
Սահ մա նադ րու թյու նը ե րե խայի շա հը 
ար տա հայ տու թյու նում բա ռա ցի ո րեն 
չի նշում « լա վա գույն» ար տա հայ տու-
թյու նը, սա կայն Սահ մա նադ րու թյու նը 
իր հա մա տեքս տում մեկ նա բա նե լիս, 
ի նչ պես նաև հե տա գա զար գա ցում-
նե րը բա ցա հայ տե ցին, որ Սահ մա-
նադ րու թյան հե ղի նակ նե րը նկա տի 
են ու նե ցել ե րե խայի լա վա գույն շահ 

հաս կա ցու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, 
նկա տի ու նենք այն հան գա ման քը, որ 
հե տա գա յում ըն դուն ված օ րենսդ րա-
կան բա րե փո խում ե րում, օ րի նակ՝ 
2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին Ըն-
տա նե կան օ րենսգր քի բա րե փոխ ված 
տար բե րա կում, ի նչ պես նաև տար-
բեր ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րում, 
ո րոնց մա սին հի շա տակ վում է սույն 
զե կույ ցի տար բեր հատ ված նե րում, 
ան խտիր օգ տա գործ վում է ե րե խայի 
լա վա գույն շահ հաս կա ցու թյու նը: Ի 
հա վե լում, ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» հաս կա ցու թյան սահ մա նադ-
րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը 
բա ցա հայ տել է ըն տա նե կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րենսդ-
րու թյան ո լոր տում։ 2010 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 5-ի ՍԴՈ-919 ո րոշ ման 
մեջ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 
քն նու թյան առ նե լով ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սում օգ տա գործ ված «ե րե խա նե րի շա-
հե րից» ար տա հայ տու թյու նը, ո րո շել 
է, որ ծնող նե րի ա մուս նա լու ծու թյան 
դեպ քում ե րե խայի բնակ վե լու վայ րի 
վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա-
ցա կա յու թյան պա րա գա յում դա տա-
րան նե րի հա մար գե րա կա պայ ման 
պետք է հան դի սա նա «ե րե խայի լա-
վա գույն շա հը» և ե թե ե րե խայի կար-
ծի քը չի հա մընկ նում ե րե խայի շա հե րի 
հետ, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր 
է ա ռաջ նորդ վել ե րե խայի շա հե րով։ 
«Ե րե խայի լա վա գույն շահ» հաս կա-
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ցու թյա նը սահ մա նադ րաի րա վա կան 
կար գա վի ճակ հա ղոր դե լը խո սում է 
այս սկզ բուն քի և դրա հիմ քում ըն-
կած ի րա վուն քի՝ օ րենք նե րում ու 
պրակ տի կա յում տա րա ծա կան կեր-
պով կի րա ռե լու նպա տա կի առ կա-
յու թյան մա սին։  ՍԴ այս ի րա վա կան 
դիր քո րո շում ի նք նին խո սում է այն 
մա սին, որ Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ 
հոդ վա ծում «ե րե խայի շահ» հաս կա-
ցու թյու նը պետք է մեկ նա բան վի որ-
պես ե րե խայի լա վա գույն շահ՝ Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն-
ցի ային հա մա հունչ։ 

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը և «Ա ռանց ծնո ղա կան 
խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի սո ցի-
ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում են «ե րե խայի 
օ րի նա կան շահ» սկզ բուն քը։ Նույն 
մո տե ցու մը առ կա է նաև այլ հա րա-
կից օ րենք նե րում, ո րոնք ա ռնչ վում են 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյա նը, օ րի նակ՝ «ՀՀ-ու մ  հաշ ման-
դամ ե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու-
թյան մա սին» օ րեն քը, և այլ օ րենք ներ։ 
Այ դու հան դերձ, իր նյու թաի րա վա-
կան բո վան դա կու թյամբ «ե րե խային 
օ րի նա կան շահ» հաս կա ցու թյու նը 
հա մար ժեք չէ «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» հաս կա ցու թյան հետ, քա նի որ 
ա ռա ջի նը ե րե խայի շա հե րը կոնկ րետ 
ի րա վի ճա կում սահ մա նա փա կում է 
տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար-
գա վո րող օ րեն քի շր ջա նակ նե րով։ 
Մինչ դեռ, նշ ված  օ րենք նե րը նույ-

նիսկ մո տա վոր չեն սահ մա նում բո լոր 
այն պայ ման նե րի ցան կը (տար րե րը), 
ո րոնք Կո մի տե ի թիվ 14 ԸՄ-ով ա ռա-
ջարկ վում է հաշ վի առ նել ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րը Կոն վեն ցի ային 
հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նե լիս ու 
կի րա ռե լիս։ Մաս նա վո րա պես, թիվ 14 
ԸՄ-ով ա ռա ջարկ վում է հաշ վի առ նել 
կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը և ե րե խայի շա հե րին ծա-
ռայող հետ ևյալ տար րե րը. ե րե խայի 
հա յացք նե րը, նրա ան ձը, ըն տա նե-
կան մի ջա վայ րը ու կա պե րը, ե րե խայի 
ան վտան գու թյան, խնամ քի և պաշ-
պա նու թյան հետ կապ ված հար ցե րը, 
խո ցե լի ու թյու նը, ա ռող ջու թյան և կր-
թու թյան ի րա վունք նե րը։ Այ նու հետև, 
ը ստ Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյան, 
ա ռա ջարկ վում է բո լոր այդ  շա հե րը 
մի մյանց հետ փոխ հա վա սա րակշ-
ռել և այդ ա մե նը ա նե լիս ա պա հո վել 
նաև ո րոշ ըն թա ցա կար գային ե րաշ-
խիք ներ։ Օ րի նակ՝ ե րե խայի լս ված 
լի նե լու ի րա վուն քը, բո լոր փաս տերն 
ու տե ղե կու թյուն նե րը ան հրա ժեշտ 
մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն ներ 
ու նե ցող ան ձանց մի ջո ցով ձեռք բե-
րե լու և ամ րագ րե լու պա հան ջը, ի րա-
վա բա նա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն 
ա պա հո վե լու և պատ ճա ռա բան ված 
ո րո շում եր ու եզ րա հան գում եր կա-
յաց նե լու պա հանջ նե րը, ո րո շում ե րը 
բո ղո քար կե լու և վե րա նայե լու վա րույ-
թային պա հանջ նե րի ա պա հո վու մը և 
այլ ըն թա ցա կար գային հա տուկ ե րաշ-
խիք ներ։ Ե րե խայի շա հե րը ո րո շե լիս 
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բազ մա թիվ գոր ծոն ներ կա րող են ի 
հայտ գալ և այդ ա մե նը օ րեն քի շր ջա-
նա կում սպա ռիչ սահ մա նել  հնա րա-
վոր չէ։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ ե րե խայի 
ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող օ րենք նե րը 
սահ մա նեն ոչ թե ե րե խայի օ րի նա-
կան շահ, այլ ե րե խայի լա վա գույն շահ 
հաս կա ցու թյու նը, ո րը հնա րա վո րու-
թյուն կտա կի րա ռել ԸՄ սահ ման ված 
բո լոր պայ ման նե րը։  Հետ ևա բար, 
‹‹Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին›› 
ՀՀ օ րեն քը և «Ա ռանց ծնո ղա կան 
խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի սո ցի-
ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը չեն հա մա պա տաս խա-
նում Կոն վեն ցի այի պա հան ջին՝ այն-
քա նով, որ քա նով այդ օ րենք նե րում 
սահ ման ված է «ե րե խայի օ րի նա-
կան շահ» սկզ բուն քը «ե րե խայի լա-
վա գույն շահ» սկզ բուն քի փո խա րեն։ 

Ող ջու նե լի է, որ Ազ գային Ժո ղո վի 
կող մից 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին 
ըն դուն վեց «Ըն տա նե կան օ րենսգր-
քում փո փո խու թյուն ներ ու լրա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին» օ րեն քը, ո րը 
նախ ևա ռաջ պայ մա նա վոր ված է 2015 
թվա կա նի սահ մա նադ րա կան բա-
րե փո խում ե րով։ Մաս նա վո րա պես, 
Սահ մա նադ րու թյան նոր տեքս տում, 
ի նչ պես ար դեն նշ վեց, ծա վա լուն կար-
գա վո րում է տր վել ե րե խայի ի րա-
վունք նե րին՝ ը նդ հուպ ե րե խայի շա հի 
սկզ բուն քին։ Ի հա վե լում, օ րեն քի 
փո փո խու թյուն նե րը և լրա ցում ե րը  
մշակ վել են ի կա տա րում « Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րե-

խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան 2013-2016 թվա կան նե րի ռազ-
մա վա րա կան ծրագ րի» և դրա ժա մա-
նա կա ցույ ցի։ «Ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» կոն վեն ցի ոն սկզ բուն քը ման րա-
մաս նո րեն սահ ման ված է օ րեն քում 
(հոդ ված 1, մաս 7) և նե րա ռում է ոչ մի-
այն ի րա վա բա նա կան սահ մա նու մը, 
այլ նաև ե րե խայի շա հե րին ծա ռայող 
տար րե րը, գոր ծոն նե րը (օ րի նակ՝ ե րե-
խայի մտա վոր և ֆի զի կա կան կա րիք-
նե րը, ծնո ղի և ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի հետ շփ վե լու կար ևո րու թյու նը, 
մշա կու թային, լեզ վա կան, հոգ ևոր 
կամ կրո նա կան կա պե րը, և այլն): Այս 
ա ռու մով, կա րե լի է նշել, որ  կի րառ-
վել է թիվ 14 Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու-
թյան մո տե ցու մը։ Ա վե լին, ե րե խայի 
լա վա գույն շա հը սահ ման ված է նաև 
կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րում, օ րի նակ՝ որ դեգր ման ժա մա նակ 
(հոդ ված 112), խնա մա տար ըն տա նի-
քի ը նտ րու թյու նը կա տա րե լիս (հոդ-
ված 137), ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած ե րե խա նե րի խնամ քի և դա-
խաս տի ա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
մը (հոդ ված 111) և այլն։ 

Այ դու հան դերձ, պետք է  նշել, որ 
«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի փո փո խու թյան նա խագ ծում 
«ե րե խայի լա վա գույն շահ» սկզ բուն քը  
նեղ է սահ ման ված և կի րա ռե լի է մի-
այն ծնող նե րի հետ ան ձնա կան փոխ-
հա րա բե րու թյուն ներ և ան մի ջա կան 
շփում եր պահ պա նե լու հա րա բե-
րու թյան նկատ մամբ (հոդ ված 2)։ 
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Ներ կա յում Ազ գային ժո ղո վում է 
գտն վում քա ղա քա ցի ա կան դա տա-
վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խա-
գի ծը18։ Կար ևոր է, որ նա խագ ծում 
սահ ման ված է ե րե խայի լա վա գույն 
շա հի սկզ բուն քը ըն տա նե կան վե-
ճե րով (հոդ ված 189) և որ դեգր ման 
գոր ծե րով վա րույթ նե րի նկատ մամբ 
(հոդ ված 230): Այ դու հան դերձ, հարց 
է ա ռա ջա նում՝ թե ին չու է այս սկզ-
բուն քը սահ ման ված մի այն նշ ված  եր-
կու տե սա կի վա րույթ նե րի, այլ ոչ թե 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով բո լոր 
վա րույթ նե րի նկատ մամբ, ո րոն ցում 
ներգ րավ ված են ե րե խա նե րը և ո րոնց 
շր ջա նակ նե րում ո րոշ վում է ե րե խայի 
շա հին ա ռնչ վող որ ևէ հարց։ Կոն վեն-
ցի ան սահ մա նում է, որ ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե
րում, ան կախ այն բա նից, թե դրանք 
ձեռ նարկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա-
հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե-
տա կան կամ մաս նա վոր հիմ արկ նե-
րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ 
օ րենսդ րա կան մար մին նե րի կող մից, 
ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյուն է դարձ-
վում ե րե խայի լա վա գույն շա հե րին 
(հոդ ված 3): Օ րենսդ րա կան այս փո-
փո խու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցին ներգ-
րավ ված ո րոշ փոր ձա գետ նե րի հետ 
քն նար կում ե րից պարզ վել է, որ նա-
խա գի ծը մշա կե լիս ի սկզ բա նե նպա-
տակ է ե ղել ե րե խայի խնամ քի կա ռու-
ցա կար գե րի բա րե փո խու մը, այլ ոչ թե 
նա խագ ծի ամ բող ջա կան հա մա պա-

18 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=46922:

տաս խա նե ցու մը նոր Սահ մա նադ րու-
թյա նը։ 

Այ դու հան դերձ, հաշ վի առ նե լով 
վե րը նշ ված բա րե փո խում ե րը, գտ-
նում ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը մե ծա մա սամբ կա տար վել 
ե ն։ 

2) «Ե ՐԵ ԽԱՅԻ  
ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՇԱՀ»  

ՍԿԶ ԲՈՒՆ ՔԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ   
ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐՈՒՄ

«Ե րե խայի լա վա գույն շահ» սկզ-
բուն քը՝ որ պես ի րա վա կան կա տե գո-
րի ա աս տի ճա նա բար տա րած վում է 
դա տա կան պրակ տի կա յում, սա կայն 
դեռ վաղ է պն դել, թե դա լայն կի րա-
ռու թյուն ու նի՝ բա ցա ռու թյամբ ա ռան-
ձին ո լորտ նե րի։ 

Ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի գոր ծե րով ձևա վոր վել է դա տա կան 
պրակ տի կա «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» հաս կա ցու թյան կի րա ռու թյան 
ու ղ ղու թյամբ։ Դա պայ մա նա վոր-
ված է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա-
խա դե պային ի րա վուն քով։ Մար գա
րիտ Հով հան նի սյա նի վե րա բե րյալ 
01.04.2011թ. թիվ Ե ԱԴԴ/1513/02/08 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րա նը սահ մա նել է, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց-
ման և պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա-
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ցում պար տա վոր է ել նել մի մի այն 
ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, ե րե-
խային ա պա հո վել բա րե կե ցու թյան 

հա մար ան հրա ժեշտ հո գա տա րու-
թյամբ։ 

Ի րա վի ճակ 1

 Ռու զան նա Թո րո սյա նի վե րա բե րյալ 2011 թվա կա նի հու լի սի 1-ի թիվ 
Ե ԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա-
նը ան դրա դար ձել է «ե րե խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյա նը ա մու սին նե րի 
ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո ծնող նե րից մե կի մոտ ե րե խայի ապ րե լու վե րա բե-
րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան հա րա բե րու թյան շր ջա նա կում։ Դա-
տա րա նը սահ մա նել է, որ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում դա տա-
րա նը հար ցը պետք է լու ծի՝ «ա ռաջ նորդ վե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հե րով», 
ը ստ ո րի տար բեր ե րկր նե րում բնակ վող ծնող նե րի ե րե խայի ապ րե լու վայ րը 
ո րո շե լիս դա տա րա նը պետք է հաշ վի ծնող նե րի կող մից նա խա պես ո րոշ ված 
ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը, ե րե խայի տա րի քը, կր թու թյան վայ րը, հա մա պա-
տաս խան ե րկ րի և այդ տեղ բնակ վող ծնո ղի հետ ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը 
հիմ ա վո րող այլ հան գա մանք ներ, ի նչ պես նաև ե րե խայի ապ րե լու վայ րի պար-
բե րա բար փո փո խու թյան հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը ե րե խայի հո-
գե կան, հոգ ևոր և բա րո յա կան զար գաց ման և դաս տի ա րա կու թյան վրա: Ը ստ 
այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է, որ տվյալ դեպ քում ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նը չէր կա րող ե րե խայի ապ րե լու վայ րը ո րո շել` ա ռաջ նորդ վե լով ե րե-
խայի խնամ քին և դաս տի ա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու մի այն ծնող նե րից մե կի 
ի րա վուն քի ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, ա ռանց հաշ վի առ նե լու ե րե-
խայի լա վա գույն շա հը։ 

Ա նի Մար տի րո սյա նի վե րա բե րյալ 
2012 թվա կա նի մար տի 23-ի թիվ 
Ե ԱՔԴ/0474/02/11 քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սահ-
մա նել է, որ ստո րա դաս ա տյան նե րը 
«ե րե խայի ի րա վունք նե րը շո շա փող 
ցան կա ցած գործ քն նե լիս ա ռաջ նայ-
նու թյու նը պետք է տան ե րե խայի 
շա հե րի ա ռա վել ա պա հով մա նը, դա-
տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն 

ե րե խայի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե-
րից յու րա քան չյու րի, քույ րե րի ու եղ-
բայր նե րի հետ, ե րե խայի տա րի քը, 
ծնող նե րի բա րո յա կան և ան ձնա կան 
այլ հատ կա նիշ ներ, ծնող նե րից յու-
րա քան չյու րի և ե րե խայի միջև գո-
յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն-
նե րը, ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան 
ու զար գաց ման հա մար պայ ման-
ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը 
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(ծ նող նե րի գոր ծու նե ու թյան (աշ խա-
տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քային 
ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և այլն)»19։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նշ ված ո րո-
շում ե րով ը ստ է ու թյան փորձ է ար-
վել ա պա հո վել «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» կոն վեն ցի ոն սկզ բուն քի մի աս-
նա կան կի րա ռու թյու նը կոնկ րետ ի րա-
վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ, այն 
է՝  ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը ո րո-
շե լիս։ Դա հենց այն մո տե ցում է, ո րը 
հա մա պա տաս խա նում է Կո մի տե ի 
թիվ 14 ԵՄ-ի ն։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
այդ մո տե ցու մը բխում է նաև Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի ի րա վա կան չա փա նիշ նե րից20։  

Ս տո րա դաս ա տյան նե րը «ե րե-
խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյան 
մեկ նա բա նու թյան ա ռն չու թյամբ նույն-
պես զար գաց րել են ո րո շա կի դա տա-
կան պրակ տի կա։ Օ րի նակ՝ ա մուս-
նա լու ծու թյան հար ցե րով, ա լի մեն տի 
բռ նա գանձ ման ու վճար ման չա փը, 
ե րե խայի բնա կու թյան վայ րը և տե-
սակ ցու թյան կար գը ո րո շե լու գոր ծե-
րով «ե րե խայի լա վա գույն շահ» սկզ-
բուն քի կի րա ռու թյան պրակ տի կա։  
Այ դու հան դերձ, դա տա կան ակ տե րի 
ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ դա տա վոր նե րը թիվ 14 Ը նդ հա նուր 
մեկ նա բա նու թյան սկզ բունք նե րը հա-
մա կարգ ված կեր պով չեն կի րա ռում, 

19 Տե՛ս նաև Սեյվ դը չիլդրեն, «Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծություն. Հայաստան» 
2015թվական, էջ 38. https://bit.ly/2LrDDR7:
20 Օրինակ՝ երեխայի լավագույն շահը գնահատելու համար ՄԻԵԴ զարգացրած չափանիշները (տե՛ս Y.C.-ն 
ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի մարտի 13-ի վճիռը, 
գանգատ թիվ 4547/10, կետ 103: 

այ սինքն բա ցա կա յում է մի աս նա կան 
դա տա կան պրակ տի կա, թե ի նչ պես 
պետք է ո րո շել ե րե խայի լա վա գույն 
շա հը տվյալ հան գա մանք նե րի ներ-
քո։ Դա պայ մա նա վոր ված է, ի թիվս 
այլ հան գա մանք նե րի, նաև ու ղե ցույ-
ցային փաս տաթղ թե րի, կամ այս պես 
կոչ ված « փա փուկ օ րենք նե րի» բա ցա-
կա յու թյամբ։  

Վար չա կան ար դա րա դա տու թյու-
նում ե րե խայի լա վա գույն շաh սկզ-
բուն քը ա ռա վել նվազ և պահ պա նո-
ղա կան կի րա ռու թյուն ու նի։ Ու սում ա-
սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 2008-
2016 թվա կան նե րի ըն թաց քում դա-
տա րան նե րի կող մից վար չա կան դա-
տա վա րու թյուն ի րա կա նաց նե լիս այս 
սկզ բուն քը ո րո շա կի կի րա ռու թյուն է 
ստա ցել այն գոր ծե րով, ո րոնք կապ-
ված են որ դեգր ման,  տե սակ ցու թյան, 
ա լի մեն տի չա փի, ե րե խայի խնամ-
քի ու ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ 
վար չա կան մար մին նե րի ակ տե րի 
կամ դա տա կան ակ տե րի կա տար-
ման հետ։ Այ դու հան դերձ, դա տա կան 
ակ տե րի ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ վար չա կան ար դա րա դա-
տու թյան շր ջա նա կում ա ռա վել զսպ-
ված է կի րառ վել «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» սկզ բուն քը։ Այս պի սի ի րա վի-
ճակն ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված է ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի ա ռն չու թյամբ 
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պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րի ակ տե րի թույլ 
զար գա ցած վար չա րա րու թյան հետ։ 

Ք րե ա կան դա տա վա րու թյան   
ո լոր տի պրակ տի կայի ու սում ա սի րու-
թյու նը ցույց է տա լիս, որ «ե րե խայի 
լա վա գույն շահ» սկզ բուն քը  այս տեղ 
լայն կի րա ռու թյուն չու նի։ Կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել  մի այն մի քա նի դա-
տա կան ա կտ, ո րոն ցում ան դրա դարձ 
է կա տար ված այդ սկզ բուն քին  ան չա-
փա հա սի նկատ մամբ պա տիժ նշա նա-
կե լիս՝ այն էլ նեղ մեկ նա բա նու թյամբ և 
ոչ լի ար ժեք կի րա ռու թյամբ։ 

3) «Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ 
ՇԱՀ» ՍԿԶ ԲՈՒՆ ՔԻ ԱՐ ՏԱ ՑՈ-
ԼՈՒ ՄԸ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ 

ԱՅԼ ԾՐԱԳ ՐԵ ՐՈՒՄ

«Դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն-
ված ե րե խա նե րին խնա մա տա րու-
թյան հանձ նե լու ըն թա ցա կար գի 
բա րե փոխ ման հայե ցա կար գին հա-
վա նու թյուն տա լու մա սին» ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան 10.03.2016 թվա կա նի 
ո րոշ ման մեջ սահ ման վել է «ե րե խայի 
լա վա գույն շահ» սկզ բուն քը։ Այ նու-
հետև, « Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա-
կում հայտն ված ե րե խա նե րի այ լընտ-
րան քային խնամ քի տրա մադր ման 
նպա տա կով ու ղ ղորդ ման կար գը և 
չա փո րո շիչ նե րը հաս տա տե լու և Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-

ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 25-ի N-1112-Ն ո րոշ ման 
մեջ փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր 
կա տա րե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 2016 թվա կա նի մայի սի 26-ի 
N 551-Ն ո րոշ ման մեջ նույն պես ամ-
րագր վեց ե րե խայի լա վա գույն շա հը՝ 
որ պես սկզ բունք։ Ը նդ ո րում, ը ստ այդ 
փաս տաթղ թի, մի այն սո ցի ալ-տն տե-
սա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե-
րով պայ մա նա վոր ված՝ բա ցառ վում է 
իր կեն սա բա նա կան ըն տա նի քից ե րե-
խային եր կա րա ժամ կետ բա ժա նե լը: 
Ի հա վե լում, սո ցի ալ-տն տե սա կան 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի պատ-
ճա ռով ե րե խային մի այն ժա մա նա-
կա վո րա պես կա րե լի է բա ժա նել կեն-
սա բա նա կան ըն տա նի քից, ե թե այդ 
պայ ման ներն ա կն հայ տո րեն սպառ-
նում են նրա կյան քին, ֆի զի կա կան 
և հո գե կան ա ռող ջու թյա նը: Այ սինքն՝ 
հիմ քում ըն կած է ե րե խայի լա վա գույն 
շա հը։ 

«Ե րե խայի լա վա գույն շահ» 
սկզ բուն քը նե րառ վել է ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի զար գաց ման ազ-
գային ռազ մա վա րա կան ծրագ րում։  
13.07.2017 թվա կա նի թիվ 30 ար-
ձա նագ րային ո րոշ մամբ ՀՀ կա ռա-
վա րու թյու նը հա վա նու թյուն է տվել 
«ՀՀ-ու մ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան 2017-2021 թվա-
կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրագ-
րին և ծրագ րի ի րա կա նաց ման մի ջո-
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ցա ռում ե րի ժա մա նա կա ցույ ցին»21։   
Ծրագ րում ռազ մա վա րա կան հիմ ա-
կան սկզ բունք նե րի շար քում, ի թիվս 
ե րե խա նե րի տրա մադր վող ծա ռա յու-
թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան, ե րե խա-
նե րի մաս նակ ցու թյան ա պա հով ման, 
սե ռի հատ կա նի շով պայ մա նա վոր ված 
խտ րա կա նու թյան բա ցառ ման և այլ 
սկզ բունք նե րի, «ե րե խայի լա վա գույն 
շա հը ճա նա չե լը» ա ռա ջին ան գամ 
սահ ման վել է որ պես ծրագ րի ռազ մա-
վա րա կան սկզ բունք։  Նախ կին ե րեք 
ծրագ րե րում այս ի րա վուն քը ծրագ-
րի շր ջա նակ նե րում չի սահ ման վել22: 
2015 թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ին ըն-
դուն վել է « Մու րաց կա նու թյամբ և թա-
փա ռաշր ջի կու թյամբ զբաղ վող ե րե-
խա նե րի հիմ ախն դիր նե րի լուծ ման» 
ռազ մա վա րու թյու նը, ո րի հիմ ա կան 
սկզ բունք նե րի շար քում նույն պես տեղ 
է գտել «ե րե խայի շա հե րի ա ռաջ նա-
հեր թու թյու նը»23:

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա-

21 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017-2021 
թվականների ռազմավարական ծրագրի 10-րդ կետի 1-ին մասը։   
22 Առաջին ռազմավարական ծրագիրն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 
18-ի.«Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004-2015 
թվականների ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1745-Ն որոշմամբ, որի նպատակն էր երեխայի 
իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան համակարգի ստեղծումը` համայնքային, մարզային և 
հանրապետական կառուցակարգերով: Երկրորդ ռազմավարական ծրագիրն ընդունվեց Կառավարության 
2006 թվականի հունվարի 1-ի N 206-Ն որոշմամբ, որով հաստատվեց կյանքի դժվարին իրավիճակներում 
գտնվող երեխաների սոցիալական պաշտպանության բարեփոխումերի 2006-2010 թվականների 
ռազմավարությունը: Երրորդ ռազմավարական ծրագիրը հաստատվեց Կառավարության 2012 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-
2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի միջոցառումերի ժամանակացույցը հաստատելու» N 1694-Ն 
որոշմամբ: 
23 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 6-ի արձանագրային որոշում N 37 http://www.irtek.am/
views/act.aspx?aid=81848: Տե՛ս Բաժին 5, կետ 2:
24 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://justice.am/storage/uploads/001.Ughecuyc-erexaneri_andznakan_
tvyalner.pdf: 

րա րու թյան կազ մում գոր ծող Ա նձ նա
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան 
գոր ծա կա լու թյու նը 2017 թվա կա նին 
հրա պա րա կեց «Ե րե խա նե րի ան ձնա-
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին ու ղե ցույց»24, ո րի նպա տակն 
է ա պա հո վել ե րե խա նե րի ան ձնա կան 
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 
օ րենսդ րու թյան մի աս նա կան մեկ նա-
բա նու մը, ի րա զե կել ե րե խա նե րին, 
ծնող նե րին ու տվյալ ներ մշա կող նե րին 
ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա կա-
նու թյուն նե րի մա սին և բարձ րաց նել 
ե րե խա նե րի ան ձնա կան տվյալ նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա կար դա կը: Ու-
ղե ցույ ցը ներ կա յաց նում է ե րե խա նե րի 
ան ձնա կան տվյալ նե րի պաշտ պա-
նու թյան սկզ բունք նե րը, ան ձնա կան 
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր-
տում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և 
տվյալ ներ մշա կող նե րի պար տա կա-
նու թյուն նե րը, ե րե խա նե րի ան ձնա-
կան տվյալ նե րի մշակ ման ա ռանձ-
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նա հատ կու թյուն նե րը ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում, հա մա ցան-
ցում և զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջոց նե րով և ե րե խա նե րի ան ձնա-
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի խախտ ման հա մար նա-
խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան 
հիմ քե րը և տե սակ նե րը: Ու ղե ցույ ցում 
ե րե խա նե րի ան ձնա կան տվյալ նե րի 
պաշտ պա նու թյան հինգ հիմ ա րար 
սկզ բունք նե րից մե կը սահ ման ված 
է ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հի սկզ-
բուն քը։

 Մինչ ու ղե ցույ ցի ըն դու նու մը գոր-
ծա կա լու թյու նը նույն պես ու շադ րու-
թյուն է դարձ րել ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցե րին 
կոնկ րետ գոր ծե րով ո րո շում կա-
յաց նե լիս։ Մաս նա վո րա պես, 2016 
թվա կա նի մար տի 21-ին գոր ծա կա-
լու թյունն ըն դու նեց ո րո շում (խորհր-
դատ վա կան ո րո շում Ա ՏՊԽ-001/16)25 
առ ցանց լրատ վա մի ջո ցի կող մից մի 
հրա պա րակ ման մեջ ան չա փա հաս-
նե րի ան ձնա կան տվյալ նե րի (գի-
շե րօ թիկ հաս տա տու թյան սա նե րի 
ա նուն նե րը, ազ գա նուն նե րը, տա րի-
քը, հաս տա տու թյան ա նու նը, ի նչ պես 
նաեւ լու սան կար ներ, ո րոն ցում եր ևում 
են ե րե խա նե րը) հրա պա րակ ման վե-
րա բե րյալ։ Գոր ծա կա լու թյունն ո րո շու-
մը հիմ ա վո րեց ե րե խայի լա վա գույն 
շա հի սկզ բուն քով (ը ստ ո րի՝ ան ձը, 
ով դեռևս չի հա սել ֆի զի կա կան եւ 
հո գե բա նա կան հա սու նու թյան, ա վե-

25 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.foi.am/u_files/file/Save%20the%20Children_decision.pdf:

լի շատ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու-
նի, քան մյուս նե րը) և սահ մա նեց, որ 
տվյալ հրա պա րակ ման մեջ առ կա չի 
ե ղել ե րե խայի լա վա գույն շա հից բխող 
ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն, քա նի որ 
ե րե խա նե րի ան ձնա կան տվյալ նե րի 
հրա պա րա կու մը միտ ված չի ե ղել ե րե-
խայի սո ցի ա լա կան, հոգ ևոր եւ բա-
րո յա կան բա րե կե ցու թյա նը, ի նչ պես 
նաեւ նրա ֆի զի կա կան ու հո գե կան 
ա ռողջ զար գաց մանն ա ջակ ցե լուն, 
ե րե խային պաշտ պա նե լուն։ Գոր ծա-
կա լու թյու նը նաև եզ րա կաց րեց, որ 
հա մա ցան ցում հայտն ված և ո րո նո-
ղա կան հա մա կար գե րի մի ջո ցով մշ-
տա պես հա սա նե լի այդ տե ղե կատ վու-
թյունն ի նք նին հա կա սում էր ե րե խայի 
լա վա գույն շա հին և  կա րող էր խիստ 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
ե րե խա նե րի կյան քի հե տա գա զար-
գաց ման վրա: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նկա րագր-
ված զար գա ցում ե րը դա տա կան նա-
խա դե պում և պրակ տի կա յում, գտ նում 
ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար կու թյուն-
նե րը կա տար վում ե ն։ 

4)  ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ԵՎ  
ՉԱ ՓՈ ՐՈ ՇԻՉ ՆԵ ՐԻ ՄՇԱ ԿՈՒՄ 

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԱ ՐԱ ԾՈՒ ՄԸ  
 ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻՆ

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար-
ձու թյան մար մին նե րը և դրանց կից 
գոր ծող հանձ նա ժո ղովն ե րը ի րենց 
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գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս 
և դրանց ա ռու մով կա յաց րած ի րենց 
եզ րա կա ցու թյուն նե րում (օ րի նակ՝ 
տե սակ ցու թյան խո չըն դոտ նե րը վե-
րաց նե լու, ե րե խային ծնող նե րից կամ 
խնամ քին հանձն ված այլ ան ձան ցից 
վերց նե լու, խնա մա կալ նե րին կամ հո-
գա բար ձու նե րին նշա նա կե լու և ե րե-
խայի կյան քի կամ ա ռող ջու թյան վե-
րա բե րյալ այլ ո րո շում եր կա յաց նե լու 
հա մար եզ րա կա ցու թյուն նե րը) որ պես 
կա նոն վկա յա կո չում են «ե րե խայի լա-
վա գույն շա հի» ի րա վուն քը, դրա հիմ-
քում ըն կած ներ պե տա կան և մի ջազ-
գային նոր մե րը (այդ թվում նաև «Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի մա սին Կոն վեն-
ցի ային» և « Մար դու ի րա վունք նե րի և 

հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի ային»)։ Այ դու-
հան դերձ, ու սում ա սի րու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ նման հղում ե րը մե ծա-
մա սամբ ար վում են ձևա կան կեր պով՝ 
ա ռանց կի րա ռե լու Կոն վեն ցի այի թիվ 
14  ԸՄ սահ ման ված տար րե րը, ո րոն-
ցով էլ պետք է ո րոշ վի տվյալ ի րա-
վի ճա կում ե րե խայի լա վա գույն շա հի 
շր ջա նա կը, առ կա յու թյու նը կամ բա-
ցա կա յու թյու նը Կոն վեն ցի այի 3-րդ 
հոդ վա ծի ներ քո։ Ար դյուն քում, եզ րա-
կա ցու թյուն նե րը հա ճախ ա ռա ջար-
կում են ա վան դա կան լու ծում եր, օ րի-
նակ՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խայի ծնո ղի, 
այլ ոչ թե ե րե խայի շա հը։ 

Ի րա վի ճակ 2
 
Ա րա մը (5 տա րե կան) և Գա յա նեն (9 տա րե կան) (ա նուն նե րը փոխ ված են) 

բնակ վում են տա տի կի և քե ռու տա նը։ Մայ րը մա հա ցել է սր տի հի վան դու թյու-
նից: Ե րե խա նե րը հի շում են, թե ի նչ պես էր ի րենց հայ րը հա ճախ բռ նու թյուն 
կի րա ռում ի րենց մոր հան դեպ։ Այժմ ե րե խա նե րը չեն շփ վում հոր հետ, մինչ դեռ 
հայ րը պա հան ջում է վե րա դարձ նել ե րե խա նե րին, որ պես զի բնակ վեն իր հետ։ 
Նա դի մել է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հա մայն քային մարմ ին։ 
Վեր ջինս, վկա յա կո չե լով ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հը, իր եզ րա կա ցու թյան մեջ 
ո րո շել է  ե րե խա նե րին ժա մա նա կա վո րա պես կա ցա րան տե ղա վո րել, որ պես զի 
հայ րը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա այ ցե լել նրանց, և վեր ջին նե րիս հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վոր վեն։ Հա մայն քային մար մի նը այդ եզ րա կա ցու թյան հի-
ման վրա կա յաց րել է ո րո շում ե րե խա նե րի կա ցա րա նում տե ղա վո րե լու մա սին, 
որ պես զի ի րա կա նաց վի ե րե խա նե րի շփու մը ի րենց հոր հետ՝ այդ պի սով նաև 
հնա րա վո րու թյուն տա լով ե րե խա նե րին հաղ թա հա րել հո գե բա նա կան ճնշ վա-
ծու թյու նը և վե րա կանգ նե լով ի րենց հա րա բե րու թյու նը հոր հետ։ Խնա մա կա լու-
թյան մարմ ի եզ րա կա ցու թյան և վար չա կան մարմ ի ո րոշ ման մեջ վեր լու ծու-
թյուն չի կա տար վել, թե ա րդյոք կա ցա րա նը ե րե խա նե րի հա մար տվյալ պա հին
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լա վա գույն մի ջա վայրն է՝ ի տար բե րու թյուն տա տի կի ու քե ռու ըն տա նե կան մի-
ջա վայ րից։ Ա վե լին, թեև եզ րա կա ցու թյան ու ո րոշ ման մեջ հղում է կա տար վել 
ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հե րից, և նույ նիսկ վկա յա կոչ վել է Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի մի ո րո շում, սա կայն բա ցա կա յում է փաս տե րի, 
սկզ բունք նե րի վեր լու ծու թյուն, հետ ևա բար, հղում ե րը կա տար վել են վե րա ցա-
կան կեր պով։ Ը նդ ո րում, ո րո շու մը կա յաց վել է ա ռանց ե րե խա նե րի կար ծի քը 
լսե լու։ Ե րբ ե րե խա նե րին ա սել են կա ցա րան տե ղա փո խե լու ո րոշ ման մա սին, 
նրանք ար տաս վել են ու ա սել, որ չեն ցան կա նում գնալ ման կա տուն։ 

 Վե րը նշ ված օ րի նա կում, բա ցի այն 
հան գա ման քից, որ տե սա կա նո րեն 
ըն տա նի քում բռ նու թյան դեպ քի առ-
կա յու թյան պա րա գա յում ե րե խայի լա-
վա գույն շա հե րից չի բխում նրա վե րա-
դար ձը (ա ռն վազն ժա մա նա կա վո րա-
պես) կեն սա բա նա կան ըն տա նիք, ո րը 
պետք է հս տա կո րեն նշ վեր, խն դի րը 
նաև այն է, որ վար չա կան մար մի նը չի 
կի րա ռել նաև ըն տա նե կան օ րենսգր-
քի և ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին 
օ րեն քի դրույթ նե րը, ո րոն ցում հս տա-
կո րեն սահ ման ված են  ե րե խայի այ-
լընտ րան քային խնամ քի տե ղա վոր-
ման ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը ը ստ 
հեր թա կա նու թյան, ը ստ ո րի հաս տա-
տու թյու նը դիտ վում է որ պես վեր ջին, 
ծայ րա հեղ մի ջոց: Վար չա կան ակ տում 
չի նշ վել, թե ին չու որ ևէ այլ, ե րե խա նե-
րի հա մար ա ռա վել բա րեն պաստ հա-
մար վող ըն տա նե կան մի ջա վայ րում 
տե ղա վո րե լը տվյալ հան գա ման քում 
չէր բխում ե րե խա նե րի լա վա գույն շա-
հե րից,  և ին չու էր հաս տա տու թյու նը, 
տվյալ հան գա մանք նե րի ներ քո, հա-
մար վել որ պես նա խընտ րե լի մի ջոց։ 

Հար ցում ե րը ցույց տվե ցին, որ 

խնա մա կա լու թյան մար մին նե րը և 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րը չու նեն 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա ցում 
ու փորձ, չեն տի րա պե տում ու ղ ղորդ-
ման մե խա նիզմ ե րին, չու նեն մե թո-
դա կան  գրա կա նու թյուն, օ րի նակ՝ 
ու ղե ցույց ներ, ո րո շե լու հա մար ե րե-
խայի լա վա գույն շա հե րը տվյալ հան-
գա մանք նե րի ներ քո, կամ ձևաթղ թեր, 
հար ցա թեր թիկ ներ, ո րոնք ան հրա-
ժեշտ են խնա մա կա լու թյան հանձ նա-
ժո ղո վի ան դա մի կող մից հե տա զո-
տու թյուն կա տա րե լիս։ 2017 թվա կա-
նի հուն վա րի 31-ին  Աշ խա տան քի և 
սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րը 
հաս տա տել է «Խ նա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին կից 
գոր ծող խնա մա կա լու թյան և հո գա-
բար ձու թյան հանձ նա ժո ղովն ե րի գոր-
ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ մե թո դա կան 
ու ղե ցույ ցը», ո րը սահ մա նում է ու ղե-
ցույց ներ ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած (Ա ԾԽՄ) ե րե խա նե րի հետ 
կապ ված մի շարք գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ, օ րի նակ՝  
նրանց հայտ նա բեր ման, հաշ վառ ման, 
տե ղա վոր ման, խնա մա կա լու թյան և 
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հո գա բար ձու թյան, և ԽՀՄ այլ  գոր-
ծա ռույթ նե րի մա սին։ Այ դու հան դերձ, 
ու ղե ցույ ցը թեև նշում է, որ ե րե խայի 
վե րա բե րյալ ցան կա ցած հարց քն նե-
լիս կամ ո րո շում կա յաց նե լիս ան հրա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել ե րե խայի լա վա-
գույն շա հը, սա կայն չի տրա մադ րում 
մե թո դա կան ցու ցում եր, թե ի նչ պես 
ո րո շել այն։ Թեև Խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը ե րե-
խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված 
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան, ի րա-
վա կան ակ տե րի ու փաս տաթղ թե րի 
վե րա բե րյալ մե թո դա կան պար զա բա-
նում ե րի և ու ղե ցույց նե րի վե րա բե-
րյալ խորհր դատ վու թյուն, ա ջակ ցու-
թյուն ու տե ղե կատ վու թյուն ստա նում 
են ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի ըն տա նի-
քի, կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին նե րի 
կող մից26, սա կայն միև նույն ժա մա նակ 
պետք է հաշ վի առ նել բազ մա թիվ այլ 
գոր ծոն ներ, ո րոնք ազ դում են խնա-
մա կա լու թյան մար մին նե րի աշ խա-
տան քի ո րա կի վրա՝ դրանք որ պես 
կա նոն գոր ծում են տե ղա կան ի նք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ սում, 
ան վճար, հա սա րա կա կան հի մունք-
նե րով, չու նեն հա մա պա տաս խան ռե-
սուրս ներ և ըն թա ցա կար գեր, և այդ 
պատ ճա ռով ՏԻՄ մար մին նե րը որ պես 

26 ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 631-Ն որոշում Խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011թվականի փետրվարի 24-ի N 164 
Ն որոշում ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Հավելված 1, Կետ 5: 
27  2017 թվականի դեկտեմբերին Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է արտահերթ 
զեկույց խնամակալության և հոբաբարձության մարմինների և հանձնաժողովների գործունեության մասին։ 
Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.ombuds.am/images/Final.pdf։ 

կա նոն  օգ տա գոր ծում են ի րենց ներ-
քին ռե սուր սը հանձ նա ժո ղովն եր կազ-
մա վո րե լու հա մար, ո րի ար դյուն քում 
հանձ նա ժո ղովն ե րում ներգ րավ ված 
չեն ե րե խայի պաշտ պա նու թյան ո լոր-
տի վե րա պատ րաստ ված և ո րա կա-
վոր ված մաս նա գետ ներ27։ 

Այս պի սով, գտ նում ե նք, որ Կո մի-
տե ի ա ռա ջար կու թյուն նե րը, ո րոշ 
բա ցա ռու թյուն նե րով, չեն կա տար-
վում։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քում և «Ա ռանց ծնո ղա կան 
խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի սո-
ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քում ան հրա ժեշտ 
է «ե րե խայի օ րի նա կան շա հեր» 
հաս կա ցու թյու նը փո խա րի նել 
«ե րե խայի լա վա գույն շա հեր» հաս-
կա ցու թյամբ և դրա հիմ քում ըն կած 
ի րա վուն քով։  

•	 «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
օ րեն քում «ե րե խայի լա վա գույն 
շա հի» ի րա վուն քին տր ված է  նեղ 
սահ մա նում՝ սահ մա նա փակ վե-
լով մի այն ըն տա նե կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես, 
մի այն ծնող նե րի հետ ան ձնա կան 
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փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և ան-
մի ջա կան շփում եր պահ պա նե-
լու ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա-
նա կով։ Ա նհ րա ժեշտ է «ե րե խայի 
լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյու նը 
սահ մա նել այն պես, որ դա կի րա-
ռե լի լի նի ե րե խայի շա հե րին վե րա-
բե րող բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ։  

•	 Քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու-
թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծում 
«ե րե խայի լա վա գույն շահ» հաս-
կա ցու թյու նը ան հրա ժեշտ է կի րա-
ռե լի դարձ նել բո լոր վա րույթ նե րի 
նկատ մամբ, ո րոն ցում ներգ րավ-
ված է ե րե խա, այլ ոչ թե մի այն  ըն-
տա նե կան վե ճե րով (հոդ ված 189) 
և որ դեգր ման գոր ծե րով վա րույթ-
նե րի նկատ մամբ (հոդ ված 230): 

•	 Վար չա կան մար մին նե րի և դա տա-
րան նե րի կող մից ի րա կա նաց վող 
բո լոր վա րույթ նե րում (քա ղա քա ցի-
ա կան, վար չա կան կամ քրե ա կան) 
«ե րե խայի լա վա գույն շահ» սկզ-
բուն քը պետք է կի րա ռել այն տար-
րե րի ու ղեկ ցու թյամբ, ո րոնք նշ ված 
են Կո մի տե ի թիվ 14 Ը նդ հա նուր 
մեկ նա բա նու թյան մեջ (կետ 52-
79): Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյան 
այս տար րե րը պետք է նե րառ վեն 
Ոս տի կա նու թյան ա կա դե մի այի և 
Փաս տա բա նու թյան դպ րո ցի ան-
չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու-
թյան վե րա բե րյալ ու սում ա կան 
առ կա և հե ռա վար ծրագ րե րում, 
ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան աշ խա-

տող նե րի, կր թու թյան և ա ռող ջա-
պա հու թյան ո լոր տի մաս նա գետ-
նե րի վե րա պատ րաստ ման ծրագ-
րե րում։ 

•	 Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան մար մին նե րի հա մար պետք է 
կազմ վեն մե թո դա կան ու ղե ցույց-
ներ՝ «ե րե խայի լա վա գույն շահ» 
սկզ բուն քի կի րա ռու թյան մա սին՝ 
ը ստ թիվ 14 Ը նդ հա նուր մեկ նա բա-
նու թյան ու ղե ցույ ցի, 

•	 Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան մար մին նե րի և մարզ պե տա-
րան նե րում  գոր ծող ըն տա նի քի, 
կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին-
նե րի հա մա պա տաս խան աշ խա-
տա կից նե րի, հա մայն քային սո ցի-
ա լա կան աշ խա տող նե րի, դեպք 
վա րող նե րի, ըն տա նե կան հաշ տա-
րար նե րի հա մար ան հրա ժեշտ է 
ան ցկաց նել շա րու նա կա կան դա-
սըն թաց ներ «ե րե խայի լա վա գույն 
շահ» հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ՝ 
թիվ 14 Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու-
թյան հիմ քով։ 

3. Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԼՍ ՎԱԾ  
ԼԻ ՆԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ

 Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ-
նել, որ թեև ե րե խայի լս ված լի նե-
լու ի րա վուն քը նե րառ ված է մի շարք 
օ րենք նե րում, սա կայն տար բեր դա-
տա կան և ոչ դա տա կան վա րույթ-
նե րում ե րե խա նե րի տե սա կետ նե րը 
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ի րա կա նում կա նո նա վոր կեր պով հաշ-
վի չեն ա ռն վում։ Կո մի տեն նաև մտա-
հո գիչ է հա մա րել, որ մինչև 18 տա րե-
կան ե րե խայի նկատ մամբ բժշ կա կան 
մի ջամ տու թյուն կա տա րե լու հա մար 
հա մա ձայ նու թյու նը տա լիս է մի այն 
ե րե խայի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի-
չը: Կո մի տեն ա ռա ջար կել է մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել, որ ե րե խայի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քը կի րառ վի Կո մի տե ի թիվ 12 
Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյա նը հա-
մա հունչ՝ Կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա-
ծին հա մա պա տաս խան ու ղղ ված այդ 
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը կա-
տա րե լա գոր ծե լու ու ղ ղու թյամբ: 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 23)՝
•	 ի րա կա նաց նել օ րենսդ րա կան և 

քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցա ռում-
ներ` խթա նե լով և օ ժան դա կե լով 
ե րե խային ա ռնչ վող ցան կա ցած 
հար ցի կա պակ ցու թյամբ ե րե խայի 
տե սա կետ նե րի հար գում ըն տա-
նի քում, դպ րոց նե րում, խնամ քի 
հաս տա տու թյուն նե րում և դա տա-
րան նե րում. 

•	 ա պա հո վել, որ բժշ կա կան մի ջամ-
տու թյուն նե րի դեպ քում հաշ վի 
ա ռն վեն ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի տե սա կետ նե րը` ի նչ պես նա-
խանշ ված է Կո մի տե ի  թիվ 15 ը նդ-
հա նուր մեկ նա բա նու թյան մեջ:
 Ու սում ա սի րու թյու նը ցույց տվեց, 

որ ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն-
քի նե րառ ման նպա տա կով նույն պես 
կա տար վել են գոր ծուն քայ լեր,  այդ 
ի մաս տով հատ կան շա կան է սահ մա-

նադ րա կան բա րե փո խու մը։ Այ դու-
հան դերձ, օ րենսդ րու թյան մեջ դեռ 
պահ պան վել է հիմ ա կան մո տե ցու մը, 
ը ստ ո րի ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա-
վուն քը սահ մա նա փակ ված է տար բեր 
տա րի քային շե մե րով, ո րի ար դյուն-
քում ա ռանց տա րի քային սահ մա նա-
փակ ման ե րե խայի տե սա կե տը հաշ վի 
առ նե լու կոն վեն ցի ոն պա հան ջը դեռ 
լայն կի րա ռու թյուն չու նի պրակ տի կա-
յում։ 

1) ՀՀ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ 
Օ ՐԵՆՍԴ ՐԱ ԿԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ-

ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ, ՆՈՐ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՂ 
ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱ ԵՎ 
Ո ԼՈՐ ՏՈՒՄ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ- 

 ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՄ

 Ինչ պես ե րե խայի լա վա գույն շա հի  
հայե ցա կար գին, այն պես էլ ե րե խայի 
լս ված լի նե լու ի րա վուն քին տր վեց 
սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա-
վի ճակ 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
6-ի հան րաք վե ով ըն դուն ված Սահ-
մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծով, ո րի 
ա ռա ջին մա սի հա մա ձայն՝ «ե րե խան 
ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե
լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խայի տա
րի քին և հա սու նու թյան մա կար դա կին 
հա մա պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում 
ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում»: Այս 
դրույթն ու ղ ղա կի ո րեն բխում է Կոն-
վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծից և Կո մի-
տե ի Թիվ 12 ԸՄ-ով սահ ման ված այդ 
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հոդ վա ծի ի մաս տից28։  Իր հեր թին, 
վեր ևում վկա յա կոչ ված ՍԴՈ-919 ո րոշ-
ման մեջ Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը Ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ 
հոդ վա ծի  3-րդ մա սով սահ ման ված 
ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը 
սահ մա նող դրույ թի սահ մա նադ րա-
կա նու թյու նը քն նու թյան է ա ռել «ե րե-
խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյան 
հա մակ ցու թյամբ՝ ո րո շե լով, որ ե թե 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ ե րե խայի 
կար ծի քը չի հա մընկ նում ե րե խայի շա-
հե րին, ա պա դա տա րա նը պար տա վոր 
է ա ռաջ նորդ վել ե րե խայի շա հե րով, 
այն է` ե րե խայի կար ծի քը գնա հա տել 
ե րե խայի շա հին ծա ռայող այլ գոր ծոն-
նե րի լույ սի ներ քո, ո րոնք շա րադր-
ված են Ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում: Այ սինքն՝ 
ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում 
ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը, ը ստ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի, պետք է ա պա հով վի 
բո լոր դեպ քե րում, սա կայն ո րո շու մը 
պետք է կա յաց վի ե րե խայի շա հին գե-
րա պատ վու թյուն տա լով։ Նման սահ-
մա նադ րա կան կար գա վո րու մը լի ո վին 
հա մա հունչ է Ե րե խայի ի րա վունք նե-
րի մա սին կոն վեն ցի այի 3-րդ և 12-րդ 
հոդ ված նե րի ա ռար կային ու նպա տա-
կին։ Ա վե լին, ե րե խայի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քին սահ մա նադ րաի րա վա-
կան կար գա վի ճակ տա լը նպաս տում է 
այս ի րա վուն քի հո րի զո նա կան և ու ղ-
ղա հա յաց կի րա ռու թյա նը թե ՛օ րենսդ-

28 Տե՛ս Ընդհանուր մեկնաբանության 26-31 կետերը։ 

րու թյան մեջ, թե՛ պրակ տի կա յում։
 Հատ կան շա կան է Սահ մա նադ-

րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ-1333 ո րոշ-
մամբ ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա-
վուն քի մեկ նա բա նու թյու նը քրե ա կան 
ար դա րա դա տու թյան շր ջա նա կում։ 
Դրա նով վկա յա կո չե լով Սահ մա նադ-
րու թյան 37-րդ հոդ վա ծը և Կոն վեն ցի-
այի 3-րդ հոդ ված՝ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն, ը ստ է ու թյան, mutatis 
mutandis սահ մա նեց, որ «ի րա վա կի
րառ պրակ տի կա յում չպետք է փոր ձել 
ե րե խայի լս վե լու ի րա վուն քը պայ մա
նա վո րել տա րի քային սահ մա նա փա
կու մով, ո րը չի բխում Սահ մա նադ րու
թյան 37րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից: 
Կոնկ րետ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
ի մաս տով դա տա րա նը սահ մա նեց, որ 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն է 
պար տա վոր ա պա հո վել ե րե խայի լս
վե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը` ան կախ 
տա րի քից, հաշ վի առ նել այն և ա ռաջ
նա հերթ կար գով ե րե խայի շա հե րից 
ել նե լով ո րո շում կա յաց նել»: 

Հետ ևա բար, վե րա նայ ման են 
են թա կա օ րենսդ րա կան բո լոր այն 
դրույթ նե րը, ո րոնք ե րե խայի լս ված 
լի նե լու ի րա վուն քը կախ վա ծու թյան 
մեջ են դնում տա րի քից, այլ ոչ թե 
հա սու նու թյան աս տի ճա նից։  

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
վե րը նշ ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը 
խիստ կար ևոր ազ դե ցու թյուն կա րող 
են ու նե նալ ե րե խայի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քը դա տա րան նե րում, ի նչ-
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պես նաև այլ մի ջա վայ րում՝  ըն տա նի-
քում, դպ րոց նե րում, խնամ քի հաս տա-
տու թյուն նե րում հար գե լու, այդ ու ղ ղու-
թյամբ ի րա վա կան և հա սա րա կա կան 
մշա կույթ ձևա վո րե լու հար ցում։ Այ դու-
հան դերձ, օ րենք նե րում դեռ շա րու նա-
կում են պահ պան վել ե րե խայի լս ված 
լի նե լու ի րա վուն քի տա րի քային սահ-
մա նա փա կում եր։ ՀՀ ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծը մի կող մից 
սահ մա նում է ե րե խայի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քը ա ռանց տա րի քային սահ-
մա նա փակ ման (1-ին մաս), ի սկ մյուս 
կող մից ո րո շա կի հան գա մանք նե րում 
սահ մա նում է տա րի քային սահ մա նա-
փա կում՝ մինչև տա սը տա րին լրա նա լը 
(2-րդ մաս)՝ « կապ ված խղ ճի ա զա տու
թյան հետ, ո րո շա կի մի ջո ցա ռումն ե
րին մաս նակ ցե լու, ար տադպ րո ցա
կան կր թու թյուն ստա նա լուց հրա ժար
վե լու, ծնող նե րից որ ևէ մե կի հետ ապ
րե լու, հա րա զատ նե րի հետ շփ վե լու, 
օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե
րում»:  Նույն հոդ վա ծի եր րորդ մա սը 
նույն պես սահ մա նում է տա րի քային 
սահ մա նա փա կում, սահ մա նե լով, որ 
«օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե
րում  տա սը  տա րին լրա ցած ե րե խայի 
վե րա բե րյալ խնա մա կա լու թյան և հո
գա բար ձու թյան մար մի նը կամ դա տա
րա նը կա րող են ո րո շում ըն դու նել  մի
այն նրա հա մա ձայ նու թյամբ»։ 

Նույն մո տե ցում առ կա է նաև 
Ըն տա նե կան օ րենսգր քի 57-րդ հոդ-
վա ծում (Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը), ո րի ա ռա ջին կե-

տի ե րկ րորդ պար բե րու թյու նում նշ ված 
է. « հաշ վի առ նե լով  տա սը  տա րին լրա
ցած ե րե խայի կար ծի քը` դա տա րա նը 
կա րող է մեր ժել ծնող նե րի հայ ցի բա
վա րա րու մը, ե թե հան գի այն եզ րա կա
ցու թյան, որ ծնող նե րին վե րա դարձ նե
լը  չի բխում  ե րե խայի շա հե րից»։ Ը նդ 
ո րում, նշ ված սահ մա նա փա կում ե րի 
հիմ քե րը եր բեմ ձևա կերպ ված են 
լայն ու ա նո րոշ կերպ, (օ րի նակ՝ «ո րո
շա կի մի ջո ցա ռումն ե րին մաս նակ ցե
լը», «օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ
քե րում»), «օ րենսգր քով նա խա տես
ված դեպ քե րում», ին չը բարձ րաց նում 
է ի րա վա կան ա նո րո շու թյան խն դիր։ 
Բա ցի այդ, 44-րդ և 57-րդ հոդ ված նե-
րի կար գա վո րում ե րը  հա կա սու թյան 
մեջ են գտն վում Կոն վեն ցի այի 3-րդ և 
12-րդ հոդ վա ծի հետ, ո րոնք ե րե խայի 
ար տա հայտ վե լու ի րա վուն քը սահ մա-
նում են «այն բո լոր դեպ քե րում, ո րոնք 
վե րա բե րում են ե րե խային» (հոդ ված 
12), ի սկ սահ մա նա փա կու մը պայ մա-
նա վո րում են ոչ թե տա րի քային շե-
մով, այլ ե րե խայի լա վա գույն շա հով 
(3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս, ը ստ ո րի 
«ե րե խա նե րի նկատ մամբ բո լոր գոր
ծո ղու թյուն նե րում ... ա ռաջ նա հերթ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վում ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րին»։ Հետ ևա բար, նշ-
ված հոդ ված նե րը պետք է վե րա նայ-
վեն և հա մա պա տաս խա նեց վեն Սահ-
մա նադ րու թյան 37-րդ և Կոն վեն ցի այի 
12-րդ հոդ ված նե րին՝ վե րաց նե լով տա-
րի քային սահ մա նա փա կում ե րը։ 

Ող ջու նե լի է, որ «Ե րե խայի ի րա-
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վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը չի 
սահ մա նում տա րի քային սահ մա նա-
փա կում ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա-
վուն քի հար ցում։ Օ րեն քի 10-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է, որ 
յու րա քան չյուր ե րե խա ի րա վունք ու նի 
ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու իր կար-
ծի քը,  ստա նա լու և հա ղոր դե լու գա-
ղա փար ներ ու տե ղե կատ վու թյուն հա-
ղոր դակ ցու թյան ցան կա ցած մի ջո ցով: 

Ըն տա նե կան գոր ծե րով դա տա կան 
պրակ տի կա յում ը նդ հա նուր առ մամբ 
ձևա վոր ված է ե րե խա նե րի կար ծի քը 

հաշ վի առ նե լու դա տա կան մշա կույթ։ 
Նման գոր ծե րով ե րե խա նե րի կար ծի-
քը կա րող է վճ ռո րոշ լի նել դա տա վո րի 
կող մից ո րո շում կա յաց նե լու հա մար՝ 
հաշ վի առ նե լով ե րե խայի լա վա գույն 
շա հը։ Եր բեմ դա տա վոր նե րը դի-
մում են դա տա վա րա կան պրոակ տիվ 
ե ղա նակ նե րի՝ ե րե խայի ի րա կան տե-
սա կե տը պար զե լու հա մար, քա նի որ 
տա րած ված են դեպ քե րը, ե րբ, օ րի-
նակ, մեր ձա վոր ազ գա կան ներն ու ղ-
ղոր դում են ե րե խա նե րին և ազ դում 
նրանց կար ծի քի ձևա վոր ման վրա։ 

Ի րա վի ճակ 3
 
Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րան նե րում խնա մա կա լու թյան մարմ ի դի մու մի հա մա ձայն 
քնն վում էր 13 տա րե կան ա ղջ կա նկատ մամբ հոր ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը 
սահ մա նա փա կե լու դա տա կան գոր ծը։ Խնա մա կա լու թյան մար մի նը, ոս տի կա-
նու թյու նից ստաց ված տվյալ նե րի և իր կող մից հա վա քած փաս տե րի հի ման 
վրա եզ րա հան գել է, որ ե րե խան բնակ վում էր հոր հետ ի րենց սե փա կան տա-
նը, ո րը ե րե խայի հա մար ոչ բա րեն պաստ մի ջա վայր է ր։ Թեև բա ցա կա յում է ին 
փաս տեր ա ղջ կա նկատ մամբ հոր կող մից բռ նու թյան մա սին, սա կայն հայ րը 
ը նդ հա նուր առ մամբ դրս ևո րել է կաս կա ծե լի վար քա գիծ, հա ճախ է օգ տա գոր-
ծել ալ կո հոլ, ու տա նը հա ճախ է կազ մա կեր պել հա վաք ներ, ո րի ըն թաց քում 
հա ճախ հն չել են հայ հո յանք ներ, տա նը հա կա սա նի տա րա կան վի ճակ է ե ղել։ 
Հանձ նա ժո ղո վի եզ րա հանգ ման մեջ նշ վել է, որ աղ ջի կը բազ միցս հայ տա րա րել 
է, որ ցան կա նում է ապ րել հոր հետ և որ հայ րը ի րեն լավ է վե րա բեր վում։ Աղ ջի-
կը նույ նը հայ տա րա րել է դա տա րա նի դահ լի ճում դա տա վո րի այն հար ցին, թե 
ա րդյոք ցան կա նում է ապ րել հոր հետ ի րենց տա նը։ Սա կայն դա տա վո րը ա ղջ-
կա վար քագ ծում նկա տել է իր տա րի քին ան հա մա պա տաս խան ան կեղ ծու թյան 
բա ցա կա յու թյուն։ Դա տա վո րը հրա հան գել է բո լո րին դուրս գալ դա տա րա նի 
դահ լի ճից, ո րից հե տո դի մել է Ա-ին ու ա սել, որ ի նչ-որ հի մա կխո սեն, մի այն նա, 
դա տա վո րը և նիս տե րի քար տու ղար « մո րա քույ րը» կի մա նա։ Խնդ րել է ա սել, 
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թե ա րդյոք իր մոտ ա մեն ի նչ լավ է, և ա րդյոք հայ րը ի րեն չի նե ղաց րել։ Աղ ջի-
կը այդ պա հին սկ սել է  լաց լի նել ու ա սել. « բո լորն էլ այդ պես են ա սում, բայց 
հե տո պա պան ի մա նում ա ու պատ ժում»։ Դա տա վո րի ան կեղծ զրույ ցը ե րե-
խայի մոտ ա ռա ջաց րել է վս տա հու թյուն, և նա պատ մել է ո ղջ ճշ մար տու թյու նը։ 
Ե րե խայի հա մար իր կար ծիքն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու բա րեն պաստ մի ջա-
վայր ու հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լով դա տա վո րը ստա ցել է ար ժե քա վոր տե-
ղե կու թյուն, ա պա ցույց և կա յաց րել ե րե խայի լա վա գույն շա հից բխող ո րո շում։ 
Դա տա վո րը ո րո շել է սահ մա նա փա կել հոր ծնո ղա կան ի րա վուն քը և ե րե խային 
ժա մա նա կա վոր տե ղա վո րել Հայ օգ նու թյան ֆոն դի (ՀՕՖ) ե րե խա նե րի ա ջակ-
ցու թյան կենտ րո նում։

29 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://parliament.am/draft_docs6/K-059.pdf:
30 Ընդգծումը մերն է։ 
31 Ընդգծումը մերն է։ 

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի նա խագ ծում29  
ա ռա ջին ան գամ քա ղա քա ցի ա կան 
դա տա վա րու թյու նում սահ ման վել է 
ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը։ 
Նա խագ ծի 3-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում 
է քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու-
նում դա տա վա րա կան ի րա վու նա կու-
թյան և գոր ծու նա կու թյան հիմ քե րը։ 
Ը ստ այդ դրույ թի՝ օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քե րում ան չա փա հաս նե-
րը կա րող են դա տա րա նում ի նք նու-
րույն ներ կա յաց նել ի րենց շա հե րը, և 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում 
գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում նրանք 
ու նեն ի րենց շա հե րին ա ռնչ վող հար-
ցե րի վե րա բե րյալ լս վե լու ի րա վունք։ 
Թեև ող ջու նե լի է, որ ե րե խայի լս ված 
լի նե լու ի րա վուն քը հս տա կո րեն սահ-
ման վում է նա խագ ծի ը նդ հա նուր 
մա սում՝ որ պես դա տա վա րու թյան 
հիմ ա րար սկզ բունք, սա կայն մյուս 

կող մից մտա հո գիչ է, որ այս ի րա-
վուն քը նա խա տես վում է տրա մադ րել, 
հետ ևա բար՝ նաև սահ մա նա փա կել, 
«օ րեն քով» նա խա տես ված դեպ քե-
րում։ Նման մո տե ցու մը հա կա սում է 
Կոն վեն ցի այի 12-րդ հոդ վա ծին, ը ստ 
ո րի՝ լս ված լի նե լու ի րա վուն քը ան-
հրա ժեշտ է ա պա հո վել «այն բո լոր30 
դեպ քե րում, ո րոնք վե րա բե րում են 
ե րե խային» (մաս 1-ին) և այդ նպա-
տա կով «հ նա րա վո րու թյուն է տր վում 
ի րեն վե րա բե րող ցան կա ցած31 դա
տա կան ... քն նու թյան ժա մա նակ ... 
ու նկնդր վել թե՛ ան մի ջա կա նո րեն, թե՛ 
իր ներ կա յա ցուց չի կամ հա մա պա
տաս խան մարմն ի մի ջո ցով» (մաս 2): 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քով (հոդ-
ված 5) ը նդ լայն վել է սե փա կան կար-
ծիքն ար տա հայ տե լու ե րե խայի ի րա-
վուն քը՝ հնա րա վո րու թյուն է տր վել 
նաև 10 տա րին չլ րա ցած ե րե խայի 
կար ծի քը հաշ վի առ նել, ը ստ վեր ջի-
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նիս տա րի քի և հա սու նու թյան մա-
կար դա կի: Նա խագ ծով ա ռա ջարկ-
վում է օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծը 
լրաց նել ու փո փո խել հետ ևյալ բո-
վան դա կու թյամբ` «1.1.Ե րե խան ի րա
վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր 
կար ծի քը, ո րը, ե րե խայի տա րի քին և 
հա սու նու թյան մա կար դա կին հա մա
պա տաս խան, հաշ վի է ա ռն վում ի րեն 
վե րա բե րող հար ցե րում: Ե րե խայի 
կար ծի քը լսե լիս ի րա վա սու մար մի
նը ներգ րա վում է ման կա կան հո գե
բան կամ ման կա վարժ, ի նչ պես նաև 
սո ցի ա լա կան աշ խա տող»։ Հա ման-
ման փո փո խու թյուն է ա ռա ջարկ վել 
նաև քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր 
օ րենսգր քի նա խագ ծում, ո րում ան-
չա փա հաս մե ղադ րյա լի հար ցաքն նու-
թյունն ա ռա ջարկ վում է կա տա րել ոչ 
մի այն ման կա վար ժի ներ կա յու թյամբ, 
ի նչ պես ներ կա յում, այլ նաև հո գե բա-
նի մաս նակ ցու թյամբ։  

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը, գտ-
նում ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը մե ծա մա սամբ կա տար վել 
ե ն։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում, 
այ սինքն՝ վար չա կան վա րույթ նե-
րում, քրե ա կան, քա ղա քա ցի ա կան 
կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
շր ջա նակ նե րում ի րա վա կի րա-
ռող նե րը պետք է ա ռաջ նորդ վեն 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ՍԴՈ-1333 ո րոշ ման մեջ ար տա-

հայտ ված ի րա վա դիր քո րոշ մամբ, 
հա մա ձայն ո րի, ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կա յում չպետք է փոր ձել 
ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քը 
պայ մա նա վո րել տա րի քային սահ-
մա նա փա կու մով։ 

•	 Նույն մո տեց մամբ պետք է ա ռաջ-
նորդ վեն ե րե խայի շա հե րին ա ռնչ-
վող ցան կա ցած ո րո շում կա յաց-
նե լիս նաև այլ մի ջա վայ րե րում՝ 
ըն տա նի քում, դպ րո ցում, խնամ քի 
հաս տա տու թյուն նե րում։ Կոն վեն-
ցի ոն այս սկզ բուն քի մա սին պետք 
է լայ նո րեն ի րա զե կել վե րը նշ ված 
հաս տա տու թյուն նե րում։ 

•	 ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քում ան-
հրա ժեշտ է վե րաց նել ե րե խայի 
լս ված լի նե լու ի րա վուն քի տա րի-
քային սահ մա նա փա կու մը, ո րը 
սահ ման ված է 44-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սում և 57-րդ հոդ վա ծում։ Այդ 
ի մաս տով ող ջու նե լի է «Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» օ րեն քի 10-
րդ հոդ վա ծը, ո րը ե րե խայի լս ված 
լի նե լու ի րա վուն քը սահ մա նե լիս 
այդ ի րա վուն քը չի սահ մա նա փա-
կում տա րի քային շե մով։ 

•	 Ե րե խայի լս ված լի նե լու և նրա կար-
ծի քը հաշ վի առ նե լու ի րա վունք նե-
րի մա սին կոն վեն ցի ոն սկզ բունք-
նե րը ան հրա ժեշտ է նե րա ռել Ար-
դա րա դա տու թյան ա կա դե մի այի՝ 
ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա-
տու թյան ու սում ա կան ծրագ րում, 
Փաս տա բան նե րի պա լա տի հա մա-
պա տաս խան ու սում ա կան ծրագ-
րում: 
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•	 Ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն քի 
և դրա կոն վեն ցի ոն մեկ նա բա նու-
թյան մա սին ան հրա ժեշտ է ի րա զե-
կել հա մայնք նե րում գոր ծող խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մար մին նե րի և հանձ նա ժո ղովն ե րի 
աշ խա տա կից նե րին, մարզ պե տա-
րան նե րում գոր ծող  ըն տա նի քի, 
կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին-
նե րի աշ խա տա կից նե րին, ման-
կա վարժ նե րին, հո գե բան նե րին, 
սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րին և 
դեպք վա րող նե րին։ 

2)  Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԼՍ ՎԱԾ  
ԼԻ ՆԵ- ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ  
ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒ-

ԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ

 Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ-
նել, որ մինչև 18 տա րե կան ե րե խայի 
նկատ մամբ բժշ կա կան մի ջամ տու-
թյուն կա տա րե լու հա մար հա մա ձայ-
նու թյու նը տա լիս է մի այն ե րե խայի 
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, այ-
սինքն՝ չի հարգ վում մինչև 18 տա րե-
կան ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա վուն-
քը։ Այս կար գա վո րու մը սահ ման ված է 
«Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան 
և սպա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
8-րդ հոդ վա ծով։ Կո մի տեն ա ռա ջար-
կել է ա պա հո վել, որ ե րե խային հնա-
րա վո րու թյուն տր վի ար տա հայ տել 
իր կար ծի քը բժ շա կան մի ջամ տու-
թյան դեպ քում, ի նչ պես նա խանշ ված 

է Հանձ նա ժո ղո վի թիվ 15 ը նդ հա նուր 
մեկ նա բա նու թյան (CRC/C/GC/15) մեջ: 

Կո մի տե ի այս ա ռա ջար կը չի կա-
տար վել. «Բ նակ չու թյան բժշ կա կան 
օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծը շա րու նա-
կում է ու ժի մեջ մալ սույն զե կույ ցը 
կազ մե լու պա հի դրու թյամբ։  

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

	Անհ րա ժեշտ է վե րաց նել Բնակ-
չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան 
և սպա սարկ ման մա սին օ րեն քի 
8-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված տա-
րի քային սահ մա նա փա կու մը, ը ստ 
ո րի, մինչև 18 տա րե կան ե րե խայի 
նկատ մամբ բժշ կա կան սպա սարկ-
ման մի ջամ տու թյուն կա տա րե լու 
հա մար հա մա ձայ նու թյու նը տա լիս 
է մի այն ե րե խայի օ րի նա կան ներ-
կա յա ցու ցի չը։

•	  Նույ նան ման լրա ցում և փո փո խու-
թյուն է պետք կա տա րել « Փաս տա-
բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում, 
նա խա տե սե լով ա ռանց ծնող նե րի 
հա մա ձայ նու թյան ի րա վա կան օգ-
նու թյուն/ խորհր դատ վու թյուն ստա-
նա լու ե րե խայի ի րա վուն քը, օ րի-
նակ՝ այն դեպ քում, ե րբ ե րե խան 
բռ նու թյան է են թարկ վել ըն տա նի-
քում:  Ներ կա յում այն նա խա տես-
ված է մի այն ա ռանց ծնո ղա կան 
խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի, 
կամ նրանց թվին պատ կա նող ան-
ձանց հա մար: 
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Գ. ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 

(ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 19-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱԾ,  
37-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱ ԾԻ (Ա) ԵՆ ԹԱ ԿԵՏ ԵՎ 39-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱԾ)

32 «Փոքր Մհեր» կրթահամալիրի վերակազմակերպման հետ կապված՝ տե՛ս սույն զեկույցը, էջ 152:

1. ՎԱՏ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԸ 
ԵՎ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԻ ԺԸ

 Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ-
նել այն տե ղե կու թյուն նե րի կա պակ-
ցու թյամբ, որ  փակ և մաս նա կի փակ 
հաս տա տու թյուն նե րում, մաս նա վո-
րա պես` Վա նա ձո րի ման կա տա նը և 
Վա նա ձո րի ե րե խա նե րի խնամ քի և 
պաշտ պա նու թյան կենտ րո նում (թիվ 
1 գի շե րօ թիկ դպ րո ցում) ե րե խա նե-
րը են թարկ վում են վատ վե րա բեր-
մուն քի և բռ նու թյան: Չնա յած ՀՀ ըն-
տա նե կան օ րենս գիր քը և «Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» 1996 թվա կա-
նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քը պա րու նա կում են ֆի զի կա կան 
պա տիժն ար գե լող դրույթ ներ, սա կայն 
այդ դրույթ նե րի կի րարկ ման մե խա-
նիզմ եր չկան և ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ 
չեն նա խա տես վում պատ ժա մի ջոց ներ 
խախ տում ե րի դեպ քե րի հա մար:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 25)՝
•	 հ րա տապ մի ջոց ներ ձեռ նար կել 

փակ և մաս նա կի փակ հաս տա-
տու թյուն նե րում, մաս նա վո րա պես` 
Վա նա ձո րի ման կա տա նը և Վա-

նա ձո րի ե րե խա նե րի խնամ քի և 
պաշտ պա նու թյան կենտ րո նում 
(թիվ 1 գի շե րօ թիկ դպ րո ցում) բռ-
նու թյան ա ռան ձին դեպ քե րը քն-
նե լու, ի նչ պես նաև` քրե ա կան 
հե տապնդ ման և մե ղա վոր նե րին 
պատ ժի են թար կե լու ու ղ ղու թյամբ: 
 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-

նի աշ խա տա կազ մի 2016 թվա կա նին 
« Փոքր Մհեր» կր թա հա մա լիր ի րա-
կա նաց րած այ ցի ըն թաց քում ներ-
կա յաց վել են տե ղե կու թյուն ներ տնօ-
րի նու թյան կող մից ա շա կերտ նե րին 
վի րա վո րե լու, նրանց վե րա բե րյալ բա-
ցա սա կան բնու թագ րեր ներ կա յաց-
նե լու սպառ նա լիք նե րի վե րա բե րյալ: 
Բա ցի այդ, կր թա հա մա լի րի սա ներն 
ի րենց հետ ա ռանձ նազ րույց նե րի ըն-
թաց քում հաս տա տել են նաև այն, որ 
ի րենց ապ տա կել են կար գա պա հա-
կան բնույ թի խախ տում եր թույլ տա-
լու հա մար32:

2013 թվա կա նից մինչև 2017 թվա-
կա նի հու նի սի 1-ն ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում, ը ստ ՀՀ Ա ՍՀՆ պար զա-
բան ման՝ հաս տա տու թյուն նե րում տե-
ղի է ու նե ցել ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
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բռ նու թյան 2 դեպք: Մաս նա վո րա պես. 
« Բյու րե ղա վա նի ե րե խա նե րի խնամ քի 
և պաշտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս-
տա տու թյուն» ՊՈԱԿ-ու մ ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ բռ նու թյան դեպք է ար ձա-
նագր վել 2014 թվա կա նին, ո րի կա-
պակ ցու թյամբ հա րուց վել է քրե ա կան 
գործ այն բա նի հա մար, որ ՊՈԱԿ-ի 
աշ խա տա կիցն ու սում ա կան հաս տա-
տու թյու նում իր կող մից կազ մա կերպ-
ված տո ղան նե րի ըն թաց քում, ի նչ պես 
նաև ու սում ա դաս տի ա րակ չա կան 
գոր ծըն թա ցի այլ փու լե րում՝ 2010-2014 
թվա կան նե րի ըն թաց քում, մի աս-
նա կան հան ցա վոր մտադ րու թյամբ, 
պար բե րա բար, տար բեր պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րով բռ նու թյուն է գոր-
ծադ րել հաս տա տու թյան՝ իր բնո րոշ-
մամբ « կար գա զանց» ա վե լի քան մեկ 
տաս նյակ սա նե րի նկատ մամբ, ին չով 
էլ նրանց դի տա վո րու թյամբ պատ ճա-
ռել է հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք33: 
Ե րկ րորդ դեպ քում՝ 2016 թվա կա-
նի մայի սին Կա պա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պաշտ պա նու թյան գի շե-
րօ թիկ հաս տա տու թյու նում ե րե խայի 
նկատ մամբ բռ նու թյուն կի րա ռե լու վե-
րա բե րյալ դեպք է ար ձա նագր վել, ո րի 
վե րա բե րյալ հե տա գա յում քրե ա կան 
գործ չի հա րուց վել՝ հան ցա կազ մի բա-
ցա կա յու թյան հիմ քով: 

Նշ ված խիստ փոքր ցու ցա նի շը, 
թերևս, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի-

33 Հիմք` ԿԴ2/0060/01/15 քրեական գործ. https://bit.ly/2saeVNb
34 Երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորումերը Հայաստանի Հանրապետությունում: 
Հետազոտության արդյունքների վերլուծության հաշվետվություն // Հետազոտ. աշխատ. խումբ.- Եր.: 
Լուսաբաց, 2014 թվական 116 էջ։

նել ա ռն վազն հետ ևյալ գոր ծոն նե րով՝
1. բռ նու թյան մա սին ի րա զեկ վա ծու

թյան ու ըն կա լումն ե րի յու րա հատ
կու թյուն նե րով .ո լոր տում ի րա կա-
նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րից 
մե կի՝ (ո րն ի րա կա նաց վել է հինգ 
ֆո կուս խմ բե րի մի ջո ցով ման կա-
վարժ նե րի շր ջա նում) ի տար բե րու-
թյուն Եր ևա նի ման կա վարժ նե րի, 
մար զե րի ման կա վարժ նե րը հակ-
ված չեն որ պես բռ նու թյուն դի-
տար կել ի րենց կող մից ձեռ նարկ-
վող մի շարք բռ նի գոր ծո ղու թյուն-
ներ (ա կանջ քա շել, սաս տել ֆի-
զի կա պես և այլն): Ա վե լին, նրանք 
կար ծում են, որ նման սահ մա նում-
նե րը դր սից են պար տադր վում մեր 
հա սա րա կու թյա նը և հա կա սում են 
մեր ազ գային հո գե կերտ ված քին: 
Շա տե րը նշում են, որ ա վան դա-
կան կր թու թյան և դաս տի ա րա-
կու թյան մե թոդ նե րը՝ ի րենց պատ-
ժա մի ջոց նե րի հա մա կար գով, շատ 
ա վե լի ար դյու նա վետ են ե ղել, քան 
այն ի նչ այ սօր պա հան ջում են ման-
կա վարժ նե րից34: Այս ի մաս տով, 
ի նչ պես նման դեպ քե րի ար ձա-
նագ րում ե րը, այն պես էլ դրանց 
նկատ մամբ հա մա պա տաս խան 
ի րա վա կան ար ձա գան քի փոքր 
թվա քա նա կը կա րող է պայ մա նա-
վոր ված լի նել հենց բռ նու թյան ըն-
կա լում ե րով և դրանց նկատ մամբ 
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դրս ևոր ված ան տար բե րու թյամբ. 
2. ԱՍՀՆ մո նի թո րին գի վար չու թյու

նում հատ կա պես բռ նու թյան դեպ
քե րի նույ նա կա նաց ման ու մշ տա
դի տարկ ման գոր ծի քի և այդ գոր
ծի քի կի րառ ման հս տակ պար բե
րա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն.

3.  հաս տա տու թյուն նե րում բռ նու թյան 
ցու ցիչ նե րի, նման դեպ քե րի ար
ձա նագր ման վի ճա կագ րու թյան 
ստեղծ ման և վեր լու ծու թյուն նե րի 
բա ցա կա յու թյուն՝ ի նչ պես Ա ՍՀՆ, 
այն պես է լ՝ Ազ գային վի ճա կագ րա-
կան ծա ռա յու թյան բա զա նե րում:
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 2014 թվա-

կա նի դեկ տեմ բե րի 4-ի N 51 ար ձա-
նագ րային ո րոշ մամբ հա վա նու թյուն 
է տվել «Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան 
եր ևույ թի դեմ պայ քա րի հայե ցա կար-
գին» և «Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան 
եր ևույ թի դեմ պայ քա րի հայե ցա կար-
գից բխող մի ջո ցա ռում ե րի ցան կին»: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան եր-
ևույ թի դեմ պայ քա րի հայե ցա կար գը 
մշակ վել է՝ հիմք ըն դու նե լով «Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծի դրույթ նե րը: Հայե ցա կար գը 
նպա տա կաուղղ ված է «Ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի և «Ե րե-
խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն 
ձևե րի մա սին» Ա ՄԿ-ի կոն վեն ցի ա նե-
րի, Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցի-
ա լա կան խար տի այի և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային այլ 

փաս տաթղ թե րով սահ ման ված պար-
տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը: 
Հայե ցա կար գի նպա տակն է սահ մա-
նել ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան եր-
ևույ թի վե րաց մա նը, կան խար գել մա նը 
և բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի, 
ի նչ պես նաև բռ նու թյուն գոր ծադ րող 
ան ձի վե րա կանգն մանն ու ղղ ված պե-
տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ ա-
կան ու ղ ղու թյուն նե րը: 

2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-
ին ըն դուն վել և 2015 թվա կա նի հու-
նի սի 6-ից ու ժի մեջ է մտել « Մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի և շա հա գործ ման 
են թարկ ված ան ձանց նույ նաց ման և 
ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը: 
Օ րեն քում, որ պես մարդ կանց թրա ֆի-
քինգ կամ շա հա գոր ծում է սահ ման-
ված նաև շա հա գործ ման նպա տա կով 
ե րե խային կամ հո գե կան խան գար-
ման հետ ևան քով իր ա րար քի բնույթն 
ու նշա նա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ 
կամ մա սամբ գի տակ ցե լու կամ դա 
ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից 
զրկ ված ան ձին հա վա քագ րե լը, տե-
ղա փո խե լը, փո խան ցե լը, թաքց նե լը 
կամ ստա նա լը, ի նչ պես նաև այդ պի-
սի ան ձանց շա հա գոր ծե լը կամ շա-
հա գործ ման վի ճա կի մեջ դնե լը կամ 
պա հե լը: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 թվա-
կա նի օ գոս տո սի 5-ի N 1324-Ն ո րոշ-
մամբ սահ ման վել են ե րե խայի խնամք 
և պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նող 
հաս տա տու թյուն նե րում ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մա պա տաս-
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խան չա փո րո շիչ ներ, ո րոնց հա մա-
ձայն՝ ե րե խա նե րի խնամք և պաշտ-
պա նու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա-
տու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման-
ված կար գով ա պա հո վում է ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյու նը հո գե բա նա կան և 
ֆի զի կա կան բռ նու թյու նից, այդ թվում` 
սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և այ լա սե-
րու մից, վատ վե րա բեր մուն քից, աշ-
խա տան քի շա հա գոր ծու մից, հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րից, ա նու շադ րու թյու-
նից և ա նար դա րու թյու նից, ա ռող ջու-
թյու նը վտան գող նյու թե րից և կյան քը 
վտան գող պայ ման նե րից: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյան եր ևույ-
թի կան խար գել ման նպա տա կով ՀՀ 
2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ին ՀՀ 
ԱԺ-ի կող մից ըն դուն վել է « Սո ցի ա լա-
կան ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը, ո րում սահ ման վել է «ըն տա նե կան 
բռ նու թյուն» եզ րույ թը, ը ստ ո րի` ըն-
տա նե կան բռ նու թյուն է հա մար վում 
ըն տա նի քի մեկ ան դա մի կող մից մյու-
սի նկատ մամբ, այդ թվում ե րե խայի 
նկատ մամբ ֆի զի կա կան կամ սե ռա-
կան կամ հո գե բա նա կան բնույ թի բռ-
նի գոր ծո ղու թյուն նե րի (բռ նու թյան) 
կի րա ռու մը կամ տն տե սա կան մի ջոց-
նե րից զր կու մը: Օ րեն քով կար գա վոր-
վել են նաև ըն տա նե կան բռ նու թյան 
են թարկ ված ան ձանց, այդ թվում 

35 Ամբողջական անվանումը՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 
13-ի N 614-Ն ու 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 894-Ն որոշումերն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 304-Ն որոշման մեջ լրացում 
ու փոփոխություն և 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1516-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ կառավարության N 1069-Ն որոշումը։

ե րե խա նե րին սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու-
թյան տրա մադր ման հետ կապ ված  
հա րա բե րու թյուն նե րը:  2015 թվա կա-
նին ըն դուն վել են օ րեն քի կի րար կում 
ա պա հո վող մի շարք փաս տաթղ թեր, 
մաս նա վո րա պես՝
•	 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10-

ին հաս տատ վել է բնա կե լի տա րա-
ծու թյուն ստա նա լու ի րա վունք ու-
նե ցող՝ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
և հա տուկ խմ բե րին դաս ված ան-
ձանց ցան կը, կա ցա րա նով ա պա-
հո վե լու կար գը և պայ ման նե րը 
սահ մա նե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան N 1069-Ն ո րո շու մը35, ը ստ 
ո րի կար գա վո րում են ըն տա նե կան 
բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց, 
այդ թվում ե րե խա նե րին կա ցա-
րան (որ պես ժա մա նա կա վոր օթ-
ևան) տրա մադ րե լու, ի նչ պես նաև 
նրանց սո ցի ա լա կան խն դիր նե րին 
լու ծում եր գտ նե լու հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը.

•	 2015 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 20-
ին հաս տատ վել է «Ըն տա նե կան 
բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց 
նախ նա կան նույ նաց ման չա փո-
րո շիչ նե րը հաս տա տե լու մա սին»  
ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րի N 144-Ա/1 
հրա մա նը, ի սկ 2015 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 10-ի ն՝ «Ըն տա նե կան 
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բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց 
ու ղ ղորդ ման ու ղե ցույ ցը հաս տա-
տե լու մա սին» ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա-
րի N 177-Ա/1 հրա մա նը: Այս փաս-
տաթղ թե րով կա նո նա կարգ վել է 
ըն տա նե կան բռ նու թյան են թարկ-
ված ան ձանց նույ նաց ման, ու ղ-
ղորդ ման և սո ցի ա լա կան ծա ռա-
յու թյուն ներ տրա մադ րե լու գոր ծըն-
թա ցը, ի նչ պես նաև ըն տա նե կան 
բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց 
նույ նա ցում ի րա կա նաց նող մար-
մին նե րին տրա մադր վել է հա մա-
պա տաս խան մե թո դա բա նու թյուն.

•	 2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10-
ին հաս տատ վել է նաև ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան « Միջ գե րա տես չա կան 
սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան կա նո նա կար գը սահ մա նե լու 
մա սին» N 1044-Ն ո րո շու մը, ը ստ 
ո րի` կար գա վոր վում են սո ցի ա լա-
կան ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման 
գոր ծըն թա ցում հա մա գոր ծակ ցու-
թյան կող մե րի, հա մա գոր ծակ ցու-
թյան շր ջա նակ նե րում կող մե րի 
ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու-
թյուն նե րի, միջ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե րի ու 
կար գի, հա մա գոր ծակ ցող կող մե րի 
միջև փո խա նակ վող տե ղե կու թյուն-
նե րի ծա վա լի, ժամ կե տի և ձևի մա-
սին պա հանջ նե րի, խնդ րա հա րույց 

36 Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիավարչականշրջանիընդհանուրիրավասության առաջին ատյանի 
դատարանիթիվԵՄԴ/0128/01/16/ քրեական գործով 06.12.2016թդատավճիռ։ Տե՛ս նաև Սյունիքի մարզի 
ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ ՍԴ2/0066/01/16 քրեական գործով 2017թվականի հունվարի 
31-ի դատավճիռը։

այն դեպ քե րի, ո րոնք կա րող են 
նա խան շել ան ձի կյան քի դժ վա րին 
ի րա վի ճա կում հայտն ված լի նե լը 
կամ հայտն վե լու հնա րա վո րու թյու-
նը, մշ տա դի տարկ ման և գնա հատ-
ման ըն թա ցա կար գի հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Այ սու հան դերձ, ՀՀ օ րենսդ րու-

թյու նում, ի նչ պես նաև ի րա վա կի րառ 
պրակ տի կա յում առ կա են մի շարք 
խն դիր ներ, ո րոնց ար դյուն քում հնա-
րա վոր չէ լի ար ժե քո րեն պաշտ պա նել 
ե րե խային բռ նու թյու նից: Խն դիր նե-
րից մե կը վե րա բե րում է հատ կա պես 
ծնո ղի (կամ նրան փո խա րի նող ան ձի) 
կող մից ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու-
թյուն գոր ծադ րե լու դեպ քում ՀՀ քրե-
ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու-
թյան տե սակ նե րին և պատ ժա տե սակ-
նե րին, ո րոնք, որ պես կա նոն, ոչ միշտ 
են ա պա հո վում պատ ժի նպա տակ նե-
րի ի րա ցում ու հատ կա պես ե րե խայի 
հե տա գա պաշտ պան վա ծու թյու նը 
նույն ըն տա նի քում (օ րի նակ, ֆի զի կա-
կան բռ նու թյուն նե րի դեպ քում, բռ նու-
թյուն գոր ծադ րած ծնո ղի նկատ մամբ 
կի րառ վում է տու գանք պատ ժա տե-
սակ, ի սկ ե րե խան շա րու նա կում է 
բնակ վել նույն ծնո ղի հետ՝ նույն բնա-
կա րա նում36)։ Խն դիրն այ սօր էլ ա վե լի 
ար դի ա կան է դառ նում, մեր ե րկ րում 
ե րե խա նե րին և ըն տա նիք նե րին հա-
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մա լիր ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող 
հա մայն քա հեն կա ռույց նե րի սա կա-
վու թյան և/ կամ դրանց բա ցա կա յու-
թյան պայ ման նե րում։ 

Դ րա կան գնա հա տե լով այն փաս-
տը, որ ե րե խա նե րին ծե ծե լու դեպ-
քե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դում ե րի 
հի ման վրա հա րուց վել են քրե ա կան 
գոր ծեր, և առ կա են դա տա րան նե-
րի կող մից կա յաց ված մե ղադ րա կան 
դա տավ ճիռ ներ`այ դու հան դերձ, հարկ 
է նկա տել, որ ծե ծի հա մար ի բրև պա-
տիժ տու գան քի նշա նա կում ու կի րա-
ռու մը չեն ա պա հո վում պե տա կան մի-
ջամ տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը 
թե' ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան խն դիր-
նե րի, թե' ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու-
թյան հո գե բա նա կան հետ ևանք նե րի 
նվա զեց ման կամ վե րաց ման ա ռու-
մով: Մաս նա վո րա պես, կա յաց ված 
դա տավ ճի ռը ըն տա նի քում բռ նու թյան 
կան խար գել ման, բռ նու թյան են թարկ-
ված ե րե խայի վե րա կանգ նո ղա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի և բռ նու թյուն գոր-
ծադ րած ան ձի վար քագ ծի շտկ մանն 
ու ղղ ված ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն-
ներ չի նա խա տե սում։ Ա վե լին, ար դեն 
ի սկ խո ցե լի վի ճա կում գտն վող ըն տա-
նի քի հա մար սահ մա նում է ֆի նան սա-
կան պար տա կա նու թյուն ներ՝ էլ ա վե լի 
խո րաց նե լով առ կա լար վա ծու թյունն 
ու ճգ նա ժա մը: Նման ի րա վի ճակ նե-
րում, ար դյու նա վետ պա տիժ չի կա-
րող հա մար վել նույ նիսկ տու գան քի՝ 

37 Երեխայի պաշտպանության ինդեքս։ Հայաստան 2016 թվական, Էջ 14, պարբ. 4: Հասանելի է հետևյալ 
հղումով. http://mankutyun.am/resursview/18/

բազ մա կի ան գամ ա վե լի կամ պա կաս 
լի նե լը, քա նի որ վճ ռի նման բնույ թը 
մի կող մից սո ցի ա լա կան ա ռու մով բա-
ցա սա կան է ան դրա դառ նում խո ցե լի 
ըն տա նի քի ան դամ ե րի, մաս նա վո-
րա պես ե րե խայի հա մար, մյուս կող-
մից այս մի ջո ցը չի կա րող կան խար-
գե լել  բռ նու թյան կրկ նու թյու նը: Նմա-
նօ րի նակ դեպ քե րում, ան հրա ժեշտ է 
պար տա դիր մաս նա գի տա կան վե րա-
կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյան տրա-
մադ րում ի նչ պես բռ նու թյան են թարկ-
ված նե րին, այն պես է լ՝ բռ նա րա րին:

Այս ու ղ ղու թյամբ, ՀՀ ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան ցան ցի 2016 թվա-
կա նի Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան 
ին դեքս»-ը ևս փաս տում է, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը սահ-
մա նա փակ գոր ծո ղու թյուն ներ է ի րա-
կա նաց նում ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
բռ նու թյուն նե րի դեպ քե րի կան խար-
գել ման, վաղ հայտ նա բեր ման և հա-
ղորդ ման վե րա բե րյալ37:

 Դեռևս 2010 թվա կա նին ի րա կա-
նաց ված՝ Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ-
րու թյան և ա ռող ջու թյան հար ցե րի 
հե տա զո տու թյու նը վկա յում է, որ 2-14 
տա րե կան ե րե խա նե րի շուրջ 40%-ի 
նկատ մամբ որ պես դաս տի ա րա կու-
թյան մե թոդ, մեր ե րկ րում, կի րառ-
վում է ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը: Հա-
մա նուն հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը 
2015-2016 թվա կան նե րի կտր ված քով, 
հաս տա տում են, որ 15-49 տա րե կան 
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կա նանց 6%-ը 15 տա րե կա նից սկ սած 
ե րբ ևէ են թարկ վել է ֆի զի կա կան բռ-
նու թյան, ի սկ 3%-ը են թարկ վել է բռ-
նու թյան վեր ջին 12 ա միս նե րի ըն թաց-
քում: Միև նույն ժա մա նակ, 15-49 տա-
րե կան կա նանց 1%-ը ե րբ ևէ են թարկ-
վել է սե ռա կան բռ նու թյան, ի սկ 1%-ից 
քի չը են թարկ վել է բռ նու թյան վեր ջին 
12 ա միս նե րի ըն թաց քում38։

ՀՀ կա ռա վա րու թյունն, իր 2017 
թվա կա նի նոյեմ բե րի 13-ին կա յաց-
րած ո րոշ մամբ հա վա նու թյուն է տվել 
«Ըն տա նի քում բռ նու թյան կան խար-
գել ման, ըն տա նի քում բռ նու թյան են-
թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու թյան 
և ըն տա նի քում  հա մե րաշ խու թյան 
վե րա կանգն ման մա սին» և հա րա-
կից այլ օ րենք նե րում փո փո խու թյուն-
ներ կա տա րե լու մա սին Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի 
նա խագ ծե րի փա թե թի վե րա բե րյալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյան օ րենսդ րա կան նա խա-
ձեռ նու թյա նը: Ար դեն 2017 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 13-ի Ազ գային ժո ղո վի 
նիս տում ե րկ րորդ ըն թերց մամբ, այ-
նու հետ՝ ամ բող ջու թյամբ օ րի նա գիծն 
ըն դուն վել է39:

 Պետք է փաս տել, սա կայն, որ, 
օ րեն քի լի ար ժեք կի րարկ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է ըն դու նել մի շարք են-
թաօ րենսդ րա կան ի րա վա կան ակ-
տեր: Ա վե լին, ոս տի կա նու թյան հա-
մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նու մը, 

38 «Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2015-16», աղբյուրը՝ 
http://www.armstat.am/file/article/adhs-2015-armenian.pdf:
39 Հասանելի է հետևյալ հղումով.http://www.parliament.am/draft_history.php?id=9186&lang=arm:

ստա նա լով մի շարք լի ա զո րու թյուն-
ներ, այդ թվում պաշտ պա նա կան մի-
ջոց նե րի կի րառ ման ի րա վա սու թյուն, 
կա րիք ու նի հա մա պար փակ և պար-
բե րա կան վե րա պատ րաստ ման և 
մաս նա գի տաց ման: Մի ա ժա մա նակ, 
օ րեն քը դեռևս չի կի րարկ վել, ու ս տի 
դժ վար է գնա հա տել դրա ար դյու նա-
վե տու թյու նը ե րե խա նե րի դեմ բռ նու-
թյան վե րաց ման և բռ նու թյան կան-
խար գել ման հար ցում:

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այով ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա-
ձայն, պետք է ձևա վո րել ե րե խա-
նե րի դեմ բռ նու թյան վաղ հայտ-
նա բեր ման, կան խար գել ման և 
ար ձա գանք ման հա մա պար փակ 
մե խա նիզմ՝ հիմ ված միջ գե րա-
տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հս տակ կա նո նա կար գե րի վրա, 
ա պա հո վել տու ժո ղին վե րա կանգ-
նո ղա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ու ղ-
ղորդ ման հս տակ ըն թա ցա կարգ և 
ե րաշ խիք ներ, ի նչ պես նաև նա խա-
տե սել ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն-
ներ բռ նու թյուն գոր ծադ րած ան ձի 
հա մար՝ հե տա գա յում բռ նու թյան 
դեպ քե րը կան խե լու նպա տա կով։ 

•	 Ար գե լել ֆի զի կա կան պատ ժի կի-
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րա ռու թյու նը ցան կա ցած ի րա վի-
ճա կում, ի նչ պես նաև` օ րենսդ րու-
թյամբ նա խա տե սել կի րարկ ման 
մե խա նիզմ եր, նե րա ռյալ` քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
խախ տում ե րի դեպ քում։

 2. ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԲՈ ԼՈՐ 
ՁԵՎԵ ՐԻՑ ԶԵՐԾ ԼԻ ՆԵ ԼՈՒ՝ 

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ 

 Վեր հի շե լով ե րե խա նե րի նկատ-
մամբ բռ նու թյան թե մայով Մի ա վոր-
ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 
2006 թվա կա նի ու սում ա սի րու թյան 
(A/61/299) ա ռա ջար կու թյուն նե րը, և 
վկա յա կո չե լով թիվ 13 ԸՄ-ն, 

Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 26)՝ 
•	 մ շա կել հա մա պար փակ ազ գային 

ռազ մա վա րու թյուն ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ բռ նու թյան բո լոր ձևե-
րը կան խե լու և վե րաց նե լու նպա-
տա կով. 

•	 ըն դու նել հա մա կարգ ման ազ գային 
ծրա գիր ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
բռ նու թյան բո լոր ձևե րի դեմ պայ-
քա րե լու նպա տա կով. 

•	 ըն դու նել օ րենսդ րու թյուն, ո րով 
ու ղ ղա կի ո րեն կար գել վեն ե րե խա-
նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան բո լոր 
ձևե րը ցան կա ցած ի րա վի ճակ նե-
րում, ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն 
դարձ նել բռ նու թյան գեն դե րային 
բա ղադ րի չին։
 Ինչ պես ար դեն վե րը նշ վեց, ՀՀ 

կա ռա վա րու թյան N 51 ար ձա նագ-

րային ո րոշ մամբ դեռևս 2014 թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րի 4-ին հաս տատ վել է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան եր-
ևույ թի դեմ պայ քա րի հայե ցա կար-
գը: Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ 
2016-2017 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ո լոր տում ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան կող մից ըն դուն վել են այլ 
ի րա վա կան ակ տեր ու կա նո նա կար-
գեր ևս, ո րոնք այս կամ այն չա փով 
կար ևո րում են ե րե խային բռ նու թյու-
նից զերծ պա հե լու ե րաշ խիք նե րը։ Այդ 
ի րա վա կան ակ տերն ե ն. 
•	 «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ-

պա նու թյան 2017 թվա կա նի տա րե-
կան ծրագ րին և մի ջո ցա ռում ե րի 
ցան կին հա վա նու թյուն տա լու մա-
սին» 2016 թվա կա նի  սեպ տեմ բե-
րի 29-ի N 38 ար ձա նագ րային ո րո-
շու մը։

•	 « Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 
հայտն ված ե րե խա նե րի՝ այ լընտ-
րան քային խնամ քի տրա մադր ման 
նպա տա կով ու ղ ղորդ ման կար գը 
և չա փո րո շիչ նե րը հաս տա տե լու և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 25-ի N 1112-Ն ո րոշ-
ման մեջ փո փո խու թյուն ներ և լրա-
ցում եր կա տա րե լու մա սին» 2016 
թվա կա նի մայի սի 26-ի N 551-Ն 
ար ձա նագ րային ո րո շու մը։

•	 « Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 
հայտն ված ե րե խա նե րին խնա մա-
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տա րու թյան հանձ նե լու ըն թա ցա-
կար գի բա րե փոխ ման հայե ցա-
կար գին հա վա նու թյուն տա լու մա-
սին» 2016 թվա կա նի մար տի 10-ի 
N 9 ար ձա նագ րային ո րո շու մը։

•	 «ՀՀ-ու մ կյան քի դժ վա րին ի րա-
վի ճա կում հայտն ված ե րե խա-
նե րի խնամ քի այ լընտ րան քային 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գի 
զար գաց ման հայե ցա կար գին հա-
վա նու թյուն տա լու մա սին»  2016 
թվա կա նի մայի սի 12-ի N 18 ար ձա-
նագ րային ո րո շու մը։

•	 «Ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե-
րի ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման 
ռազ մա վա րու թյա նը և 2016-2020 
թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրագ րին հա վա նու թյուն տա լու 
մա սին» 2016 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 2-ի N 34 ար ձա նագ րային 
ո րո շու մը։

•	 «ՀՀ Ա ՍՀՆ «Եր ևա նի ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պաշտ պա նու թյան N 2 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն» պե-
տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա-
կեր պու թյու նը վե րան վա նե լու և ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի 
հու լի սի 26-ի N 890-ն ո րոշ ման մեջ 
փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա-
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 
թվա կա նի ապ րի լի 2-ի N 381-Ն 
ո րո շու մը: 

•	 2017 թվա կա նի հու լի սի 13-ին ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան կող մից հաս-
տատ վել է « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ե րե խայի ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
2017-2021 թվա կան նե րի ռազ մա-
վա րա կան ծրագ րին և ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
2017-2021 թվա կան նե րի ռազ մա-
վա րա կան ծրագ րի ի րա կա նաց-
ման մի ջո ցա ռում ե րի ժա մա նա-
կա ցույ ցին հա վա նու թյուն տա լու 
մա սին» N 30 ար ձա նագ րային ո րո-
շու մըը:

•	 2017 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28-
ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 
հա վա նու թյան է ար ժա նա ցել «Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան 2018 թվա կա նի տա րե կան 
ծրագ րին և մի ջո ցա ռում ե րի ցան-
կին հա վա նու թյուն տա լու մա սին» 
N 41 ար ձա նագ րային ո րո շու մըը:
 Վե րոն շյա լի հետ մեկ տեղ պետք է 

նշել, որ շր ջա նա ռու թյան մեջ դր ված 
«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի նա խագ ծում ը նդ գր կուն կեր-
պով նա խա տես վել է բռ նու թյու նից 
ե րե խայի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն-
քը, հս տակ սահ ման վել են ե րե խայի 
նկատ մամբ բռ նու թյան տե սակ նե րը և 
տր վել են հա մա պա տաս խան բնո րո-
շում եր: 

Այ դու հան դերձ, պետք է փաս տել, 
որ ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու-
թյան բո լոր տե սակ նե րի վե րաց մանն 
ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ միշտ 
են ար դյու նա վետ: Այս մա սին դեռևս 
2015 թվա կա նին ներ կա յաց վել է նաև 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ին-
դեք սի շր ջա նակ նե րում՝ շեշ տադ րե-
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լով պե տու թյան հա ջո ղու թյուն նե րը 
հանձ նա ժո ղովն ե րի, ի րա վա կան ակ-
տե րի ու կա ռա վար ման մե խա նիզմ-
նե րի ստեղծ ման ո լոր տում, սա կայն 
դեռևս առ կա են մար տահ րա վեր ներ 
հա մայն քային մա կար դա կում ե րե-
խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ-
քե րը բա ցա հայ տե լու, գնա հա տե լու և 
հաս ցե ա կան ու ժա մա նա կին մի ջամ-
տու թյուն ցու ցա բե րե լու տե սան կյու-
նից: Որ պես օ րի նակ կա րե լի է բե րել 
հան րակր թա կան հաս տա տու թյուն նե-
րում տի րող ի րա վի ճա կը։ Ը ստ հե տա-
զո տու թյան, դպ րո ցում ու սու ցիչ նե րի 
կող մից կար գա զանց աշ խա կերտ նե-
րի նկատ մամբ կի րառ վող մե թոդ նե-
րը սկս վում են բա ցատ րա կան զրույց-
նե րից մինչև հո գե բա նա կան ճն շում, 
նսե մաց նող պա տիժ ներ՝ ան կյուն 
կանգ նել, ավ լել, մե կու սա ցում, ապ-
տակ, հրմշ տոց, հար ված ներ կամ ծեծ։ 
Թեև ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րը 
հա մար վում են ա մե նաա նար դյու նա-
վետ մի ջո ցը, սա կայն հաշ վի առ նե լով, 
որ բո ղո քե լը ը նդ հա նուր առ մամբ հա-
մար վում է ա մո թա լի ա րարք, ար դյուն-
քում ա նար դյու նա վետ հա մար վող 
ապ տակ նե րը և նսե մաց նող պա տիժ-
նե րը եր բեմ ար դյու նա վետ ու ըն դու-
նե լի են դառ նում։ Խիստ տա րած ված 
են ա վագ դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի 
միջև ֆի զի կա կան բռ նու թյան դեպ-
քե րը՝ ի նչ պես Եր ևա նում, այն պես էլ 
մար զե րում, և նկատ վում է դրանց 

40 Տե՛ս. Երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորումերը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 
Հետազոտության արդյունքների վերլուծության հաշվետվություն։ Երևան 2014: <<Հույս և օգնություն>> ՀԿ, 
2014: Էջ 25-26: Հետազոտությունը հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2IPtoV3

ա ճի մի տում՝ ի նչ պես ը նդ հա րում եր և 
ֆի զի կա կան ու ժի կի րառ մամբ կռիվ-
ներ, այն պես էլ խո շոր կռիվն եր, այդ 
թվում սա ռը զեն քի օգ տա գործ մամբ։40   

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Մ շա կել բռ նու թյան են թարկ ված 
ե րե խա նե րի հա մա պե տա կան 
ա ջակ ցու թյան կարգ կամ մի աս նա-
կան ու ղե ցույց, ո րը ու ղե նի շային 
կլի նի ի նչ պես պե տա կան լի ա զոր-
ված մար մին նե րի (ՀՀ աշ խա տան-
քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա-
խա րա րու թյուն, ՀՀ կր թու թյան և 
գի տու թյան նա խա րա րու թյուն, ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու-
թյուն, ՀՀ ոս տի կա նու թյուն և այլն), 
այն պես էլ ե րե խա նե րի պաշտ պա-
նու թյան ո լոր տի հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար:

•	 Մ շա կել դրանց վե րա բե րյալ ու ղե-
նի շեր/ու ղե ցույց ներ՝ բռ նու թյան 
դեպ քե րը ար դյու նա վետ հայտ-
նա բեր ման, դրանց վե րա բե րյալ 
պատ շաճ կար գով հա ղոր դում ներ-
կա յաց նե լու և քն նու թյուն ի րա կա-
նաց նե լու հար ցե րով։

•	 Մ շա կել ե րե խա նե րի կող մից ի րենց 
նկատ մամբ գոր ծադր ված բռ նու-
թյուն նե րի մա սին ան ձամբ հայտ-
նե լու և պաշտ պան ված լի նե լու հս-
տակ ե րաշ խա վոր ված ի րա վա կան 
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ու գործ նա կան ըն թա ցա կար գեր։ 
•	 Սահ մա նել ի րա վա կան չա փա նիշ-

ներ ե րե խա նե րին խնա մա տար ու 
խնա մա կալ, ի նչ պես նաև որ դե-
գիր ըն տա նիք նե րում բռ նու թյու նից 
զերծ մա լու հա վա նա կա նու թյու նը 
գնա հա տե լու ու ղ ղու թյամբ։ Ի րա-
կա նաց նել հա տուկ վե րա պատ-
րաս տում եր այդ գոր ծըն թաց նե րի 
հա մար պա տաս խա նա տու պե տա-
կան ու ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար։

•	  Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա-
վա քագր ման տե սա կե տից ա վե-
լաց նել վար չա կան ռե գիստր՝ պա-
տաս խա նա տու բռ նու թյան են-
թարկ ված ե րե խա նե րի տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման հա մար՝ հնա րա-
վո րինս ման րա մասն ցու ցիչ նե րով 
(սեռ, տա րիք, բռ նու թյան սուբյեկտ, 
բռ նու թյան վայր, բռ նու թյան տե-
սակ, հաշ ման դա մու թյան առ կա յու-
թյուն և դրա տե սակ և այլն)։  

•	 Մ շա կել և ներդ նել դրա կան ծնո ղա-
վա րու թյան դա սըն թաց ներ և հան-
րու թյան շր ջա նում հետ ևո ղա կա նո-
րեն խրա խու սել դրա կան ծնո ղա-
վա րու թյու նը՝ որ պես բռ նու թյու նը 
կան խար գե լող կար ևո րա գույն մի-
ջոց, 

•	 Ու սում ա սի րել կր թու թյան հա մա-
կար գում բռ նու թյան դեպ քե րը և 
մշա կել հայե ցա կարգ՝ դպ րոց նե-
րում բռ նու թյու նը նվա զեց նե լու ու ղ-
ղու թյամբ։

3. ՎՆԱ ՍԱ ԿԱՐ  
ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՅԻ  

ԴՐՍ ԵՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Կո մի տեն նշել է, որ եզ դի ա կան հա-
մայն քի աղ ջիկ նե րը հա ճախ ա մուս նա-
նում են ա վան դա կան ա րա րո ղու թյան 
շր ջա նակ նե րում` նախ քան ա մուս նու-
թյան օ րի նա կան տա րի քի լրա նա լը:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 28)՝ 
•	 ա մուս նու թյան բո լոր ձևե րի հա մար 

լի ար ժե քո րեն կի րար կել ա մուս նա-
նա լու հա մար օ րեն քով սահ ման-
ված տա րի քը,

•	 մ շա կել և ի րա կա նաց նել ի րա զե-
կու թյան բարձ րաց ման հա մա պար-
փակ ծրագ րեր` նվիր ված ի գա կան 
սե ռի ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան, 
կր թու թյան և զար գաց ման ի րա-
վունք նե րի վրա վաղ ա մուս նու թյան 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րին՝ 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նե լով ծնող նե րին և հա մայն-
քային ա ռաջ նորդ նե րին:
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում ա մուս նու թյան հետ կապ ված 
ի րա վա կար գա վո րում ե րը այդ ակ տի 
գրանց ման կարգն ու պայ ման նե րը 
սահ ման վում են ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյամբ և ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր-
քով: Այս պես, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
34-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա մուս նա-
կան տա րի քի հա սած կի նը և տղա-
մար դը մի մյանց հետ ի րենց կամ քի 
ա զատ ար տա հայ տու թյամբ ա մուս-
նա նա լու և ըն տա նիք կազ մե լու ի րա-
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վունք ու նեն: Ա մուս նու թյան տա րի քը, 
ա մուս նու թյան և ա մուս նա լու ծու թյան 
կար գը սահ ման վում են օ րեն քով:  ՀՀ 
ըն տա նե կան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն` ա մուս նու թյան կնք-
ման հա մար ան հրա ժեշտ են ա մուս-
նա ցող տղա մար դու և կնոջ փո խա-
դարձ կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը 
և նրանց ա մուս նա կան` տաս նութ 
տա րե կան տա րի քի հաս նե լը՝ բա ցա-
ռու թյամբ սույն մա սի ե րկ րորդ պար-
բե րու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րի: 
Ան ձը կա րող է ա մուս նա նալ նաև 17 
տա րե կա նում, ե թե առ կա է նրա ծնող-
նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար-
ձու ի հա մա ձայ նու թյու նը: Ան ձը կա րող 
է ա մուս նա նալ նաև 16 տա րե կա նում, 
ե թե առ կա է նրա ծնող նե րի, որ դեգ-
րող նե րի կամ հո գա բար ձու ի հա մա-
ձայ նու թյու նը, և ա մուս նա ցող մյուս 
ան ձն ա ռն վազն 18 տա րե կան է: 

Ինչ վե րա բե րում է եզ դի ա կան հա-
մայն քի ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի ա մուս նու թյա նը, ա պա սո ցի-
ոէթ նիկ ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րից ել նե լով, նման դեպ քե րը 
թեև կա րող են առ կա լի նել, սա կայն 
կրում են լա տեն տային բնույթ: Ա ռա-

վե լա գույն դեպ քում, փաս տա ցի 
ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րում՝ ա ռանց ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված ՔԿԱԳ ծա ռա յու թյան 
հաշ վառ ման: Այ սու հան դերձ, ֆոր մալ 
ի մաս տով եզ դի ա կան հա մայն քի աղ-
ջիկ նե րի հա մար ևս պահ պան վում են 
ա մուս նու թյան տա րի քի՝ ՀՀ օ րենսդ-
րու թյամբ ամ րագր ված նոր մե րը։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

•	 Ի րա կա նաց նել մե ծա ծա վալ ու հա-
սա նե լի տե ղե կատ վա կան ար շավ-
ներ ու մի ջո ցա ռում եր՝ ու ղղ ված 
սո ցի ոէթ նիկ տար բեր հա մայնք նե-
րի կամ խմ բե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի շր ջա նում, ՀՀ օ րենսդ րու թյան 
պա հանջ նե րի և դրանց կի րարկ-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ։

•	  Դե ռա հաս նե րի շր ջա նում վաղ 
ա մուս նու թյան դեպ քե րը կան խար-
գե լե լու նպա տա կով դպ րո ցա կան-
ներ և ու սուց չա կան կազ մի շր ջա-
նում կազ մա կեր պել տե ղե կատ-
վա կան-մաս նա գի տա կան դա սըն-
թաց ներ։



Դ. ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԸ ԵՎ  
ԱՅ ԼԸՆՏ ՐԱՆ ՔԱՅԻՆ ԽՆԱՄ ՔԸ 

(ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 5-ՐԴ, 18-ՐԴ (1-ԻՆ ԵՎ 2-ՐԴ ԿԵ ՏԵՐ), 
9-11-ՐԴ, 19-21-ՐԴ, 25-ՐԴ, 27-ՐԴ (4-ՐԴ ԿԵՏ)  

ԵՎ 39-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ)

1. ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԸ 
ԵՎ ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ-
ՐԻՑ ԶՐԿ ՎԱԾ  Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԸ

 Կո մի տեն ող ջու նել է ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա-
մա կար գը, ո րը ստեղծ վել է ազ գային, 
մար զային և տե ղա կան մա կար դակ-
նե րում, սա կայն մտա հո գիչ է հա մա-
րել այն, որ տե ղա կան մա կար դա կում 
ե րե խայի պաշտ պա նու թյու նը կար ծես 
հիմ ա կա նում ի րա կա նաց վում է ան-
հրա ժեշտ ո րա կա վո րում և մաս նա գի-
տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն չու նե-
ցող կա մա վոր նե րի կող մից, ի նչ պես 
նաև, որ դժ վա րու թյուն նե րի և ե րե խա-
նե րի կր թու թյան ծախ սե րը կամ տար-
րա կան կա րիք նե րը հո գա լու ան կա-
րո ղու թյան պատ ճա ռով ո րոշ ըն տա-
նիք ներ ստիպ ված են լի նում ի րենց 
ե րե խա նե րին տե ղա վո րել գի շե րօ թիկ 
դպ րոց ներ և ման կատ ներ:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 30)՝
•	  մի ջոց ներ ձեռ նար կել` տե ղա-

կան մա կար դա կում ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան գոր ծին ներգ-
րա վե լու ե րե խա նե րի հետ աշ խա-

տան քի փորձ ու նե ցող մաս նա գետ-
նե րի 

•	 ա վե լաց նել խո ցե լի ի րա վի ճակ նե-
րում հայտն ված ըն տա նիք նե րին, 
մաս նա վո րա պես` ծայ րա հեղ աղ-
քա տու թյան մեջ ապ րող ըն տա նիք-
նե րին ցու ցա բեր վող օ ժան դա կու-
թյու նը` հա մա կարգ ված, եր կա րա-
ժամ կետ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
և ծրագ րե րի մի ջո ցով ա պա հո վե-
լով սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րի և կա յուն կեր պով ե կա մուտ ներ 
վաս տա կե լու հնա րա վո րու թյուն նե-
րի հա սա նե լի ու թյու նը նրանց հա-
մար 

•	 ար գե լե լու ե րե խա նե րի տե ղա վո-
րու մը խնամ քի հաս տա տու թյուն-
նե րում մի այն ֆի նան սա կան պատ-
ճառ նե րով, ի նչ պես նաև` հաս տա-
տու թյուն ներ տե ղա վո րե լը կի րա ռել 
մի այն բո լոր այլ մի ջոց նե րի սպառ-
ված լի նե լու դեպ քում` Ե րե խա նե րի 
այ լընտ րան քային խնամ քի մա սին 
ՄԱԿ-ի կող մից 2009 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 20-ին ըն դուն ված ու ղե-
նիշ նե րին հա մա պա տաս խան 

•	 ա պա հո վել ըն տա նի քա հեն և հա-
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մայն քա հեն խնամ քի այ լընտ րան-
քային բա վա րար տար բե րակ ներ 
ըն տա նե կան մի ջա վայ րից զրկ ված 
ե րե խա նե րի հա մար 

•	 ա վե լաց նել հա մընդ հա նուր և հաս-
ցե ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տես-
քով խո ցե լի ի րա վի ճակ նե րում 
հայտն ված ըն տա նիք նե րին ցու ցա-
բեր վող օ ժան դա կու թյու նը` զար-
գաց նե լով նրանց ծնո ղա վար ման 
հմ տու թյուն նե րը, և նրանց ներգ-
րա վե լով սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու-
թյան ծրագ րե րի մեջ 

•	 ա պա հո վել խնամ քի հաս տա տու-
թյուն նե րում տե ղա վո րե լը մի այն 
բո լոր այլ մի ջոց նե րի սպառ ված 
լի նե լու դեպ քում, ի նչ պես նաև` հա-
մար ժեք ե րաշ խիք նե րի և կա րիք-
նե րի վրա և ե րե խայի լա վա գույն 
շա հե րի վրա հիմ ված հս տակ չա-
փո րո շիչ նե րի կի րա ռու թյու նը ե րե-
խային խնամ քի հաս տա տու թյու-
նում տե ղա վո րե լու նպա տա կա-
հար մա րու թյու նը ո րո շե լու հա մար, 
և ա ռա վե լա գույն օ ժան դա կու թյուն 
ցու ցա բե րել հաս տա տու թյուն նե-
րից դուրս ե կող ե րե խա նե րին ու ս-
ման և/ կամ աշ խա տան քի հնա րա-
վո րու թյուն ներ գտ նե լու հար ցում, 
ի նչ պես նաև նրանց հա մար ա պա-
հո վել հա մար ժեք կա ցա րան
 Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա-

նիք նե րի ե րե խա նե րի, գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում ապ րող ե րե խա նե-
րի, փո ղո ցում հայտն ված և հաս տա-
տու թյուն նե րում ապ րող ե րե խա նե րի 

նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան ի րա-
վի ճա կը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով  
ՀՀ Ա ՍՀՆ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա-
կան հե տա զո տու թյուն նե րի ազ գային 
ի նս տի տու տի կող մից ի րա կա նաց վել 
են վե րա պատ րաս տում եր « Հաշ ման-
դամ ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան նե-
րա ռու մը», «Ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
խտ րա կա նու թյան կան խար գե լու մը», 
«Ան չա փա հաս նե րի շր ջա նում մու րաց-
կա նու թյան և թա փա ռաշր ջի կու թյան 
հիմ ախն դիր նե րը» թե մա նե րով, ո րին 
մաս նակ ցել են ե րե խա նե րի շուր ջօ-
րյա խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րի, 
ե րե խա նե րի ցե րե կային հո գա ծու թյան 
կենտ րո նե րի, ի նչ պես նաև շա հագր-
գիռ գե րա տես չու թյուն նե րի և ե րե-
խա նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում 
սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա-
մադ րող մի ջազ գային և հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս-
նա գետ նե րը:

 Վեր ջին տա րի նե րին սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան ո լոր տի բա րե փո-
խում ե րից մե կը ին տեգր ված սո ցի-
ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և սո ցի-
ա լա կան աշ խա տո ղի ի նս տի տու տի 
ներդ րում է, ո րն ու ղղ ված է կյան քի 
դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված 
ըն տա նիք նե րին, սո ցի ա լա կան հա-
տուկ խմ բե րին և ան ձանց նպա տա-
կային ա ջակ ցու թյան տրա մադր մա նը՝ 
կա րիք նե րի վրա հիմ ված և դեպ քի 
վար ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե-
րում:  Ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա-
նու թյու նը զու գորդ վում է նաև զբաղ-
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վա ծու թյան ո լոր տում ի րա կա նաց վող 
բա րե փո խում ե րին՝ նրանց աշ խա-
տան քով ա պա հո վե լու, ի նք նա բավ 
դարձ նե լու, պա սիվ սո ցի ա լա կան վի-
ճա կից նրանց հա նե լու և աշ խա տա-
շու կա յում լի ար ժեք և ի նք նու րույն կա-
յա նա լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու 
նպա տա կով:      

Ըն տա նի քի կեն սա մա կար դա կի 
բարձ րաց մանն ու ղղ ված նպաստ նե րի 
հա մա կար գի բա րե լա վու մը սո ցի ա լա-
կան ա ջակ ցու թյան ո լոր տի ծրագ րե-
րից մեկն է, ո րի նպա տա կը սո ցի ա-
լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 
կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց մանն 
օ ժան դա կե լը կամ դրա վատ թա րա-
ցու մը կան խելն է: Այս նպաստ նե րի 
նշա նա կում ի րա կա նաց վում է ՀՀ 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ըն-
տա նիք նե րի ա նա պա հո վու թյան գնա-
հատ ման հա մա կար գի հի ման վրա: 
Ը ստ ՀՀ Ա ՍՀՆ կող մից սույն հե տա-
զո տու թյան շր ջա նակ նե րում տրա-
մադր ված պաշ տո նա կան տե ղե կատ-
վու թյան՝ Ծրագ րի ծած կույ թը կազ մում 
է բնակ չու թյան շուրջ 14%-ը, ի սկ ե րե-
խա նե րի դեպ քում` շուրջ 24%:  

Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա-
նիք նե րի հա մար ի նք նու րույ նա բար 
կա յուն ե կա մու տի ձևա վոր ման ի րա-
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղծ-
ման և դե պի պե տա կան նպաստն 
առ կա ձգ տում ե րի ա ռա վե լա գույնս 
ա պա խթան ման նպա տա կով վե րա-
նայ վել է ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո-
վու թյան գնա հատ ման կար գը: Նոր 

կար գում հնա րա վո րինս նե րառ վել են 
տն տե սա պես ակ տիվ ան ձանց աշ խա-
տան քի շու կա յում ու նե ցած վար քագ ծի 
գնա հա տա կան նե րը՝ դրա նով խթա նե-
լով աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու ի րենց ցան կու թյու նը։ Ա վե-
լա ցել է ե րե խա ու նե ցող ըն տա նիք նե-
րի ա նա պա հո վու թյան գնա հատ ման 
հար ցում ե րե խա նե րի առ կա յու թյան 
հան գա ման քի կշի ռը` դի տար կե լով 
նման ըն տա նիք նե րին աղ քա տու թյան 
տե սան կյու նից ա վե լի ռիս կային: 

ՀՀ Ա ՍՀՆ ներ կա յաց րած տվյալ-
նե րի հա մա ձայն՝ նա խա րա րու թյան 
են թա կա յու թյան՝ բնակ չու թյան սո ցի-
ա լա կան պաշտ պա նու թյան շուր ջօ րյա 
հաս տա տու թյուն նե րում 2017 թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ խնամ-
վում է 1044 ե րե խա, այդ թվում` ման-
կա տա նը խնամ վում է 632 ե րե խա, 
գի շե րօ թի կում՝ 412, նրան ցից 379-ն 
ա ռն վազն ու նի մեկ ծնող՝ ման կա տա-
նը՝ 222, գի շե րօ թի կում՝ 157:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2016 թվա-
կա նի մայի սի 26-ի N 551-Ն ո րոշ մամբ 
սահ ման վում են կյան քի դժ վա րին 
ի րա վի ճա կում հայտն ված, այդ թվում 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե-
խա նե րի` այ լընտ րան քային խնամ քի 
տրա մադր ման սկզ բունք նե րը և չա-
փո րո շիչ նե րը, ի նչ պես նաև կար գա-
վոր վում են այ լընտ րան քային խնամ քի 
տրա մադր ման նպա տա կով ու ղ ղորդ-
ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն-
նե րը: Այ լընտ րան քային խնամ քի որ ևէ 
տե սա կի մի ջո ցով ե րե խայի խնամ քի 
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տրա մադր ման    նպա տա կով ու ղ ղոր-
դում  ի րա կա նաց վում է  հիմ ա կա-
նում հետ ևյալ սկզ բունք նե րի հի ման 
վրա41՝  
•	 ե րե խայի խնամքն ա ռա ջին հեր-

թին կեն սա բա նա կան ըն տա նի քում 
կազ մա կեր պե լուն ու ղղ ված ջան քե-
րի ա ռաջ նա հեր թու թյու նը` այ լընտ-
րան քային խնամ քի տրա մադ րու մը 
դի տե լով որ պես տվյալ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում ան հրա ժեշտ, սա-
կայն  պար տադր ված մի ջոց, ի սկ 
բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ-
պա նու թյան ը նդ հա նուր տի պի, 
հա տուկ (մաս նա գի տաց ված) կամ 
խնամ քի գի շե րօ թիկ հաս տա տու-
թյուն նե րում տե ղա վո րե լը՝  որ պես 
ծայ րա հեղ լու ծում, այն էլ հնա րա-
վո րինս կարճ ժամ կե տով. 

•	 այ լընտ րան քային խնամ քը կազ-
մա կեր պել՝ հիմք ըն դու նե լով ե րե-
խայի ան հա տա կան կա րիք ներն 
ու լա վա գույն շա հի պահ պա նու մը՝ 
նե րա ռյալ ե րե խայի լս ված լի նե լու 
ի րա վուն քի ա պա հո վու մը. 

•	 ե րե խայի այ լընտ րան քային խնամ-
քի  պար բե րա կան մշ տա դի տար-
կում և դրա հի ման վրա ը նտր ված 
խնամ քի ձևի ար դյու նա վե տու թյան 
ա նընդ հատ գնա հա տում՝ ա պա հո-
վե լով ե րե խայի լս ված լի նե լու ի րա-
վուն քը.

•	  մի այն ֆի նան սա կան և/ կամ տն-
տե սա կան ան բա րեն պաստ պայ-

41 Տեքստը ծանրաբեռնելուց խուսափելու նպատակով սկզբունքները ներկայացված են խմբավորված 
կերպով։

ման նե րի առ կա յու թյան հիմ քով 
ե րե խայի հա մար այ լընտ րան քային 
և/ կամ հաս տա տու թյու նում խնամ-
քի ձևե րի ը նտ րու թյան բա ցա ռում. 

•	 ե րե խային այ լընտ րան քային 
խնամ քի տրա մադր ման վե րա բե-
րյալ ո րո շում ե րի ճկու նու թյուն, 
ո րը են թադ րում է, որ այդ ո րո շում-
նե րը պետք է պար բե րա բար վե-
րա նայ վեն, ե թե ե րե խայի հա մար 
այ լընտ րան քային խնամ քի տվյալ 
ձևի ը նտ րու թյան հիմ ա կան պատ-
ճառ նե րը փո փոխ վել կամ վե րա ցել 
ե ն։ 
Այ լընտ րան քային խնամ քի որ ևէ 

տե սա կի մի ջո ցով ե րե խայի խնամ քի 
տրա մադր ման նպա տա կով ու ղ ղորդ-
ման հիմ քում ըն կած են հետ ևյալ չա-
փո րո շիչ նե րը՝ 
•	 այ լընտ րան քային խնամ քի ո րո-

շում ըն դու նե լիս 10 տա րին լրա ցած 
ե րե խայի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը 
ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քով սահ-
ման ված դեպ քե րում և կար գով, 
ի սկ մինչև 10 տա րե կան ե րե խայի 
դեպ քում՝ նրա հա սու նու թյան աս-
տի ճա նին հա մա պա տաս խան.

•	 այ լընտ րան քային խնամ քի վե րա-
բե րյալ ո րոշ ման ըն դուն ման գոր-
ծըն թա ցում սո ցի ա լա կան աշ խա-
տո ղի, հո գե բա նի, սո ցի ա լա կան և 
հա տուկ ման կա վարժ նե րի, ի րա-
վա բա նի և ե րե խա նե րի հիմ ախն-
դիր նե րով զբաղ վող այլ մաս նա-
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գետ նե րի ներգ րա վում.
•	  կեն սա բա նա կան ըն տա նի քից 

դուրս բե րե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում, 0-3 տա րե կան ե րե խա-
նե րի խնամ քի կազ մա կեր պում 
փո խա րի նող ըն տա նի քում կամ 
ըն տա նե կան տի պի խնամ քի որ ևէ 
տե սա կում.

•	  մի այն սո ցի ալ-տն տե սա կան ան-
բա րեն պաստ պայ ման նե րի պատ-
ճա ռով ե րե խային իր կեն սա բա-
նա կան ըն տա նի քից բա ժա նե լու 
դեպ քում այ լընտ րան քային խնամ-
քի տրա մադր ման տևո ղու թյու նը 
չպետք է գե րա զան ցի 6 ա միս ժա-
մա նա կա հատ վա ծը.

•	 ե րե խայի խնամ քի գի շե րօ թիկ, ի նչ-
պես նաև բնակ չու թյան սո ցի ա լա-
կան պաշտ պա նու թյան ը նդ հա նուր 
և հա տուկ (մաս նա գի տաց ված) 
հաս տա տու թյուն նե րում տե ղա վոր-
ված ե րե խա նե րի վի ճա կի ա մե-
նա մյա հե տա զո տու թյուն՝ վեր ջին-
նե րիս խնամ քը փո խա րի նող ըն-
տա նիք նե րում կամ ըն տա նե կան 
տի պի այ լընտ րան քային խնամ քի 
որ ևէ այլ տե սա կով կազ մա կեր պե-
լու հնա րա վո րու թյուն նե րը գնա հա-
տե լու նպա տա կով.

•	 ե րե խայի այ լընտ րան քային խնամ-
քի կազ մա կեր պում՝ նրա ծագ ման 
հա մայն քին հնա րա վո րինս մոտ 
(բա ցա ռու թյամբ՝ որ դեգր ման և 
(կամ) ազ գա կան նե րին խնա մա-
կա լու թյան (հո գա բար ձու թյան) 
հանձ նե լու դեպ քե րի):

2008 թվա կա նից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ներդր վել է 
ե րե խա նե րի խնամ քի ու պաշտ պա-
նու թյան այ լընտ րան քային ձևե րից մե-
կի` խնա մա տար ըն տա նի քի ի նս տի-
տու տը: Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած 75 ե րե խա, այդ թվում՝ հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող հինգ ե րե խա 
խնամք է ստա ցել խնա մա տար ըն-
տա նիք նե րում, ո րոնց մի մա սը դուրս 
է գր վել 18 տա րե կա նը լրա նա լու կամ 
կեն սա բա նա կան ըն տա նի քի հետ վե-
րա մի ա վոր վե լու պատ ճա ռով: 2017 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ  
խնա մա տար 21  ըն տա նի քում խնամք է 
ստա նում 25 ե րե խա: Այդ ու ղ ղու թյամբ  
է ա կան ու հա մա կար գային ա ռա ջըն-
թաց ա պա հո վե լու նպա տա կով Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյու նը 2016 թվա կա նի մար տի 
10-ին N 9 ար ձա նագ րային ո րոշ մամբ 
հա վա նու թյուն է տվել « Կյան քի դժ վա-
րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե-
խա նե րին խնա մա տա րու թյան հանձ-
նե լու ըն թա ցա կար գի բա րե փոխ ման 
հայե ցա կար գին»։

ՀՀ Ա ՍՀՆ կող մից ա ռա ջար կու-
թյուն է ներ կա յաց վել ՀՀ ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րու թյա նը՝ 2018 թվա կա նի 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի նա խագ ծում 
«Ե րե խա նե րի գի շե րօ թիկ խնամ քի 
ծա ռա յու թյուն ներ» ծրագ րով նա խա-
տես ված ֆի նան սա կան մի ջոց նե րից 
պա կա սեց նե լու, այն «Ե րե խա նե րի և 
ըն տա նիք նե րի ա ջակ ցու թյան տրա-
մադր ման ծա ռա յու թյուն ներ» ծրագ-
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րով նա խա տես ված ֆի նան սա կան մի-
ջոց նե րին ա վե լաց նե լու վե րա բե րյալ: 

ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
խնամ քի ձևի ը նտ րու թյու նը կար գա-
վոր վում է մի շարք ի րա վա կան ակ-
տե րով։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ ըն-
տա նե կան օ րենս գիր քը սահ մա նում 
է Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը և նրանց նկատ-
մամբ խնամ քի ը նտր վող  ձևերն ու 
ա ռաջ նա հեր թու թյու նը։ Այս պես, նույն 
օ րենսգր քի 111-րդ հոդ վա ծը սահ մա-
նում է, որ ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած ե րե խա նե րը դաս տի ա րա կու-
թյան հա մար են թա կա են հանձն ման 
ըն տա նիք (որ դեգր ման), խնա մա-
կա լու թյան (հո գա բար ձու թյան) կամ 
խնա մա տար ըն տա նիք, ի սկ նման 
հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում՝ ա ռանց ծնո ղա կան խնամ-
քի մա ցած ե րե խա նե րի հա մար բո լոր 
տի պի կազ մա կեր պու թյուն ներ (դաս-
տի ա րակ չա կան, բժշ կա կան, ազ գաբ-
նակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա-
նու թյան կամ նմա նա տիպ այլ կազ-
մա կեր պու թյուն ներ)։ Այլ ի րա վա կան 
ակ տե րով սահ ման ված են կոնկ րետ 
խնամ քի ձև ը նտ րու թյան կար գե րը։ 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 25-ի N 1112-Ն 
ո րոշ մամբ, ի թիվս այլ հար ցե րի կար-
գա վոր ված է բնակ չու թյան սո ցի ա լա-
կան պաշտ պա նու թյան ը նդ հա նուր 
տի պի և հա տուկ (մաս նա գի տաց-
ված) հաս տա տու թյուն ներ ե րե խա-
նե րի ու ղեգ րու մը։

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2008 թվա-
կա նի մայի սի 8-ի N 459-Ն ո րոշ մամբ, 
ի թիվս այլ հար ցե րի կար գա վոր ված 
է ե րե խային խնա մա տար ըն տա նիք 
հանձ նե լու կար գը և այլն։ 

Հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, 
ե րբ ե րե խա նե րի՝ հաս տա տու թյուն տե-
ղա վոր վե լը կա տար վում է հենց կեն-
սա բա նա կան ծնող նե րի նա խա ձեռ-
նու թյամբ: Օ րի նակ՝ ծնող նե րը, ե րե-
խայի հաշ ման դա մու թյուն ու նե նա լու, 
ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան ա նա պա հով 
լի նե լու, ի նչ պես նաև  ար տագ նա աշ-
խա տան քի կամ այլ հիմ ա վոր մամբ, 
ժա մա նա կա վո րա պես հրա ժար վում 
են ի րենց ե րե խային խնա մե լուց, ին չի 
ար դյուն քում ե րե խան տե ղա վոր վում է 
հաս տա տու թյուն։ 

Խնդ րի է ու թյու նը ա ռա վել մատ չե-
լի դարձ նե լու հա մար հարկ է ան դրա-
դառ նալ ա ռա ջին հեր թին ծնո ղի կող-
մից ե րե խայից հրա ժար վե լու ի րա վա-
կան կար գա վոր մա նը։ 

Ծ նո ղի կող մից ե րե խայից հրա-
ժար վե լը կար գա վոր վում է որ դեգր-
ման հա րա բե րու թյուն նե րում։ Ը ստ ՀՀ 
ըն տա նե կան օ րենսգր քի 118-րդ հոդ-
վա ծի՝ ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է նրա ծնող նե րի գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյու նը։ Ե րե խային որ-
դեգ րե լու հա մար ծնող նե րի հա մա ձայ-
նու թյու նը պետք է ար տա հայտ վի դի-
մու մով` հաս տատ ված նո տա րա կան 
կար գով կամ այն կազ մա կեր պու թյան 
ղե կա վա րի կող մից, որ տեղ գտն վում է 
ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած 
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ե րե խան, ի նչ պես նաև հա մա ձայ նու-
թյու նը կա րող է ար տա հայտ վել ան մի-
ջա կա նո րեն դա տա րա նում որ դեգր-
ման վա րույ թի ժա մա նակ։

Ծ նող նե րը կա րող են հետ վերց նել 
ե րե խային որ դեգ րե լու հա մար ի րենց 
տված հա մա ձայ նու թյու նը մինչև նրան 
որ դեգ րե լու մա սին դա տա րա նի վճիռն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը: Ե րե խա 
որ դեգ րե լու հա մար հա մա ձայ նու թյու-
նը կա րող է տր վել մի այն ե րե խայի ծն-
վե լուց հե տո:

Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 25-ի N 1112-Ն ո րոշ ման 
հա վել վա ծի 16-րդ կե տի «է» պար բե-
րու թյամբ սահ ման վում է, որ խնա մա-
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար-
մի նը՝ ի թիվս այլ փաս տաթղ թե րի Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մարզ-
պե տա րան (ի սկ Եր ևա նում՝ Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րան) է ներ կա յաց նում 
նաև «ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից 
ի նք նա կամ հրա ժար վե լու և որ դեգ-
րու թյան հանձ նե լու մա սին կա մար-
տա հայ տու թյան դեպ քում՝ ծնող նե րի 
(կամ մի ակ ծնո ղի) գրա վոր հայ տա-
րա րա գի րը` վա վե րաց ված նո տա րի 
կող մից։

 Հա ճախ խնամ քի հաս տա տու-
թյուն նե րում ա ռա ջարկ վող խնամ քը 
(ս նուն դը, հա գուս տը, ան կո ղի նը և 
այլն) շատ ա վե լի գե րա դա սե լի է, քան 
ծնող նե րի ա պա հո ված խնամ քը։ Ո ւս-
տի, գայ թակղ ված կեն ցա ղային հնա-
րա վոր ա վե լի լավ պայ ման նե րով՝ 

ծնող նե րը ձևա կան-ի րա վա բա նա կան 
կող մը պա հե լու հա մար, գնում և նո-
տա րի մոտ հրա ժար վում են ի րենց 
ե րե խա նե րից, որ պես զի հնա րա վոր 
լի նի փաս տել ե րե խայի Ա ԾԽՄ կար-
գա վի ճա կը և հնա րա վոր լի նի տե-
ղա վո րել որ ևէ հաս տա տու թյու նում։ 
Տա րած ված է նաև հետ ևյալ պրակ-
տի կան. ծնո ղը չի հրա ժար վում ե րե-
խայից, ի սկ վեր ջինս որ պես կյան քի 
դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված 
ե րե խա հայտն վում է հաս տա տու թյու-
նում, ո րի ար դյուն քում չի կա րող ոչ 
որ դեգր վել, ոչ էլ տե ղա վոր վել խնա-
մա տար ըն տա նիք։ Ծնո ղը հայտն վում 
է վեց ա մի սը մեկ և դրա նով կան խում 
ե րե խայի կար գա վի ճա կի հս տա կե ցու-
մը։

Միև նույն ժա մա նակ, պրակ տի կան 
ցույց է տվել, որ ի րա վա կան միև նույն 
կար գա վի ճա կի մեջ նե րառ վող ե րե-
խա նե րի ի րա վի ճակ նե րը ի րա կա-
նում շատ տար բեր են և մի ա վոր վում 
են մեկ կար գա վի ճա կի մեջ որ պես 
Ա ԾԽՄ, քա նի որ օ րենսդ րու թյամբ 
այլ բան նա խա տես ված չէ: Մաս նա-
վո րա պես խոս քը վե րա բե րում է այն 
դեպ քին, ե րբ ծնո ղը ը ստ է ու թյան չի 
խու սա փում ե րե խայի խնամ քից և 
դաս տի ա րա կու թյու նից, սա կայն ել-
նե լով սո ցի ա լա կան պայ ման նե րից, 
աշ խա տան քային զբաղ վա ծու թյու նից 
և այլն, չի կա րո ղա նում ա պա հո վել 
ե րե խայի խնամ քը և այս դեպ քում ևս 
այ լընտ րանք այլ կար գա վի ճակ և հա-
մա պա տաս խա նա բար դրա նից բխող 
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ըն թա ցա կար գեր և ծա ռա յու թյու ներ 
չլի նե լու պատ ճա ռով՝ ե րե խան ճա նաչ-
վում է Ա ԾԽՄ և հիմ ա կա նում տվյալ 
դեպ քե րում ու ղ ղորդ վում է հաս տա-
տու թյուն: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը կա րող 
ե նք փաս տել, որ ծնո ղի հա մա ձայ-
նու թյամբ չի կա րող տե ղի ու նե նալ 
նաև ե րե խայի ժա մա նա կա վոր տե-
ղա վո րում բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան ը նդ հա նուր կամ 
հա տուկ տի պի հաս տա տու թյու նում։ 

Սա թերևս չի վե րա բե րում հայտ-
նա բեր ված ե րե խայի ժա մա նա կա-
վոր տե ղա վոր ման դեպ քե րին, ո րոնք 
սահ ման ված են ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ։ 
Օ րի նակ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25-ի N 1112-
Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 14-րդ կե տում, 
որ տեղ սահ ման վել է, որ ԽՀՄ-ն հնա-
րա վոր Ա ԾԽՄ ե րե խայի հայտ նա բեր-
ման դեպ քում, ի թիվս այլ ան հե տաձ-
գե լի գոր ծո ղու թյուն նե րի, ա պա հո վում 
է այդ ե րե խայի ժա մա նա կա վոր (ո րո-
շա կի ժամ կե տով) տե ղա վո րու մը (այդ 
թվում՝ բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մա պա տաս-
խան հաս տա տու թյու նում կամ շուր-
ջօ րյա լրիվ խնամք տրա մադ րող այլ 
կազ մա կեր պու թյու նում), մինչև ե րե-
խայի տե ղա վոր ման հար ցի վերջ նա-
կան լու ծու մը:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 58-րդ 
հոդ վա ծը սահ մա նում է. 
«1. Ե րե խայի կյան քը կամ ա ռող ջու-

42 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1112-Ն որոշում։

թյու նը վտան գող ան մի ջա կան 
սպառ նա լի քի դեպ քում խնա մա-
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մար մինն ի րա վա սու է ան մի ջա պես 
ե րե խային վերց նե լու ծնող նե րից 
(ն րան ցից մե կից) կամ այն ան ձան-
ցից, ո րոնց խնամ քին է հանձն ված 
ե րե խան: 

2. Ե րե խային վերց նե լիս խնա մա կա-
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար-
մի նը պար տա վոր է ան հա պաղ 
ա պա հո վել ե րե խայի ժա մա նա-
կա վոր տե ղա վո րու մը և յոթ օր-
վա ժամ կե տում դի մել դա տա րան` 
ծնող նե րին (ն րան ցից մե կին) ծնո-
ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու 
կամ նրանց ծնո ղա կան ի րա վունք-
նե րը սահ մա նա փա կե լու հայ-
ցով»42: 
Թերևս դրա կան կա րե լի է հա-

մա րել այն փաս տը, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քի և 
սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րի 
2016 թվա կա նի մայի սի 3-ի թիվ 54-Ն 
հրա մա նով հաս տատ վել է Ա ՍՀՆ  
ներ կա յաց վող՝ ե րե խայի խնամ քի 
տրա մադր ման մա սին եզ րա կա ցու-
թյան ձևը, որ տեղ հա տուկ կետ է նա-
խա տես վել խնամ քի որ ևէ տե սա կի 
տրա մադր ման նպա տա կա հար մա րու-
թյան, ի սկ բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյու-
նում տե ղա վո րե լու վե րա բե րյալ եզ-
րա կա ցու թյան դեպ քում նաև` այ լընտ-
րան քային խնամ քի տրա մադր ման 
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ան հնա րի նու թյան հիմ ա վոր ման հա-
մար: Ա վե լին, ՀՀ  կա ռա վա րու թյան  
2016 թվա կա նի մայի սի 12-ի նիս տի N 
18 ար ձա նագ րային  ո րոշ մամբ հաս-
տատ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում կյան քի դժ վա րին ի րա-
վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի 
խնամ քի այ լընտ րան քային ծա ռա յու-
թյուն նե րի հա մա կար գի զար գաց ման 
հայե ցա կար գը, ո րը նպա տա կաուղղ-
ված է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա-
սին» ՄԱԿ-ի Կոն վեն ցի այի, Վե րա-
նայ ված Եվ րո պա կան սո ցի ա լա կան 
խար տի այի և Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան մի ջազ գային այլ փաս-
տաթղ թե րով սահ ման ված պար տա-
վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը և բա-
ցա ռում է մի այն ֆի նան սա կան պատ-
ճառ նե րով  ե րե խա նե րի դուրս բե րու մը 
ըն տա նի քից: 

Հայե ցա կար գով նա խա տես վում է, 
հաշ վի առ նե լով մի ջազ գային պրակ-
տի կա յում կյան քի դժ վա րին ի րա-
վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի 
խնամ քի կազ մա կերպ ման ըն տա նի-
քա հեն մի շարք ձևե րի կի րառ ման 
փոր ձը՝ մի ջոց ներ ձեռ նար կել խնամ-
քի այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան 
(որ դեգ րում, խնա մա կա լու թյուն և 
հո գա բար ձու թյուն,  խնա մա տա րու-
թյուն, ման կա կան ա վան, ե րե խա նե րի 
ա ջակ ցու թյան կենտ րոն, ե րե խա նե րի 
բժշ կա սո ցի ա լա կան վե րա կանգ նո ղա-
կան կենտ րոն) տե սակ նե րը զար գաց-
նե լու ու ղ ղու թյամբ:  

Այ սու հան դերձ, չնա յած մի շարք 

ի րա վա կար գա վո րում ե րի, գործ նա-
կա նում ստաց վում է հետ ևյալ պատ-
կե րը. ար ձա նագր վում է Ա ԾԽՄ ե րե-
խայի առ կա յու թյուն, ծնո ղը վերջ-
նա կա նա պես չի հրա ժար վում իր 
ի րա վունք նե րից, ու ս տի որ դեգ րու մը 
դառ նում է ան հնա րին, խնա մա տար 
ծնող նե րի ի նս տի տու տը դեռևս նո-
րույթ է և զար գաց ման ճա նա պարհ 
պի տի ան ցնի ու ըն կալ վի ի նչ պես պա-
տաս խա նա տու մար մին նե րի, այն պես 
էլ բնակ չու թյան, քա ղա քա ցի նե րի կող-
մից, (ա վե լին, սույն Զե կույ ցի ժա մա-
նա կա հատ վա ծի հա մար տա րե կան 
25 ըն տա նի քի ֆի նան սա վո րու մը չի 
կա րող լու ծել այ լընտ րան քային խնամ-
քի կա րիք ու նե ցող նե րի պա հան ջար-
կի բա վա րար ման հար ցը), հնա րա վոր 
խնա մա կալ նե րի առ կա յու թյան դեպ-
քում, ե րե խան հաս տա տու թյու նում ի 
սկզ բա նե չի հայտն վում, ու ս տի պատ-
կան մար մին նե րին մում է հա ճախ 
ո րո շում կա յաց նել հաս տա տու թյան 
օգ տին այն դեպ քում, ե րբ ե րե խան 
ար դեն հաս տա տու թյու նում է: 

Ինչ վե րա բե րում է հաս տա տու թյու-
նից ե րե խայի ըն տա նիք վե րա դար-
ձին, ա պա այս տեղ ևս թե՛ ի րա վա կար-
գա վո րում ե րի և թե՛ պրակ տի կայի 
ա ռու մով կան ո րո շա կի խն դիր ներ: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 25-ի N 1112-Ն 
ո րոշ մամբ հաս տատ վել է նաև բնակ-
չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու-
թյան ը նդ հա նուր  տի պի և հա տուկ 
(մաս նա գի տաց ված) հաս տա տու-
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թյուն նե րից ե րե խայի դուրսգր ման 
կար գը, ը ստ ո րի Բնակ չու թյան սո ցի-
ա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս տա-
տու թյու նից ե րե խան՝ մինչև 18 տա րին 
լրա նա լը, կա րող է դուրս գր վել՝
1) նրան կեն սա բա նա կան ըն տա նիք 

վե րա դարձ նե լու, կամ՝
2) որ դեգր ման հանձ նե լու, կամ ՝
3) բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ-

պա նու թյան մեկ այլ հաս տա տու-
թյուն կամ շուր ջօ րյա խնամք տրա-
մադ րող այլ կազ մա կեր պու թյուն 
տե ղա փոխ վե լու, կամ՝

4) խնա մա տար ըն տա նիք` դաս տի ա-
րա կու թյան հանձ նե լու կամ՝

5) այլ ան ձի՝ ե րե խայի խնա մա կալ 
կամ հո գա բար ձու նշա նակ վե լու և 
նրա ըն տա նի քում տե ղա վոր վե լու 
դեպ քում կամ՝

6) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ 
դեպ քե րում:
Նշ ված կար գի 63-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ «Բ նակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյու-
նում բնակ վող (խ նամ վող) ե րե խան 
կեն սա բա նա կան ըն տա նիք է վե րա-
դարձ վում ե րե խայի ծնող նե րի (ծ նո-
ղի) կամ ըն տա նի քի չա փա հաս այլ 
ան դա մի գրա վոր դի մու մի և ըն տա նի-
քի բնա կու թյան վայ րի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մարզ պե տա րա նի 
(Եր ևա նում՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա-
րա նի) աշ խա տա կազ մի ըն տա նի քի, 
կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի կող մից 

կա տար ված ու սում ա սի րու թյան ար-
դյուն քում տր ված եզ րա կա ցու թյան 
հի ման վրա, ո րից մե կա կան օ րի-
նակ ներ ու ղարկ վում են նաև լի ա զո-
րած պե տա կան մար մին և ըն տա նի քի 
բնա կու թյան վայ րի խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մին»: Այս տե-
ղից հետ ևում է, որ ե րե խայի դուրսգր-
ման հա մար ան հրա ժեշտ է հետ ևյալ 
հիմ քե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու-
թյու նը՝
1 . ե րե խայի ծնող նե րի (ծ նո ղի) կամ 

ըն տա նի քի չա փա հաս այլ ան դա մի 
գրա վոր դի մում.

2 . ըն տա նի քի բնա կու թյան վայ րի՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մարզ պե տա րա նի (Եր ևա նում՝ Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) աշ-
խա տա կազ մի ըն տա նի քի, կա-
նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի 
կող մից կա տար ված ու սում ա սի-
րու թյան ար դյուն քում տր ված եզ-
րա կա ցու թյուն։
ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման և 

ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա-
րա րի և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա-
կան հար ցե րի նա խա րա րի հա մա տեղ 
հրա մա նով հաս տատ ված ՀՀ մարզ-
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ըն տա-
նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի 
օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյան 8-րդ 
կե տի 25-րդ են թա կե տով սահ ման-
ված է, որ բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյու-
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նում բնակ վող (խ նամ վող) ե րե խային 
կեն սա բա նա կան ըն տա նիք վե րա-
դարձ նե լու մա սին ե րե խայի ծնող նե րի 
(ծ նո ղի) կամ ըն տա նի քի  չա փա հաս 
այլ ան դա մի գրա վոր դի մու մի դեպ-
քում, կա տա րած ու սում ա սի րու թյան 
ար դյուն քում տա լիս է հա մա պա տաս-
խան եզ րա կա ցու թյուն (դ րա կան կամ 
բա ցա սա կան)` դրա մե կա կան օ րի-
նակ ներն ու ղար կե լով նաև նա խա րա-
րու թյա նը և տվյալ ըն տա նի քի բ նա-
կու թյան վայ րի խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մարմ ին:

ՀՀ աշ խա տան քի և  սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րի 2016 թվա-
կա նի մայի սի 3-ի N 54-Ն հրա մա նի 
4-րդ հա վել վա ծով հաս տատ վել է 
բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ-
պա նու թյան հաս տա տու թյու նից 
ե րե խայի` կեն սա բա նա կան ըն տա-
նիք վե րա դառ նա լու հա մար տր վող 
եզ րա կա ցու թյան ձևը։ 

Նշ վա ծի ու սում ա սի րու թյու նից 
ար ձա նագ րում ե նք, որ ժամ կետ ներ 
սահ ման ված չեն ու սում ա սի րու թյան 
և եզ րա կա ցու թյան կազմ ման հա մար։ 
Եզ րա կա ցու թյան հաս տատ ված ձևի 
ու սում ա սի րու թյու նից պարզ չէ բա-
ցա սա կան եզ րա կա ցու թյուն կա յաց-
նե լու հնա րա վո րու թյու նը, չնա յած, որ 
այն նա խա տես ված է։ Եզ րա կա ցու-
թյուն տա լու չա փո րո շիչ ներ նույն պես 
բա ցա կա յում ե ն։ 

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա կան ակ տե-
րից ա կն հայտ է, որ ե րե խան վե րա-
դարձ վում է ըն տա նիք, ե թե տր վել է 

դրա կան եզ րա կա ցու թյուն (են թադր-
վում է, որ դի մում տա լու պա հին վե-
րա ցել են ծնո ղից ե րե խային ան ջա տե-
լու հիմ քե րը, ծնո ղա կան ի րա վունք նե-
րի սահ մա նա փա կում, զր կում և ա լն), 
սա կայն բա ցա սա կան եզ րա կա ցու-
թյուն տա լու դեպ քում մի շարք խն-
դիր ներ կա րող են ա ռա ջա նալ, ո րոնք 
կր կին ա ռաջ են բե րում նա խորդ 
պար բե րու թյուն նե րում ան դրա դար-
ձած ե րե խային ծնո ղից ան ջա տե լու 
ի րա վա կան հիմ ա վո րում ե րի և ըն-
թա ցա կար գե րի բախ ման։

 Քա նի որ բա ցա սա կան եզ րա կա-
ցու թյուն տա լու հա մար կր կին ան հրա-
ժեշտ է լի նե լու հաս տա տել ծնո ղա կան 
ի րա վունք նե րի ա ռն վազն սահ մա-
նա փա կում և գոր ծըն թա ցը չի կա րող 
սահ մա նա փակ վել մի այն բա ցա սա-
կան եզ րա կա ցու թյամբ։ Ա ռաջ է գա լիս 
նաև բա ցա սա կան եզ րա կա ցու թյու նը 
վի ճար կե լու ծնո ղի ի րա վա սու թյուն և 
վի ճարկ ման ըն թա ցա կար գի ան հրա-
ժեշ տու թյուն, ին չը ևս կար գա վոր ման 
կա րիք ու նի:

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Օ րենսդ րու թյամբ սահ մա նել ե րե-
խայի խնամ քի՝ ըն տա նի քից դուրս  
ժա մա նա կա վոր կազ մա կերպ ման 
հիմ քե րը՝ հաշ վի առ նե լով ար դեն 
ի սկ ձևա վոր ված պրակ տի կան և 
դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը:

•	  Նա խա տե սել այ լընտ րան քային 
ծա ռա յու թյուն ներ հենց այս ե րե-



74

խա նե րի՝ ըն տա նիք վե րա դար ձի 
ա պա հով մա նը զու գա հեռ, ստեղ ծե-
լով կամ ամ րապն դե լով ե րե խայի՝ 
ըն տա նի քում ապ րե լու հնա րա վո-
րու թյու նը: 

•	 Վե րա նայել ծնո ղի հա մա ձայ նու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը ե րե-
խայի ժա մա նա կա վոր խնամ քի 
կազ մա կերպ ման հար ցում: 

•	 Վե րա նայել Ա ԾԽՄ ե րե խայի ի րա-
վի ճա կի գնա հատ ման, ու սում-
նա սի րու թյուն նե րի, կա րիք նե րի 
գնա հատ ման գոր ծա ռույթ նե րի 
բաշխ վա ծու թյու նը և հս տա կեց նել 
յու րա քան չյուր մարմ ի ի րա վունք-
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը՝ 
բա ցա ռե լով դրանց կրկ նու թյուն նե-
րը և ան հս տա կու թյուն նե րը:

•	  Վե րա նայել Ա ՍՀՆ կող մից ի րա-
կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան 
ի րա կա նաց ման գոր ծի քա կազ մը՝ 
բա ցա ռե լով ող ջա միտ ժամ կետ նե-
րից ա վե լի ե րե խա նե րի ժա մա նա-
կա վոր բնա կու թյու նը հաս տա տու-
թյուն նե րում:

2. ՈՐ ԴԵԳ ՐՈՒ ՄԸ 

 Կո մի տեն ող ջու նել է Ըն տա նե կան 
օ րենսգր քում որ դեգր ման ըն թա ցա-
կար գե րի 2010 թվա կա նի փո փո խու-
թյուն նե րը, ի նչ պես նաև «Ե րե խա նե-
րի պաշտ պա նու թյան և օ տա րերկ րյա 
որ դեգր ման բնա գա վա ռում հա մա-
գոր ծակ ցու թյան մա սին» Հաա գայի 
թիվ 33 կոն վեն ցի այի վա վե րա ցու մը: 

Այ դու հան դերձ, Կո մի տեն մտա հո գու-
թյուն է հայտ նել դրանց ի րա գործ ման 
թե րու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ։ Մաս-
նա վո րա պես, Կո մի տե ին մտա հո գել 
են, որ 
1) Որ դեգր ման գոր ծըն թա ցի մշ-

տա դի տար կու մը և վե րա նա յու մը 
կենտ րո նաց ված չեն և ի րա կա նաց-
վում են մար զային մա կար դա կով` 
ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե-
րի պաշտ պա նու թյան ստո րա բա-
ժա նում ե րի կող մից, մինչ դեռ ո րո-
շու մե րը կա յաց վում են տե ղա կան 
դա տա րան նե րի կող մից, 

2) որ դեգ րող ծնող նե րի ը նտ րու թյան 
չա փո րո շիչ նե րը չա փա զանց ֆոր-
մալ են և հիմ ված են պո տեն ցի ալ 
ծնող նե րի նյու թա կան վի ճա կի, այլ 
ոչ` ծնո ղա վար ման հմ տու թյուն նե րի 
վրա, 

3) որ դեգր ման գոր ծըն թա ցին մաս-
նակ ցող սուբյեկտ նե րի մաս նա վոր 
գաղտ նի քի պաշտ պա նու թյունն 
օգ տա գործ վում է որ պես հիմք` որ-
դեգր ման գոր ծըն թա ցի մշ տա դի-
տարկ ման սահ մա նա փա կում երն 
ար դա րաց նե լու նպա տա կով:
 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 34)՝  

	 ս տեղ ծել ար դյու նա վետ մե խա-
նիզմ եր Հաա գայի թիվ 33 կոն-
վեն ցի այի և որ դեգր ման 2010 
թվա կա նի կար գի կա տա րում 
ա պա հո վե լու ու ղ ղու թյամբ, մաս-
նա վո րա պես՝

•	 ս տեղ ծել որ դեգր ման գոր ծըն թա ցի 
վե րա նայ ման կենտ րո նաց ված հա-
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մա կարգ, 
•	 սահ մա նել որ դեգ րող ծնող նե րի 

ը նտ րու թյան հս տակ չա փո րո շիչ-
ներ և ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք 
հիմ ված կլի նեն ոչ մի այն նրանց 
նյու թա կան վի ճա կի, այլ նաև` այլ 
պայ ման նե րի վրա, ո րոնք ե րե-
խային հնա րա վո րու թյուն կըն ձե-
ռեն` մե ծա նալ ա ռողջ և ա պա հով 
մի ջա վայ րում, պա տաս խա նա տու 
ծնող նե րի հետ, 

•	 սահ մա նել կարգ որ դեգ րող ծնող-
նե րին որ դեգ րու մից ա ռաջ վե րա-
պատ րաստ ման և օ ժան դա կու թյան 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու մա-
սին, և ստեղ ծել որ դեգր ման գոր-
ծըն թա ցի բո լոր քայ լե րի` ան կախ 
մար մի կող մից մշ տա դի տարկ ման 
հա մա կարգ:

1) ՈՐ ԴԵԳՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԻ  
ՎԵ ՐԱ ՆԱՅ ՄԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԱՑ-

ՎԱԾ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ԵՎ  
ՈՐ ԴԵԳ ՐՈՂ ԾՆՈՂ ՆԵ ՐԻ  
Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀՍ ՏԱԿ  

ՉԱ ՓՈ ՐՈ ՇԻՉ ՆԵՐ

ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը չի սահ մա-
նում որ դեգր ման գոր ծի վե րա նայ-
ման կենտ րո նաց ված  հա մա կարգ։ 
Կո մի տե ի մտա հո գու թյու նը այն է, որ 
որ դեգր ման գոր ծի հաս տատ ման և 
մշ տա դի տարկ ման մա սին ո րո շում-
նե րը կա յաց վում են մար զային մա-
կար դա կով (ըն տա նի քի, կա նանց և 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մար-

մին նե րի կող մից), մինչ դեռ ո րո շում-
նե րը կա յաց վում են ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րան նե րի կող մից։  
Ա ռա ջարկ վում է ստեղ ծել ո րո շում ե րի 
կա յաց ման և վե րաց ման մի աս նա կան 
հա մա կարգ։

Ներ կա ի րա վի ճա կի ու սում ա սի-
րու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա հան գել, 
որ քա ղա քա կա նու թյուն ձևա վո րող 
ի րա վա սու մար մին նե րը ո րո շել են 
գնալ այլ ճա նա պար հով՝ զար գաց նե-
լով խախ տում ե րի դեմ ե րաշ խի քային 
մի շարք հա մա կար գեր, այդ թվում 
նաև բա րե լա վե լով որ դեգ րող ծնող-
նե րի ը նտ րու թյան հիմ քե րը։ Մաս-
նա վո րա պես, 2017 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րին ըն դուն ված Ըն տա նե կան 
օ րենսգր քի փո փո խու թյուն նե րով  բա-
րե լավ վել է որ դեգր ման ի նս տի տու տը։ 
Այս պես, ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած ե րե խայի խնամ քի և դաս տի-
ա րա կու թյան կազ մա կերպ ման հետ 
կապ ված բո լոր ո րո շում ե րը հիմ-
ված են  ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի 
ա պա հով ման և նրա կա րիք նե րի բազ-
մա մաս նա գի տա կան գնա հատ ման 
վրա և պետք է հա մա պա տաս խա նեն 
հետ ևյալ եր կու հիմ ա կան նպա տակ-
նե րին՝ 
1) ա պա հո վել ա ռանց ծնո ղա-

կան խնամ քի մա ցած ե րե խայի 
խնամքն ու դաս տի ա րա կու թյունն 
ըն տա նե կան մի ջա վայ րում, ի սկ 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում` դրան 
ա ռա վել մոտ  մի ջա վայ րում,  և 

2) ա պա հո վել ե րե խայի կր թու թյու-
նը, խնամքն ու դաս տի ա րա կու-
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թյու նը կազ մա կեր պե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը, նե-
րա ռյալ՝ սո ցի ա լա կան ու բժշ կա-
կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման 
ծա ռա յու թյուն նե րը՝ հաշ վի առ նե-
լով «Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած ե րե խա նե րի սո ցի ա լա-
կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի կար գա վո րում ե րը: 
Օ րենսգր քի փո փո խու թյամբ որ-

դեգր ման եզ րույ թի նոր սահ մա նում է 
տր ված: Ը ստ այդմ, որ դեգ րու մը սահ-
ման ված է որ պես  դա տա կան ա կտ, 
ո րով որ դեգր վո ղը ձեռք է բե րում 
կեն սա բա նա կան կա պե րին հա մար-
ժեք ըն տա նե կան կա պեր, ո րի ար-
դյուն քում որ դեգ րող նե րը և որ դեգր-
ված նե րը ձեռք են բե րում ծնող նե րի 
և զա վակ նե րի հա մար օ րեն քով նա-
խա տես ված ի րա վունք ներ և պար-
տա կա նու թյուն ներ: Որ դեգ րում 
ի րա կա նաց վում է՝ ել նե լով ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րից` որ դեգ րո ղի 
և որ դեգր վո ղի հա մադ րե լի ու թյան 
գնա հատ ման հի ման վրա: 

Կենտ րո նա կան նյար դային հա մա-
կար գի, օր գա նա կան և ֆունկ ցի ո նալ 
ախ տա հա րում եր, բնա ծին, ձեռք բե-
րո վի մտա վոր և ֆի զի կա կան խն դիր-
ներ ու նե ցող ե րե խայի որ դեգ րում թույ-
լատր վում է այն դեպ քում, ե րբ որ դեգ-
րո ղի մոտ առ կա է ե րե խայի բուժ ման 
և  խնամ քի ան հրա ժեշտ պայ ման նե-
րով ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Օ րենսգր քի փո փո խու թյամբ խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 

մար մի նը պար տա վոր է ան ցկաց նել 
ե րե խայի և այն ան ձանց կյան քի պայ-
ման նե րի հե տա զո տու թյուն, ով քեր 
հա վակ նում են ե րե խայի խնամ քի և 
դաս տի ա րա կու թյան կազ մա կերպ մա-
նը և դա տա րան ներ կա յաց նել հե տա-
զո տու թյան ա կտն ու դրա հի ման վրա 
վե ճի է ու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու-
նը, ի սկ ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած ե րե խա նե րի դեպ քում՝ նաև 
սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան բնա գա-
վա ռում ՀՀ կա ռա վա րու թյան լի ա զո-
րած պե տա կան կա ռա վար ման մարմ-
նի աշ խա տա կազ մում չընդգրկ ված և 
կա ռա վար ման ո լոր տից դուրս գոր ծող 
տա րած քային մարմ ի կող մից խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մար մին նե րին տր ված եզ րա կա ցու-
թյու նը՝ ե րե խայի որ դեգր ման, խնա-
մա կա լու թյան կամ հո գա բար ձու թյան, 
խնա մա տա րու թյան կամ բնակ չու-
թյան  սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 
հաս տա տու թյուն ու ղեգ րե լու մա սին: 

 Վե րա նայ վել են նաև որ դեգր-
ման վե րաց ման հիմ քե րը, ո րոնց 
հիմ քում ըն կած են ե րե խայի լա վա-
գույն շա հե րը։ Մաս նա վո րա պես, ը ստ 
օ րենսգր քի՝ որ դեգ րու մը կա րող է վե-
րաց վել, ե րբ որ դեգ րո ղը խու սա փում 
է իր վրա դր ված ծնո ղա կան պար տա-
կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց, չի փո-
խում իր վար քա գի ծը ծնո ղա կան ի րա-
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման մա սին 
դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո վեց ա մս վա ըն-
թաց քում, ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի 
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հրա ժար վել է վերց նել իր ե րե խային 
բժշ կա կան օգ նու թյուն  և սպա սար-
կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-
թյուն նե րից, ի նչ պես նաև մի շարք այլ 
հիմ քեր, ո րոնք բխում են ե րե խայի շա-
հե րից։ 

Օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ ա մուս-
նու թյան մեջ գտն վող ան ձան ցից յու-
րա քան չյու րը հաշ վառ վում է որ պես 
որ դեգ րող: Հաշ վա ռում ի րա կա նաց-
վում է փաս տաթղ թային և է լեկտ րո-
նային ե ղա նա կով: Որ դեգ րե լու ի րա-
վունք ու նի սահ ման ված կար գով ե րե-
խա որ դեգ րել ցան կա ցող հաշ վառ ված 
չա փա հաս ան ձը, ով մաս նակ ցել է 
նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց-
նե րին: 

Ե րե խա որ դեգ րել ցան կա ցող ան-
ձին հո գե բա նա կան, ման կա վար ժա-
կան և ի րա վա կան ա ջակ ցու թյուն 
տրա մադ րե լու նպա տա կով օ րենսդ-
րա կան փո փո խու թյամբ սահ ման-
վում է, որ լի ա զոր ված պե տա կան 
կա ռա վար ման մար մի նը պետք է 
ի րա կա նաց նի ան վճար նա խա պատ-
րաս տա կան դա սըն թաց ներ։ Նշ ված 
դա սըն թաց նե րը օ տա րերկ րյա քա ղա-
քա ցի նե րի հա մար կազ մա կերպ վե լու 
են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում՝ վեր ջին նե րիս մոտ օ տա րերկ րյա 
պե տու թյու նում նման դա սըն թաց նե-
րին մաս նակ ցե լը հա վաս տող փաս-
տաթղ թի բա ցա կա յու թյան դեպ քում։ 
Օ րենսգր քի փո փո խու թյամբ սահ ման-
ված են  նաև այլ ե րաշ խիք ներ, ա պա-
հո վե լու հա մար ե րե խայի որ դեգ րու-

մը՝ ել նե լով նրա լա վա գույն շա հե րից։ 
Նա խա տես վում է տա րի քային շեմ` 
որ դեգ րո ղի և որ դեգր վո ղի միջև: Որ-
դեգ րո ղի և որ դեգր վո ղի տա րի քային 
տար բե րու թյու նը պետք է լի նի 18 տա-
րուց ոչ պա կաս և 50 տա րուց ոչ ա վել, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ 
ե րե խան որ դեգր վում է որ դեգ րե լու 
նա խա պատ վու թյան ի րա վունք ու նե-
ցող ան ձանց կող մից: 

Ի մի բե րե լով վե րը նշ վա ծը, գտ-
նում ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը մա սամբ են կա տար վել։ 

2) ԱՆ ԿԱԽ ՄԱՐՄ ՆԻ ԿՈՂ ՄԻՑ 
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ

Օ րեն քի փո փո խու թյամբ նա խա-
տես վում է որ դեգ րո ղի ըն տա նի-
քում որ դեգր ված ե րե խայի խնամ քի 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն, ո րի 
նպա տակն է նպաս տել ե րե խայի ին-
տեգր մա նը և բա րե կե ցու թյա նը, ի նչ-
պես նաև ի րա վունք նե րի և շա հե րի 
ոտ նա հար ման կան խար գել մա նը որ-
դեգ րո ղի ըն տա նի քում: Վե րահս կո ղու-
թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի խնա-
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմ ի և մարզ պե տա րա նի (Եր ևան 
քա ղա քում՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա-
րա նի) կող մից՝ հա մա տեղ, ի սկ օ տա-
րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա-
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց, ի նչ պես 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ ման նե րից դուրս բնակ վող  Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան  քա ղա-
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քա ցի նե րի որ դեգր ման դեպ քում՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյան  լի ա զոր ված պե տա կան 
կա ռա վար ման մարմ ի կող մից՝ օ տա-
րերկ րյա պե տու թյու նում գտն վող որ-
դեգր ման գոր ծա կա լու թյան մի ջո ցով։ 

Որ դեգր ված ե րե խայի խնամ քի 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան նպա-
տակն է նպաս տել ե րե խայի ին տեգր-
մա նը և բա րե կե ցու թյա նը, ի նչ պես 
նաև ի րա վունք նե րի և շա հե րի ոտ-
նա հար ման կան խար գել մա նը որ դեգ-
րո ղի ըն տա նի քում: Այդ նպա տա կով 
փո փոխ ված օ րենս գիր քը սահ մա նում 
է որ դեգր ման նկատ մամբ post-factum 
վե րահս կո ղու թյան հա մա կարգ որ-
դեգր ման դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո ե րեք տար վա ըն թաց-
քում։ Օ րեն քը վե րահս կող մարմ ին 
տրա մադ րում է վե րահս կո ղա կան 
լի ա զո րու թյուն ներ, ի նչ պես օ րի նակ 
վե րահս կո ղա կան մարմ ի ներ կա-
յա ցուց չի կող մից սե փա կա նա տի րոջ 
հա մա ձայ նու թյամբ ե րե խայի բնա կու-
թյան վայր մուտք գոր ծե լը, ե րե խայի 
կեն սա պայ ման նե րը ու սում ա սի րե լը, 

ե րե խայի և որ դեգ րո ղի, նրա մեր ձա-
վոր ազ գա կան նե րի, հար ևան նե րի, 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի աշ-
խա տա կից նե րի հետ ա նար գել շփ վե-
լու ի րա վուն քը։  Միև նույն ժա մա նակ, 
օ րեն քը պար տա վո րեց նում է վե րահս-
կո ղա կան մարմ ին ա պա հո վել որ-
դեգր ման գաղտ նի ու թյու նը: Վե րա հո-
ղա կան մարմ ի աշ խա տա կից նե րի 
կող մից ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի խո-
չըն դոտ ման հա մար նա խա տես վում է 
տու գանք: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը, գտ-
նում ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը մա սամբ են կա տար վել ։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Ս տեղ ծել որ դեգր ման գոր ծըն թա-
ցի հաս տատ ման կենտ րո նաց ված 
հա մա կարգ։

•	  Կա ռա վա րու թյան ո րո շու մով սահ-
մա նել որ դեգ րող ծնող նե րի՝ մինչև 
որ դեգ րու մը նրանց օ ժան դա կու-
թյան և վե րա պատ րաստ ման կարգ 
ստեղ ծե լու դրույթ ներ։ 
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Ե. ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ,  
ՏԱՐ ՐԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  

ԵՎ ԲԱ ՐԵ ԿԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 

(ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 6-ՐԴ, 18-ՐԴ (3-ՐԴ ԿԵՏ), 23-ՐԴ,  
24-ՐԴ, 26-ՐԴ, 27-ՐԴ (1-3 ԿԵ ՏԵՐ) ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵ ՐԸ)
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1. ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ 
ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԸ

 Կո մի տեն ող ջու նել է «Կր թու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա-
րիք ու նե ցող ան ձանց կր թու թյան մա-
սին» օ րեն քի ըն դու նու մը 2005 թվա-
կա նին և « Հան րակր թու թյան մա սին» 
օ րեն քում փո փո խու թյուն նե րի ըն դու-
նու մը 2014 թվա կա նին, ո րոն ցով նա-
խա տես վում է ան ցնել հա մընդ հա նուր 
նե րա ռա կան հան րակր թու թյան, նե-
րա ռյալ նա խադպ րո ցա կան կր թու-
թյու նը: Կո մի տե ին մտա հո գել է, որ. 
ա. Ման կատ նե րում գտն վող և հաշ-

ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե-
րի թի վը և տո կո սա բա ժինն ա ճում 
ե ն՝ պայ մա նա վոր ված ըն տա նե-
կան օ ժան դա կու թյան պա կա սով 
և ըն տա նի քա հեն և հա մայն քա հեն 
խնամ քի այ լընտ րան քային տար-
բե րակ նե րի ան բա վա րա րու թյամբ, 

բ. Մար զե րում բնակ վող և հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին 
հա սա նե լի չեն հա մար ժեք խնամ քը 
և ծա ռա յու թյուն նե րը, հատ կա պես՝ 
վաղ հայտ նա բեր ման և վե րա-
կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րը, 

գ. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե-
խա նե րը մում են խնամ քի հաս-
տա տու թյուն նե րում նույ նիսկ 
ա վար տե լուց հե տո, քա նի որ 
նրանց չեն տրա մադր վում այլ լու-
ծում եր, ի սկ մտա վոր հաշ ման դա-
մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը հա-

ճախ տե ղա վոր վում են հո գե բու ժա-
կան հի վան դա նոց նե րում, 

դ. Չնա յած նե րա ռա կան կր թու թյան 
ա վե լա ցող մի տու մե րին, հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ 
ե րե խա ներ, ով քեր ապ րում են 
խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րում և 
գյու ղա կան շր ջան նե րում, ֆոր մալ 
կր թու թյուն չեն ստա նում, 

ե. Ա նվ ճար ծա ռա յու թյուն նե րը ցած-
րո րակ են, ին չը ստի պում է հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի ծնող նե րին՝ լրա ցու ցիչ վճա-
րու մեր կա տա րել, օ րի նակ, ո րա-
կյալ պրո թեզ ներ կամ օր թո պե դիկ 
կո շիկ ներ ստա նա լու հա մար,

զ. Կր թա կան հաս տա տու թյուն ներն 
ու ծրագ րե րը պետք է հա մա պա-
տաս խա նեց վեն հա մընդ հա նուր 
դի զայ նի պա հանջ նե րին, որ պես զի 
նվա զա գույ նի հասց վեն հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա տուկ դպ րոց նե րում կր թու թյան 
տրա մադ րու մը:
 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 36)՝

•	  մի ջոց ներ ձեռ նար կել հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
ա պաինս տի տու ցի ո նա լաց ման ու ղ-
ղու թյամբ և նրանց տրա մադ րել 
ըն տա նի քա հեն և հա մայն քա հեն 
խնամ քի այ լընտ րան քային տար-
բե րակ ներ.

•	  բա վա րար մարդ կային, տեխ նի-
կա կան և ֆի նան սա կան մի ջոց ներ 
հատ կաց նել՝ ա պա հո վե լու վաղ 
հայտ նա բեր ման և վե րա կանգ նո-
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ղա կան ծա ռա յու թյուն նե րի առ կա-
յու թյու նը հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի, հատ կա պես՝ 
մար զաբ նակ ե րե խա նե րի հա մար, 

•	 ա պա հո վել հա մար ժեք օ ժան դա-
կու թյան տրա մադ րու մը հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին՝ 
ան գամ խնամ քի հաս տա տու թյուն-
ներն ա վար տե լուց հե տո, ի նչ պես 
նաև՝ ա պա հո վել, որ պես զի մտա-
վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րը ոչ թե տե ղա վոր վեն 
հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն-
նե րում, այլ հա մայն քում ստա նան 
հա մար ժեք օ ժան դա կու թյուն և 
տեղ, ի նչ պես նաև մա տուց վող ծա-
ռա յու թյուն նե րի ո րա կին և մատ չե-
լի ու թյա նը, 

•	 ի րա կա նաց նել ծրագ րեր ո րոնք 
կա պա հո վեն հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի սա հուն ան-
ցու մը հան րակր թու թյու նից/ հա-
տուկ կր թա կան հաս տա տու թյուն-
նե րից  դե պի ան կախ, հա մայն-
քային կյանք, նե րա ռյալ մաս նա գի-
տա կան կողմ ո րոշ ման և նախ նա-
կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
ծրագ րեր,

•	  շա րու նա կել ջան քեր գոր ծադ րել՝ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե-
խա նե րին նե րա ռե լու ը նդ հա նուր 
կր թա կան հա մա կար գում, ը նդ 
ո րում՝ այդ ըն թաց քում ա ռանձ նա-
կի ու շադ րու թյուն դարձ նել խնամ-
քի հաս տա տու թյուն նե րում և գյու-
ղա կան շր ջան նե րում բնակ վող 

հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե-
խա նե րին. 

•	 հ րա տապ քայ լեր ձեռ նար կել՝ 
ա պա հո վե լու, որ պես զի ծա ռա յու-
թյուն ներ մա տու ցող նե րը վճար ներ 
չգան ձեն ան վճար ծա ռա յու թյուն-
նե րի դի մաց, և կա նո նա վոր հս կո-
ղու թյուն ի րա կա նաց նել մա տուց-
վող ծա ռա յու թյուն նե րի և պրո-
դուկտ նե րի ո րա կի նկատ մամբ:

1)  ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ  
ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ 

Ա ՊԱԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՑԻ Ո ՆԱ ԼԱՑ-
ՄԱՆ ՈՒ Ղ ՂՈՒ ԹՅԱՄԲ  
ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2016 թվա-
կա նի մայի սի 26-ի N 551-Ն ո րոշ մամբ 
սահ ման վել են կյան քի դժ վա րին ի րա-
վի ճա կում հայտն ված, այդ թվում՝ հաշ
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի` 
այ լընտ րան քային խնամ քի տրա-
մադր ման սկզ բունք նե րը և չա փո րո-
շիչ նե րը, ի նչ պես նաև կար գա վոր վում 
են այ լընտ րան քային խնամ քի տրա-
մադր ման նպա տա կով ու ղ ղորդ ման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Սույն կար գը ամ բող ջու թյամբ հա մա-
հունչ է «Ինս տի տու ցի ո նալ խնամ քից 
դե պի հա մայն քային խնամ քին ան-
ցնե լու մա սին» Եվ րո պա կան և ՄԱԿ-ի 
ե րե խա նե րի այ լընտ րան քային խնամ-
քի ու ղե ցույ ցի հիմ ա կան դրույթ նե-
րին: 

Չ նա յած նրան, որ բնակ չու թյան սո-
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ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան ը նդ հա-
նուր հաս տա տու թյուն նե րում խնամ-
քի տակ գտն վող ե րե խա նե րի թի վը 
շա րու նա կում է նվա զել, մաս նա գի-
տաց ված հաս տա տու թյուն նե րում այն 
ը նդ հա նուր առ մամբ չի նվա զում, բժշ-
կա կան հաս տա տու թյուն նե րից ա ռող-
ջա կան խն դիր ներ ու նե ցող նո րա ծին-
նե րին ման կատ ներ շա րու նա կա կան 
տե ղա փոխ ման պատ ճա ռով, ի նչ պես 
նաև նշ վա ծը պայ մա նա վոր ված է հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա մար կեն սա բա նա կան ըն տա նիք-
ներ վե րա դառ նա լու, որ դեգր վե լու կամ 
խնա մա տար ըն տա նիք տե ղա փոխ վե-
լու գրե թե ան հնա րի նու թյամբ: Վեր ջին 
ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում 181 ե րե-
խա, այդ թվում` 97 ա ռող ջա կան խն-
դիր ներ ու նե ցող ե րե խա ներ, ծնն դատ-
նե րից տե ղա փոխ վել են ման կատ ներ: 

Ա վե լին, ը ստ ՀՀ Ա ՍՀՆ տվյալ-
նե րի՝ 2016 թվա կա նի ըն թաց քում 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի և օ տա րերկ րյա 
քա ղա քա ցի նե րի կող մից որ դեգր-
վել է 65 ե րե խա, այդ թվում՝ 25 ե րե-
խա որ դեգր վել է ՀՀ քա ղա քա ցի նե-
րի կող մից, նրան ցից 3-ն ու նե ցել է 
ա ռող ջա կան խն դիր: Օ տա րերկ րյա 
քա ղա քա ցի նե րի կող մից որ դեգր վել է 
40 ե րե խա, և որ դեգր ված ե րե խա նե-
րից հաշ ման դա մու թյուն է ու նե ցել 11-
ը: Ը ստ նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի կող մից հաշ ման-
դա մու թյուն կամ ա ռող ջա կան խն դիր-
ներ ու նե ցող ե րե խա հիմ ա կա նում չի 
որ դեգր վում պայ մա նա վոր ված այն 

հան գա ման քով, որ ե րկ րում բա վա-
րար չեն ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն ներն ու ա ռող ջա կան խն դիր ներ 
ու նե ցող ե րե խա նե րի վե րա կանգ նո-
ղա կան կենտ րոն նե րը: 

Աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վել 
թեկ նա ծու խնա մա տար ըն տա նիք նե-
րի վե րա պատ րաստ ման ու ղ ղու թյամբ։ 
Սահ ման վել են խնա մա տա րու թյան 4 
տե սակ, ո րոն ցից մե կը Մաս նա գի-
տաց ված խ նա մա տար ըն տա նի քը 
նա խա տես վում է այն դեպ քե րում, 
ե րբ գործ ու նենք հաշ ման դա մու-
թյուն, ծանր ա ռող ջա կան խն դիր ներ, 
դաս տի րա կու թյան դժ վա րու թյուն-
ներ ու նե ցող, հո գե կան կամ վար քի 
խան գա րու մով, խո րը սթ րես ապ րած 
(տ րավ մայի են թարկ ված) ե րե խա նե-
րի, ի նչ պես նաև ան չա փա հաս մայ րե-
րի և նրանց ե րե խա նե րի խնա մա տա-
րու թյան հետ: 

 Մի ա ժա մա նակ, ը ստ « Հյու ման 
Ռայթս Ո ւոթչ» ի րա վա պաշտ պան 
կազ մա կեր պու թյան (Human Rights 
Watch)՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը պար-
տա վոր վել է ե րե խա նե րին դուրս բե րել 
ա ռն վազն 22 ման կատ նե րից, հա տուկ 
դպ րոց նե րից և գի շե րօ թիկ դպ րոց նե-
րից և վե րա փո խել դրանք հա մայն քա-
հեն ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ոչ 
բնա կե լի կենտ րոն նե րի, որ ևէ ծրագ-
րեր չկան ե րկ րի` բա ցա ռա պես հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա մար նա խա տես ված ե րեք ման-
կատ նե րը վե րա փո խե լու ու ղ ղու թյամբ: 
Բա ցի այդ, Կա ռա վա րու թյու նը բա վա-
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րար չի կար ևո րել հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի վե րա դարձն 
ի րենց ըն տա նիք ներ և չի նա խա տե սել 
խնամ քի այ լընտ րան քային լու ծում եր 
նրանց հա մար։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

•	 Ա պաինս տի տու ցի ո նա լաց ման 
գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ ի րա կա-
նաց նել հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի կեն սա բա նա-
կան ըն տա նիք նե րի սո ցի ա լա կան 
ա ջակց ման ծրագ րեր։

•	  Կեն սա բա նա կան և մաս նա գի-
տաց ված խնա մա տար ըն տա նիք-
նե րի հա մար ի րա կա նաց նել  շա-
րու նա կա կան և խո րաց ված մաս-
նա գի տա կան զար գաց ման ծրագ-
րեր։ 

•	 Ի րա կա նաց նել ծրագ րեր ու ղղ ված 
հա մայն քա հեն բազ մաո լոր տային 
(ա ռող ջա պա հա կան, կր թա կան 
և սո ցի ա լա կան) ծա ռա յու թյուն նե-
րի զար գաց մանն և ստեղծ մա նը, 
հատ կա պես մար զե րում բնակ վող 
հաշ ման դա մու թյուն կամ զար-
գաց ման հա պա ղում ու նե ցող ե րե-
խա նե րի հա մար, ին չը կն պաս տի 
ե րե խա նե րի կեն սա բա նա կան ըն-
տա նի քում մա լուն և ա պաինս տի-
տու ցի ո նա լաց ման գոր ծըն թա ցին:

•	 Բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե ե-
րում ի րա կա նաց նել ի րա զեկ ման 
ծրագ րեր ծնող նե րի հա մար՝ ա ռող-
ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե-

րում նո րա ծին նե րի ա ռող ջա կան 
խն դիր նե րի, զար գաց ման հա պա-
ղում ե րի և վաղ մի ջամ տու թյուն-
նե րի ար դյու նա վե տու թյան վե րա-
բե րյալ։ 

2)  ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ, ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ 
ԵՎ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ  

ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ՀԱՏ ԿԱ ՑՈՒ ՄԸ

 Շա րու նակ վում է ի նս տի տու ցի ո նալ 
խնամ քից դե պի հա մայն քային խնամ-
քին ան ցնե լու գոր ծըն թա ցը, ո րի շր-
ջա նակ նե րում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
հաս տատ մանն են ներ կա յաց վել ՀՀ 
Ա ՍՀՆ հա մա կար գի բնակ չու թյան սո-
ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան հաս-
տա տու թյուն նե րը (ե րե խա նե րի խնամ-
քի գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն) ե րե-
խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյան 
կենտ րոն նե րի վե րա կազ մա կերպ ման 
վե րա բե րյալ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
ո րոշ ման նա խագ ծե րը: Նա խագ ծե րով 
ա ռա ջար կու թյուն է ներ կա յաց վել առ-
կա մի ջոց նե րի շր ջա նա կում հաս տա-
տու թյուն նե րի տե ղա կայ ման մար զե րի 
գնա հատ ված կա րիք նե րին հա մա պա-
տաս խան մար զի տար բեր հա մայնք-
նե րում ստեղ ծել ե րե խայի և ըն տա-
նի քի ա ջակ ցու թյան կենտ րոն ներ, 
դրանց ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու-
մը պատ վի րա կել մար զում գոր ծող 
մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու-
թյուն նե րին, ո րոնք կյան քի դժ վա րին 
ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե-
րին և ըն տա նիք նե րին՝ ը ստ գնա հատ-
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ված կա րիք նե րի, կտ րա մադ րեն մաս-
նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ներ, այդ 
թվում ա ջակ ցու թյուն հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին և նրանց 
ըն տա նիք նե րին՝ մաս նա վո րա պես 0-6 
տա րե կան ե րե խա նե րի խն դիր նե րի 
հայտ նա բե րու մը, կան խար գե լու մը և 
վաղ մի ջամ տու թյու նը: 

Ե րե խա նե րի խնամ քի և պաշտ-
պա նու թյան շուր ջօ րյա հաս տա տու-
թյուն ներն ա վար տե լուց հե տո հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը, 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում  վե րա մի-
ա վոր վում են ի րենց կեն սա բա նա կան 
ըն տա նիք նե րին, ի սկ դրա ան հնա րի-
նու թյան դեպ քում մում են պե տու-
թյան լրիվ խնամ քի տակ և գնա հատ-
ված կա րիք նե րի հա մա պա տաս խան 
նրանց տրա մադր վում է հա մա պա-
տաս խան ծա ռա յու թյուն:

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	  Ֆի նան սա կան և տեխ նի կա կան 
մի ջոց ներ հատ կաց նել հատ կա պես 
մար զե րում ե րե խայի և ըն տա նի քի 
ա ջակ ցու թյան կենտ րոն ներ ստեղ-
ծե լու և դրանք հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար մատ-
չե լի դարձ նե լու հա մար։ 

•	 Ու ժե ղաց նել միջ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ հաշ ման-
դա մու թյուն կամ զար գաց ման հա-
պա ղում ու նե ցող ե րե խա նե րի վաղ 
հայտ նա բե րում, ու ղ ղոր դում ու 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը  

ա պա հո վե լու նպա տա կով,
•	  Ջան քեր գոր ծադ րել կեն սա բա նա-

կան ըն տա նի քին ե րե խայի վե ա մի-
ա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
մե ծաց նե լու ու ղ ղու թյամբ՝ ըն տա-
նիք նե րին ֆի նան սա կան, սո ցի ա-
լա կան և մաս նա գի տա կան ա ջակ-
ցու թյուն ցու ցա բե րե լու մի ջո ցով։ 

3)  ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ  
ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  
ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ՈՎ ՔԵՐ  
ԱՊ ՐՈՒՄ Ե Ն Խ ՆԱՄ ՔԻ  

ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ ԵՎ 
ԳՅՈՒ ՂԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի կող մից 2014 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ին ըն դուն-
վել է « Հան րակր թու թյան մա սին» 
ՀՀ  օ րեն քում լրա ցում եր և փո փո-
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը (ՀՕ-200-Ն), ո րով նա խա-
տես վում է հան րակր թու թյան հա մա-
կար գում ան ցում կա տա րել հա մընդ-
հա նուր  նե րա ռա կան կր թու թյան, կի-
րա ռե լով ե րե խայի կր թա կան կա րիք-
նե րին ար ձա գանք ման ե ռաս տի ճան 
հա մա կարգ: Օ րեն քի կի րարկ ման 
ար դյուն քում կր թու թյան ա ռանձ նա-
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րը ման կա վար ժա հո գե բա-
նա կան ա ջակ ցու թյուն կս տա նան 3 
մա կար դա կում՝ հան րակր թա կան դպ-
րո ցում, ի նչ պես նաև տա րած քային և 
հան րա պե տա կան  ման կա վար ժա հո-
գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն-
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նե րի կող մից: Նոր ձևա վոր ված հա-
մա կար գը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի 
կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
կր թու թյունն ու դաս տի ա րա կու թյու նը 
կազ մա կեր պել ա ռանց ե րե խային ըն-
տա նի քից ան ջա տե լու՝ ա պա հո վե լով 
նրա հա մա կող մա նի հա սա րա կա կան 
զար գա ցու մը և նե րա ռե լով նրան հան-
րակր թա կան ու սում ա կան հաս տա-
տու թյուն: ՀՀ-ու մ հա մընդ հա նուր նե-
րա ռա կան կր թու թյան հա մա կար գը 
լի ո վին կներդր վի մինչև 2025 թվա կա-
նի օ գոս տո սի 1-ը: 

Ո լոր տում ի րա կա նաց վող քա-
ղա քա կա նու թյան ար դյուն քում նա-
խա տես վում է ը նդ լայ նել կր թու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա-
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ո րա կյալ 
հիմ ա կան կր թու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը` ստեղ ծե լով 
նե րա ռա կան կր թու թյան հնա րա վո-
րու թյուն ներ բո լոր հան րակր թա կան 
դպ րոց նե րում:

 Հա մընդ հա նուր նե րա ռա կան կր-
թու թյան հա մա կար գի ներդր ման ար-
դյուն քում` 
• հան րակր թա կան դպ րոց նե րում 

կկի րառ վի կր թու թյան ա ռանձ նա-
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե-
ցող ե րե խա նե րի հա մար սահ ման-
ված ֆի նան սա վոր ման բարձ րաց-
ված չա փա քա նա կի սանդ ղա կը՝ 
ը ստ ե րե խայի կա րի քի ծան րու-
թյան աս տի ճա նի,.

• կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 

պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե-
խա նե րը ման կա վար ժա հո գե բա-
նա կան ա ջակ ցու թյուն կս տա նան 3 
մա կար դա կում` հան րակր թա կան 
դպ րո ցում, տա րած քային և հան-
րա պե տա կան ման կա վար ժա հո-
գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ-
րոն նե րում. 

• կ կի րառ վի ե րե խայի կր թու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րի քի գնա հատ ման ու վկա յագր-
ման նոր գոր ծի քա կազմ, 

• կ ներդր վի ու սուց չի օգ նա կա նի 
հաս տիք:
Հա մընդ հա նուր նե րա ռա կան կր-

թու թյան հա մա կար գի ներդր ման հա-
մա տեքս տում, հա տուկ դպ րոց նե րի 
վե րա կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը 
սկս վել է 2016 թվա կա նին, ՀՀ Սյու նի-
քի մար զից: Ը նդ ո րում, յու րա քան չյուր 
մար զում, հա տուկ դպ րոց նե րի վե րա-
կազ մա կերպ մա նը զու գա հեռ,  կի րա-
կա նաց վեն. 
•	 նոր ձևա վոր ված  տա րած քային 

ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյան կենտ րոն նե րի ման-
կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի վե-
րա պատ րաս տում և

•	  սո վո րող նե րի տե ղա փո խում հան-
րակր թա կան դպ րոց:
« Հան րակր թու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քում ամ րագր ված` հա մընդ հա-
նուր նե րա ռա կան կր թու թյան հա-
մա կար գի ներդ րում ա պա հո վե լու 
նպա տա կով, հաս տատ վել են մի շարք 
ի րա վա կան ակ տեր: Որ պես ա ռա ջին 
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քայլ, ՀՀ վար չա պե տի 2015 թվա կա-
նի փետր վա րի 17-ի N108-Ա ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված` « Հան րակր թու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում լրա ցում եր և 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին 
ՀՀ օ րեն քի կի րար կում ա պա հո վող 
մի ջո ցա ռում ե րի ցան կի հա մա ձայն, 
ըն դուն վել են հետ ևյալ ի րա վա կան 
ակ տե րը`
•	 «Տ նային ու սուց ման ի րա վունք վե-

րա պա հող հի վան դու թյուն նե րի 
ցան կը սահ մա նե լու և ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 2006 թվա կա նի հոկ-
տեմ բե րի 26-ի N1506-Ն ո րո շում 
ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին» 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա-
նի նոյեմ բե րի 19-ի N1330-Ն ո րո-
շու մը.

•	 «Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե-
խա նե րի հա մար սահ ման ված 
ֆի նան սա վոր ման բարձ րաց ված 
չա փա քա նա կի սանդ ղա կը` ը ստ 
ե րե խայի կա րի քի ծան րու թյան աս-
տի ճա նի սահ մա նե լու, ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 2005 թվա կա նի օ գոս-
տո սի 25-ի N1365-Ն ո րոշ ման մեջ 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու 
և 2011 թվա կա նի հուն վա րի 27-ի 
N46-Ն ո րո շում ու ժը կորց րած ճա-
նա չե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 2017 թվա կա նի փետր վա րի 
16-ի N141-Ն ո րո շու մը.

•	 « Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը 
սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա-

րու թյան 2016 թվա կա նի հոկ տեմ-
բե րի 13-ի N1047-Ն ո րո շու մը.

•	 « Տա րած քային ման կա վար ժա հո-
գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ-
րոն նե րի գոր ծու նե ու թյան ֆի նան-
սա վոր ման կար գը հաս տա տե-
լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2016 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22-ի 
N968-Ն ո րո շու մը.

•	 « Հան րա պե տա կան և տա րած-
քային ման կա վար ժա հո գե բա նա-
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն նե րի 
օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյուն նե րը 
և ցան կը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 2016 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 13-ի N1058-ն ո րո շու-
մը: 
Ե րե խայի կր թու թյան ա ռանձ նա-

հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քի գնա-
հատ ման գոր ծըն թա ցը կա նո նա կար-
գե լու նպա տա կով հաս տատ վել են 
նաև`
• «Ե րե խայի կր թու թյան ա ռանձ-

նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քի 
վե րա բե րյալ վկա յագ րի տի պային 
ձևը հաս տա տե լու, ՀՀ կր թու թյան 
և գի տու թյան նա խա րա րի 2010 
թվա կա նի օ գոս տո սի 6-ի N1281-Ն 
և 2009 թվա կա նի նոյեմ բե րի 11-ի 
N927-Ն հրա ման ներն ու ժը կորց-
րած ճա նա չե լու մա սին» ՀՀ կր թու-
թյան և գի տու թյան նա խա րա րի 
2016 թվա կա նի օ գոս տո սի 23-ի 
N825-Ն հրա մա նը.

•	 « Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը 
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հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կր թու-
թյան և գի տու թյան նա խա րա րի 
2016 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23-ի 
N1202-Ա/2 հրա մա նը,  (նոր չա փա-
նիշ նե րը մշակ վել են Հա մաշ խար-
հային ա ռող ջա պա հա կան կազ մա-
կեր պու թյան ֆունկ ցի ա նե րի մի-
ջազ գային դա սա կարգ ման հի ման 
վրա.

•	 «Կր թու թյան կազ մա կերպ ման 
ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադր ման կար գը հաս տա տե-
լու մա սին» ՀՀ կր թու թյան և գի տու-
թյան նա խա րա րի  2017 թվա կա նի 
ապ րի լի 13-ի N370-Ն հրա մա նը:
 Հա մընդ հա նուր նե րա ռա կա նու-

թյան ան ցու մը նոր է սկս վել և դեռևս 
վաղ է գնա հա տա կան ներ տա լը, բայց 
առ կա են ո րո շա կի մտա հո գու թյուն-
ներ։ Մաս նա վո րա պես, հան րակր-
թա կան դպ րոց նե րում սո վո րող հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը 
շա րու նա կում են ա ռանձ նաց վել մյուս 
ե րե խա նե րից։ Բազ մա թիվ դպ րոց նե-
րում ե րե խա նե րին պի տա կա վո րում են 
« նե րա ռա կան ե րե խա ներ» ար տա հայ-
տու թյամբ։ Թեև ի րա կա նաց վում են 
վե րա պատ րաս տում եր դպ րոց նե րի 
տնօ րեն նե րի, ու սու ցիչ նե րի հա մար, 
բայց դեռևս պարզ չէ, թե որ քա նով են 
դրանք ար դյու նա վետ, որ քա նով են 
ու սու ցիչ նե րը կա րո ղա նում ար դյու նա-
վետ կի րա ռել նե րա ռա կա նու թյու նը։ 
Լուրջ ա նե լիք ներ կան նաև ու սուց չի 

43 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N1 արձանագրային որոշման Հավելված N1:

օգ նա կա նի հաս տիքն ա ռա վե լա պես 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու ու ղ ղու-
թյամբ։ 

Առ կա են նաև կր թու թյան ի րա-
վուն քի ի րաց ման խն դիր ներ։ 2016 
թվա կա նին Պաշտ պա նին ու ղղ ված 
դի մում-բո ղո քով Եր ևա նի լսո ղու թյան 
խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա տուկ կր թա հա մա լի րում սո վո րող 
ե րե խա նե րի մի խումբ ծնող ներ բարձ-
րա ձայ նել են կր թա հա մա լի րում բա ցի 
ռու սե րե նից այլ օ տար լե զու չդա սա-
վան դե լու խն դի րը: Դի մու մի ու սում-
նա սի րու թյան ըն թաց քում պարզ վել է, 
որ հան րակր թա կան հիմ ա կան ը նդ-
հա նուր, մաս նա գի տաց ված և ո րոշ 
հա տուկ պե տա կան ծրագ րեր ի րա-
կա նաց նող ու սում ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի 2016-2017 ու սում ա կան 
տար վա օ րի նա կե լի ու սում ա կան 
պլան նե րով նա խա տես ված է ան գլե-
րեն լեզ վի ու սու ցում, մինչ դեռ լսո ղու-
թյան խան գա րում եր ու նե ցող ե րե-
խա նե րի հան րակր թա կան հա տուկ 
կր թա հա մա լի րի օ րի նա կե լի ու սում ա-
կան պլա նով այն չի նա խա տես վում43: 

Կոն վեն ցի այի 24-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ մաս նա կից պե տու թյուն նե-
րը ճա նա չում են հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց կր թու թյան ի րա-
վուն քը: Մի ա ժա մա նակ, կր թու թյան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա-
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ու սուց ման 
կազ մա կերպ ման սկզ բունք նե րից է 
այն, որ կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
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պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե-
խա նե րը մյուս նե րի հետ հա վա սար 
ի րա վունք ներ ու նեն հան րակր թա կան 
հաս տա տու թյան ը նտ րու թյան և պար-
տա դիր պե տա կան կր թա կան ծրագ-
րե րի յու րաց ման հար ցում: Մինչ դեռ, 
ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա-
րա րու թյու նը նշ ված խնդ րի կա պակ-
ցու թյամբ հայտ նել է, որ հան րակր թա-
կան հիմ ա կան հա տուկ պե տա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող հան րակր-
թա կան ու սում ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի 2016-2017 ու ս տար վա 
օ րի նա կե լի ու սում ա կան պլան նե րի 
մայ րե նի (հայե րեն) լեզ վից բա ցի նա-
խա տես ված է նաև « Ժես տե րի լե զու» 
և « Ռու սաց լե զու» ա ռար կա նե րի դա-
սա վան դում: Հայտ նել են նաև, որ 
նոր օ տար լեզ վի ու սու ցու մը կա րող է 
ա ռա ջաց նել ու սում ա ռու թյան լրա ցու-
ցիչ դժ վա րու թյուն ներ և գրե թե ան-
հաղ թա հա րե լի խն դիր ներ լսո ղու թյան 
խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րի մեծ 
մա սի հա մար: Մի ա ժա մա նակ, կր-
թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի` 
մյուս նե րի հետ հա վա սար ի րա վունք-
ներ ու նե նա լու մա սին դրույ թի հետ 
կապ ված նշել են, որ այդ ի րա վունքն 
այս դեպ քում ի րաց ված է, քա նի որ 
ու սում ա կան պլա նի բո վան դա կու-
թյու նը հա մա պա տաս խա նում է « Հան-
րակր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի և 
Հան րակր թու թյան պե տա կան չա փո-
րոշ չի պա հանջ նե րին: « Հան րակր-
թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ հան րակր թու թյան բնա գա-
վա ռում պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում 
է հան րակր թու թյան հա վա սար հնա-
րա վո րու թյուն նե րը, մատ չե լի ու թյու նը, 
շա րու նա կա կա նու թյու նը, հա ջոր դա-
կա նու թյու նը և հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը սո վո րող նե րի զար գաց ման 
մա կար դա կին, ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին ու պատ րաստ վա ծու-
թյան աս տի ճա նին: Մի ա ժա մա նակ, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի 
ապ րի լի 8-ի N 439-Ն ո րոշ ման « Հան-
րակր թու թյան պե տա կան չա փո րո շիչ» 
վեր տա ռու թյամբ 2-րդ Հա վել վա ծի՝ 
« Հան րակր թա կան ծրագ րե րի ա ռար-
կա յա ցան կի ձևա վոր ման հիմ ա կան 
սկզ բունք նե րը» վեր տա ռու թյամբ» III-
րդ բաժ նի 13-րդ կե տի հա մա ձայն, 
միջ նա կարգ հան րակր թա կան ը նդ հա-
նուր պե տա կան ծրագ րում «Օ տար լե-
զու ներ» բնա գա վա ռը ներ կա յաց վում է 
եր կու լեզ վով: Օ տար լե զու նե րի ը նտ-
րու թյան կարգն ու ը ստ դա սա րան նե-
րի դրանց դա սա վանդ ման հեր թա կա-
նու թյու նը սահ ման վում են օ րի նա կե լի 
ու սում ա կան պլա նով: Սահ ման վում է 
նաև, որ հան րակր թա կան հա տուկ և 
մաս նա գի տաց ված պե տա կան ծրագ-
րե րի ա ռար կա յա ցան կը մշա կում է 
կր թու թյան պե տա կան կա ռա վար ման 
լի ա զոր ված մար մի նը՝ հան րակր թա-
կան ը նդ հա նուր պե տա կան ծրագ րի 
ա ռար կա յա ցան կի հի ման վրա` հաշ-
վի առ նե լով սո վո րող նե րի զար գաց-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու 



89

ծրագ րի մաս նա գի տա կան ու ղղ վա-
ծու թյու նը: Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ ԿԳ 
նա խա րա րի՝ « Հան րակր թա կան հիմ-
նա կան ը նդ հա նուր, մաս նա գի տաց-
ված և հա տուկ պե տա կան ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նող ու սում ա կան 287 
հաս տա տու թյուն նե րի 2016-2017 ու-
սում ա կան տար վա օ րի նա կե լի ու-
սում ա կան պլան ներ հաս տա տե լու 
մա սին» 2016 թվա կա նի հու նի սի 27-ի 
N 670-Ն հրա մա նի 3-րդ Հա վել վա-
ծով հաս տատ ված Հան րակր թա կան 
հա տուկ ու սում ա կան հաս տա տու-
թյան ու սում ա կան պլան նե րի ը նդ-
հան րա կան պար զա բա նում ե րի 7-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ օ տար լեզ վի ը նտ-
րու թյան կար գը սահ ման ված է հան-
րակր թա կան հիմ ա կան ը նդ հա նուր 
պե տա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 
ու սում ա կան հաս տա տու թյան ու-
սում ա կան պլա նի (նշ ված հրա մա-
նով հաս տատ ված Հա վել ված 1)՝ հաս-
տա տու թյան ու սում ա կան պլան նե րի 
ը նդ հան րա կան պար զա բա նում ե րի 
«Օ տար լեզ վի ը նտ րու թյան կարգ»-ո-
ւմ: Նշ ված կար գի հա մա ձայն՝ հան-
րակր թա կան հիմ ա կան ը նդ հա նուր 
պե տա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 
ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
դա սա վանդ վում է եր կու օ տար լե զու, 
ո րոն ցից ա ռա ջի նը ռու սե րենն է, մյու-
սը՝ ան գլե րեն, ֆրան սե րեն, գեր մա նե-
րեն կամ որ ևէ այլ լե զու:  

Ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի շեն քե րի մեծ մա սը հար մա րեց ված 
չեն հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե-

խա նե րի հա մար։ Եր ևա նի Մա լա թի ա-
Սե բաս տի ա վար չա կան շր ջա նի N 92 
նե րա ռա կան ման կա պար տեզ հա ճա-
խում են կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա-
կում հայտն ված, այդ թվում մտա վոր 
և ֆի զի կա կան զար գաց ման  ծանր  
խան գա րում եր ու նե ցող մինչև 6 տա-
րե կան մի ջի նը 24 ե րե խա ներ, ո րոնց 
մա տուց վում են բազ մա մաս նա գի-
տա կան ծա ռա յու թյուն ներ: Այ դու հան-
դերձ, նա խադպ րո ցա կան կր թու թյու-
նը մատ չե լի չէ հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի հա մար։ Ը ստ Ազ-
գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
տվյալ նե րի,  2016-2017 թվա կան նե րի 
ու սում ա կան տա րում դպ րո ցից դուրս 
մա ցած 260 ե րե խա նե րից մի այն 
10-ը դուրս են մա ցել հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե նա լու պատ ճա ռով։ Այ դու-
հան դերձ, այս տվյալ նե րը լրա ցու ցիչ 
ճշգրտ ման կա րիք ու նեն։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված զար-
գա ցում ե րը, գտ նում ե նք, որ Կո մի-
տե ի ա ռա ջար կու թյու նը մա սամբ է 
կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	  Հա մընդ հա նուր նե րա ռա կա նու-
թյան ան ցման գոր ծըն թա ցում հիմ-
նա կան շեշ տը դնել ու սու ցիչ նե րի 
մաս նա գի տա կան վե րա պա տատ-
րաստ ման վրա։ Ու սուցչ նե րին ար-
դյու նա վետ մո տե ցում եր ա ռա-
ջար կե լուց է մե ծա պես կախ ված 
հա մընդ հա նուր նե րա ռա կա նու-
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թյան հա ջո ղու թյու նը։ 
•	 Ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե-

րի շեն քե րը և ու սում ա կան ծրագ-
րե րը մատ չե լի դարձ նել հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա մար։

•	  Կար ևո րել նա խադպ րո ցա կան կր-
թու թյան ո լոր տում նե րա ռա կան 
կր թու թյան ա պա հո վու մը՝ հաշ վի 
առ նե լով վաղ ման կու թյան կր թու-
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը։

•	  Հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա գոր ծել 
Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան-
ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն-
վեն ցի այի, 24-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րը՝ հա ղոր դակց մանն ու ղղ-
ված հա մա պա տաս խան նյու թեր, 
տեխ նի կա և ձևեր ա պա հո վե լու ու ղ-
ղու թյամբ: Մաս նա վո րա պես՝ կույր 
և/ կամ խուլ ե րե խա նե րը պետք է 
ստա նան ի րենց կր թու թյու նը ու-
սու ցիչ նե րի կող մից ցու ցա բեր վող 
ա մե նա պատ շաճ հա ղոր դակց ման 
մի ջոց նե րով: Կր թա կան հա մա-
կար գում պետք է լի նեն ու սու ցիչ-
ներ, ով քեր սա հուն տի րա պե տում 
են Բրայ լին և նշան նե րի լեզ վին: 

•	 Ա պա հո վել միչ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի, հա-
ման քային սո ցի ա լա կան ա ջակ-
ցու թյան կենտ րոն նե րի և ա ռող ջա-
պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
միջև՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
կամ կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա-
կում հայտն ված ե րե խա նե րի ան-

հա տա կա նաց ված ա ջակց ման 
ծրա գիր մշա կե լու և ի րա կա նաց նե-
լու հա մար:

4)  ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ  
ՈՒ ՆԵ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱՐ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՂ  

ԾՐԱԳ ՐԵՐ

 Ի րա կա նաց վում են  հաս ցե ա կան 
ծրագ րեր` ու ղղ ված  հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող ան ձանց (ե րե խա նե րի) 
վե րա կանգն մա նը, նրանց ո րո շա կի 
խն դիր նե րի լուծ մանն ու սո ցի ա լա-
կան նե րառ մա նը: Մաս նա վո րա պես, 
պե տա կան նպա տա կային ծրագ րե րի 
շր ջա նակ նե րում հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րին տրա մադր-
վում են պրո թե զաօր թո պե դիկ և վե-
րա կանգ նո ղա կան պա րա գա ներ, այդ 
թվում  վե րին և ստո րին վեր ջույթ նե րի 
պրո թեզ ներ, օր թեզ ներ, սեղ մի րան-
ներ, քայ լակ ներ, հե նակ ներ, օր թո պե-
դիկ կո շիկ ներ, պրո թե զի կո շիկ ներ, 
գուլ պա ներ, ձեռ նոց ներ,  աչ քի պրո-
թեզ ներ, լսո ղա կան սար քեր, հաշ ման-
դա մի սայ լակ ներ և այլն: 

Ան ձի կա րի քին հա մար ժեք սո ցի-
ա լա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լու 
նպա տա կով պրո թե զաօր թո պե իկ և 
վե րա կանգ նո ղա կան պա րա գա նե րի 
տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում պար-
բե րա բար ի րա կա նաց վում են բա րե-
փո խում եր: Այս պես, ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան 2017 թվա կա նի սեպ տեմ բե-
րի 7-ի N 1151-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն, 
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լսո ղա կան սար քե րը և հաշ ման դա մի 
սայ լակ նե րը կտ րա մադր վեն պե տա-
կան հա վաս տագ րե րի հի ման վրա: Ի 
տար բե րու թյուն մր ցու թային ըն թա ցա-
կար գե րի, ո րը պար տադ րում է կոնկ-
րետ տե սա կի պա րա գայի հատ կա ցում 
նա խա պես մր ցույ թով հաղ թած կազ-
մա կեր պու թյու նից, հա վաս տագ րե րը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս մար դուն 
ը նտ րել այն կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը 
կա րող է հատ կաց նել իր կա րի քին 
հա մար ժեք պա րա գան: Գոր ծըն թա ցը 
կրե լու է շա րու նա կա կան բնույթ:

 Կար ևո րե լով հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձանց սո ցի ա լա կան ծա-
ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող ցե րե-
կային կենտ րոն նե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը` պե տա կան ա ջակ ցու թյուն է ցու-
ցա բեր վում, օ րի նակ, «Փր կու թյուն», 
« Լի ար ժեք կյանք», «Իմ ու ղին» հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին: 
Ցե րե կային  կենտ րոն նե րում խնամ քի 
և սո ցի ա լա կան այլ ծա ռա յու թյուն նե-
րի մա տու ցու մը նպաս տում է ոչ մի այն 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի սո ցի ա լա կան նե րառ մա նը, այլև 
նրա՝ ըն տա նի քում ապ րե լու և նրանց 
ըն տա նիք նե րի ան դամ ե րի զբաղ վա-
ծու թյան հար ցե րի կար գա վոր մա նը: 

« Հույ սի կա մուրջ» հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյու նը չորս ցե-
րե կային կենտ րո նում / Դի լի ջան, Իջ-
ևան, Նոյեմ բե րյան, Բերդ/ պե տա կան 
ա ջակ ցու թյամբ ծա ռա յու թյուն ներ է 
մա տու ցում կյան քի դժ վա րին ի րա վի-
ճա կում հայտն ված և հաշ ման դա մու-

թյուն ու նե ցող ե րե խայի: 
Այ դու հան դերձ, մա տուց վող ծա-

ռա յու թյուն նե րը հա սա նե լի չեն հատ-
կա պես գյու ղաբ նակ և մար զաբ նակ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի հա մար։ Ծնող նե րը ստիպ ված են 
հս կա յա կան գու մար ծախ սել ծա ռա-
յու թյուն մա տու ցող հաս տա տու թյուն 
ե րե խային հասց նե լու հա մար։ Կան 
մտա հո գու թյուն ներ ան վճար հատ-
կաց վող սար քե րի, մի ջոց նե րի ո րա կի 
հետ կապ ված։ Կո մի տե ի վե րը նշ ված 
ա ռա ջար կու թյու նը մա սամբ է  կա-
տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	  Բա ցա ռել հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րին ա նո րակ 
կամ վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի, 
սար քա վո րում ե րի, պա րա գա-
նե րի մա տու ցու մը։ Այս ի մաս տով 
ա ռա ջարկ վում է զար գաց նել մշ-
տա դի տարկ ման մե խա նիզմ, ո րը 
թույլ կտա ծա ռա յու թյան ո րա կին 
վե րա բեր վող նվա զա գույն պա-
հանջ ներ սահ մա նել և գնա հա տել 
տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի 
և պա րա գա նե րի ո րա կը: Ի նչ պես 
նաև թույլ կտա տե ղե կու թյուն ու նե-
նալ տրա մադր ված և ան հրա ժեշտ 
ծա ռա յու թյուն նե րի ծա վա լի և վճա-
րո վի տրա մադր վող ծա ռա յու թոյւն-
նե րի մա սին:

•	  Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում 
հայտն ված և հաշ ման դա մու թյուն 



92

ու նե ցող ե րե խա նե րին մա տուց-
վող ծա ռա յու թյուն նե րը հա սա նե լի 
դարձ նել բո լոր մար զե րում։

•	  Սահ մա նել ծա ռա յու թյուն նե րի մա-
տուց ման մի նի մում չա փա նիշ ներ և 
ի րա կա նաց նել ծա ռա յու թյուն նե րի 
ո րա կի մշ տա դի տար կում: 

2. Ա ՌՈՂ ՋՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 
Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ  

ԾԱ ՌԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

Իր դի տար կում ե րում կո մի տեն 
ող ջու նել է Ա նվ ճար ծնն դօգ նու թյան 
պե տա կան հա վաս տագ րի 2008 թվա-
կա նի ծրա գի րը և Ե րե խա նե րի հա-
վաս տագ րի 2011 թվա կա նի ծրա գի րը, 
ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են մոր և 
ման կան ա ռող ջու թյան բա րե լավ մա-
նը: Կո մի տեն նաև ող ջու նել է Միկ րո-
տար րե րով և վի տա մին նե րով ցո րե նի 
ա լյու րի հարս տաց ման 2011 թվա կա-
նի հայե ցա կար գի և Պա րե նային ան-
վտան գու թյան հայե ցա կար գի և 2010-
2015 թվա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ծրագ րի հաս տա տու մը: 

Իր դի տար կում ե րում կո մի տեն 
մտա հո գու թյուն է հայտ նել հետ ևյալ 
հար ցե րի շուրջ՝
ա. քա ղա քային և գյու ղա կան բնա-

կա վայ րե րի միջև առ կա են ա ռող-
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա սա նե լի ու թյան է ա կան տար բե-
րու թյուն ներ, քա նի որ ո րոշ ծա ռա-
յու թյուն ներ, օ րի նակ՝ ին տեն սիվ 
նե ո նա տալ խնամ քի ծա ռա յու թյուն-

նե րը, առ կա են մի այն մայ րա քա-
ղա քում.

բ. չնա յած նո րած նային մա հա ցու-
թյան կր ճատ ման ա ռու մով ու նե-
ցած ձեռք բե րու մե րին, նե ո նա տալ 
և պե րի նա տալ մա հա ցու թյան 
ցու ցա նիշ նե րը մում են բարձր՝ 
պայ մա նա վոր ված նե ո նա տալ բա-
ժան մունք նե րում սար քա վո րու մե-
րի ան բա վա րա րու թյամբ և աշ խա-
տող նե րի ոչ բա վա րար մաս նա գի-
տա կան պատ րաստ վա ծու թյամբ.

գ. ոչ պաշ տո նա կան (չձ ևա կերպ վող) 
վճա րու մե րը լայն տա րա ծում ու-
նեն, հատ կա պես՝ հի վան դա նո-
ցային պայ ման նե րում, ին չը խո չըն-
դո տում է ան վճար բու ժօգ նու թյան 
հա սա նե լի ու թյա նը.

դ. չկան բա վա րար թվով ո րա կա-
վոր ված բու ժաշ խա տող ներ, ով-
քեր կու նե նային մոր և ման կան 
ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման բա վա րար փորձ թե՛ 
պրո ֆի լակ տի կայի, թե՛ ար տա քին 
բուժ ման ծա ռա յու թյուն նե րի կամ՝ 
հի վան դա նոց նե րում բու ժում ի րա-
կա նաց նե լու ա ռու մե րով. 

ե. չնա յած սնուց ման ո լոր տում ու-
նե ցած է ա կան ձեռք բե րու մե րին, 
կա նանց և ե րե խա նե րի շր ջա նում 
թերս նուց ման խն դիր նե րը շա րու-
նա կում են լայն տա րա ծում ու նե-
նալ, հատ կա պես՝ գյու ղա կան շր-
ջան նե րում, և գի րու թյան բարձր 
ցու ցա նիշ է նկատ վում մինչև 5 
տա րե կան ե րե խա նե րի շր ջա նում: 
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 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 38)՝
 •	 ա պա հո վել ա ռող ջա պա հա կան բո-

լոր ծա ռա յու թյուն նե րի հա վա սար 
հա սա նե լի ու թյու նը, մաս նա վո րա-
պես՝ ար դար կեր պով ա պա հո վել 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյու նը հղի ու-
թյան, ծնն դա բե րու թյան ըն թաց-
քում, նե րա ռյալ՝ շտապ ծնն դօգ-
նու թյան և նե ո նա տալ շր ջա նում 
նո րած նի խնամ քի տես քով, ի նչ-
պես նաև՝ բա վա րար ռե սուրս ներ 
ա պա հո վել գյու ղա կան բնա կա-
վայ րե րում շտապ բու ժօգ նու թյան 
և վե րա կեն դա նաց ման ծա ռա յու-
թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար. 

•	 ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու-
թյուն նե րին տրա մադ րել բա վա րար 
նյու թա տեխ նի կա կան մի ջոց ներ, 
պա րա գա ներ և սար քա վո րում-
ներ, մաս նա վո րա պես՝ նե ո նա տալ 
բա ժան մունք նե րում, ի նչ պես նաև՝ 
կազ մա կեր պել աշ խա տող նե րի 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս-
տու մը.

•	  վե րաց նել ան վճար ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց 
կա տար վող բո լոր ոչ պաշ տո նա-
կան վճա րում ե րը, և ստեղ ծել այս 
պա հան ջը չկա տա րե լու դեպ քե րի 
մա սին հա ղոր դում եր ներ կա յաց-
նե լու և մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու 
գաղտ նի հա մա կարգ. 

•	 մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ ա պա հո վե լու 
ե րե խա նե րի ա ռող ջա պա հու թյան 
հա մար պա տաս խա նա տու ա ռող-

ջա պա հա կան բո լոր մաս նա գետ-
նե րի պատ շաճ ո րա կա վո րու մը և 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա-
ծու թյու նը. 

•	 շա րու նա կել հղի կա նանց, նո րա-
ծին նե րի, նա խադպ րո ցա կան տա-
րի քի ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի 
սնուց ման վի ճա կի բա րե լավ մանն 
ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ-
րե րի և հայե ցա կար գե րի ի րա կա-
նա ցու մը, հատ կա պես՝ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում: Դա նե րա ռում 
է ա ռողջ սնն դի սո վո րու թյուն նե րի 
տա րա ծու մը, շա քա րով հա րուստ 
ըմ պե լիք նե րի և վե րամ շակ ված 
ա րագ սնն դի ա վե լորդ սպառ ման 
նվա զե ցու մը, քա նի որ դա նպաս-
տում է ե րե խա նե րի շր ջա նում գի-
րու թյան խն դիր նե րի սրաց մա նը: 

1) Ա ՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ  
ԾԱ ՌԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  

ՔԱ ՂԱ ՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒ ՂԱ ԿԱՆ 
ԲՆԱ ԿԱ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻՆ

 Առ կա է ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան տար-
բե րու թյուն քա ղա քային և գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րի միջև, ին չի մա սին են 
վկա յում նաև մի շարք ու սում ա սի րու-
թյուն ներ: Այս պես, 2015 թվա կա նին 
ՄԱԿ-ի Բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի 
« Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հզո-
րա ցում» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում՝ ՀՀ 
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մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
աշ խա տա կազ մի հետ հա մա գոր ծակ-
ցու թյամբ ի րա կա նաց ված « Հա յաս-
տա նում սե ռա կան և վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջու թյան ի րա վունք նե-
րի ի րաց ման վե րա բե րյալ հան րային 
հե տա զո տու թյան» շր ջա նակ նե րում 
այ ցեր են կա տար վել ՀՀ մի շարք 
բժշ կա կան հաս տա տու թյուն ներ:44 Ու-
սում ա սի րու թյու նը ցույց է տվել, որ 
գյու ղե րում և քա ղաք նե րում առ կա է 
ա ռող ջա պա հա կան ո րոշ ծա ռա յու-
թյուն նե րի տար բե րու թյուն. ո րոշ ծա-
ռա յու թյուն ներ չեն մա տուց վում գյու-
ղե րում, ու ս տի կա նայք ստիպ ված են 
լի նում այ ցե լել մո տա կա քա ղաք ներ: 

Մեկ այլ ու սում ա սի րու թյան շր ջա-
նակ նե րում մի շարք բժշ կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ կար ծիք են հայտ նել, որ շտա պօգ-
նու թյան կա յան նե րի տե ղա բաշ խու մը 
ճիշտ կա տար ված չէ: Բա ցի այդ, որ-
պես խն դիր՝ այդ ու սում ա սի րու թյամբ 
բարձ րա ձայն վել է նաև բրի գադ նե րի 
քա նա կի հար ցը: Հարց մա նը մաս նակ-
ցած ո րոշ բու ժաշ խա տող ներ նշել են, 
որ մեկ բրի գա դը սպա սար կում է 60 
կմ շա ռավ ղով տա րածք, ին չը ե ղած 
ռե սուրս նե րով հնա րա վոր չէ ա պա-
հո վել, ին չի ար դյուն քում հնա րա վոր է 
շտա պօգ նու թյան ու շա ցում մինչև եր-
կու ժամ և ա վել ժամ կե տով45: 

Ն շյալ խն դիր նե րի լուծ ման ու ղ ղու-
թյամբ ձեռ նարկ վել են ո րո շա կի քայ-

44 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2IORuyW:
45 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://transparency.am/files/publications/1515577747-0-615102.pdf:

լեր: Այս պես, ը ստ ՀՀ ա ռող ջա պա հու-
թյան նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի՝ 
վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տու-
թյան 9 մար զային բուժ հաս տա տու-
թյուն վե րա նո րոգ վել է, ստեղծ վել են 
ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով 
հա գե ցած խա ռը (մե ծե րի և ման կա-
կան) վե րա կեն դա նաց ման բա ժան-
մունք ներ, ստեղծ վել և հա գեց վել է 3 
միջ մար զային նշա նա կու թյան ման-
կա կան վե րա կեն դա նաց ման բա ժան-
մունք, տրա մադր վել են նո րա ծին նե րի 
խնամ քի և ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու-
թյան սար քա վո րում եր: Ա վե լին, 2016 
թվա կա նին կա ռուց ված՝ ՀՀ Սյու նի-
քի մար զի Մեղ րու ԲԿ-ի թե րապև-
տիկ բա ժան մուն քում նե րառ ված է 10 
ման կա կան մահ ճա կալ: Կենտ րո նի 
վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քը 
հա գեց վել է ե րե խա նե րի ին տեն սիվ 
բու ժօգ նու թյան հա մար նա խա տես-
ված սար քա վո րում ե րով: Ը ստ նա-
խա րա րու թյան տվյալ նե րի՝ վե րոն շյալ 
ԲԿ-ի ման կա բար ձա գի նե կո լո գի ա կան 
բա ժան մունք նե րում գոր ծում է նո-
րա ծին նե րի ին տեն սիվ թե րա պի այի 
ծա ռա յու թյու նը՝ հա գե ցած ժա մա նա-
կա կից սար քա վո րում ե րով, մաս նա-
վո րա պես՝ նո րա ծին նե րի ին տեն սիվ 
թե րա պի այի հա մար նա խա տես ված 
սե ղան` տա քա ցու ցի չով, նո րա ծին նե-
րի թո քե րի ար հես տա կան օ դա փո-
խու թյան սարք, հե տա զոտ ման լամպ, 
ին ֆու զո մատ ներ և այլ: 
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Բա ցի դրա նից, Ա ռող ջա պա հու-
թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի հա-
մա ձայն՝ Ե ՊԲՀ-ի « Մու րա ցան»  բժշ-
կա կան հա մա լի րում գոր ծող նո րած-
նային ան հե տաձ գե լի բու ժօգ նու թյան 
ծա ռա յու թյունն հա մալր վել է 2 ռե ա նի-
մո բի լով, ի սկ վեր ջի նիս նո րած նային 
վե րա կեն դա նաց ման մաս նա գետ նե րի 
ներգ րավ մամբ ներդր վել է շուր ջօ րյա 
24/7  խորհր դատ վու թյան հա մա կարգ 
բո լոր հի վան դա նոց նե րի հա մար: 
Հան րա պե տու թյան 35 բուժ հաս տա-
տու թյուն  ա պա հով վել է ան վճար հե-
ռա խո սային և ին տեր նե տային կա-
պով` « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցային 
հա մա լի րում հիմ ված 24/7-ի մաս նա-
գետ նե րից խորհր դատ վու թյուն ստա-
նա լու հա մար: 

Ա վե լին, նա խա րա րու թյան կող մից 
տրա մադր ված տվյալ նե րը փաս տում 
են, որ հան րա պե տու թյան ծնն դատ նե-
րում պտ ղի սր տի կրի տի կա կան բնա-
ծին ա րատ նե րի վաղ հայտ նա բեր ման 
սկ րի նին գի ներդր ման նպա տա կով  
նո րա ծին նե րի խնամք և բու ժօգ նու-
թյուն ի րա կա նաց նող հան րա պե տու-
թյան բո լոր բա ժան մունք նե րին տրա-
մադր վել են պուլս-օք սի մետ րեր:

 Մի ջո ցա ռում եր ի րա կա նաց վել 
են մաև այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ա ջակ ցու թյամբ: Ը ստ Ա ռող ջա պա-
հոթ ւյան նա խա րա րու թյան տվյալ նե-
րի՝ Վիժն կազ մա կեր պու թյան կող մից 
Սի սի ա նի, Գո րի սի, Կա պա նի, Գա վա-

46 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/am/?nid=80&id=1819:
47 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://armstat.am/file/article/poverty_2013a_4.pdf: 

ռի, Վար դե նի սի, Ճամ բա րա կի բուժ-
հաս տա տու թյուն նե րին տրա մադր վել 
են նո րած նային խնամ քի և ին տեն սիվ 
թե րա պի այի, նա խածնն դյան խնամ քի 
և պտ ղի ախ տո րոշ ման հա մար ան-
հրա ժեշտ սար քա վո րում եր: Ա վե լին, 
« Վի վա-Սելլ» ըն կե րու թյան կող մից 9 
մար զային և Եր ևա նի 2 ծնն դատ նե րին 
տրա մադր վել են նո րա ծին նե րի վե րա-
կեն դա նաց ման և ին տեն սիվ խնամ քի 
հա մար ան հրա ժեշտ սար քա վո րում-
ներ: 

Ըստ « Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան 
պատ կե րը և աղ քա տու թյու նը» 2016 
թվա կա նի զե կույ ցի՝ մինչև 5 տա րե-
կան ե րե խա ու նե ցող տնային տն տե-
սու թյուն նե րի 36.9%-ը պրո ֆի լակ տիկ 
զնն ման կամ հետծնն դյան խորհր-
դատ վու թյան հա մար հե տա զո տու թյա-
նը նա խոր դող մեկ ա մս վա ըն թաց քում 
ե րե խա նե րին բե րել են պո լիկ լի նի կա, 
ի սկ չհա ճախ ման պատ ճառ նե րը (պա-
տաս խան նե րի նկատ մամբ) բաշխ վել 
են հետ ևյալ կերպ` ծա ռա յու թյուն ներն 
ան հրա ժեշտ չեն` 95.7%, բուժս պա-
սարկ ման ո րա կը ան բա վա րար է` 
0.6%, շատ հե ռու է`   0.5%, շատ թանկ 
է` 0.6%, բուժ հաս տա տու թյու նը փակ է` 
0.0%46: 2012 թվա կա նի հա մե մատ ար-
ձա նագր վել է ո րո շա կի հե տըն թաց։ 
Ե թե 2012 թվա կա նին ո րակն ան բա-
վա րար են գնա հա տել հարց ված նե րի 
0.2%-ը47, ա պա 2016 թվա կա նին՝ այդ 
ցու ցա նի շը կազ մել է 0.6%։ 2012 թվա-
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կա նին հարց ված նե րը 0.1%-ն է ծա ռա-
յու թյուն նե րը թանկ գնա հա տել, ի սկ 
2016-ի ն՝ 0.6%-ը 48։ 

Չ նա յած ձեռ նարկ ված վե րոն շյալ 
քայ լե րի՝ քա ղա քայի և գյու ղա կան հա-
մայնք նե րի միջև առ կա բժշ կա կան 
ո րոշ ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա մա-
չափ հա սա նե լի ու թյան հար ցը դեռևս 
հա մա կար գային ա ռու մով լու ծում չի 
ստա ցել: Սույն զե կույ ցի մշակ ման 
ըն թաց քում ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի 
հետ ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե-
րի ժա մա նակ վեր ջին ներս նշել են, որ 
ե րկ րում գոր ծող նո րած նային բա ժան-
մունք ներ ու նե ցող ո րոշ հաս տա տու-
թյուն ներ ա նար դյու նա վետ են ո րա կի 
տե սան կյու նից։  Մաս նա վո րա պես, 
փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով, գյու ղե-
րում ման կա բույժ նե րը պար բե րա բար 
չեն այ ցե լում նո րա ծին նե րին՝ տրանս-
պոր տային խն դիր նե րի պատ ճա ռով։ 
Ար դյուն քում, նո րած նին այ ցե լում է 
տե ղի բժիշ կը կամ բուժ քույ րը։ 

Ա վե լին, նշ վել է նաև, որ գյու ղե րի 
բնա կիչ նե րը նո րա ծին նե րին տա նում 
են Եր ևան, ա ռանց տե ղի ման կա բույ-
ժին ի րա զե կե լու կամ նրա հետ խորհր-
դակ ցե լու, այն պա րա գա յում, ե րբ կա-
րե լի է խորհր դակ ցել վեր ջի նիս հետ 
և ե րե խային տե ղա փո խել օ րի նակ 
Եր ևան ու ղեգ րի առ կա յու թյան պա րա-
գա յում: Ստաց վում է, որ առ կա է նաև 
ան վս տա հու թյուն, ո րի պատ ճա ռով 
լի ար ժեք չի գոր ծում ու ղեգր ման հա-
մա կար գը։ Փոր ձա գետ նե րը բարձ րա-

48 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/am/?nid=80&id=1819:

ձայ նել են նաև նո րա ծին նե րի՝ Եր ևան 
տե ղա փո խու թյան կա տար ման խն-
դիր նե րը, նշե լով, որ այն կա տար վում 
է ավ տո մե քե նա նե րով կամ Շտապ օգ-
նու թյան մե քե նա նե րով՝ ռե ա նի մո բիլ-
նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով։

 Փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով, շր-
ջան նե րում գտն վող հաս տա տու-
թյուն նե րում չկան բա վա րար թվով 
սար քա վո րում եր և մաս նա գետ ներ՝ 
ռիս կային հղի ու թյու նը վաղ շր ջա նում 
ախ տո րո շե լու և մի ջոց ներ ձեռ նար կե-
լու հա մար։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ կա րե լի է 
եզ րա հան գել, որ  դեռևս խն դիր է 
գյու ղա կան վայ րե րում ա ռող ջա պա-
հա կան ո րոշ ծա ռա յու թյուն նե րի մատ-
չե լի ու թյան հար ցը: Կո մի տե ի վե րը 
նշ ված ա ռա ջար կու թյու նը մա սամբ է 
կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Տ րանս պոր տային մի ջոց ներ և ֆի-
նան սա կան մի ջոց ներ հատ կաց նել 
ման կա բույժ նե րի պար բե րա կան 
այ ցե րը դե պի գյու ղեր ա պա հո վե լու 
հա մար։

•	  Մար զային հաս տա տու թյուն նե րը 
հա գեց նել սար քա վո րում ե րով։

•	  Բարձ րաց նել մար զային նո րած-
նային բա ժան մունք ներ ու նե ցող 
հաս տա տու թյուն նե րի ար դյու նա-
վե տու թյու նը։ 
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•	 Ա վե լաց նել շտա պօգ նու թյան բրի-
գադ նե րի քա նա կը և վե րա նայել 
կա յան նե րի տե ղե կայ վա ծու թյու նը:

2)  ՆԵ Ո ՆԱ ՏԱԼ ԵՎ ՊԵ ՐԻ ՆԱ ՏԱԼ 
ՄԱ ՀԱ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐ  

ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ

 2011 թվա կա նից ի վեր ար ձա նագր-
վել է ե րե խա նե րի հի վան դա նո ցային 
մա հա բե րու թյան ցու ցա նի շի, տնային 
մա հե րի դեպ քե րի թվի ի ջե ցում, ի նչ-
պես նաև ման կա կան (0-1 տա րե կան) 
և 0-5 տա րե կան ե րե խա նե րի մա-
հա ցու թյան է ա կան կր ճա տում (2016 
թվա կա նի ման կա կան մա հա ցու թյան 
ցու ցա նի շը կազ մում է 8,8‰` 2010 
թվա կա նի 11,4‰ հա մե մա տու թյամբ): 
Ա վե լին, 2013 թվա կա նին Հա յաս տա-
նում ա ռա ջին ան գամ գրանց վեց 10‰ 
ցածր ման կա կան մա հա ցու թյան ցու-
ցա նիշ, ին չի շնոր հիվ Հա յաս տա նը 
դաս վեց ցածր ման կա կան մա հա ցու-
թյուն ու նե ցող ե րկր նե րի շար քում: 

Ման կա կան մա հա ցու թյան կա-
ռուց ված քում վաղ նո րած նային մա-
հա ցու թյան  տե սա կա րար կշ ռի կր ճա-
տում շուրջ  10%-ով, ի սկ պե րի նա տալ 
պատ ճառ նե րից ման կա կան մա հա-
ցու թյան ցու ցա նի շի նվա զել է  գրե թե 
1/3-ո վ։ 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2017 թվա կա-
նի հու լի սի 13-ի N 30 ար ձա նագ րային 
ո րոշ մամբ ըն դուն ված Ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 2017-
2021 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան 

ծրագ րով նա խա տես վում են հետ ևյալ 
թի րախ նե րը.
ա. նո րած նային (0-28 օ րա կան)  մա-

հա ցու թյան ցու ցա նի շը կկր ճատ վի 
նվա զա գույ նը 15%-ով (ե լա կետ` 6.7 
‰, նպա տա կա կետ` ≤ 5,5 ‰),

բ. բնա ծին ա րատ նե րով ծն ված ե րե-
խա նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
նո րա ծին նե րի ը նդ հա նուր թվա-
քա նա կում կն վա զի շուրջ 15%-ով 
(ե լա կետ` 1.7 ‰, նպա տա կա կետ` 
≤ 1,5‰),

գ. ման կա կան (0-1 տա րե կան) մա հա-
ցու թյան ցու ցա նի շը կն վա զի 20%-
ով (ե լա կետ` 8,8 ‰, նպա տա կա-
կետ` ≤ 7 ‰),

դ. մինչև 5տ. ե րե խա նե րի մա հա ցու-
թյան ցու ցա նի շը կն վա զի 20%-ով 
(ե լա կետ` 10,3%, նպա տա կա կետ` ≤ 
8,5 ‰), 

ե.  մինչև 1 տա րե կան ե րե խա նե րի հի-
վան դա նո ցային մա հա բե րու թյան 
ցու ցա նի շը կն վա զի 10%-ով (ել-
քային ցու ցա նիշ` 1.7%,  նպա տա-
կա կետ` ≤ 1,5% ), 

զ. մինչև 14 տա րե կան ե րե խա նե րի 
հի վան դա նո ցային մա հա բե րու-
թյան ցու ցա նի շը  կն վա զի 20%-ով 
(ել քային ցու ցա նիշ` 0,5%, նպա-
տա կա կետ` ≤ 0,4% ),
 Նե ո նա տալ մա հա ցա ծու թյան ցու-

ցա նի շը շա րու նա կում է մալ բարձր, 
կազ մե լով ման կա կան մա հա ցու թյան 
շուրջ 70%-ը։ Ը ստ Ազ գային վի ճա կագ-
րա կան ծա ռա յու թյան « Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դագ րա կան ժո ղո վա ծու 2017» 
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զե կույ ցի, 2016 թվա կա նին Հա յաս-
տա նում ար ձա նագր վել է ման կա կան 
մա հա ցա ծու թյան 352 դեպք, ո րից 
249-ը նե ո նա տալ մա հեր են (0-28 
օ րա կան)49։ Ը ստ Ա ռող ջա պա հու թյան 
ազ գային ի նս տի տու տի տվյալ նե րի, 
վաղ նե ո նա տալ մա հե րի թի վը 2016 
թվա կա նին ե ղել է 177, ո րից 67-ը (վաղ 
նե ո նա տալ մա հա ցա ծու թյան դեպ-
քե րի 37.9%-ը) ծն վե լուց հե տո կյան-
քի ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում50։  
Առ կա են է ա կան տար բե րու թյուն ներ 
քա ղաք նե րի և գյու ղե րի միջև։ 1000 
կեն դա նի ծն վա ծի հաշ վով ման կա կան 
մա հա ցա ծու թյան գոր ծա կից Հա յաս-
տա նում 8.6 է։ Ը ստ քա ղաք-գյուղ տա-
րան ջատ ման, այդ ցու ցա նիշ նե րը հա-
մա պա տաս խա նա բար 7.6 և 1.6 ե ն51։ 

Փոր ձա գետ նե րը բարձ րա ձայ նում 
են մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ-
ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը, 
հատ կա պես մար զային հաս տա տու-
թյուն նե րում։ Փոր ձա գետ նե րի կար ծի-
քով, հիմ ա կան խն դիր նե րից է այն, 
որ չկա նե ո նա տալ բուժ քույ րի մաս նա-
գի տա ցում ու սում ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րում, ու ս տի ո լոր տում աշ խա-
տող բուժ քույ րերն ու նեն ը նդ հա նուր 
կր թու թյուն և մաս նա գի տա ցած չեն 
տվյալ հար ցե րում։ Ո րոշ մար զային 
հաս տա տու թյուն նե րում առ կա է նե ո-
նա տո լոգ նե րի պա կաս։ 

49 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://armstat.am/file/article/demog_2017_4.pdf:
50 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://nih.am/uploads/files/statbook_2017_arm.pdf:
51 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://armstat.am/file/article/demog_2017_4.pdf: 

Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը մա սամբ է կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	  Բա րե լա վել նե ո նա տո լոգ նե րի և 
բուժ քույ րե րի նյու թա կան և ոչ նյու-
թա կան խրա խուս ման մե խա նիզմ-
նե րը։ 

•	 Անհ րա ժեշտ է ներդ նել նե ո նա տո-
լոգ նե րի և նե ո նա տալ բուժ քույ րե-
րի՝ մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին 
հա մա պա տաս խա նող մաս նա գի-
տա կան ո րա կա վոր ման չա փո րո-
շիչ ներ։

 3) ՈՉ ՊԱՇ ՏՈ ՆԱ ԿԱՆ  
(ՉՁ ԵՎԱ ԿԵՐՊ ՎՈՂ)  

ՎՃԱ ՐՈՒ ՄՆԵ ՐԸ (ՀԱՏ ԿԱ ՊԵՍ 
ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԱՅԻՆ  
ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ)

«Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ-
նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա-
սարկ ման հիմ ա կան տե սակ նե րից է 
ա ռաջ նային բժշ կա կան օգ նու թյու նը` 
որ պես յու րա քան չյուր մար դու հա մար 
ան վճար, ա ռա վել մատ չե լի մե թոդ նե-
րի և տեխ նո լո գի ա նե րի վրա հիմ ված 
բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ-
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ման տե սակ: Մի ա ժա մա նակ, մա մու լի 
հրա պա րա կում ե րը, ո լոր տում ի րա-
կա նաց ված ու սում ա սի րու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի աշ խա տա կազմ ստաց-
ված ա հա զան գե րը ցույց են տա լիս, որ 
դեռևս առ կա է բժշ կա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րի դի մաց ար վող ոչ պաշ տո-
նա կան վճա րում ե րի պրակ տի կան: 
Խն դի րը թե՛ ան վճար ծա ռա յու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա զեկ ման պա կասն է, թե՛ գործ նա-
կա նում այդ ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց 
բու ժաշ խա տող նե րի կող մից վճար 
պա հան ջե լը: 

Այս պես, «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր-
նեշնլ» հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րո նի 
(ԹԻՀԿ), Ա ՄՆ ՄԶԳ-ի և «Աս պա րեզ» 
լրագ րող նե րի ա կում բի նա խա ձեռ նու-
թյամբ « Պա հան ջա տեր հա սա րա կու-
թյուն՝ հա նուն պա տաս խա նա տու կա-
ռա վար ման» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 
Հա յաս տա նի 10 մար զե րում ի րա կա-
նաց ված և 2017 թվա կա նին հրա պա-
րակ ված ու սում ա սի րու թյու նը ցույց 
է տվել, որ շատ հի վանդ ներ տե ղյակ 
չեն պո լիկ լի նի կա նե րում մա տուց վող 
ան ճար, վճա րո վի և հա մավ ճա րի 
սկզ բուն քով գոր ծող ծա ռա յու թյուն նե-
րի մա սին: Այս պես, ու սում ա սի րու-
թյան շր ջա նակ նե րում ան ցկաց ված 
հարց ման հա մա ձայն՝ հարց ված նե րի 
22.7%-ը կար ծում է, որ պո լիկ լի նի կա-
նե րում մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րը 

52 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2xlKhFg, https://bit.ly/2GSYUzn:  
53 Տես նույն տեղում:

և թե րապև տի՝ տուն կան չը « մա սամբ 
են վճա րո վի», 4.3%՝ որ այդ ծա ռա յու-
թյուն նե րը լի ո վին վճա րո վի են, ի սկ 
մա ցած 19% -ը խոս տո վա նել է, որ 
ը նդ հան րա պես ո չինչ չգի տի վճա րո վի 
և ան վճար ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին: 
Փոր ձա գետ նե րի պնդ մամբ ստեղծ-
ված ի րա վի ճա կը բնակ չու թյան շր ջա-
նում ան վճար և վճա րո վի ծա ռա յու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու-
թյան տա րած ման հա մար բա վա րար 
քայ լեր չձեռ նար կե լու ար դյունք է: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ու սում ա-
սի րու թյու նը պար զել է նաև, որ շատ 
դեպ քե րում, նշ ված մար դիկ վճա րել 
են բու ժաշ խա տող նե րին սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ, ի սկ բու ժաշ-
խա տող նե րը հազ վա դեպ են գու մար 
պա հան ջել (դեպ քե րի մի այն 4%-ը)52: 
Ի նչ վե րա բե րում է պո լիկ լի նի կա նե-
րին, ա պա ու սում ա սի րու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ մար դիկ հիմ ա կա նում 
վճա րել են տար բեր բժշ կա կան ըն թա-
ցա կար գե րի, ախ տո րոշ ման, խորհր-
դատ վու թյուն նե րի և հե տա զո տու-
թյուն նե րի հա մար: Միև նույն ժա մա-
նակ, 64% դեպ քե րում նրանք վճա րել 
են բու ժաշ խա տող նե րի պա հան ջով, 
ի սկ 36% դեպ քե րում՝ սե փա կան ցան-
կու թյամբ՝ ա վե լի ո րա կյալ ծա ռա յու-
թյուն ներ ստա նա լու ա կն կա լի քով53: 
Ա վե լին, Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու-
թյան և ա ռող ջու թյան հար ցե րի հե-
տա զո տու թյան (Հ ԺԱՀՀ) 2015-2016 
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հա մա ձայն, ծնունդ նե րի 13%-ի դեպ-
քում կա տար վել են ծնն դա բե րու թյան 
հետ կապ ված  վճա րում եր։ 2010 
թվա կա նի նույն հե տա զո տու թյան հա-
մա ձայն, վճա րող նե րի թիվն ա վե լա ցել 
է շուրջ 5%-ով (7,9%)։ Ը նդ ո րում ա ճել 
է գյու ղաբ նակ նե րի թի վը։ Ե թե 2010 
թվա կա նին վճա րում եր կա տա րել է 
գյու ղաբ նակ կա նանց 5.8%-ը, ա պա 
2015-ին ցու ցա նի շը դար ձել է 14.1%։ 
Գրե թե բո լոր կա նայք վճա րում ե րը 
կա տա րել են կան խիկ։ Հարց ված 5 
կա նան ցից 2-ը վճա րել են 51 հա զար 
և ա վե լի դրամ54։ 

Անվ ճար բու ժօգ նու թյան տրա-
մադր ման և դրա մատ չե լի ու թյան 
ա պա հով ման հա մար ի րա կա նաց վել 
են մի շարք քայ լեր: Այս պես, ը ստ ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան տրա մադ րած 
տվյալ նե րի՝ 2008 թվա կա նին Հա յաս-
տա նում ներդր վել է ծնն դօգ նու թյան 
պե տա կան հա վաս տա գի րը, ո րի մի-
ջո ցով կա նայք ի րա վա սու են ստա-
նալ ան վճար բուժ ծա ռա յու թյուն ներ 
ծնն դա բե րու թյան հա մար։ Ա վե լին, ոչ 
պաշ տո նա կան վճա րում ե րի նվա-
զեց ման և ե րե խա նե րի բու ժօգ նու-
թյան ո րա կի բա րե լավ ման նպա տա-
կով 2011 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից, 
որ պես ծնն դօգ նու թյան պե տա կան 
հա վաս տագ րի տրա մա բա նա կան 
շա րու նա կու թյուն, Հա յաս տա նում 
ներդր վել է ե րե խայի ա ռող ջու թյան 
պե տա կան հա վաս տագ րի հա մա-
կար գը: Հա վաս տագ րի հա մա կար գի 

54 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/file/article/adhs-2015-armenian.pdf: 

ներդր ման ե րաշ խիք հան դի սա ցավ 
ե րե խայի հի վան դա նո ցային բու ժօգ-
նու թյան ծրագ րի ֆի նան սա վոր մանն 
ու ղղ վող բյու ջե տային մի ջոց նե րի կրկ-
նա կի ա վե լա ցու մը, ո րը 2011 թվա կա-
նին դար ձավ 6,38  մլրդ դրամ` 2010 
թվա կա նին 3,16 մլրդ հա մե մա տու-
թյամբ: 

Նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի հա-
մա ձայն՝ տր վող բու ժօգ նու թյան դի-
մաց գու մար գան ձե լու կամ պա հան-
ջե լու դեպ քե րը կան խե լու նպա տա կով 
0-7 տա րե կան բո լոր ե րե խա նե րին 
տր վում  է ե րե խայի ա ռող ջու թյան 
պե տա կան հա վաս տա գիր, ո րի դար-
ձե րե սին զե տեղ ված է տե ղե կատ վու-
թյուն` ան վճար հի վան դա նո ցային 
բու ժօգ նու թյան ծա վալ նե րի վե րա բե-
րյալ, ի սկ ան մի ջա կան կապ պահ-
պա նե լու և հար ցե րին օ պե րա տիվ 
լու ծում տա լու նպա տա կով նշ ված են 
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա-
րու թյան շուր ջօ րյա թեժ գծի և մոր և 
ման կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
վար չու թյան հե ռա խո սա հա մար նե րը: 
Ծրագ րի ներդր ման ըն թաց քը մշ տա-
դի տարկ վել է ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյան աշ խա տա կից նե րի 
պար բե րա կան այ ցե լու թյուն նե րի և 
դուրս գր ված հի վանդ նե րին կա տար-
վող հե ռա խո սա զան գե րի մի ջո ցով, 
ի նչ պես նաև թեժ գծին ու ղղ ված բո-
ղոք նե րի և  տե ղե կատ վա կան հար-
ցե րի ու սում ա սիր ման մի ջո ցով: Ա վե-
լին, ծրագ րի ներդր ման ար դյու նա վե-
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տու թյան գնա հատ ման նպա տա կով 
Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ սա-
րա նի կող մից ի րա կա նաց վել է հե տա-
զո տու թյունԾ րագ րի նախ նա կան և 
ըն թա ցիկ (6 ա միս ան ց) գնա հատ ման 
ար դյունք նե րը վկա յում է ին ոչ պաշ-
տո նա կան վճար նե րի ա վե լի քան 4-5 
ան գամ կր ճատ ման մա սին: Հարց մա-
նը մաս նա կից և հա վաս տագ րե րից 
օ գտ ված մայ րե րի 79% Եր ևա նում և  
91% մար զե րում նշել է ին, որ գոհ են 
մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րից, քա-
նի որ ստա ցել են ան վճար բու ժօգ նու-
թյուն: 

Ըստ նա խա րա րու թյան տվյալ նե-
րի՝ 2013 թվա կա նին ՀՀ ա ռող ջա պա-
հու թյան նա խա րա րու թյան և Վորլդ 
Վիժն Հա յաս տա նի կող մից ի րա կա-
նաց վել է Ե րե խայի ա ռող ջու թյան 
պե տա կան հա վաս տագ րի ծրագ րի 
ըն թա ցիկ գնա հա տու մը: Ը ստ նշ ված 
ու սում ա սի րու թյան` հարց ված նե րի 
99% նշել է, որ հի վան դա նոց ըն դուն-
վե լու ժա մա նակ տե ղե կաց ված է ե ղել, 
որ մինչև 7 տա րե կան ե րե խա նե րի 
հի վան դա նո ցային բու ժօգ նու թյունն 
ան վճար է, ին չը վկա յում է բնակ չու-
թյան բարձր ի րա զեկ վա ծու թյան մա-
սին: Ի րա զեկ ման հիմ ա կան աղ բյուր 
ա մե նից հա ճախ նշ վել է ե րե խայի պե-
տա կան հա վաս տա գի րը (67,3%), բու-
ժաշ խա տող նե րը (25,2%), այ նու հետև` 
լրատ վա մի ջոց նե րը, պաս տառ նե րը, 
բա րե կամ ե րը` հա մա պա տաս խա նա-
բար` 4.1%, 2.0%, 1.4%: Այն հար ցին, 

թե « Հի վան դա նո ցում ե րե խայի բուժ-
ման հա մար որ ևէ գու մար վճա րե՞լ եք 
(այդ թվում նաև « մա ղա րիչ»)» հար-
ցին դրա կան է պա տաս խա նել 149 
հարց ված նե րից 22-ը (14.8%): Ը նդ 
ո րում, յու րա քան չյուր ե րկ րորդ վճա-
րում կա տա րող նշել է, որ վճա րել է 
այլ դե ղատ նե րից գն ված դե ղո րայ քի 
և բժշ կա կան պա րա գա նե րի հա մար՝ 
մի ջի նում ծախ սե լով 12.400 ՀՀ դրամ:  
Վճա րում կա տա րող նե րից 36%-ը (8) 
նշել են, որ վճա րել են բու ժող բժշ կին:  
Բու ժող բժշ կին տր ված վճա րի մի ջին 
չա փը կազ մել է  7.600 ՀՀ դրամ: 

Չ նա յած վե րոն շյալ քայ լե րի՝ սույն 
բաժ նում վկա յա կոչ ված ու սում ա-
սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
դեռևս վե րաց ված չէ ոչ պաշ տո նա-
կան վճա րում ե րի պրակ տի կան: Հե-
տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
ամ փո փու մը վկա յում է այն մա սին, որ 
այդ վճա րում ե րը կա տար վում են թե՛ 
պա ցի ենտ նե րի սե փա կան նա խա ձեռ-
նու թյամբ, թե՛ ո րոշ դեպ քե րում նաև 
բու ժաշ խա տող նե րի պա հան ջով: Խն-
դի րը հա մա կար գային ա ռու մով դեռևս 
կապ ված է նաև ան վճար բժշ կա կան 
օգ նու թյան և սպա սարկ ման վե րա բե-
րյալ ի րա զեկ ման ցածր մա կար դա-
կի հետ: Ա վե լին, դեռևս մշակ ված և 
ներդր ված չէ դեպ քե րի վե րա բե րյալ 
ա նա նուն հա ղոր դում ներ կա յաց նե լու 
գոր ծուն հա մա կարգ: 

Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը մա սամբ է կա տար վել։
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Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

•	  Բա ցա ռել ոչ պաշ տո նա կան վճա-
րում ե րը՝
-  շա րու նա կել բու ժաշ խա տող նե-

րի և հա սա րա կու թյան ի րա զե-
կում ան վճար բժշ կա կան օգ-
նու թյան և սպա սարկ ման ծա-
ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, 

- ներդ նել ոչ պաշ տո նա կան վճա-
րում ե րի դեպ քե րի վե րա բե-
րյալ ա նա նուն հա ղոր դում եր 
ներ կա յաց նե լու գոր ծուն հա մա-
կարգ:

4)  ԿԱ ՆԱՆՑ ԵՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  
ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ ԹԵՐՍ ՆՈՒՑ ՄԱՆ 

ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Կա նանց և ե րե խա նե րի թերս նուց-
ման խն դի րը և դրա հետ ևանք նե րը 
բազ միցս քն նարկ վել և ու սում ա-
սիր վել են մի շարք տե ղա կան և մի-
ջազ գային կազ մա կեր պու թյունն րի 
կող մից: Խն դի րը դի տարկ վում է թե՛ 
կոնկ րետ ան ձի ա ռող ջու թյան պահ-
պան ման, թե՛ առ հա սա րակ հա սա րա-
կու թյան վրա դրա ազ դե ցու թյան տե-
սան կյու նից: Ը նդ ո րում թերս նու ցու մը 
կա րող է հան դի սա նալ ո րոշ հի վան-
դու թյուն նե րի ծագ ման պատ ճառ, ի սկ 

55 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/file/article/adhs-2015-armenian.pdf: 

կա նանց թերս նու ցու մը հատ կա պես 
հղի ու թյան ժա մա նակ կա րող է բա ցա-
սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ նաև 
պտ ղի զար գաց ման վրա: 

Հա յաս տա նի վեր ջին` ՀԺԱՀՀ 
2015-2016 տվյալ նե րի հա մա ձայն, 
բա րե լավ վել են վաղ հա սա կի ե րե-
խա նե րի սնուց ման կար գա վի ճա կը 
բնու թագ րող գրե թե բո լոր հիմ ա կան 
ցու ցա նիշ նե րը: Այս պես 2015 թվա կա-
նին ե րե խա նե րի մոտ թե րա ճու թյու նը, 
ո րով բնո րո շում է քրո նիկ թերս նու-
ցու մը, կազ մել է 9%` 2010 թվա կա նի 
19%-ի հա մե մա տու թյամբ, թերսն վա-
ծու թյան մա կար դա կը (սուր թերս նու-
ցու մը) մա ցել է գրե թե նույ նը` 4,2%, 
ի սկ թեր քա շու թյու նը 2010 թվա կա նի 
հա մե մա տու թյամբ նվա զել է 2%-ո վ՝ 
2015 թվա կա նին կազ մե լով 3%55: 

Այ դու հան դերձ, ը ստ ՀԺԱՀՀ 2015-
2016 զե կույ ցի, մինչև 5 տա րե կան 
ե րե խա նե րի 14%-ն ու նի գեր քա շու-
թյան խն դիր։ Գեր քա շու թյան խն դիր 
ու նի տղա նե րի 15%-ը, աղ ջիկ նե րի՝ 
13%-ը։ 2005 թվա կա նին Հա յաս տա-
նում գեր քա շու թյան խն դիր ու ներ ե րե-
խա նե րի 11%-ը, 2010-ին այդ ցու ցա նի-
շը դար ձավ 15%։ Այս պի սով՝ վեր ջին 5 
տա րի նե րին գեր քա շու թյան ցու ցա նի-
շը մա ցել է գրե թե նույն մա կար դա կի 
վրա։ 
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Ա ղյու սակ 2. Մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի սնուց ման կար գա վի ճա կի մի
տումն ե րը, 2005201656

56 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 193:
57 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2s8BTnx: 
58 2016 թվականի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության «Մանկական 
աղքատությունը Հայաստանում» համատեղ զեկույց, հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.un.am/up/file/
Child_poverty_Armenia_N-MODA_Report_2016_arm.pdf: 
59 Տե՛ս նույն տեղում:

 Ըստ այդմ, թերս նուց ման խն դի րը 
դեռևս մում է ամ բող ջու թյամբ չլուծ-
ված, ին չի մա սին են վկա յում մի շարք 
ու սում ա սի րու թյուն ներ և փոր ձա-
գետ ներ: Թերս նուց ման խն դի րը կա-
րող է կապ ված լի նել ըն տա նիք նե րի 
սո ցի ալ-տն տե սա կան և ֆի նան սա կան 
ի րա վի ճա կի, սնն դա կար գի, ազ գային 
խո հա նո ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի և մի շարք այլ գոր ծոն նե րի հետ57: 
Ո րոշ ու սում ա սի րու թյուն նե րի հա մա-
ձայն՝ Հա յաս տա նում աղ քատ է յու րա-
քան չյուր եր րորդ ե րե խան, ի սկ յու րա-
քան չյուր ե րկ րոր դը խո ցե լի է բազ մա-
չափ աղ քա տու թյան տե սան կյու նից58, 
ի նչն ան դրա դառ նում է  նաև սնն դի 
վրա: Ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է 

տա լիս, ի րա վի ճակն ա ռա վել վի ճա-
հա րույց է գյու ղա կան հա մայնք նե րում 
ապ րող ե րե խա նե րի հա մար` այս տեղ 
նրանց խո ցե լի ու թյու նը հաս նում է 
82%-ի: Այս պես, ը ստ ու սում ա սի րու-
թյան՝ սնն դի ա ռու մով խո ցե լի են 0-5 
տա րե կան ե րե խա նե րի գրե թե 1/3-ը, և 
դա ար տա ցոլ վում է ե րե խա նե րի ա ճի 
վրա59: 

Ա վե լին, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյան 2016 թվա կա նի 
տվյալ նե րի՝    Հա յաս տա նում  մինչև 
5 տա րե կան ե րե խա նե րի 19%-ը ցած-
րա հա սակ է (թե րաճ) կամ պար բե-
րա բար թերսն ված (հա սակն ը ստ 
տա րի քի ցու ցա նի շը ցածր է), ի սկ 
10%-ը` ծայ րա հեղ թե րաճ: Ցու ցա նի շի 
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ու սում ա սի րու թյունն ը ստ տար բեր 
տա րի քային խմ բե րի ցույց է տա լիս, 
որ թե րա ճու թյան ա մե նա բարձր մա-
կար դա կը գրանց վել է 24-35 ամ սա-
կան ե րե խա նե րի շր ջա նում (24%), ի սկ 
ա մե նա ցածր մա կար դա կը՝ 6-8 ամ սա-
կան նե րի շր ջա նում (12%): Ցու ցա նի շը 
շատ չի տար բեր վում աղ ջիկ և տղա 
ե րե խա նե րի միջև (20 և 19%): Գյու-
ղաբ նակ ե րե խա նե րի շր ջա նում այն 
փոքր-ի նչ ա վե լի է տա րած ված, քան 
քա ղա քաբ նակ ի րենց տա րե կից նե րի 
մոտ (հա մա պա տաս խա նա բար` 20 և 
19%): Մինչև հինգ տա րե կան ե րե խա-
նե րի 5.3%-ը ե ղել է թերսն ված (քաշն 
ը ստ հա սա կի ցածր է)60:

 Կո մի տեն թերս նուց ման մա սին 
խո սե լիս հատ կա պես ա ռանձ նաց նում 
է շա քա րով հա րուստ ըմ պե լիք նե րի և 
վե րամ շակ ված ա րագ սնն դի ա վե լորդ 
սպառ ման նվա զեց ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, քա նի որ դա նպաս տում 
է ե րե խա նե րի շր ջա նում գի րու թյան 
խն դիր նե րի սրաց մա նը: Առ այ սօր 
դեռևս Հա յաս տա նի մի շարք դպ րոց-
նե րում վա ճառ վում է նման սնունդ, 
չնա յած այն նաև ար գել ված է օ րեն-
քով: Դպ րո ցա կան սնն դի խն դի րը 
մշ տա պես բարձ րա ձայն վել է Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պան նե րի կող-
մից և հա մա կար գային լու ծում դեռ չի 
ստա ցել: Պաշտ պա նի աշ խա տա կազմ 
2016-2017 թվա կան նե րին Հա յաս տա-
նի տար բեր մար զե րից այ ցե լած ե րե-

60 https://bit.ly/2sa5Ljs:
61 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://transparency.am/files/publications/1510654258-0-538483.pdf: 
62 Տե՛ս նույն տեղում: 

խա նե րի հետ զրույց նե րի ըն թաց քում 
պարզ վել է, որ ի րենց դպ րոց նե րի 
բու ֆետ նե րում դեռևս վա ճառ վում են 
գա զա վոր ված և շա քա րի բարձր պա-
րու նա կու թյուն ու նե ցող ըմ պե լիք ներ, 
չիպ սե րի, ի նչ պես նաև ար գել ված այլ 
սնն դի տե սակ ներ: Չնա յած նրա, որ 
ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա-
րա րու թյու նը ՄԱԿ-ի Պա րե նի զար-
գաց ման ծրագ րի հետ ի րա կա նաց-
նում է Դպ րո ցա կան սնունդ ծրա գի րը, 
ո րի շր ջա նակ նե րում դպ րոց նե րի 1-4-
րդ դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րին 
դպ րո ցում տր վում է տաք ճաշ, այ նո-
ւա մե նայ նիվ խն դի րը հա մա կար գային 
բնույթ է կրում: 

Ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ թեև դպ րո ցի օ րի նա կե լի 
կա նո նադ րու թյու նը դպ րո ցին հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ի րա կա նաց-
նել սո վո րող նե րի սնն դի կազ մա կեր-
պում, բայց շատ դպ րոց ներ նշում են, 
որ ի րենց այդ հար ցում ա զա տու թյուն 
չի տր վում61: Ա ռան ձին քա ղաք նե րում 
բո լոր դպ րոց նե րին պար տադր վում է 
պայ մա նա գիր ստո րագ րել միև նույն 
կազ մա կեր պու թյան հետ62: 

Ըստ այդմ, խնդ րի լուծ ման ու ղ ղու-
թյամբ վեր ջին տա րի նե րի ձեռ նարկ-
վել են նաև ո րոշ քայ լեր: Ար դյուն քում 
բա րե լավ վել է բա ցա ռա պես կրծ քով 
սնուց ման ցու ցա նի շը. 2015 թվա կա-
նին հաս նե լով 45%-ի` 2010 թվա կա-
նին 35%-ի հա մե մա տու թյամբ: Վաղ 
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հա սա կի ե րե խա նե րի մոտ կրկ նա կի 
կր ճատ վել է սա կա վա րյու նու թյան տա-
րած վա ծու թյու նը` 2015 թվա կա նին 
կազ մե լով  17% (2005 թվա կա նի 37%-ի 
հա մե մատ): Մի ա ժա մա նակ, ցու ցա նի-
շը ևս ցածր է մի ջազ գային ըն դուն ված 
60% ցու ցա նի շից63: 

Ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա-
րա րու թյան տվյալ նե րի՝ վե րո հի շյալ 
դրա կան մի տում ե րին մե ծա պես 
նպաս տել են վեր ջին տա րի նե րին 
« Կար ևոր է ա ռա ջին 1000 օ րը» ծրագ-
րի շր ջա նակ նե րում ՀՀ մար զե րում 
ի րա կա նաց ված` սնուց ման հար ցե րի 
շուրջ մայ րե րի գի տե լիք նե րի բա րե-
լավ մանն ու ղղ ված լայ նա ծա վալ քա-
րոզ չու թյու նը, ի նչ պես նաև  բժշ կա կան 
գոր ծե լա կեր պի լա վաց մանն ու ղղ ված 
ծրագ րային մի ջո ցա ռում ե րը: ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա-
մա նով հաս տատ վել են վաղ հա սա կի 
ե րե խա նե րի սնուց ման ու ղե ցույց ներ` 
բու ժաշ խա տող նե րի հա մար, ո րոն-
ցով վե րա պատ րաստ վել են մար զե րի  
ա ռաջ նային օ ղա կի բո լոր բու ժաշ խա-
տող նե րը, ի նչ պես նաև ի րա զեկ ման 
նյու թե րի փա թեթ` մայ րե րի և խնա մող-
նե րի հա մար: ՀՀ բո լոր մար զե րի պո-
լիկ լի նի կա նե րում և բժշ կա կան ամ բու-
լա տո րի ա նե րում հիմ վել է ծնո ղա կան 
կր թու թյան 101 ռե սուր սային կենտ րոն, 
ո րոնց առ կա յու թյու նը թույլ է տա լիս 
կազ մա կեր պել խորհր դատ վու թյուն, 
խմ բային և ան հա տա կան դա սեր վաղ 
տա րի քի ե րե խա նե րի ծնող նե րի/խ նա-

63 https://bit.ly/2ktAEeK: 

մող նե րի հա մար:
 Նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի հա-

մա ձայն՝ ՀՀ բյու ջե տային մի ջոց նե րի 
հաշ վին ՀՀ մարզ պե տա րան նե րին և 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նին բաշխ-
վել են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա-
րա րու թյան պատ վե րով տպագր ված 
վաղ հա սա կի ե րե խա նե րի սնուց ման 
վե րա բե րյալ « Հարց ու պա տաս խան» 
բուկ լետ ներ մայ րիկ նե րի հա մար` հան-
րա պե տու թյան ամ բու լա տոր-պո լիկ լի-
նի կա կան բուժ հաս տա տու թյուն նե րի 
կող մից հաշ վառ ման վերց րած նո րա-
ծին նե րի մայ րե րին տրա մադ րե լու հա-
մար: 2016 թվա կա նի բյու ջե տային մի-
ջոց նե րի հաշ վին նկա րա հան վել և հե-
ռար ձակ վել են «Ե րե խա նե րի թերս նու-
ցու մը», « Գեր քա շու թյու նը ե րե խա նե րի 
մոտ» և « Հի վանդ ե րե խայի սնու ցում» 
ֆիլ մե րը` նա խա տես ված հե ռուս տա-
դի տող նե րի լայն շր ջա նա կի հա մար, 
ի նչ պես նաև ևս 2 ֆիլմ` վաղ հա սա-
կի ե րե խա նե րի սնուց ման ար դի ա կան 
հար ցե րի վե րա բե րյալ` նա խա տես ված 
բու ժաշ խա տող նե րի հա մար: 

ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա-
րի 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22-ի 
N 3791-Ա հրա մա նով հաս տատ վել  է 
«Դպ րոց նե րում ե րե խա նե րի ա ռողջ 
սնուց ման և ֆի զի կա կան ակ տի վու-
թյան սկզ բունք նե րի նե րառ մամբ 
ա ռող ջու թյու նը խթա նող օ րի նա կե լի  
քա ղա քա կա նու թյու նը», ո րն ու ղարկ-
վել է ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան 
նա խա րա րու թյա նը հան րակր թա կան 
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դպ րոց նե րին տրա մադ րե լու հա մար: 
Մշակ վել և հրա տա րակ վել են «Դպ-
րո ցա հա սակ նե րի ա ռողջ սնու ցում» 
ու ղե ցույ ցը ման կա վարժ նե րի հա մար, 
« Դե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյուն» և 
« Հոգ տա րեք ձեր ե րե խա նե րի ա ռող-
ջու թյան մա սին» բրո շյու րը դպ րո ցա-
հա սակ ե րե խա նե րի մայ րե րի հա մար:  

Ներ կա յումս, ի կա տա րում Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյան 2014 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 25-ի N40 ար ձա նագ րային 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված` ե րե խա նե րի 
սնուց ման բա րե լավ ման հայե ցա կար-
գի ի րա կա նաց ման 2015-2020 թվա-
կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի 
3-րդ կե տի, ըն թաց քի մեջ են  ե րե-
խա նե րի կր թա կան հաս տա տու թյուն-
նե րում, սպոր տային մի ջո ցա ռում ե-
րի և ժա ման ցի վայ րե րում հա գե ցած 
ճար պե րի, տրանս ճար պե րի, ա զատ 
շա քար նե րի և ա ղի բարձր պա րու-
նա կու թյամբ ոչ ա ռողջ սնն դի վա-
ճառքն ար գե լե լու նպա տա կով գոր ծող 
օ րենսդ րու թյան վեր լու ծու թյան, ա ռա-
ջար կու թյուն նե րի մշակ ման նպա տա-
կով աշ խա տան քային խմ բի ձևա վոր-
ման աշ խա տանք նե րը: 

Չ նա յած վե րոն շյա լի, ա ռողջ սնուց-
ման պրակ տի կան մեծ տա րա ծում չու-
նի դպ րոց նե րում և ըն տա նիք նե րում, 
ին չի մա սին են վկա յում սույն բաժ-
նում ներ կա յաց ված ու սում ա սի րու-
թյուն նե րը: Ար դյուն քում դեռևս հա մա-
կար գային ա ռու մով խնդ րա հա րույց է 
մում ե րե խա նե րի և կա նանց թերս-

նուց ման հար ցը՝ պայ մա նա վոր ված 
տար բեր գոր ծոն նե րով:  

Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը մա սամբ է կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 •	 Ու ժե ղաց նել ա ռող ջա պա հու թյան 
և կր թու թյան ո լորտ նե րի հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը՝ ծնող նե րին և 
ե րե խա նե րին ճիշտ սնն դա կար գի 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ փո-
խան ցե լու վե րա բե րյալ։ 

•	 Ու ժե ղաց նել վե րահս կո ղու թյու նը 
դպ րո ցա կան սնն դի՝ ի րա վա կան 
ակ տե րով ամ րագր ված չա փա նիշ-
նե րի պահ պան ման նկատ մամբ: 

 3. ԿԵՆ ՍԱ ՄԱ ԿԱՐ ԴԱ ԿԸ

 Կո մի տեն ափ սո սանք է հայտ նել, 
որ տն տե սա կան ճգ նա ժա մի պատ ճա-
ռով ա ճել է աղ քա տու թյան ցու ցա նի-
շը ե րե խա նե րի շր ջա նում, ը նդ ո րում՝ 
ա մե նա շա տը տու ժել են հաշ ման դա-
մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը: Կո մի-
տեն ող ջու նել է ե րե խա ներ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րի հա մար նա խա տես-
ված նպաստ նե րի գոր ծող հա մա կար-
գը, սա կայն մտա հոգ ված է, որ ծայ-
րա հեղ աղ քատ ըն տա նիք նե րի մի այն 
54.3%-ը և աղ քատ ըն տա նիք նե րի մի-
այն 4.1%-ն են պար բե րա բար օ գտ վում 
դրան ցից, ո րն ըն տա նե կան նպաստ-
նե րի բա նաձ ևի թե րու թյուն նե րի և 
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պե տա կան օ ժան դա կու թյան առ կա 
մե խա նիզ մե րի մա սին ոչ բա վա րար 
ի րա զեկ վա ծու թյան հետ ևանք է:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է    (կետ 44)՝
•	  նոր թափ հա ղոր դե լով շա րու նա-

կել պայ քարն աղ քա տու թյան դեմ՝ 
ա պա հո վե լով նպաստ նե րի հա մա-
կար գե րի մեջ բո լոր խո ցե լի ըն տա-
նիք նե րի ը նդ գր կու մը, ա պա հո վե-
լով պե տա կան օ ժան դա կու թյան 
հա սա նե լի ու թյու նը նրանց հա մար, 
և բարձ րաց նե լով առ կա նպաստ-
նե րի մա սին ի րա զեկ վա ծու թյու նը, 

•	 ե րաշ խա վո րել բո լոր ե րե խա նե-
րի հա մար ժեք կեն սա մա կար դա կի 
ի րա վուն քը:
 Ըստ Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան 

պատ կե րը և աղ քա տու թյու նը 2016 
զե կույ ցի, 2016 թվա կա նին մինչև 18 
տա րե կան ե րե խա նե րի 2.0%-ը ապ-
րում է ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան, ի սկ 
34.2%-ն` աղ քա տու թյան մեջ: Ծայ-
րա հեղ աղ քատ և աղ քատ է հան րա-
պե տու թյան բնակ չու թյան հա մա պա-
տաս խա նա բար` 1.8 և 29.4%-ը: Այս-
պի սով, ե րե խա ներն ա վե լի խո ցե լի 
են և´ ը նդ հա նուր, և´ ծայ րա հեղ աղ-
քա տու թյան ռիս կի նկատ մամբ, քան 
ամ բողջ բնակ չու թյու նը: 2016 թվա-

64 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1988: 
65 Տե՛ս նույն տեղում:
66 Տե՛ս նույն տեղում:

կա նին մինչև 18 տա րե կան ե րե խա-
ներ ու նե ցող տնային տն տե սու թյուն-
նե րի 24.0%-ը ստա ցել է ըն տա նե կան 
նպաստ, այդ թվում` ըն տա նե կան 
նպաստ ստա ցել է աղ քատ տնային 
տն տե սու թյուն նե րի 34.7%-ը, ծայ րա-
հեղ աղ քատ նե րի` 50.3%-ը և ոչ աղ-
քատ նե րի` 18.5%-ը64:

2016 թվա կա նի տվյալ նե րով աղ-
քատ է աղ ջիկ նե րի 36.1 և տղա նե րի՝ 
32.4%-ը (բո լոր ե րե խա նե րի 34.2%-
ը): Ման կա կան աղ քա տու թյունն ը ստ 
տա րա ծաշր ջան նե րի. քա ղա քային 
բնա կա վայ րե րում բնակ վող ե րե խա-
նե րի ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան մա-
կար դա կը կազ մել է 2.1%` գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում բնակ վող ե րե խա-
նե րի 1.9%-ի հա մե մատ65:

2008 թվա կա նի հա մե մատ Հա յաս-
տա նում ման կա կան աղ քա տու թյան 
ցու ցա նիշ նե րը դեռևս շատ բարձր ե ն։ 
Ե թե 2008 թվա կա նին ծայ րա հեղ աղ-
քատ էր ե րե խա նե րի 2.0%-ը, ա պա 
2016-ի ն՝ 1.6%-ն։ Ա ճել է նաև աղ քատ 
ե րե խա նե րի թի վը։ Ե թե 2008 թվա կա-
նին աղ քատ է ին ե րե խա նե րի 29.8%-ը, 
2016-ի ն՝ 34.2%-ը 66։

 Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը չի կա տար վել։



Զ. ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ԺԱ ՄԱՆ ՑԸ ԵՎ  
ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

(ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 28-ՐԴ, 29-ՐԴ ԵՎ  
31-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵ ՐԸ)
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 1. ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ,  
ՆԵ ՐԱ ՌՅԱԼ՝  

ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ  
ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱ ՏՈՒ ՄԸ  
ԵՎ ՈՒ Ղ ՂՈՐ ԴՈՒ ՄԸ

 Կո մի տեն ող ջու նել է այն, որ մայ րե-
նի լեզ վով կր թու թյու նը և դա սագր քե-
րը հա սա նե լի են փոք րա մաս նու թյուն-
նե րի խմ բե րի ե րե խա նե րին: Կո մի տեն 
մտա հո գիչ է հա մա րել հետ ևյա լը. 
	հան րակր թա կան ու սում ա կան 

հաս տա տու թյուն նե րի, հատ կա-
պես՝ նա խակր թա կան ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի են թա-
կա ռուց ված քե րի ան բա վա րար վի-
ճա կը, այդ թվում՝ ջե ռուց ման, ջրի 
և սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման-
նե րի ան բա վա րա րու թյու նը. 

	կր թու թյան ցածր ո րա կը և ցածր 
պա հան ջարկն ար հես տա վարժ ու-
սու ցիչ նե րի նկատ մամբ. 

	հիմ ա կան կր թու թյու նից հե տո 
դպ րոց նե րից դուրս մա ցող նե րի 
տո կո սային բարձր ցու ցա նի շը.

	դպ րոց նե րի ու սում ա կան ծրագ-
րե րի շր ջա նա կում ե րկ րում ա ռա վել 
տա րած ված կրո նի ու սու ցու մը որ-
պես պար տա դիր ա ռար կա:
Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 46)՝

•	  ներդ րում եր ա նել հան րակր թա-
կան ու սում ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի են թա կա ռուց ված քի բա-
րե լավ ման հա մար, այդ թվում՝ բա-
րե լա վե լով ջե ռուց ման, ա պա հով 
խմե լու ջրի և սա նի տա րա հի գի ե-

նիկ պայ ման նե րի հա սա նե լի ու թյու-
նը, մաս նա վո րա պես՝ նա խադպ րո-
ցա կան ու սում ա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի  շեն քե րում.

•	  հա մար ժեք մարդ կային, տեխ նի-
կա կան և ֆի նան սա կան ռե սուրս-
ներ տրա մադ րել ու սու ցիչ նե րի 
կր թու թյու նը բա րե լա վե լու հա-
մար, ի նչ պես նաև՝ ո րա կա վոր ման 
խիստ պա հանջ ներ սահ մա նել որ-
պես ու սու ցիչ աշ խա տող ան ձանց 
հա մար. 

•	 ի րա կա նաց նել ու սում ա սի րու-
թյուն՝ պար զե լով դպ րոց նե րից 
դուրս մա լու խոր քային պատ ճառ-
նե րը, և շա հագրգ ռել ե րե խա նե-
րին, որ պես զի շա րու նա կեն կր թու-
թյու նը միջ նա կարգ դպ րո ցում. 

•	 վե րա նայել դպ րոց նե րի ու սում ա-
կան ծրա գի րը՝ դրա նում ար տա-
ցո լե լով բո լոր ե րե խա նե րի կրո նի 
ա զա տու թյու նը և վե րաց նե լով Հա-
յաս տա նյայց ե կե ղե ցու պատ մու-
թյան ա ռար կայի պար տա դիր դա-
սա վան դու մը:

1)  ՆԱ ԽԱԴՊ ՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ԵՎ  
ՀԱՆ ՐԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ-
ԿԱՆ  ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ԵՆ ԹԱ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ  
ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ

 Հան րակր թա կան, ի նչ պես նաև  
նա խադպ րո ցա կան ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի են թա կա ռուց-
վածք նե րի, այդ թվում՝ ջե ռուց ման, ջրի 
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և սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րի 
ան բա վա րա րու թյու նը շա րու նա կում է 
խնդ րա հա րույց մալ Հա յաս տա նում: 
Խն դի րը մշ տա պես բարձ րա ձայն-
վել է նաև ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի տա րե կան զե կույց նե րում 
և հա ղոր դում ե րում:

Այս պես, հա մա ձայն Ազ գային վի-
ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան հրա-
պա րա կած « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան սո ցի ա լա կան վի ճա կը» 
2017 թվա կա նի տա րե կան զե կույ ցի 
տվյալ նե րի՝ Հա յաս տա նի դպ րոց նե րի 
են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ ման 

67 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1958: 
68 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1590: 
69 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/file/article/soc_2016_2.pdf:
70 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1958: 

գոր ծում ար ձա նագր վել է փոքր ա ռա-
ջըն թաց67: Մաս նա վո րա պես, 2013 
թվա կա նին Հա յաս տա նում գոր ծող 
1434 դպ րոց նե րի 50%-ն ու ներ բա վա-
րար շեն քային պայ ման ներ68, 2016 
թվա կա նին Հա յաս տա նում գոր ծող 
1432 դպ րոց նե րի 52.8%-ն ու նի բա վա-
րար շեն քային պայ ման ներ69։ Այս պի-
սով, դպ րոց նե րի գրե թե կե սը կա րիք 
ու նի ըն թա ցիկ նո րոգ ման կամ հիմ-
նա նո րոգ ման։ 71 դպ րոց դեռևս չու նի 
ջրա մա տա կա րա րում, ի սկ 141-ու մ չկա 
կո յու ղա ցում, 8 դպ րոց նե րում ջե ռու-
ցում չկա70։ 

 Ա ղյու սակ 3. Դպ րոց նե րի շեն քային պայ ման նե րը
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2013 718 
(50%)

491 
(34,2%)

225 
(15,7%)

91  
(6,3%)

1341 
(93,5%)

177 
(12.3%)

458 
(31.9%)

5  
(0.3%)

2016 757 
(52,8)

428 
(30%)

247 
(17,2%)

71 
 (4,9%)

1303 
(91%)

141 
(9.8%)

416 
(29%)

8  
(0.5%)

Ա վե լին, Հա յաu տա նի Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2015 
թվա կա նի հու լի սի 23-ի թիվ 797-Ն 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված « Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րի սեյս միկ 
ան վտան գու թյան բա րե լավ ման 2015-
2030 թվա կան նե րի ծրագ րի» հա մա-
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ձայն՝ Հա յաս տա նի 425 դպ րոց ներ 
սեյս միկ ան վտան գու թյան բա րե լավ-
ման կա րիք ու նեն։ Այդ դպ րոց նե րից 
շուրջ 60-ը 3-րդ 4-րդ կար գի վթա-
րային ե ն71: 

Դպ րոց նե րի շեն քային վատ թար 
պայ ման նե րի մա սին բազ մա թիվ 
ա հա զան գեր են ե ղել նաև դպ րո ցի 
ան ձնա կազ մի, ա շա կերտ նե րի ծնող-
նե րի, ի նչ պես նաև հենց ա շա կերտ-
նե րի կող մից։ Ա ռան ձին դեպ քե րում 
ծնող ներն ար գե լել են ե րե խա նե րին 
հա ճա խել դպ րոց։ Մաս նա վո րա պես, 
Ար մա վի րի մար զի Ջրար բի հա մայն-
քի բնա կիչ նե րը բո ղո քի ցույց և դա-
սա դուլ են կազ մա կեր պել, քա նի որ 
դպ րո ցի շեն քը վթա րային վի ճա կում է 
և ջե ռու ցում չու նի72: Ի վեր ջո, դպ րո-
ցի ջե ռուց ման հար ցը լուծ վել է, ի սկ 
շեն քային պայ ման նե րի բա րե լա վու-
մը նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել 
ա ռա ջի կա յում։ Դպ րո ցի շեն քային 
պայ ման նե րի բա րե լավ ման հա մար 
2017 թվա կա նին գոր ծա դուլ է կազ-
մա կերպ վել ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի 
Աշ տա րակ քա ղա քի Վ. Պետ րո սյա նի 
ան վան հիմ ա կան դպ րո ցում, որ տեղ 
առ կա է հիմ ա նո րոգ ման, վե րա նո-
րոգ ման ու վե րա կա ռուց ման խն դիր73: 
Ո րոշ ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս նաև, որ հան րակր թա կան 
ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի 

71 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://www.azatutyun.am/a/27221091.html: 
72 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://www.youtube.com/watch?v=xNxnHU0tndA: 
73 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2J8hEQM: 
74 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2J5PzcJ: 
75 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2KXn2DG:

շեն քային պայ ման նե րի խն դիրն ա ռա-
վել ար տա հայտ ված է գյու ղա կան դպ-
րոց նե րում74:  

 Բա ցի հան րակր թա կան ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր 
շեն քային պայ ման նե րի խն դիր նե րից, 
ա ռակ է նաև մի շարք դպ րոց նե րի սա-
նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րի խն-
դի րը: Ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ այս հարցն ա ռա վե լա-
պես խնդ րա հա րույց են հա մա րում 
հենց ե րե խա նե րը: Այս պես, ի րա կա-
նաց ված հարց ման ժա մա նակ հարց-
ված ե րե խա նե րի 48%-ը ցան կա ցել է, 
որ պես զի բա րե լավ վեն ջրի և սա նի-
տա րա կան պայ ման նե րը75:

 Բա ցի այդ, դեռևս շա րու նա կում է 
խնդ րա հա րույց մալ նա խադպ րո ցա-
կան և հան րակր թա կան ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի ջե ռուց ման 
հար ցը, ո րի մա սին բարձ րա ձայ նել են 
նաև Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի աշ խա տա կազմ 2016-2017 
թվա կան նե րին ՀՀ մի շարք մար զե-
րից այ ցե լած ե րե խա նե րը: Խն դիրն 
այն է, որ ըն դուն ված պրակ տի կա է 
հան րակր թա կան և նա խադպ րո ցա-
կան կր թա կան հաս տա տու թյու նը ջե-
ռու ցել սկ սած նոյեմ բե րի 15-ից, ին չը 
սա կայն օ րենսդ րու թյամբ պար տա-
դիր պա հանջ չէ: Այս պես, 2017 թվա-
կա նի մար տի 28-ի « Հան րակր թա կան 
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ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րին ներ կա-
յաց վող պա հանջ ներ» N 2.2.4-016-17 
սա նի տա րա կան կա նոն նե րը և նոր մե-
րը հաս տա տե լու և Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րի 2002 թվա կա նի փետր-
վա րի 11-ի N 82 հրա մանն ու ժը կորց-
րած ճա նա չե լու մա սին» ՀՀ ա ռող ջա-
պա հու թյան նա խա րա րի N 12-Ն հրա-
մա նի՝ հան րակր թա կան ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի ջե ռու ցում 
ի րա կա նաց նե լիս, ել նե լով կլի մա յա-
կան պայ ման նե րից, դա սա սե նյա կում 
ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել նվա զա գույ-
նը +180C և ա ռա վե լա գույ նը +220C ջեր-
մաս տի ճան: Նշ ված հրա մա նով որ ևէ 
ամ րագ րում (այդ թվում՝ սահ մա նա-
փա կում) առ կա չէ հան րակր թա կան 
ու սում ա կան հաս տա տու թյու նը ջե-
ռու ցե լու ժա մա նա կի վե րա բե րյալ։ Ար-
դյուն քում, գործ նա կա նում ջե ռու ցու մը 
նոյեմ բե րի 15-ից սկ սե լու ար դյուն քում 
հաշ վի չի ա ռն վում հան րակր թա կան 
ու սում ա կան հաս տա տու թյան տե-
ղա կայ վա ծու թյու նը (օ րի նակ՝ քա մոտ 
կամ խո նավ վայ րե րում տե ղա կայ ված 
դպ րոց նե րում ան հրա ժեշտ է ջե ռու ցու-
մը սկ սել ա վե լի վաղ քան նոյեմ բե րի 
15-ը), ի նչ պես նաև հաշ վի չեն ա ռն-
վում նաև տվյալ տար վա բնակ լի մա-
յա կան պայ ման նե րը:

 Ջե ռուց ման խն դի րը ևս հատ կա-
պես ար դի ա կան է մար զե րում, ին չի 

76 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2KSVu2b :
77 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://transparency.am/files/publications/1510654258-0-538483.pdf:

ար դյուն քում ո րոշ դեպ քե րում նա-
խադպ րո ցա կան ու սում ա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի աշ խա տան քը կրում 
է սե զո նային բնույթ։ Ա վե լին, ո րոշ 
դեպ քե րում էլ խնդ րա հա րույց է նաև 
կենտ րո նաց ված ջե ռուց ման հա մա-
կար գի բա ցա կա յու թյու նը: Մաս նա-
վո րա պես, Տա վու շի մար զում ո րոշ 
նա խակր թա կան ու սում ա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի ծնող ներ ի րենց 
ան հանգս տու թյունն են հայտ նել առ 
այն, որ մար զային ման կա պար տեզ-
նե րում է լեկտ րա կան կամ փայ տե վա-
ռա րան ներ են օգ տա գործ վում, ի նչն 
ան վտանգ չէ ի րենց ե րե խա նե րի հա-
մար76: 

Ու սում ա սի րու թյուն նե րը վկա յում 
են նաև, որ դպ րոց նե րի ծախ սե րի 
ա ռու մով, ու սում ա սիր ված դպ րոց-
նե րի բյու ջե ի մի ջին հաշ վով 96%-ից 
ա վե լին հատ կաց վում է աշ խա տա-
վար ձե րին, հար կե րին, ջե ռուց մա նը և 
կո մու նալ վճար նե րին։ Դպ րո ցի զար-
գաց ման հա մար գու մար ներ գրե թե 
չեն մում։ Կլի մա յա կան գոր ծո նը, դպ-
րո ցի շեն քային պայ ման նե րը հաշ վի 
չեն ա ռն վում ֆի նան սա վոր ման գոր-
ծըն թա ցում։ 77

Ըստ նա խա րա րու թյան տվյալ նե-
րի՝ Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի հու-
լի սի 23-ի թիվ 797-Ն ո րոշ մամբ հաս-
տատ վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան պե տա կան հան րակր թա կան 
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դպ րոց նե րի սեյս միկ ան վտան գու-
թյան բա րե լավ ման 2015-2030 թվա-
կան նե րի ծրա գի րը», ո րի շր ջա նակ-
նե րում մինչև 2030 թվա կա նը պետք է 
ամ րաց վեն կամ նոր կա ռուց վեն թվով 
377 դպ րոց ներ: Ծրագ րի ի րա կա նաց-
ման հա մար ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 3-ի թիվ 
1426-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ վել են 
«ՀՀ պե տա կան հան րակր թա կան դպ-
րոց նե րի սեյս միկ ան վտան գու թյան 
բա րե լավ ման 2015-2030 թվա կան նե-
րի ծրագ րից» բխող 2015-2020 թվա-
կան նե րի մի ջո ցա ռում ե րի ծրա գի րը, 
ո րի 1.1 կե տի հա մա ձայն պետք է հաս-
տատ վի ու ժե ղաց վող և նոր կա ռուց-
վող դպ րոց նե րի 46 գե րա կա շեն քե րի 
ցան կը:

 Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ ԿԳ նա խա րա-
րու թյան Կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ազ գային կենտ րո նի (Կ ՏԱԿ) կող մից 
գոր ծարկ վել է «www.emis.am» կայ-
քը, ո րում յու րա քան չյուր դպ րոց ու նի 
ան ձնա գիր։ Այն հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն 
ստա նալ հան րակր թա կան ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի շեն քային 
պայ ման նե րի մա սին։ Մի ա ժա մա նակ, 
նա խադպ րո ցա կան ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի շեն քային պայ-
ման նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն-
ներ չեն հրա պա րակ վում։ 

Չ նա յած ձեռ նարկ ված վե րոն շյալ 
քայ լե րին, այ նու ա մե նայ նիվ սույն 
բաժ նում ներ կա յաց ված տվյալ նե րը և 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, 

որ դեռևս նա խադպ րո ցա կան, ի նչ-
պես նաև հան րակր թա կան ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րի են թա-
կա ռուց վածք նե րի, մաս նա վո րա պես 
շեն քային, այդ թվում սա նի տա րա կան 
պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև ջե ռուց-
ման խն դի րը հա մա կար գային ա ռու-
մով մում է չլուծ ված:

 Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը մա սամբ է կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 •	 Ա վե լաց նել հան րակր թա կան և 
նա խադպ րո ցա կան կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի են թա կա-
ռուց վածք նե րի բա րե լավ ման ու ղ-
ղու թյամբ կա տար վող բյու ջե տային 
ներդ րում ե րը։ 

•	 Ու ժե ղաց նել հս կո ղու թյու նը հան-
րակր թա կան ու սում ա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի ջե ռուց ման՝ ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 
հա մա պա տաս խան հրա մա նով 
նա խա տես ված ջեր մաս տի ճա նի 
ա պա հով ման ու ղ ղու թյամբ` հաշ վի 
առ նե լով տվյալ հաս տա տու թյան 
տե ղա կա յու մը և տար վա բնակ լի-
մա յա կան պայ ման նե րը:

•	 Ս տեղ ծել և հա սա նե լի դարձ նել 
նա խադպ րո ցա կան ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի շեն քային 
պայ ման նե րի մա սին տե ղե կատ-
վա կան բա զա։ 
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2) ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ Ո ՐԱ ԿԸ ԵՎ  
ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ՎԱՐԺ ՈՒ ՍՈՒ ՑԻՉ- 

 ՆԵ ՐԻ ՊԱ ՀԱՆ ՋԱՐ ԿԸ 

 Հա յաս տա նի կր թու թյան ո րա կի 
մա սին հա վաս տի ցու ցա նիշ ներ չկան։ 
Հա յաս տա նը դեռևս չի մաս նակ ցում 
մի ջազ գային PISA և PIRLS ստու գա-
տես նե րին։ 2015 թվա կա նին Հա յաս-
տա նի 4-րդ և 8-րդ դա սա րան ցի նե րը 
մաս նակ ցել են մի ջազ գային TIMSS 
ստու գա տե սին, ո րն ան ցկաց վում է 
Մա թե մա տի կա և Բնա գի տու թյուն 
ա ռար կա նե րից։ 2016 թվա կա նին 
հրա պա րակ վել են մաս նա կից ե րկր-
նե րի ցու ցա նիշ նե րը։ Հա յաս տա նի 
ցու ցա նիշ նե րը դեռևս հրա պա րակ-
ված չեն, բայց Գնա հատ ման և թես-
տա վոր ման կենտ րո նի հա վաս տի ա-
ցում ե րով, այդ տվյալ նե րը ա ռա ջի-
կա յում հրա պա րակ վե լու ե ն։ Գնա-
հատ ման և թես տա վոր ման կենտ րո նը 
ա մեն տա րի ան ցկաց նում է ազ գային 
ստու գա տես, ո րի նպա տակն է չա փել 
դպ րո ցա կան նե րի ար դյունք նե րը դպ-
րո ցա կան որ ևէ ա ռար կայից78:  Մաս-
նա վո րա պես, 2016 թվա կա նին ան-
ցկաց վել է ստու գա տես 8-րդ դա սա-
րան ցի նե րի շր ջա նում՝ Ա նգ լե րե նից79: 
Ը ստ հրա պա րակ ված ար դյունք նե րի, 
10 բա լա նոց հա մա կար գում Հա յաս-
տա նի դպ րո ցա կան նե րի մի ջին մի ա-

78 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2xeaMwt: 
79 Հասանելի է հետևյալ հղումով https://bit.ly/2sa6EbM :
80 Տե՛ս նույն տեղում: 
81 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2sa6EbM: 
82 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2J5PzcJ:

վո րը 5.2 է80: Առ կա է տար բե րու թյուն  
խո շոր քա ղաք նե րի և բարձր լեռ նային 
գյու ղե րի դպ րո ցա կան նե րի մի ա վոր-
նե րի միջև։ Մաս նա վո րա պես, խո շոր 
քա ղաք նե րում այդ ցու ցա նի շը կազ մել 
է 5.5, ի սկ բարձր լեռ նային գյու ղե րում՝ 
381: Այ դու հան դերձ, Ազ գային ստու գա-
տե սը հիմ ա վոր պատ կեր չի տա լիս 
կր թու թյան ո րա կի մա սին, քա նի որ 
ա մեն տա րի փոխ վում է ու սում ա սիր-
վող ա ռար կան, ին չը հնա րա վո րու-
թյուն չի տա լիս եր կա րատև դի տար կել 
որ ևէ ա ռար կայի դի նա մի կան։ 

Ո րոշ ու սում ա սի րու թյուն ներ հաս-
տա տում են այն, որ Հա յաս տա նյան 
հան րակր թա կան հա մա կար գում առ-
կա է ան հա վա սա րու թյուն գյու ղում և 
քա ղա քում ապ րող, ի նչ պես նաև սո-
ցի ա լա պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա նե րի հա մար՝ կր թա կան հնա-
րա վո րու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
ա ռու մով82: Սո վո րող նե րի կր թա կան 
ձեռք բե րում ե րի, ու ս ման մեջ ա ռա-
ջա դի մու թյան, ի նչ պես նաև հե տա գա-
յում մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման 
ու բուհ ըն դուն վե լու հար ցում է ա կան 
դե րա կա տա րում ու նեն՝ սո վո րող նե րի 
ըն տա նիք նե րի սո ցի ալ‐տն տե սա կան 
կար գա վի ճա կը, ծնող նե րի կրթ վա ծու-
թյան մա կար դակն, ըն տա նի քի բնա-
կու թյան վայ րի աշ խար հագ րա կան 
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տե ղա կա յու մը83:   
2013 թվա կա նից ի վեր ու սու ցիչ նե-

րի աշ խա տա վար ձի է ա կան բարձ րա-
ցում չի ար ձա նագր վել։ Ա շա կերտ նե րի 
թվի նվազ ման ար դյուն քում, հատ կա-
պես ա վագ դպ րոց նե րում, ու սու ցիչ նե-
րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը նվա զել 
է, ին չի ա դյուն քում աշ խա տա վար ձը 
նվա զել է։ Ը ստ ՀՀ Սո ցի ա լա կան վի-
ճա կը 2016 զե կույ ցի, ե թե 2013 թվա-
կա նին Հա յաս տա նի ա վագ դպ րոց նե-
րի ա շա կերտ նե րի թի վը ե ղել է 43576, 
ա պա 2016-ին ա շա կերտ նե րի թի վը  
27581 է 84։ Ը ստ փոր ձա գետ նե րի, բազ-
մա թիվ դպ րոց նե րում կր ճատ վել են 
դաս ղե կու թյան հա մար ու սու ցիչ նե րին 
տր վող հա վե լավ ճար նե րը։ 

Խնդ րա հա րույց է մում ու սու ցիչ-
նե րի աշ խա տան քի ըն դուն ման կար-
գը։ Թեկ նա ծու ու սու ցիչ նե րը գրա վոր 
և բա նա վոր քն նու թյուն են հանձ նում 
աշ խա տան քի ըն դուն վե լու հա մար։ 
Քն նու թյան հար ցե րը գե րա զան ցա-
պես վե րա բե րում են ի րա վա կան գի-
տե լիք նե րին և հնա րա վո րու թյուն չեն 
տա լիս պար զե լու թեկ նա ծու ու սուց չի 
ա ռար կա յա կան և ման կա վար ժա կան 
պատ րաստ վա ծու թյու նը85: 

Ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ 
կան ման կա վար ժա կան կր թու թյան 
և ու սուց չի ա մե նօ րյա աշ խա տան քի 

83 Տե՛ս նույն տեղում: 
84 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://armstat.am/file/article/soc_2016_2.pdf:
85 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=83675 
86 Հասանելի է հետևյալ հղումերով. https://aspu.am/hy/page/praktika/, https://bit.ly/2JaVRb2:
87  Հասանելի է հետևյալ հղումով.  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=80631: 
88  Հասանելի է հետևյալ հղումով.  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=72774: 

միջև։ Դպ րոց նե րի տնօ րեն նե րի հետ 
փոր ձա գե տի ի րա կա նաց րած հար-
ցում ե րի ար դյուն քում պարզ վել է, 
որ ման կա վար ժա կան բու հե րի ծրագ-
րե րը տե սա կան են և չեն նպաս տում 
են ա պա գա ու սու ցիչ նե րի գործ նա-
կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա նը։ 
Ներ կա յումս ման կա վար ժա կան բու-
հե րում ո րո շա կի աշ խա տանք ներ են 
տար վում ու սա նող նե րի դպ րո ցա կան 
պրակ տի կայի ժա մերն ա վե լաց նե լու 
ու ղ ղու թյամբ86:

Դժ գո հու թյուն ներ կան նաև ու-
սու ցիչ նե րի ա տես տա վոր ման հար ցի 
շուրջ։ Հա յաս տա նի բո լոր ու սու ցիչ նե-
րը յու րա քան չյուր 5 տա րին մեկ ան-
գամ պետք է մաս նակ ցեն պար տա-
դիր վե րա պատ րաստ ման՝ ա տես տա-
վոր ման նպա տա կով87։ Ու սու ցիչ նե րը 
հնա րա վո րու թյուն ու նեն ա տես տա-
վոր ման ար դյուն քում ստա նալ տա-
րա կարգ։ Գոր ծում է տա րա կար գի 
քա ռաս տի ճան հա մա կարգ և ա ռա ջին 
3 աս տի ճա նը ստա նա լուց հե տո ու-
սուց չի աշ խա տա վար ձը բարձ րա նում 
է 10%-ով, ի սկ 4-րդ աս տի ճա նի դեպ-
քում 20%-ով, ին չը փոքր գու մար է88: 

 Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը մա սամբ է կա տար վել։
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Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	  Հա յաս տա նը պետք է ա վե լի ակ-
տիվ նե րառ վի մի ջազ գային ստու-
գա տես նե րում՝ մաս նակ ցե լով նաև 
PISA և PIRLS ստու գա տե սե րին։

•	 Կր թու թյան ո րա կի մա սին ա ռա-
վել հիմ ա վոր տվյալ ներ ու նե նա-
լու նպա տա կով, պետք է ազ գային 
ստու գա տես ներ ան ցա կաց վեն 
տա րե կան մի քա նի ա ռար կայից։ 
Ը նդ ո րում, ը նտր ված ա ռար կա-
նե րի ու սում ա սի րու թյու նը պետք 
է ա նել 2-3 տա րի շա րու նակ, որ-
պես զի հնա րա վոր լի նի կր թու թյան 
ո րա կի մա սին ո րո շա կի դի նա մի-
կա տես նել։

•	  Ման կա վար ժա կան կր թու թյուն 
ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն-
նե րի և դպ րոց նե րի միջև հաս տա-
տել սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն։ 

•	 Սկս նակ ու սու ցիչ նե րի հա մար մշա-
կել ծրագ րեր՝ ման կա վար ժա կան 
կր թու թյու նից ու սում ա կան հաս-
տա տու թյուն ան ցու մը ա պա հո վե լու 
հա մար։ 

•	 Ու սու ցիչ նե րի աշ խա տան քի ըն-
դուն ման կար գի վե րա նա յում՝ ներ-
մու ծե լով մաս նա գի տա կան գի տե-
լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի բա ցա-
հայտ ման ձևեր։ 

•	 Ու սուց չի տա րա կար գի հա մար տր-
վող հա վե լավ ճա րի ա վե լա ցում։ 

•	 Ու սու ցիչ նե րի հա մար նյու թա կան 
և ոչ նյու թա կան խրա խուս ման մե-
խա նիզմ ե րի գոր ծար կում։ 

3) ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅՈՒ-
ՆԻՑ ՀԵ ՏՈ ԴՊ ՐՈՑ ՆԵ ՐԻՑ 

ԴՈՒՐՍ ՄՆԱ ՑՈՂ ՆԵ ՐԻ  
ՏՈ ԿՈ ՍԱՅԻՆ ՑՈՒ ՑԱ ՆԻ ՇԸ 

Առ այ սօր հա մա կար գային ա ռու-
մով լուծ ված չէ կր թու թյու նից դուրս 
մա ցած ե րե խա նե րի հայտ նա բեր-
ման, կր թու թյու նից դուրս մա լու հիմ-
նա կան պատ ճառ նե րի վեր հան ման և 
այդ եր ևույ թի կան խար գել ման հար-
ցը: Խնդ րի մա սին բազ միցս բարձ րա-
ձայն վել է նաև ՀՀ մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նի տա րե կան զե կույց-
նե րում և հա ղորդ մամբ:

 Նախ ևա ռաջ խն դիրն այն է, որ 
օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված չէ «կր թու-
թյու նից դուրս մա ցած ե րե խա» եզ-
րույ թը. այ սինքն ամ րագր ված չէ, թե 
որ քա՞ն ժա մա նակ ե րե խան պետք է 
չհա ճա խի դպ րոց, որ պես զի հա մար-
վի կր թու թյու նից դուրս մա ցած։ Ը ստ 
այդմ, առ կա չէ նաև մի աս նա կան վի-
ճա կագ րու թյուն այդ պի սի ե րե խա նե-
րի թվի վե րա բե րյալ: Ար դյուն քում օ րի-
նակ` Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա-
ռա յու թյան Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան 
վի ճա կը տա րե կան զե կույց նե րում օգ-
տա գործ վում է «դպ րո ցից հե ռա ցած 
(ու սու մը կի սատ թո ղած)» տեր մի նը։ 

Ար դյուն քում կր թու թյու նից դուրս 
մա ցած ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի միջև 
նույն պես առ կա են է ա կան տար բե րու-
թյուն ներ։ Մաս նա վո րա պես, ը ստ Ազ-
գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
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2017 թվա կա նի զե կույ ցի՝ 2016-2017 
ու սում ա կան տա րում դպ րո ցից հե-
ռա ցած ա շա կերտ նե րի թի վը 260 է89: 
Ը ստ աշ խա տող ե րե խա նե րի մա սին 
զե կույ ցի, դուրս մա ցած ե րե խա նե րի 
թի վը շուրջ 8 հա զար է90: Ի սկ ՄԱԿ-ի 
Ման կա կան հիմ ադ րա մի կող մից 
ան ցկաց ված փորձ նա կան հե տա զո-
տու թյան ար դյուն քում Լո ռու մար զում 
հայտ նա բեր վել է 228 ե րե խա91: 

Վե րոն շյալ խն դիր նե րի առ կա յու-
թյան պա րա գա յում դժ վա րա նում է 
նաև կր թու թյու նից դուրս մա լու հիմ-
նա կան պատ ճառ նե րի վեր հա նու մը, 
ո րոնք թույլ կտան գնա հա տել յու րա-
քան չյուր խմ բի հա մար (օ րի նակ՝ խո-
ցե լի խմ բե րի, հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի) կր թու թյու նից 
դուրս մա լու հս տակ պատ ճառ նե-
րը: Մաս նա վո րա պես, ո րոշ տվյալ ներ 
վկա յում են այն մա սին, որ ե րե խա նե-
րը կր թու թյու նից դուրս են մում սո ցի-
ա լա կան պայ ման նե րի պատ ճա ռով: 
Այս պես, 2016 թվա կա նին ըն տա նիք-
նե րի սո ցի ա լա կան վատ վի ճա կով 
պայ մա նա վոր ված ար ձա նագր վել է 
ե րե խայի կր թու թյու նից դուրս մա լու 
191 դեպք92: Ո րոշ դեպ քե րում էլ ե րե-
խա նե րը կր թու թյու նից դուրս են մա-
ցել հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով: 
« Հա յաս տա նի սո ցի ա լա կան պատ կե-

89 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://armstat.am/file/article/soc_2016_2.pdf:
90 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2sfnHIJ: 
91 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2xfCU2f:
92 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.armstat.am/file/article/poverty_2016a_4.pdf: 
93 Տե՛ս նույն տեղում:http://www.armstat.am/file/article/poverty_2016a_4.pdf
94 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://disabilityinfo.am/12650/: 

րը և աղ քա տու թյու նը» ՀՀ ազ գային 
վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 2016 
թվա կա նի զե կույ ցի հա մա ձայն՝ 2015-
2016 ու սում ա կան տար վա սկզ բին 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե նա լու պատ-
ճա ռով Հա յաս տա նում հան րակր թու-
թյու նից դուրս է մա ցել 16 ե րե խա93: 
Սա կայն ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
պնդ մամբ՝ կր թու թյու նից դուրս մա-
ցած հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի թի վը հրա պա րակ վա ծից 
ա վե լին է, հատ կա պես՝ մար զե րում ու 
գյու ղա կան հա մայնք նե րում94: Կր թու-
թյու նից դուրս մա լու պատ ճառ նե րի 
վեր հա նու մը չա փա զանց կար ևոր է, 
քա նի որ այն թույլ կտա նաև մշա կել 
եր ևույ թի կան խար գել ման հս տակ ու-
ղի նե րը: 

Կր թու թյու նից դուրս մա ցած ե րե-
խա նե րի վե րա բե րյալ հս տակ տվյալ-
նե րի հա վա քագր ման, ի նչ պես նաև 
այդ ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման 
հար ցում խո չըն դոտ է նաև այն, որ հա-
ճախ հան րակր թա կան ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում հաշ վառ ված 
ե րե խա նե րի թի վը կա րող է փաս տա-
ցի հա ճա խող ե րե խա նե րի թվից ա վել 
լի նել: Խնդ րի վե րա բե րյալ իր մտա-
հո գու թյունն է հայտ նել նաև Կա նանց 
նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան վե րաց-
ման ՄԱԿ-ի կո մի տեն իր եզ րա փա կիչ 
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դի տար կում ե րում95: Պատ ճա ռը շա-
րու նա կում է մալ այն, որ հան րակր-
թա կան դպ րոց նե րը ֆի նան սա վոր-
վում են ա շա կերտ նե րի թվով, ու ս տի 
ու սու ցիչ նե րը հա ճախ ա շա կերտ նե րի 
բա ցա կա յու թյուն ներն օբյեկ տի վո րեն 
չեն գրան ցում96: Նույն խն դիրն առ կա 
է նաև նե րա ռա կան և հա տուկ կր թու-
թյուն ի րա կա նաց նող դպ րոց նե րում, 
հատ կա պես հաշ վի առ նե լով այն, որ 
կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ-
ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա մար դպ րո ցը ստա նում է 3-4 ան-
գամ ա վել ֆի նան սա վո րում97: 

 Բա ցի այդ, խն դիրն է նաև այն, 
որ Հա յաս տա նում դպ րո ցից դուրս 
մա ցած ե րե խա նե րին հետ ևե լու և 
ու ղ ղոր դե լու գոր ծող հա մա կարգ գո-
յու թյուն չու նի98: Այդ պի սին կա րող է 
լի նել օ րի նակ՝ կր թու թյան և սո ցի ա-
լա կան ո լորտ նե րի աշ խա տա կից նե րի 
հա մա կարգ ված հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը: Ը ստ ՀՀ կր թու թյան և գի տու-
թյան նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի՝ 
առ կա ի րա վի ճա կը կար գա վո րե լու 
հա մար, ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան 
նա խա րա րու թյու նը, ՄԱԿ-ի Ման կա-
կան հիմ ադ րա մի հետ հա մա տեղ, 
ի րա կա նաց րել է ու սում ա սի րու թյուն: 
Ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյան հի ման վրա մշակ վել է 

95 ՄԱԿ-ի՝ Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի՝ Հայաստանի 5-6-րդ պարբերական 
զեկույցի վերաբերյալ եզրափակիչ դիտարկումեր, 2016 թվականի նոյեմբերի 18, կետ 22 և 36. հասանելի է 
հետևյալ հղումով. http://www.refworld.org/pdfid/583863b34.pdf: 
96 Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծություն. Հայաստան, հասանելի է հետևյալ հղումով. https://
bit.ly/2LrDDR7:
97 Տե՛ս նույն տեղում:
98 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.unicef.am/am/articles/education:

« Պար տա դիր ու սու ցու մից դուրս մա-
ցած ե րե խա նե րի բա ցա հայտ ման և 
ու ղ ղորդ ման կար գը հաս տա տե լու մա-
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 
նա խա գիծ, ո րը  սահ ման ված կար-
գով շր ջա նառ վել և ներ կա յաց վել է 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազմ: 
Կար գը սահ մա նում է «կր թու թյու-
նից դուրս մա ցած ե րե խա» եզ րույ-
թը և նա խա տես վում է ստեղ ծել հաշ-
վառ ման է լեկտ րո նային հա մա կարգ, 
ո րում ներգ րավ ված են լի նե լու բո լոր 
շա հագր գի մար մին նե րը։ Ա վե լին, 
ը ստ նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի 
ՀՀ ԿԳՆ Կր թա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ազ գային կենտ րո նը պար տա դիր ու-
սու ցու մից դուրս մա ցած ե րե խա նե րի 
բա ցա հայտ ման և ու ղ ղորդ ման շր ջա-
նակ նե րում ստեղ ծել է « Պար տա դիր 
ու սու ցու մից դուրս մա ցած ե րե խա-
նե րի հաշ վառ ման» են թած րա գիր: Են-
թած րա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս վե րահս կել դպ րո ցում ար դեն ը նդ-
գրկ ված ե րե խա նե րի՝ տար բեր պատ-
ճառ նե րով կր թու թյու նից դուրս մա լու 
ռիս կե րը, սա կայն ի սկզ բա նե կր թու-
թյան մեջ ե րե խա նե րի չընդգրկ վե լը 
բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է  յու րա քան չյուր ու սում ա կան տար-
վա թղ թակ ցող տա րում ծն ված բո լոր 
ե րե խա նե րի տվյալ նե րը։ Նա խա տես-
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վում է նաև 2017-2018 ու սում ա կան 
տա րում ի րա կա նաց նել են թած րագ րի 
Լո ռու մար զում, ո րի ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց մա նը և հե տա գա յում ՀՀ 
ո ղջ տա րած քում են թած րագ րի ներդր-
մա նը կն պաս տի պար տա դիր կր թու-
թյու նից դուրս մա ցած ե րե խա նե րի 
հաշ վառ ման օ րենսդ րա կան  հիմ քե րի 
ստեղ ծու մը։

Այ նու ա մե նայ նիվ դեռևս հար ցը 
վերջ նա կան լու ծում չի ստա ցել և սույն 
բաժ նում նշ ված տվյալ նե րը վկա յում 
են ո լոր տում առ կա օ րենսդ րա կան 
բա ցե րի մա սին, ո րոնք գործ նա կա-
նում թույլ չեն տա լիս հա մա պար փակ 
ա ռու մով գնա հա տել կր թու թյու նից 
դուրս մա լու պատ ճառ նե րը և քայ լեր 
ձեռ նար կել դրանց կանխ ման և կր-
թու թյու նից դուրս մա ցած ե րե խա նե-
րի հայտ նա բեր ման ու ղ ղու թյամբ:

 Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը մա սամբ է կա տար վել ։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 •	 Օ րենսդ րո րեն ամ րագ րել՝ ով կա-
րող է հա մար վել «կր թու թյու նից 
դուրս մա ցած», նա խա տե սե լով 
հս տակ չա փա նիշ ներ, ո րով հնա-
րա վոր կլի նի գնա հա տել ե րե խայի 
կար գա վի ճա կը:

•	  Վա րել մի աս նա կան և տա րան-
ջատ ված վի ճա կագ րու թյուն կր թու-

թյու նից դուրս մա ցած ե րե խա նե-
րի թվի, կր թու թյու նից դուրս մա-
լու պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ: 

•	 Ա րա գաց նել « Պար տա դիր ու սու-
ցու մից դուրս մա ցած ե րե խա նե-
րի բա ցա հայտ ման և ու ղ ղորդ ման 
կար գը հաս տա տե լու մա սին» կար-
գի ըն դու նու մը։

•	  Ձեռ նար կել քայ լեր նման դեպ քե րը 
կան խե լու հա մար: Այս պի սի քայ լեր 
կա րող են լի նել՝
-  բազ մա զա նեց նել ա վագ դպ-

րոց նե րի ու սում ա կան ծրագ-
րե րը՝ 12-ա մյա պար տա դիր կր-
թու թյունն ար դյու նա վետ դարձ-
նե լու հա մար, 

- ա վե լի մատ չե լի դարձ նել ար-
հես տա գոր ծա կան կր թու թյու նը 
հատ կա պես գյու ղա կան բնա-
կա վայ րե րում, 

- ա ջակ ցել սո ցի ա լա պես ա նա-
պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե-
խա նե րին՝ բնա կու թյան վայ րից 
հե ռու գտն վող ու սում ա կան 
հաս տա տու թյուն ներ հաս նե լու 
գոր ծում,

-  բա ցա ռել հաշ ման դա մու թյան 
հիմ քով կր թու թյու նից դուրս 
մա լը՝ ա պա հո վե լով կր թա կան 
ծրագ րե րի և հան րակր թա կան 
ու սում ա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի շեն քային պայ ման նե րի 
մատ չե լի ու թյու նը:
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4) ԴՊ ՐՈՑ ՆԵ ՐԻ  
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ  

ՎԵ ՐԱ ՆԱ ՅՈՒ ՄԸ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ 
Կ ՐՈ ՆԱ ԿԱՆ Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅԱՆ  

ՏԵ ՍԱՆ ԿՅՈՒ ՆԻՑ

« Հան րակր թու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սի հա-
մա ձայն կրո նա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
և քա րոզ չու թյունն ու սում ա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում ար գել վում են, 
բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման-
ված դեպ քե րի: Ը ստ այդմ Հա յաս տա-
նի դպ րոց նե րում դա սա վանդ վում է  
« Հայոց ե կե ղե ցու պատ մու թյուն» դա-
սըն թա ցը, ո րի ժա մա նակ ը ստ ո րոշ 
ու սում ա սի րու թյուն նե րի, ու սու ցիչ նե-
րի կող մից, եր բեմ պար տադր վում են 
ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, օ րի նակ՝ 
ա ղոթք ա նել կամ խա չակնք վել:99 Նշ-
վածն էլ հենց հա կա սում է ո րոշ ան-
ձանց կրո նա կան հա մոզ մունք նե-
րին:100,101

 Հա մաշ խար հային բան կի վար-
կային ծրագ րի շր ջա նակ նե րում վե-
րա նայ վում է միջ նա կարգ կր թու թյան 
չա փո րո շի չը։ Նա խա տես ված էր միջ-

99 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://rm.coe.int/16807023b8:
100 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2ILYcdg
101 Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2IMZchn   

նա կարգ կր թու թյան նոր չա փո րո շի չը 
հաս տա տել 2016 թվա կա նին։ Սա կայն 
այն դեռևս ըն դուն ված չէ։ Այդ փաս-
տաթղ թի ըն դու նու մից հե տո պետք 
է վե րա նայ վեն նաև ա ռար կա յա կան 
չա փո րո շիչ նե րը։ Մի այն միջ նա կարգ 
կր թու թյան չա փո րոշ չի ըն դու նու մից 
հե տո պարզ կլի նի, թե ի նչ փո փո-
խու թյուն ներ են լի նե լու Հայ ե կե ղե ցու 
պատ մու թյուն ա ռար կայի ծրագ րում։ 

Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա ջար-
կու թյու նը դեռևս չի կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	  Հայոց ե կե ղե ցի պատ մու թյուն 
ա ռար կայի չա փո րո շիչ նե րի վե-
րա նայ ման ժա մա նակ շեշ տը դնել 
գի տե լի քի բա ղադ րի չի վրա և նե-
րա ռել ա վե լի ծա վա լուն բո վան դա-
կու թյուն այլ կրոն նե րի մա սին։ 

•	 Ար գե լել պար տա դիր բնույ թի գոր-
ծո ղու թյուն ներն ու սում ա կան գոր-
ծըն թա ցում (օ րի նակ՝ ա ղոթ քը, 
ե կե ղե ցի այ ցե լե լը)։  
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Է. ՀԱ ՏՈՒԿ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ  
ԱՅԼ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ

(ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 22-ՐԴ, 30-ՐԴ, 38-ՐԴ 39-ՐԴ,  
40-ՐԴ, 37-ՐԴ (Բ)-(Դ), 32-36 ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ)

1. ՉՈՒ ՂԵԿՑ ՎՈՂ, Ա ՊԱՍ ՏԱՆ 
ՀԱՅ ՑՈՂ ԵՎ ՓԱԽՍ ՏԱ ԿԱՆ 

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԸ

 Կո մի տեն ող ջու նել է « Փախս տա-
կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի ըն դու նու մը 2008 թվա կա նին, 
ո րով նա խա տես վում են ա ռանց ու-
ղեկ ցո ղի փախս տա կան ե րե խա նե րի 
և ա պաս տան հայ ցող ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան հիմ ա րար ե րաշ-
խիք նե րը: Այ դու հան դերձ, Կո մի տեն 
ափ սո սանք է հայտ նել, որ օ րեն քը չի 
հա մա պա տաս խա նում Փախս տա-
կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին 1951 
թվա կա նի կոն վեն ցի այով ամ րագր-
ված նվա զա գույն սո ցի ալ-տն տե սա-
կան չա փա նիշ նե րին, ի նչ պի սիք են, 
օ րի նակ, բար վոք բնա կա րա նային 
պայ ման նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, պե-
տա կան օգ նու թյու նը և հպա տա կագ-
րու մը: Հանձ նա ժո ղո վին մտա հո գել է 
նաև այն հան գա ման քը, որ փախս-
տա կան ո րոշ ծնող ներ դժ վա րու թյուն-
նե րի են հան դի պել ի րենց ե րե խա-
նե րին դպ րոց նե րում տե ղա վո րե լու 
գոր ծում՝ պայ մա նա վոր ված նախ կին 
դպ րոց նե րի փաս տաթղ թե րի բա ցա-

կա յու թյամբ և փաս տաթղ թե րի հայե-
րեն թարգ մա նու թյան խն դիր նե րով: 
Հանձ նա ժո ղո վին մտա հո գել է նաև 
այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա-
ցի ու թյան մա սին օ րենքն ու նի բա ցեր, 
ո րոնք կա րող են քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե նա լու վտանգ ա ռա ջաց նել օ տա-
րերկ րա ցի ծնող նե րի ե րե խա նե րի 
կամ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ու թյու-
նից զրկ ված ծնող նե րի ե րե խա նե րի 
հա մար:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 48)՝
•	  հաշ վի առ նե լով Կո մի տե ի թիվ 6 

ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյու նը 
ծագ ման ե րկ րից դուրս գտն վող 
ա ռանց ու ղեկ ցո ղի և ըն տա նի քից 
ան ջատ ված ե րե խա նե րի նկատ-
մամբ վե րա բեր մուն քի մա սին 
(CRC/GC/2005/6), փո փո խու թյուն 
կա տա րել  « Փախս տա կան նե րի 
և ա պաս տա նի մա սին» օ րեն քում՝ 
ա պա հո վե լու հա մար հիմ ա րար 
ե րաշ խիք նե րը և դրանց ար դյու նա-
վետ ի րա գոր ծու մը. 

•	 ա պա հո վել կր թու թյան հա սա նե լի-
ու թյու նը բո լոր ե րե խա նե րին, ան-
կախ նրանց կար գա վի ճա կից, և 
վե րաց նել փախս տա կան և ա պաս-
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տան հայ ցող ե րե խա նե րի՝ կր թա-
կան հա մա կար գի մեջ ը նդ գրկ ման 
ճա նա պար հին առ կա վար չա կան 
խո չըն դոտ նե րը. 

•	  փո փո խու թյուն ներ կա տա րել 
օ րենսդ րու թյան մեջ՝ ա պա հո վե-
լու, որ իր ի րա վա զո րու թյան ներ քո 
գտն վող ոչ մի ե րե խա ի րա վա կար-
գա վո րում ե րի կամ պրակ տի կայի 
հետ ևան քով չդառ նա քա ղա քա ցի-
ու թյուն չու նե ցող ան ձ:
Խն դիր նե րը, ո րոնք ներ կա յաց-

ված են ստորև, մա սամբ ար ծարծ վել 
են « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում փախս տա կան նե րի և ա պաս-
տան հայ ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
ա պա հով ման վե րա բե րյալ» ՀՀ մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ար-
տա հերթ հրա պա րա կային զե կույ ցում, 
ո րը լույս է տե սել 2017 թվա կա նին102:  

1) « ՓԱԽՍ ՏԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
Ա ՊԱՍ ՏԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻՆ» ՀՀ Օ ՐԵՆ-

ՔԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

2016 հուն վա րին ու ժի մեջ մտավ 
« Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն-
ներ կա տա րե լու մա սին Ազ գային ժո-
ղո վի կող մից հաս տատ ված օ րենսդ-
րա կան փո փո խու թյան փա թե թը, 
ո րով ամ րագր վե ցին է ա պես նոր (կոն-
վեն ցի ոն) մո տե ցում եր ա ռանց ու-
ղեկ ցո ղի և ըն տա նի քից ան ջատ ված 

102 Զեկույցը հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2INaHRL

ե րե խա նե րի կար գա վի ճա կի և դրա-
նից բխող ե րաշ խիք նե րի սահ ման ման 
ու ղ ղու թյամբ։ Նախ ևա ռաջ, օ րեն քը 
սահ մա նեց « հա տուկ կա րիք ներ ու նե-
ցող ա պաս տան հայ ցող ներ և փախս-
տա կան ներ» հաս կա ցու թյու նը (8-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մաս), ո րում նե րառ ված 
են ա պաս տան հայ ցող ե րե խա նե րը 
կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան-
ձինք կամ հղի կա նայք կամ մի այ նակ 
ծնող ներ, ով քեր ու նեն ան չա փա հաս 
ե րե խա ներ։ Այ նու հետև օ րեն քը հս-
տա կո րեն և ման րա մաս նո րեն սահ-
մա նեց «ա ռանց ու ղեկ ցո ղի ե րե խա» 
և «ըն տա նի քից ան ջատ ված ե րե խա» 
հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րոնք ի րենց 
բո վան դա կու թյամբ մոտ են Կո մի տե ի 
թիվ 6 ԸՄ-ով ա ռա ջարկ ված ձևա կեր-
պում ե րին, ո րից էլ կա րե լի է եզ րա-
կաց նել, որ նա խագ ծի հե ղի նակ նե րը 
օ գտ վել են այս կար ևոր փաս տաթղ-
թից։ 

Օ րեն քը պար տա վո րեց նում է ի րա-
վա սու պե տա կան մար մին նե րին նշ-
ված եր կու խմ բե րին ցու ցա բե րել 
ա ջակ ցու թյուն ի րենց ի րա վա սու թյան 
շր ջա նակ նե րում՝ ա ռա վե լա գույնս ել-
նե լով նրանց շա հե րից, ի սկ լի ա զոր-
ված մարմ ին պար տա վո րեց նում է 
ա ջակ ցել տե ղա վոր ման և խնամ քի 
հար ցե րում՝ հաշ վի առ նե լով ոչ մի այն 
տա րի քը, սե ռը և այլ հատ կա նիշ ներ, 
այլ նաև «ե րե խայի շա հե րից բխող այլ 
հան գա մանք ներ» և ՀՀ օ րենսդ րու-
թյամբ ե րե խայի հա մար սահ ման ված 
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բո լոր ի րա վունք նե րը։ Օ րեն քը նաև 
պար տա վո րեց նում է ա ռանց ու ղեկ ցո-
ղի և ըն տա նի քից ան ջատ ված ե րե խա-
նե րին տե ղա վո րել ժա մա նա կա վոր 
տե ղա վոր ման կենտ րո նում ա ռաջ նա-
հեր թու թյան կար գով՝ հաշ վի առ նե լով 
նրանց լա վա գույն շա հե րը և խորհր-
դակ ցե լով նրանց ներ կա յա ցուց չի հետ 
(հոդ ված 24), ի սկ խնա մա կա լի կամ 
հո գա բար ձու ի նշա նա կու մը,  Աշ խա-
տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րով 
լի ա զոր մարմ ի կամ Ըն տա նի քի, կա-
նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան բա ժին նե րի կող-
մից միջ նոր դու թյու նը ստա նա լուց հե-
տո, կա տա րել   յոթ աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում։ Ա ռանձ նա պես ըն-
դյայն վել են այս եր կու խմ բե րի ե րաշ-
խիք նե րը օ րեն քի 50-րդ հոդ վա ծով: 
Մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա սու մար մին-
նե րը պար տա վոր են հնա րա վոր սեղմ 
ժամ կետ նե րում բա ցա հայ տել ա ռանց 
ու ղեկ ցո ղի և ըն տա նի քից ան ջատ-
ված ե րե խա նե րին՝ որ պես հա տուկ 
կա րիք ու նե ցող խմ բեր, ա պաս տա նի 
վա րույ թի շր ջա նակ նե րում նշա նա-
կել ներ կա յա ցու ցիչ, ով պար տա վոր է 
պատ շաճ կեր պով ներ կա յաց նել նման 
ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հե րը, վա-
րույ թի ո ղջ ըն թաց քում ա պա հո վել, որ 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն 
ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյամբ։ 
Որ պես կա մա յա կա նու թյան դեմ ը նդ-
հա նուր ե րաշ խիք, սահ ման ված է, որ 
ա ռանց ու ղեկ ցո ղի և ըն տա նի քից ան-
ջատ ված ե րե խա նե րի պաշտ պա նու-
թյան տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում 

ը նդ գրկ ված բո լոր պաշ տո նա տար 
ան ձինք ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե-
րում պետք է ել նեն ե րե խայի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան սկզ բուն քից:

 Վե րը նշ ված օ րենսդ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րը ող ջու նե լի ե ն։ Դրանք 
կն պաս տեն, որ նշ ված խո ցե լի խմ-
բե րի պաշտ պան վա ծու թյու նը է ա պես 
մե ծա նա։ Այ դու հան դերձ, պրակ տի-
կա յում դեռ մում են ո րոշ խնդ րա հա-
րույց կար գա վո րում եր, ո րոնք ի րենց 
բնույ թով և հե տե ան քով հա կա սում են 
Կոն վեն ցի ային։ Ստորև ան դրա դառ-
նանք այդ խն դիր նե րին։ 

Թիվ 6 ԸՄ-ի 31Ա կե տը սահ մա նում 
է, որ ա ռանց ու ղեկ ցո ղի և ըն տա նի-
քից ան ջատ ված ե րե խա նե րի հա մար 
ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել նրանց բա ցա-
հայտ ման ա ռաջ նա հեր թու թյան հա-
մա կարգ՝ սահ մա նային ան ցա կե տում 
նրանց նախ նա կան ստուգ ման ու 
գրանց ման ը նդ հա նուր ըն թա ցա կար-
գե րի շր ջա նա կում։ « Փախս տա կան նե-
րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
նման ա ռաջ նա հերթ ըն թա ցա կար գեր 
կամ կա ռու ցա կարգ չի սահ մա նում։ 
Բա ցա հայտ ման ըն թա ցա կար գը տե-
ղի է ու նե նում ը նդ հա նուր վար չա կան 
վա րույ թի շր ջա նա կում՝ միգ րա ցի ոն 
հար ցե րով լի ա զոր մարմ ի՝ Միգ րա ցի-
ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան վա րույ-
թում։ Սահ մա նա պահ ստո րա բա ժա-
նում ե րի ծա ռայող նե րը, ի նչ պես նաև  
ան ձնագ րե րի և վի զա նե րի վար չու-
թյու նը, նման գոր ծա ռույթ ներ չու նեն։ 
Օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
սահ ման ված է, որ հա տուկ կա րիք ներ 
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ու նե ցող ա պաս տան հայ ցող նե րի ու 
փախս տա կան նե րի, ա ռանց ու ղեկ ցո-
ղի կամ ըն տա նի քից ան ջատ ված ե րե-
խայի նկատ մամբ կի րառ վում են սույն 
օ րեն քով նա խա տես ված ա պաս տա նի 
ը նդ հա նուր ըն թա ցա կար գե րը, ե թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
վա վե րաց րած մի ջազ գային պայ մա-
նագ րե րով այլ բան նա խա տես ված 
չէ։ Մինչ դեռ Կոն վեն ցի ան, ի դեմս 
նաև թիվ 6 ԸՄ-ի, նա խա տե սում է 
ստեղ ծել ե րե խայի որ պես խո ցե լի խմ-
բի պատ կա նող ան ձի բա ցա հայտ ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյան հիմ քով հա տուկ 
ըն թա ցա կարգ։ Կո մի տե ի ը նդ հա նուր 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա մար վում 
են Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի մեկ-
նա բա նու թյան հիմ ա կան աղ բյուր։ 
Հետ ևա բար, դրանք պար տա դիր են 
այն քա նով, որ քա նով պար տա դիր են 

Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րը։ Ո ւս տի, ան-
հրա ժեշտ է օ րեն քով սահ մա նել նման 
խո ցե լի խմ բե րի՝  սահ մա նային ան-
ցա կե տում նրանց հայտ նա բեր ման, 
բա ցա հայտ ման  ա ռաջ նա հեր թու թյան 
մե խա նիզմ։ Նման մե խա նիզ մի բա-
ցա կա յու թյու նը չի ա պա հո վում ար-
դյու նա վետ ե րաշ խիք ներ պե տա կան 
մար մին նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե-
րի դեմ։ Օ րի նակ՝ ա ռաջ նա հերթ մե-
խա նիզմ ե րի բա ցա կա յու թյան պայ-
ման նե րում ան չա փա հաս ա պաս տան 
հայ ցո ղը կա րող է հայտն վել քրե ա կա-
տա րո ղան հիմ ար կում ա նո րոշ ժամ-
կե տով, քրե ա կան հե տապնդ ման վա-
րույ թի շր ջա նակ նե րում, ա ռանց ի րա-
զեկ լի նե լու, որ ի րա վունք ու նի դի մում 
ներ կա յաց նել ա պաս տա նի հա մար՝ 
դրա նից բխող բո լոր հետ ևանք նե րով:

Ի րա վի ճակ 4

Ն.Ք.-ն ան չա փա հաս է, 17  տա րե կան, ծն վել է Աֆ ղանս տա նում, խո սում 
է փուշ թուն լեզ վով, ո րը Աֆ ղանս տա նի եր կու պե տա կան լե զու նե րից մեկն է։ 
Նրան  մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել այն բա նի հա մար, որ նա նախ նա կան 
հա մա ձայ նու թյան գա լով իր ծա նոթ՝ ազ գու թյամբ աֆ ղան տղա մար դու հետ, 
2017 թվա կա նի հու լի սի 24-ին, ժա մը 04:00-05:00-ի սահ ման նե րում, ՀՀ Ա րա-
րա տի մար զի Ե րասխ հա մայն քի վար չա կան տա րած քում, ա ռանց սահ ման-
ված փաս տաթղ թե րի հա տել են ՀՀ պահ պան վող պե տա կան սահ մանն և 
Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան Նա խիջ ևա նի ի նք նա վար մար զից ա պօ րի նի 
մուտք գոր ծել Հա յաս տան, սա կայն հաս նե լով Ե րասխ գյու ղի օ ղա կաձև հրա-
պա րակ հայտ նա բեր վել են ՀՀ ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից նե րի կող մից:  
Ն րան ա ռա ջադր վել  է մե ղադ րանք ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 329-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի հիմ քով՝ ՀՀ պե տա կան սահ մա նը մեկ այլ ան ձի հետ ա նօ րի-
նա կան կեր պով հա տե լու հա մար, ո րից հե տո կա լա նա վոր վել է և մինչ այժմ
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գտն վում է խա փան ման մի ջոց կա լան քի տակ, սկզ բում Նու բա րա շեն ՔԿՀ-ո-
ւմ, այ նու հետև Ար մա վիր քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում։ Թեև ա նա զա-
տու թյան մեջ է  2017թ վա կա նի  հու լի սի 24-ից, սա կայն մի այն  մեկ ա միս ան ց 
է նրան հա ջող վել ներ կա յաց նել ա պաս տա նի դի մում Միգ րա ցի ոն պե տա կան 
ծա ռա յու թյուն, մինչ դեռ դա հնա րա վոր էր ա նել հենց ձեր բա կալ ման պա հին՝ ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան աշ խա տա կից նե րին ա պաս տան խնդ րանք կամ դի մում ներ-
կա յաց նե լով՝ ե թե բա ցա հայտ ման ա ռաջ նա հեր թու թյան հա մա կար գը գոր ծեր։ 
Հատ կան շա կան է, որ ա պաս տա նի դի մում ներ կա յաց նե լու իր ի րա վուն քի մա-
սին նա ի մա ցել է իր խցակ ցից, այլ ոչ թե ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րից, 
օ րի նակ՝ սահ մա նա պահ նե րից, կամ նրան ձեր բա կա լած կամ կա լա նա վո րած 
ի րա վա սու մար մին նե րից,  մինչ դեռ ա պաս տա նի վա րույ թը պետք է սկ սեր հենց 
այն պա հից, ե րբ նա սահ մա նա պահ նե րին հայտ նել է ՀՀ-ու մ պաշտ պա նու թյուն 
գտ նե լու իր ցան կու թյան մա սին։ Ի հա վե լում, ձեր բա կա լու մից ե րեք ա միս ան ց 
դեռ չի լուծ վել նրա խնա մա կա լու թյան հար ցը, մինչ դեռ նա հա մար վում է ծնող-
նե րից ան ջատ ված ե րե խա և ա ռն վազն օ գոս տո սի 22-ից հե տո յոթ օր վա ըն-
թաց քում պետք է լուծ ված լի ներ նրա խնա մա կա լու թյան հար ցը ծա ռա յու թյան 
կող մից։ Որ պես ան չա փա հաս, նա կրում է բազ մա թիվ զր կանք ներ՝ նա կա լան քի 
տակ է չա փա հաս նե րի հետ, նրա հա մար դժ վար է հա ղոր դակց վել իր խցա կից-
նե րի կամ կա լա նա վայ րի ղե կա վա րու թյան հետ, քա նի որ խո սում է փուշ թու լեզ-
վով, նա որ ևէ լուր չու նի իր ըն տա նի քից ու ծնող նե րից, չի ու նե ցել ան հրա ժեշտ 
հա գուստ ու մինչ այ սօր էլ չի հաս կա նում, թե որ տեղ է և ին չի հա մար են ի րեն 
ձեր բա կա լել։ Խցում բնակ վում է Թուր քի այի քա ղա քա ցու հետ, ով չա փա հաս է 
և կա լան քի տակ  է մեկ այլ սահ մա նա խախ տի օ ժան դա կե լու հա մար։ Հա րա-
զատ նե րի հետ կապ վե լու հնա րա վո րու թյուն չու նի,  քա նի որ Աֆ ղանս տան զան-
գա հա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հե ռա խո սի քարտ/1 րո պեն 850 դրամ/։ Ըստ 
վեր ջին տվյալ նե րի, նա եր կու ան գամ ի նք նաս պա նու թյան փորձ է կա տա րել 
կա լա նա վայ րում։

 Փախս տա կան կամ ա պաս տան 
հայ ցող ծնող նե րից որ ևէ մե կի կամ 
այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հետ 
մի ա սին կամ ու ղեկ ցո ղի կամ մի-
այ նակ ե րե խայի հա մար ըն դու նող 
պե տու թյու նը պետք է ի րա կա նաց-
նի ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի ամ-
փոփ գնա հա տում և ը ստ գնա հատ-

ման հա մա պա տաս խան ո րո շում 
կա յաց նի: Հետ ևյալ պայ ման նե րը 
ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի գնա-
հատ ման (մինչ ժա մա նե լը, ներ կա 
ի րա վի ճա կի և ար տաքս ման դեպ քում) 
մաս են կազ մում: Դրանք են ֆի զի կա-
կան բա րե կե ցու թյուն, հա մա պա տաս-
խան ֆի զի կա կան խնամ քը,  ա պա հով 
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ան մի ջա կան ֆի զի կա կան մի ջա վայ-
րը,  խնամ քը և դաս տի ա րա կու թյու նը, 
է մո ցի ա նալ մի ջա վայ րը,  ա ջակ ցող 
և օ րի նա կե լի ծնող նե րը,  ե րե խայի 
հե տաքրք րու թյուն նե րը, խնամ քի և 
դաս տի ա րա կու թյան ա պա գա հե ռան-
կար նե րը,  ա պա հով ֆի զի կա կան մի-
ջա վայ րը, հար գան քը, սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րը, կր թու թյու նը, շփու մը ըն-
կեր նե րի և հա սա կա կից նե րի հետ, 
հա մայն քը,  կա յու նու թյու նը, ա պա գա 
զար գաց ման հե ռան կար նե րը և այլն։ 

Քա նի որ, ա պաս տա նի վե րա բե-
րյալ վա րույ թը ի րա կա նաց վում է Միգ-
րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան 
կող մից, ո րն էլ ի րա վա սու է հայտ նա-
բե րել ա ռանց ու ղեկ ցո ղի և ըն տա նի-
քից ան ջատ ված ե րե խա նե րի՝ որ պես 
ա պաս տան հայ ցող նե րի, ի նչ պես նաև 
ան հա պաղ կեր պով ա ջակ ցի նրանց 
խնամ քի, տե ղա վոր ման, խնա մա կա-
լի նշա նակ ման և այլ ան հե տաձ գե-
լի հար ցե րում, ստաց վում է, որ նման 
ե րե խա նե րի սահ մա նային ան ցա կե-
տում հայտ վե լուց հե տո մինչև միգ-
րա ցի ոն ծա ռա յու թյան կող մից վե րը 
նշ ված գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա-
ցու մը առ կա է նկա տե լի ժա մա նա-
կային բաց, ո րը կա րող է տևել օ րեր 
և նույ նիսկ շա բաթ ներ։ Օ րի նակ՝ ը ստ 
օ րեն քի, ա ռանց ու ղեկ ցո ղի կամ ըն-
տա նի քից ան ջատ ված ան չա փա հաս 
ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար խնա-

103 Թիվ 6 Ընդհանուր մեկնաբանություն, կետ 33: 
104 Թիվ 6 Ընդհանուր մեկնաբանություն, կետ 21: 
105 Տե՛ս Նույն տեղում։ 

մա կա լի (կամ) հո գա բար ձու ի նշա նա-
կու մը միջ նոր դու թյունն ստա նա լուց 
հե տո կա տար վում է յոթ աշ խա տան-
քային օր վա ըն թաց քում (հոդ ված 7): 
Նման ի րա վի ճա կը չի հա մա պա տաս-
խա նում Կոն վեն ցի այով սահ ման ված 
«ա րա գու թյան» պա հան ջին, ո րը կա-
մա յա կա նու թյան դեմ կար ևոր ըն թա-
ցա կար գային ե րաշ խիք է հա մար վում։ 
Ը ստ այդմ, սահ մա նային ան ցա կետ 
ժա մա նե լու պես նման ե րե խա նե րին 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան նպա տա կով ա ջակ ցու թյու նը 
պետք է ցու ցա բեր վի ան հա պաղ կեր-
պով, որ քան հնա րա վոր է շուտ103, 
ի սկ խնա մա կա լի կամ հո գա բար ձո-
ւի նշա նա կու մը՝ որ քան հնա րա վոր է 
ա րա գու թյամբ104: Հետ ևա բար, օ րեն քը 
պետք է վար չա կան վա րույ թը  կար-
գա վո րի այն պես, որ կոն վեն ցի ոն 
պա հանջ նե րի ի րա կա նա ցու մը հնա-
րա վոր լի նի ա պա հո վել սահ մա նային 
ան ցա կե տում ա պաս տա նի հայց ներ-
կա յաց նե լուն ան մի ջա պես հե տո, որ-
քան հնա րա վոր է ա րագ, քա նի որ 
ա րա գու թյու նը, ը ստ Կոն վեն ցի այի, 
կար ևոր վա րույ թային ե րաշ խիք է105: 

Օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սի 
կար գա վո րու մից բխում է, որ ա ռանց 
ու ղեկ ցո ղի կամ ըն տա նի քից ան ջատ-
ված ան չա փա հաս ան ձի ա պաս տան 
հայ ցե լու դեպ քում միգ րա ցի ոն ծա-
ռա յու թյու նը ա ջակ ցում է խնա մա կա լի 
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նշա նակ ման հար ցում։ Հս տա կո րեն 
հաս կա նա լի չէ, թե «ա ջակ ցել» ի նչ է 
նշա նա կում, սա կայն ձևա վոր վում է 
պրակ տի կա, հա մա ձայն ո րի ծա ռա-
յու թյունն ի րա կա նաց նում է նման ե րե-
խա նե րի խնա մա կա լու թյուն։ Նման 
կար գա վո րու մը ան նպա տա կա հար-
մար է և ա ռա ջաց նում է խն դիր ներ։ 
Միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյու նը ի րա-
կա նաց նում է ե րե խայի խնա մա կա-
լու թյուն, ո րի հա մար ծա ռա յու թյու նը 
չու նի ի նս տի տու ցի ո նալ փորձ ու կա-
րո ղու թյուն ներ։ Ան չա փա հա սի ներ-
կա յա ցու ցի չը նրա խնա մա կալն է, 
ո րը նշա նակ վում է խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մարմ ի ժո ղով 
հրա վի րե լով և վար չա կան ա կտ կա-
յաց նե լով։ Ծա ռա յու թյու նը չի կա րող 
ան չա փա հա սի նկատ մամբ ներ կա յա-
ցու ցիչ նշա նա կել, քա նի որ խնա մա-
կա լու թյան մար մի նը մաս նա գի տաց-
ված մար մինն է, ո րն էլ հս կո ղու թյուն է 
ի րա կա նաց նում ան չա փա հա սի խնամ-
քի և խնա մա կա լի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
նկատ մամբ: Բա ցի այդ, խնա մա կա լին 
կամ ներ կա յա ցուց չին ծա ռա յու թյու-
նը նշա նա կում է մի այն ա պաս տա նի 
վա րույ թի ըն թաց քում, ի սկ վա րույ թի 
ա վար տից հե տո ե րե խան, փաս տո-
րեն, մում է ա ռանց ներ կա յա ցուց չի։ 
Ա վե լին, հա մա ձայն Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի, խնա մա կա լը պար տա-
վոր է ապ րել իր խնա մար կյա լի հետ, 
հո գալ նրանց ապ րուս տը, ա պա հո-
վել նրանց խնամքն ու բու ժու մը, կր-
թու թյու նը և դաս տի ա րա կու թյու նը, 

պաշտ պա նել նրանց ի րա վունք ներն ու 
շա հե րը, այլ ոչ թե հան դես գալ մի այն 
որ պես նրա ներ կա յա ցու ցիչ ա պաս-
տա նի վա րույ թում։ Հետ ևա բար, ան-
նպա տա կա հար մար է և բազ մա թիվ 
խո չըն դոտ ներ են ստեղծ վում, ե րբ 
ե րե խայի խնա մա կա լու թյու նը ի րա կա-
նաց նում է այդ գոր ծո ղու թյան հա մար 
փորձ չու նե ցող միգ րա ցի ոն ծա ռա յու-
թյան կող մից։ 

Օ րեն քի 50-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-
սը սահ մա նում է, որ Միգ րա ցի այի 
հար ցե րով լի ա զոր մար մի նը պետք է 
մի ջոց ներ ձեռ նար կի ե րե խայի ի նք-
նու թյու նը և ազ գու թյու նը պար զե լու 
հա մար, ի նչ պես նաև ո րո նի ե րե խայի 
ծնող նե րին կամ այլ ազ գա կան նե րին 
ըն տա նի քի մի ա վոր ման նպա տա-
կով, ե թե այդ ո րո նում ու մի ա վո րու-
մը բխում են ե րե խայի շա հե րից: Ը ստ 
թիվ 6 ԸՄ 31Բ կե տի, այս գոր ծո ղու-
թյուն նե րը պետք է կա տար վեն ա րա-
գո րեն, նախ նա կան հար ցազ րույ ցի 
մի ջո ցով, կեն սատ վյալ ներ և սո ցի ա-
լա կան պատ մու թյուն ար ձա նագ րե լու 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վո րում ու նե ցող ան ձի կող-
մից և այլն։ Քա նի որ, ի նչ պես նշ վեց 
վեր ևում, ե րե խայի ի նք նու թյան և որ-
պես հա տուկ կա րիք ու նե ցող ան ձի 
բա ցա հայտ ման վա րույ թը սկս վում 
է Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու-
թյան կող մից, այդ պայ մա նը հնա րա-
վոր չէ ա պա հո վել ան հա պաղ կեր պով 
և ա րա գո րեն, ի նչ պես սահ ման ված է 
Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյան 31Բ կե-
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տում՝ այ սինքն այն պա հից, ե րբ ե րե-
խան հայտն վել է սահ մա նային ան-
ցման կե տում կամ այլ կերպ հայտն վել 
է ՀՀ տա րած քում պե տա կան ի րա վա-
սու մար մին նե րի վե րահս կո ղու թյան 
տակ, օ րի նակ՝ ա նօ րի նա կան սահ մա-
նը ան ցնե լիս ձեր բա կալ վել է սահ մա-
նա պահ զոր քե րի կող մից։  Փաս տո-
րեն, վե րը նշ ված բո լոր կոն վեն ցի ոն 
ե րաշ խիք նե րը չեն գոր ծել Ի րա վի ճակ 
1-ու մ ներ կա յաց ված մեր պատ մու-
թյան հե րո սի հա մար։

 Ռիս կային ի րա վի ճակ նե րից մե-
կը՝ ե րե խայի տա րի քի գնա հա տում 
է: Տա րի քի սխալ գնա հատ ման դեպ-
քում կամ վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում, ե րե խան կա րող է զրկ վել 
ի նչ պես հա տուկ պաշտ պա նու թյան և 
ա ջակ ցու թյան ի րա վուն քից, այն պես 
էլ այլ, վա րույ թային ի րա վունք նե րից, 
ո րոնք նա խա տես ված են Ե ԻԿ-ով, են-
թարկ վի շա հա գործ ման և բռ նու թյան 
զոհ դառ նա: Թե « Փախս տա կան նե րի 
և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քը և 
թե «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը չեն կար գա վո րում այն դեպ քե-
րը, ե րբ ա ռանց ու ղեկ ցո ղի փախս տա-
կան ե րե խայի կամ ա պաս տան հայ-
ցող ե րե խայի տա րի քը հաս տա տող 

106 20 հունվարի 2011 թվականի N 18-Ն ՀՀ կառավարության որոշում Երեխայի տարիքը որոշող 
հանձնաժողովի կազմ ու լիազորությունները հաստատելու և հայաստանի հանրապետության 
կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ի n 995-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին, 
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=65185: 
107 Տե՛ս. Տարիքի գնահատում։ Միգրացիայի համատեքստում երեխաների իրավունքների վերաբերյալ 
Եվրոպայի խորհրդի երկրների քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և պրակտիկան։ Եվրոպայի 
խորհրդի երեխաների իրավունքների բաժանմունք։ Դայա Վենկեյի զեկույցը։ Տե՛ս կետ 47: Անգլերեն տեքստը 
հասանելի է հետևյալ հղումով. https://bit.ly/2LlyolZ:

կամ ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թե րը 
կամ դրա մա սին տե ղե կու թյուն նե րը 
բա ցա կա յում են: Այն դեպ քե րում, ե րբ 
բա ցա կա յում է (ա կն հայ տո րեն) ան-
չա փա հա սի տա րի քում գտն վող ան ձի  
տա րի քը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 
կամ դրա մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, 
ե րե խան հա մա պա տաս խան մարմ ի 
կող մից պետք է ու ղ ղորդ վի Ե րե խայի 
տա րի քը ո րո շող հանձ նա ժո ղով106, 
ո րի եզ րա կա ցու թյու նը կա րող է հիմք 
հան դի սա նալ ե րե խայի տա րի քը ո րո-
շե լու և հա մա պա տաս խան փաս-
տաթղ թե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: 
Ը նդ ո րում, ե րե խայի տա րի քը ո րո շե-
լիս մաս նա գի տա կան մար մին նե րին 
ան հրա ժեշտ է ա ռաջ նորդ վել հօ գուտ 
ե րե խայի կաս կա ծի կան խա վար կա-
ծով, ը ստ ո րի ե թե առ կա են պատ-
ճառ ներ կար ծե լու հա մար, որ ան ձը, 
ու մ տա րիքն ան հայտ է, ան չա փա-
հաս է, կամ ե թե ան ձն ա սում է, որ 
ի նքն ան չա փա հաս է, ա պա կաս կա ծը 
պետք է աշ խա տի հօ գուտ ե րե խայի և 
նա պետք է հա մար վի ե րե խա107: 

Ւ մի բե րե լով վե րը նշ վա ծը, գտ նում 
ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար կու թյուն-
նե րը մե ծա մա սամբ չեն կա տար վել։
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Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 •	 Անհ րա ժեշտ է « Փախս տա կան-
նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում սահ մա նել ա ռանց ու ղեկ-
ցո ղի և ըն տա նի քից ան ջատ ված 
ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման, բա-
ցա հայտ ման ա ռաջ նա հեր թու թյան 
մե խա նիզմ, որ այդ խո ցե լի խմ բե-
րի բա ցա հայ տու մը չի րա կա նաց վի 
օ րեն քով սահ ման ված ը նդ հա նուր 
կար գով։ 

•	 Օ րեն քում ան հրա ժեշտ է սահ-
մա նել այն պի սի հա մա կարգ, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն տա ե րե խա նե րի 
տե ղա վոր ման, խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան խն դիր նե րի 
կար գա վոր ման հար ցե րը սկ սել 
ի րա կա նաց նել սահ մա նային ան-
ցման կետ նրանց հայտն վե լուց 
ան մի ջա պես հե տո, ա պաս տա նի 
դի մու մի գրանց ման պա հից, այլ 
ոչ թե տևա կան ժա մա նակ հե տո՝ 
միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյու նում։ 

•	 Օ րեն քը պետք է հա մա պա տաս-
խա նեց նել կոն վեն ցի այի պա հան-
ջին, որ հնա րա վոր լի նի 50-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման-
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա-
րու մը սկ սել այն պա հից, ե րբ ե րե-
խան հայտն վում է  սահ մա նային 
ան ցման կե տում կամ այլ կերպ 
ա ռա ջին ան գամ հայտն վել է ՀՀ 
տա րած քում ի րա վա սու պե տա կան 
մար մին նե րի վե րահս կո ղու թյան 
տակ։  

•	 Օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա-
սի կար գա վո րու մը, հա մա ձայն 
ո րի միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյու նը 
ի րա կա նաց նում է ա ռանց ու ղեկ-
ցո ղի կամ ըն տա նի քից ան ջատ-
ված ան չա փա հաս ան ձի խնա մա-
կա լու թյուն և հո գա բար ձու թյուն, 
ան հրա ժեշտ է վե րաց նել և  այդ 
գոր ծա ռույթ նե րը ի րա կա նա ցու մը 
ա պա հո վել ը նդ հա նուր կար գով՝  
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան մար մին նե րի մի ջո ցով, ծա-
ռա յու թյու նը չու նի մաս նա գի տա-
կան, ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու-
թյուն ներ այս հար ցը կոն վեն ցի այի 
պա հանջ նե րի ներ քո կա տա րե լու 
հա մար։  

•	 Հա մա ձայն « Փախս տա կան նե րի և 
ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի,  
ըն տա նի քից ան ջատ ված ե րե խան 
կա րող է ու ղ ղորդ վել չա փա հաս 
ան ձի կող մից, մինչ դեռ Կո մի տե ի 
թիվ 6 ԸՄ-ը հս տակ նշում է, որ 
ըն տա նի քից ան ջատ ված ե րե խան 
կա րող է ու ղ ղորդ վել ըն տա նի քի 
չա փա հաս այլ ան դամ ե րից կող-
մից: Չհս տա կեց նե լով, որ չա փա-
հաս ան ձը պետք է լի նի ըն տա նի քի 
ան դամ, օ րենսդ րա կան այս ձևա-
կեր պու մը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս ա վե լի լայն մեկ նա բա նու թյան: 
Ո ւս տի, տա րաբ նույթ մեկ նա բա-
նու թյուն նե րից խու սա փե լու և 
օ րեն քի նոր մի մի ա տե սակ կի րա-
ռու մը ե րաշ խա վո րե լու նպա տա-
կով, ա ռա ջարկ վում է հս տա կեց-
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նել, որ ըն տա նի քից ան ջատ ված 
ե րե խային կա րող է ու ղ ղոր դել ըն-
տա նի քի չա փա հաս այլ ան դամ: 
Այն հան գա ման քը, որ ե րե խան 
ու ղ ղորդ վում է ըն տա նի քի չա փա-
հաս այլ ան դա մի կող մից, այլ ոչ 
թե (առ հա սա րակ) չա փա հաս ան-
ձի կող մից, նվա զեց նում է ե րե խայի 
առ ևանգ ված կամ թրա ֆի քին գի 
են թարկ ված լի նե լու ռիս կը: 

•	 Հաշ վի առ նե լով, որ այ լընտ րան-
քային խնամ քի կազ մա կերպ ման 
դեպ քում նա խա պատ վու թյու-
նը պետք է տր վի ըն տա նի քա հեն 
խնամ քին, օ րի նակ` խնա մա տար 
ըն տա նիք նե րում, ի սկ հաս տա-
տու թյուն նե րի ներ քո խնամ քի 
կազ մա կեր պու մը պետք է սահ-
մա նա փակ ված լի նի այն դեպ քե-
րում, ե րբ ը նատ նի քա հեն խնամ-
քի կազ մա կեր պում ան հնա րին 
է կամ չի բխում ե րե խայի շա հե-
րից, ա պա ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ա ռա ջա նում վե րա նայել վե րոն-
շյալ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծը՝ 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով այն 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցի ային և ՄԱԿ-ի ե րե խայի 
այ լընտ րան քային խնամ քի ու ղե-
ցույ ցին108։109 Ա նհ րա ժեշտ է նաև 
օ րենսդ րո րեն ե րաշ խա վո րել, որ 
ա ռանց ու ղեկ ցո ղի մա ցած ե րե-
խայի խնամ քով զբաղ վող կազ-

108 ՄԱԿ-ի Երեխայի այլընտրանքային ուղեցույց, Բանաձև 64/142  ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 
կողմից: Տե՛ս, մասնավորապես՝ կետ 111: Հասանելի է հետևյալ հղումով. https://www.unicef.org/protection/
alternative_care_Guidelines-English.pdf:   
109 Տե՛ս կետ 111:

մա կեր պու թյուն նե րը կամ ան ձինք 
ու նե նան հա մա պա տաս խան փոր-
ձա ռու թյուն, ան ցնեն հա տուկ վե-
րա պատ րաս տում և ի րա կա նաց վի 
պար բե րա բար վե րահս կո ղու թյուն: 

•	 Անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րա կան կար-
գա վոր ման են թար կել ե րե խայի 
տա րի քի գնա հա տու մը՝ ը ստ վեր-
ևում նշ ված սկզ բունք նե րի: Թե 
« Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա-
նի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, թե «Օ տա-
րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
չեն կար գա վո րում այն դեպ քե րը, 
ե րբ ա ռանց ու ղեկ ցո ղի փախս-
տա կան ե րե խայի կամ ա պաս-
տան հայ ցող ե րե խայի տա րի քը 
հաս տա տող կամ ճամ փոր դա կան 
փաս տաթղ թե րը կամ դրա մա սին 
տե ղե կու թյուն նե րը բա ցա կա յում 
են: 

2) ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ  
ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  

ՓԱԽՍ ՏԱ ԿԱՆ ԵՎ Ա ՊԱՍ ՏԱՆ 
ՀԱՅ ՑՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ

 Մեր ու սում ա սի րու թյու նը ցույց 
տվեց, որ փախս տա կա նի կար գա վի-
ճակ ու նե ցող և ա պաս տան հայ ցող 
ե րե խա նե րի հան րակր թա կան դպ-
րոց նե րում տե ղա վոր ման  հար ցե-
րում հա ճախ ծա գում են խն դիր ներ, 
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ո րոնք հիմ ա կա նում  պայ մա նա վոր-
ված են ոչ թե օ րենսդ րու թյան բա ցով, 
այլ պրակ տի կայով և հա մա պա տաս-
խան ռե սուրս նե րի բա ցա կա յու թյամբ։ 
Մաս նա վո րա պես, ո րոշ դեպ քե րում 
տնօ րեն նե րը խու սա փում են ըն դու-
նել օ տա րերկ րա ցի ե րե խա նե րին հիմ-
նա կա նում լեզ վա կան խո չըն դոտ նե րի 
հա մար, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում էլ ին-
տեգր ման խն դիր նե րի հետ կապ ված, 
հատ կա պես, ե թե ե րե խա նե րը ազ-
գու թյամբ հայեր չեն։ Ը նդ հա նուր առ-
մամբ, բա ցա կա յում է փախս տա կան 
ե րե խա նե րի հա մար մշակ ված հա-
տուկ մաս նա գի տա կան մե թո դա բա-
նու թյուն։ Խն դիր ներ են ծա գում նաև, 
ե րբ փախս տա կան ե րե խա նե րը չու նեն 
պա հանջ ված փաս տաթղ թե րը, ո րոնք 
ը նդ հա նուր կար գով պա հանջ վում են, 
օ րի նակ՝ ծնն դյան վկա յա կա նի պատ-
ճե նը, կամ պատ ճե նը՝ նո տա րա կան 
թարգ մա նու թյամբ ու վա վե րաց մամբ։ 
Հետ ևա բար, Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-
թյուն նե րը այս մա սով մում եմ չկա-
տար ված։

 Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Անհ րա ժեշտ  ստեղ ծել փախս տա-
կա նի կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց 
ի րա զեկ ման մե խա նիզմ այն մա սին, 
որ ի րենք ու նեն ան վճար ի րա վա բա-
նա կան ներ կա յա ցուց չու թյան ի րա-
վունք « Փաս տա բա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա-
սի 9-րդ կե տի հիմ քով, և բո լոր այն 

դեպ քե րում, ե րբ կր թա կան հաս տա-
տու թյան ղե կա վար նե րը ե րե խա նե րին 
դպ րոց տե ղա վո րե լու հար ցում ան-
հար կի խո չըն դոտ ներ են հա րու ցում, 
նրանք պետք է ի րա զեկ վեն ան հա պաղ 
կեր պով դի մել ան վճար փաս տա բա նի 
օգ նու թյա նը, որ պես զի ա րա գաց ված 
կար գով վի ճար կեն  կր թու թյան հաս-
տա տու թյան ղե կա վա րի  ո րո շում ե րը 
և գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 

3) Ա ՊԱՍ ՏԱՆ ՀԱՅ ՑՈՂ  
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ ՈՒ-
ԹՅՈՒՆ ՉՈՒ ՆԵ ՑՈՂ ԱՆՁ  
ԴԱՌ ՆԱ ԼՈՒ ԲԱ ՑԱ ՌՈՒ ՄԸ

 Հանձ նա ժո ղո վը մտա հո գու թյուն է 
հայտ նել, որ « Քա ղա քա ցի ու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քը ու նի բա ցեր, ո րոնք 
կա րող են քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե-
նա լու վտանգ ա ռա ջաց նել օ տա րերկ-
րա ցի ծնող նե րի ե րե խա նե րի կամ Հա-
յաս տա նի քա ղա քա ցի ու թյու նից զրկ-
ված ծնող նե րի ե րե խա նե րի հա մար: 
Այս ա ռու մով կո մի տեն ա ռա ջար կել է 
փո փո խել օ րենսդ րու թյու նը այն պես, 
որ ա պաս տան հայ ցող ոչ մի ե րե խա 
ի րա վա կարգ վո րում ե րի կամ պրակ-
տի կայի հետ ևան քով չդառ նա քա ղա-
քա ցի ու թուն չու նե ցող ան ձ։ 

« Քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ ՀՀ-ու մ բնակ վող ան ձը, ով 
այլ պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն ու-
նե նա լու ա պա ցույց չու նի, հա մար վում 
է քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձ։ 
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Այ սինքն, ա պաս տան հայ ցող ե րե-
խան իր քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե-
րյալ վա րույ թի ըն թաց քում ա պա ցույց 
չներ կա յաց նե լու դեպ քում կա րող է 
դառ նալ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե-
ցող ան ձ։ Միև նույն ժա մա նակ, նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
խրա խու սում է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում բնակ վող քա ղա քա-
ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց կող մից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյուն ձեռք բե րե լը։ Այս 
սահ մա նու մը բխում է «Ա պա քա ղա-
քա ցի ու թյան կր ճատ ման մա սին» 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այից, ո րը ՀՀ-ի հա-
մար ու ժի մեջ է մտել 1994 թվա կա նի 
օ գոս տոս ամ սից, և ո րի 1-ին հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ « Ցան կա
ցած Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն 
իր քա ղա քա ցի ու թյու նը շնոր հում է իր 
տա րած քում ծն ված ցան կա ցած ան ձի, 
ո րն այ լա պեu կդառ նար քա ղա քա ցի
ու թյուն չու նե ցող ան ձ: Այդ պիuի քա
ղա քա ցի ու թյուն շնորհ վում է ծն վե լիu` 
o րեն քի ու ժով, կամ շա հագր գիռ ան ձի 
կող մից կամ նրա ա նու նից հա մա պա
տաu խան մարմն ին` ներ պե տա կան 
o րենuդ րու թյամբ uահ ման ված կար
գով դի մում ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով»:  
Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյու-
նից ստաց ված գրու թյան հա մա ձայն, 
փախս տա կան նե րի կամ ա պաս տան 
հայ ցող նե րի դի մում ե րի քն նու թյան 
ար դյուն քում քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե-
ցող ան ձ դար ձած ե րե խա նե րի վե րա-

բե րյալ միգ րա ցի ոն պետ կան ծա ռա-
յու թյու նում տվյալ ներ չեն հայտ նա բեր-
վել։ Հետ ևա բար, և՛ օ րեն քը, և՛ պրակ-
տի կան հա մա հունչ են Կոն վեն ցի այի 
պա հանջ նե րին այն դեպ քում, ե րբ ՀՀ 
տա րածք մուտք գոր ծած ե րե խան հայ-
ցում է ա պաս տան կամ փախս տա կա-
նի ի րա վունք։ 

Ինչ վե րա բե րում է հան գա ման-
քին, ե րբ ե րե խան ծն վում է ՀՀ-ու մ, 
ա պա այս ա ռու մով « Քա ղա քա ցի ու-
թյան մա սին» օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծը, 
ո րը կար գա վո րում է նման դեպ քե րը, 
2015 թվա կա նին է ա պես բա րե փոխ-
վել է և հար մա րեց վել Կոն վեն ցի այի և 
վե րը նշ ված՝ «Ա պա քա ղա քա ցի ու թյան 
կր ճատ ման մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն-
ցի այի պա հանջ նե րին։ 12-րդ հոդ վա-
ծը իր նախ կին խմ բագր մամբ մի այն 
սահ մա նում էր, որ ՀՀ-ու մ ծն ված ե րե-
խան, ու մ ծնող նե րը քա ղա քա ցի ու-
թյուն չու նե ցող ան ձինք է ին, ձեռք է ին 
բե րում ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն։  Օ րեն-
քը չէր կար գա վո րում այն դեպ քե րը, 
ե րբ, օ րի նակ՝ ծնող նե րի քա ղա քա ցի-
ու թյու նը հայտ նի էր, սա կայն ծագ-
ման ե րկ րի օ րեսդ րու թյու նը տար բեր 
պատ ճառ նե րով թույլ չէր տա լիս ծնո-
ղին քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խան ցել 
ե րե խային։ Ստաց վում էր, որ նման 
դեպ քե րում ե րե խան հնա րա վո րու-
թյուն չու ներ ըն դու նել ՀՀ քա ղա քա ցի-
ու թյուն  և դառ նում էր քա ղա քա ցի ու-
թյուն չու նե ցող ան ձ։ 2015 թվա կա նի 
մայի սի 7-ին ՀՕ-33-Ն օ րեն քով 12-րդ 
հոդ վա ծը է ա կան փո փո խու թյան են-
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թարկ վեց և սահ ման վե ցին բազ մա թիվ 
այընտ րան քային հիմ քեր։ Մաս նա-
վոր պես, հոդ վա ծի 1-ին մա սի ներ քո 
սահ ման վեց, որ  Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ծն ված ե րե խան 
ձեռք է բե րում Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյուն, ե թե, 
օ րի նակ`1) ծնող նե րը քա ղա քա ցի ու-
թյուն չու նե ցող ան ձինք են, 2) ծնող նե-
րի քա ղա քա ցի ու թյունն ան հայտ է, 3) 
ծնող ներն այլ ե րկ րի (ե րկր նե րի) քա-
ղա քա ցի ներ են, սա կայն չեն կա րող 
ի րենց քա ղա քա ցի ու թյու նը փո խան ցել 
ե րե խային` ի րենց քա ղա քա ցի ու թյան 
ե րկ րի (ե րկր նե րի) օ րենսդ րու թյան 
հա մա ձայն, և այլ հիմ քեր, ո րոնք սո-
վո րա բար բնո րոշ են ա պաս տան հայ-
ցող ան ձանց և փախս տա կան նե րին։ 
Այ սինքն, օ րեն քը հա մա պա տաս խա-
նեց վեց Կոն վեն ցի այի 7-րդ հոդ վա ծի 
պա հան ջին, հա մա ձայն ո րի ե րե խան 
գրանց վում է ծն վե լուց ան մի ջա պես 
հե տո և ծնն դյան պա հից ձեռք է բե րում 
ան վան և քա ղա քա ցի ու թյան ի րա-
վունք։ Այ սինքն, քա ղա քա ցի ու թյան 
ձեռք բեր ման կամ տրա մադր ման 
հար ցը պետք է դի տար կել ի րա վուն քի 
լույ սի ներ քո, ի սկ դա է լ՝  ե րե խայի լա-
վա գույն շա հի ի րա վուն քի ը նդ հա նուր 
լույ սի ներ քո։ Ա վե լին, Կոն վեն ցի այի 
7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը պետք է դի-
տար կել Ա պա քա ղա քա ցի ու թյան կր-
ճատ ման մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի 
1-ին հոդ վա ծի ներ քո։  

Այս պի սով, և՛ օ րեն քը և՛ պրակ տի-
կան հա մա հունչ են Կոն վեն ցի այի 

պա հանջ նե րին և հա մա կար գային 
խն դի րը, ո րը մատ նան շել է  Կո մի տեն 
իր ամ փո փիչ դի տար կում ե րում, լուծ-
վել է։ Այս պի սով, Կո մի տե ի ա ռա ջար-
կու թյու նը կա տար վել է։ 

2. ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ  
ՇԱ ՀԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ,  

ՆԵ ՐԱ ՌՅԱԼ՝  
ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԸ

 Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ-
նել, որ զգա լի թվով ե րե խա ներ, նե րա-
ռյալ՝ 14 տա րե կա նը չլ րա ցած ե րե խա-
ներ, դուրս են մում դպ րո ցից, որ պես-
զի աշ խա տեն ոչ ֆոր մալ ո լորտ նե րում, 
օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սու թյու նում, 
ավ տոս պա սարկ ման և շի նա րա րու-
թյան ո լորտ նե րում, մե տա ղի ջար դո նի 
հա վաք ման գոր ծում և ըն տա նե կան 
բիզ նե սում: Կո մի տեն ա ռանձ նա պես 
մտա հո գիչ է հա մա րել փո ղոց նե րում 
մու րա լով զբաղ ված և ծանր ֆի զի կա-
կան (բան վո րի և բեռ նո ղի) աշ խա-
տանք կա տա րող ե րե խա նե րի թվի 
ա ճի կա պակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև 
այն հան գա ման քի ա ռն չու թյամբ, որ 
աշ խա տան քի տես չու թյուն ներն ար-
դյու նա վե տո րեն չեն վե րահս կում 
ման կա կան աշ խա տան քը:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 50)՝
 •	 ա պա հո վել աշ խա տան քային 

օ րենսդ րու թյան և պրակ տի կայի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը Կոն-
վեն ցի այի 32-րդ հոդ վա ծին, նե րա-
ռյալ՝ գոր ծող օ րենք նե րի ար դյու-
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նա վետ կի րա ռու թյու նը և աշ խա-
տան քի տես չու թյուն նե րի հզո րա-
ցու մը և ներգ րա վու մը.

•	 ս տեղ ծել ման կա կան աշ խա տան քի 
մա սին հա ղոր դում եր ներ կա յաց-
նե լու մե խա նիզմ եր, ա պա հո վել 
ե րե խա նե րի շա հա գործ ման մե-
ղա վոր նե րի նկատ մամբ հա մա-
չափ պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա-
ռու թյու նը, ը նդ ո րում՝ այդ ըն թաց-
քում ա պա հո վել հա ղոր դում եր 
ներ կա յաց նե լու մե խա նիզմ ե րի 
մա սին ե րե խա նե րի տե ղե կաց վա-
ծու թյու նը և նման մե խա նիզմ ե րի 
հա սա նե լի ու թյու նը ե րե խա նե րին: 
Այս ա ռն չու թյամբ ա ռա ջարկ վում 
է տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյուն 
հայ ցել Աշ խա տան քի մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյան՝ Ման կա կան 
աշ խա տան քի վե րաց ման մի ջազ-
գային ծրագ րից:

 1) ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ  
Օ ՐԵՆՍԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ  

ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՅԻ ՀԱ ՄԱ ՊԱ ՏԱՍ-
ԽԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ-

ԱՅԻ 32-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱ ԾԻՆ,  
ՆԵ ՐԱ ՌՅԱԼ՝ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ 

ՏԵՍ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ՀԶՈ ՐԱ ՑՈՒ ՄԸ  

ԵՎ ՆԵՐԳ ՐԱ ՎՈՒ ՄԸ

 Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա-
ռա յու թյան 2016 թվա կա նի հրա պա-

110 Հայաստան. երեխայի աշխատանքի ազգային հետազոտություն 2015: Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային վիճակագրական ծառայություն։ Բաժին 2.5.: 

րակ ված տվյալ նե րի հա մա ձայն, 
Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի 4-5%-ը 
ներգ րավ ված է ե ղել աշ խա տան քային 
գոր ծու նե ու թյան մեջ՝ տղա նե րի բա-
ցար ձակ մե ծա մաս նու թյամբ, ի սկ գյու-
ղատն տե սու թյու նը ե ղել է զբաղ վա ծու-
թյան հիմ ա կան ո լոր տը։110 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը և 
օ րենսդ րու թյու նը սահ մա նում է ե րե-
խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն 
ձևե րի բազ մա թիվ նյու թաի րա վա կան 
հիմ քեր, ո րոնք հա մա հունչ են Կոն-
վեն ցի այի 32-րդ հոդ վա ծի պա հանջ-
նե րին։ Պար տա դիր և հար կա դիր 
աշ խա տան քի ար գել քը սահ ման ված է 
Սահ մա նադ րու թյան 57-րդ հոդ վա ծով, 
Աշ խա տան քային օ րենսգր քի 3-րդ 
հոդ վա ծով, և Քրե ա կան օ րենսգր քի 
132 և 132.2 հոդ ված նե րով։  Վնա-
սա կար աշ խա տանք նե րի և գոր-
ծո ղու թյուն նե րի տե սակ նե րը մինչև 
տաս նութ տա րե կան ե րե խա նե րի 
հա մար սահ ման ված են «ՀՀ աշ խա-
տան քային օ րենսգր քի» բազ մա թիվ 
դրույթ նե րով, օ րի նակ՝  աշ խա տա ժա-
մա նա կի հա մար կր ճատ տևո ղու թյուն 
(հոդ ված 140), գի շե րային աշ խա-
տան քի և հեր թա պա հու թյան ներգ-
րավ վե լու ան թույ լատ րե լի ու թյուն (հհ. 
148-149), հանգս տի հա մար լրա ցու-
ցիչ ը նդ մի ջում տրա մադ րե լու (հ. 153) 
և շա բաթ վա ըն թաց քում ա ռն վազն 
եր կու հանգս տյան օր տրա մադ րե լու 
պա հանջ նե րը, մի այ նակ գոր ծուղ ման 
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ու ղար կե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու նը 
(հ.155), աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս 
պար տա դիր բժշ կա կան զն նու թյուն 
ան ցնե լու պա հան ջը (h. 209), օ րեն-
քով սահ ման ված ծանր, վնա սա կար, 
ա ռանձ նա պես ծանր, ա ռանձ նա պես 
վնա սա կար աշ խա տանք նե րում, և 
օ րեն քով սահ ման ված այլ դեպ քե րում 
մինչև տաս նութ տա րե կան ան ձանց 
ներգ րա վե լու ար գել քը       (հ. 257)։ 
Նման աշ խա տանք նե րի սպա ռիչ ցան-
կը սահ ման ված է կա ռա վա րու թյան 
ո րոշ մամբ111: Ե րե խայի թրա ֆի քին գը, 
որ պես քրե ո րեն հե տապն դե լի ա րարք 
սահ ման ված է Քրե ա կան օ րենսգր քի 
132 և 132.2 հոդ ված նե րով, ի սկ սե-
ռա կան շա հա գոր ծու մը՝ 166, 261-263 
հոդ ված նե րով։ Ե րե խային հան ցա վոր 
այլ ա րարք նե րի մեջ ներգ րա վե լը, 
ո րոնք կա րող են նե րա ռել հան ցա վոր 
բնույ թի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու-
թյուն, պատ ժե լի ա րարք ներ են Քրե ա-
կան օ րենսգր քի 63, 165, 166.1 և 266.1 
հոդ ված նե րով։ 

Ի րա վա կան նոր մե րի այս բա զան 
ա պա հո վում է Կոն վեն ցի այի 32-րդ 
հո դա ծին հա մա հունչ ի րա վա կան 
ե րաշ խիք ներ, և պա տա հա կան չէ, 
որ « Վորլդ Վիժն» մի ջազ գային կազ-

111 Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և 
պաշտոնների, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, 
մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11ճի N 1599-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումեր 
կատարելու, ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 
կատարելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության 
2010թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշում։   
112 Երեխայի պաշտպանության ինդեքս։ Հայաստան 2016. Սեպտեմբեր 2016. Հասանելի է հետևյալ հղումով.
http://mankutyun.am/resursview/18/  

մա կեր պու թյան 2016 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րին հրա պա րակ ված Ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյան ին դեք սով112 Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ջան-
քե րը Կոն վեն ցի այի 32-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման ու ղ ղու թյամբ թեև գնա-
հատ վել են նվա զա գույ նը ի նը պե-
տու թյուն նե րի շար քում (0,381 մի ա-
վոր ա ռա վե լա գույ նը 1,0 մի ա վո րից – 
ա մե նա վատ ար դյուն քը ին դեք սի ի նը 
ե րկր նե րի շար քում), օ րենսդ րու թյան և 
քա ղա քա կա նու թյան ու ղ ղու թյամբ կի-
րառ ված մի ջոց նե րը գնա հատ վել են 
ա մե նա բարձր ցու ցի չով՝ 0,615։ 

Այ դու հան դերձ, Ցու ցի չում միև նույն 
ժա մա նակ այն կար ծիքն է ա ռաջ քաշ-
վել, որ ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյամբ հս տակ չէ, թե ի նչ պես են ե րե-
խայի աշ խա տան քի վե րա բե րյալ սահ-
մա նում ե րը հա մա պա տաս խա նում 
Ա ՄԿ պա հանջ նե րին, և այդ ի մաս տով 
ա ռա ջարկ վել է օ րենսդ րու թյամբ հս-
տա կո րեն սահ մա նել աշ խա տան քի 
« վատ թա րա գույն ձևեր» հաս կա ցու-
թյու նը, և այդ հաս կա ցու թյան մեջ ամ-
բող ջու թյամբ սահ մա նել, որ ար գել-
վում են աշ խա տան քի այլ բո լոր ձևե-
րը, ո րոնք խո չըն դո տում են ե րե խայի 
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կր թու թյուն ստա նա լը և վնա սում ե րե-
խայի ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա-
կան ու սո ցի ա լա կան զար գաց մա նը: 
Ի հա վե լում, առ կա է նաև տե սա կետ, 
որ օ րենսդ րու թյու նը, մաս նա վո րա-
պես՝ Աշ խա տան քային օ րենս գիր քը չի 
սահ մա նում հար կա դիր աշ խա տան քի 
եզ րույ թը113  և այդ ա ռու մով բա ցա կա-
յում են նաև հար կա դիր աշ խա տան քի 
ցու ցիչ նե րը։ 

Ի հա վե լում վե րը նշ վա ծի, ՀՀ-ու մ 
բա ցա կա յում է աշ խա տան քի պե տա-
կան տես չու թյուն, ո րի կազ մում հնա-
րա վոր կլի ներ նաև վե րահս կել ե րե-
խա նե րի ա նօ րի նա կան աշ խա տան-
քը տար բեր ձեռ նար կու թյուն նե րում։  
2013 թվա կա նի հու լի սի 25-ին ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված N 
857-Ն ո րոշ մամբ114, ՀՀ ա ռող ջա պա-
հու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան 
հի գի ե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կային 
տես չու թյու նը և ՀՀ Ա ՍՀՆ Աշ խա տան-
քի պե տա կան տես չու թյու նը մի ա ձուլ-
ման ձևով վե րա կազ մա կերպ վե ցին 
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու-
թյան աշ խա տա կազ մի Ա ռող ջա պա-
հա կան պե տա կան տես չու թյան, ո րի 
ար դուն քում 2014 թվա կա նի դեկ տեմ-

113 Հարկադիր աշխատանքի արգելքը և բացառությունները ամրագրվել են 2015 թվականի ՀՀ 
Սահամանադրության փոփոխություններով (հոդված 57.5), ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով 
(հոդված 3.1):
114 ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-Ի N 1300-Ն որոշման 
մեջ լրացումեր և փոփոխություններ կատարելու, 2002 թվականի նոյեմբերի 14-Ի N 1821-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ, 2010 թվականի սեպտեմբերի 30-Ի N 1319-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
և 2004 թվականի հուլիսի 29-Ի N 1146-Ն, 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-Ի N 1893-Ն, 2004 թվականի 
նոյեմբերի 25-ի N 1724-Ն ու 2002 թվականի օգոստոսի 15-Ի N 1316-Ն որոշումերն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին։ Տե՛ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=115141:
115 ՍԴՈ-520, կետ 2:

բե րից Աշ խա տան քի պե տա կան տես-
չու թյու նը դա դա րեց րեց իր գոր ծու նե-
ու թյու նը։ Մինչ դեռ, դեռ 2004 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 28-ին ՀՀ Սահ-
մանդ րա կան դա տա րա նը ո րո շում 
է ըն դու նել` 1947 թվա կա նի հու լի սի 
11-ին Ժն ևում ստո րագր ված` «Ար դյու-
նա բե րու թյու նում և ա ռևտ րում աշ խա-
տան քի տես չու թյան մա սին» կոն վեն-
ցի ա յում ամ րագր ված պար տա վո րու-
թյուն նե րի` Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան սահ մա նադ րու թյա նը հա մա-
պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու 
վե րա բե րյալ գոր ծով (Ս ԴՈ-520), հա-
մա ձայն ո րի՝ « Կոն վեն ցի այով Պայ մա-
նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր վում 
են ար դյու նա բե րա կան և ա ռևտ րի 
ձեռ նար կու թյուն նե րում ստեղ ծել աշ-
խա տան քի տես չու թյան հա մա կարգ, 
ո րը կոչ ված է ա պա հո վե լու աշ խա-
տան քի ըն թաց քում աշ խա տող նե րի 
աշ խա տան քային պայ ման նե րին և 
պաշտ պա նու թյա նը վե րա բե րող ի րա-
վա նոր մե րի կի րա ռու մը»115: ՀՀ սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ ման 
մեջ հս տակ նշ վում է աշ խա տան քի 
տես չու թյան հա մա կար գի ներդր ման 
մա սին, ո րը պետք է ի րա կա նաց նի 
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ոչ մի այն աշ խա տան քային գոր ծու նե-
ու թյան ըն թաց քում աշ խա տող նե րի 
ա ռող ջու թյա նը կամ ան վտան գու թյա-
նը սպառ նա ցող թե րու թյուն նե րը վե-
րաց նե լու նպա տա կով գոր ծա ռույթ-
ներ, այլ նաև ա պա հո վի աշ խա տող-
նե րի աշ խա տան քային պայ ման նե րին 
և պաշտ պա նու թյա նը, օ րի նակ՝ աշ-
խա տան քային պայ մա նագ րին, աշ-
խա տան քային օր վա տևո ղու թյա նը, 
աշ խա տա վար ձին, ե րե խայի աշ խա-
տան քային ի րա վունք նե րին վե րա-
բե րող ի րա վա նոր մե րի կի րա ռու մը: 

Ինչ վե րա բե րում է Պե տա կան 
ա ռող ջա պա հա կան գոր ծա կա լու թյու-
նը, ա պա այս մար մի նը չի ի րա կա-
նաց նում աշ խա տան քային հա րա բե-
րու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյուն։ 

Այս պի ով, հաշ վի առ նե լով վե րը 
նշ վա ծը, գտ նում ե նք, որ Կո մի տե ի 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը չեն կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 •	 Անհ րա ժեշտ է Աշ խա տան քային 
օ րենսգր քում սահ մա նել ե րե-
խայի աշ խա տան քի « վատ թա րա-
գույն ձևեր» հաս կա ցու թյու նը, և 
դրա շր ջա նակ նե րում սահ մա նել, 
որ ար գել վում է աշ խա տան քի բո-
լոր վատ թա րա գույն ձևե րը, ո րոնք 
կա րող են խո չըն դո տել կր թու-
թյուն ստա նա լը և վնա սել ե րե խայի 
ա ռող ջու թյա նը և ֆի զի կա կան, 
մտա վոր, բա րո յա կան ու սո ցի ա լա-
կան զար գաց մա նը, 

•	 Անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րու թյամբ 
սահ մա նել հար կա դիր աշ խա տան-
քի սահ մա նու մը և դրա օբյեկ տիվ 
հատ կա նիշ նե րը ո րո շե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ ցու ցիչ ներ։  Ու սում-
նա սի րել հար կա դիր աշ խա տան քը 
քրե ա կա նաց նե լու հար ցը՝ ան գամ 
այն դեպ քում, ե րբ դա կապ ված չէ 
մարդ կանց թրա ֆի քին գի հետ, և 
ի րա կա նաց վել է ա ռանց թրա ֆի-
քին գի հատ կա նիշ նե րի: 

•	 Անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րու թյամբ 
սահ մա նել «ա նօթ ևան, մու րա-
ցիկ և թա փա ռաշր ջիկ ե րե խա նե-
րի» եզ րույթ նե րը հաշ վի առ նե լով 
Փո ղո ցային ի րա վի ճակ նե րում 
հայտն ված ե րե խա նե րի վե րա բե-
րյալ Կո մի տե ի թիվ N 21 (2017) ԸՄ 
դրույթ նե րը, ին չը թույլ կտա ու նե-
նալ ի րա կան պատ կեր և ա վե լի հս-
տակ վի ճա կագ րու թյուն, ի նչ պես 
նաև ըն դու նել ըն թա ցա կար գեր, 
կար գա վո րում եր, վե րա նայել 
հատ կաց վող բյու ջեն, մա տուց վող 
ծա ռա յու թյուն նե րը, ի րա կա նաց-
նել վե րա պատ րաս տում եր մաս-
նա գետ նե րի հետ /և ոչ մի այն ոս-
տի ա կան նե րի, այլ նաև ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի այլ 
մաս նա գետ նե րի/, մշա կել ա վե լի 
ար դյու նա վետ և թի րա խա վոր ված 
քա ղա քա կա նու թյուն, ու ղ ղորդ ման 
մե խա նիզմ եր և վե րա կանգ նո-
ղա կան/ նե րա ռա կան ծրագ րեր: 
Սահ մա նում ե րի հս տա կեց ման 
պա րա գա յում ան հրա ժեշտ կլի նի 
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ար դի ա կա նաց նել նաև ազ գային 
տե ղե կատ վա կան բա զան և կա-
տա րել նոր հե տա զո տու թյուն ներ և 
ու սում ա սի րու թյուն ներ հիմ ախն-
դիր նե րին լու ծում եր տա լու նպա-
տա կով:

2)  ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ 
ՄԱ ՍԻՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒՄ ՆԵՐ  
ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ՄԵ ԽԱ-

ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ  Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ 
ՇԱ ՀԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՄԵ ՂԱ ՎՈՐ-

ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ-
ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ 

ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ

 Թեև « Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ սահ մա նադ-
րա կան նոր օ րեն քի հա մա ձայն, Մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պանն ի րա-
կա նաց նում է Կոն վեն ցի այի դրույթ նե-
րի կի րա ռու թյան մշ տա դի տար կում, 
սա կայն այդ գոր ծա ռույ թը սահ մա նա-
փակ ված է պե տա կան և տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
ու պաշ տո նա տար ան ձանց, ի նչ պես 
նաև այդ մար մին նե րի պատ վի րա-
կած լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց-

116 «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենք, 2-րդ հոդված, 3-րդ մաս,, 
ընդունվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին:
117 Տե՛ս նույն տեղում, 15-րդ հոդված:
118 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 21-րդ հոդված: Ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին, վերջին 
անգամ փոփոխվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին:  
119 Պատրաստվել և հրատարակվել է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության 
կազմակերպության Երևանի գրասենյակի աջակցությամբ և ԱՄՆ պետքարտուղարության 
մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ու պետությունների մշտադիտարկման գրասենյակի և ԱՄՆ 
պետքարտուղարության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ համագործակցության բյուրոյի 
ֆինանսավորմամբ: Տե՛ս http://www.osce.org/hy/yerevan/212566?download=true:

նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից  
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի խախ տում ե րին116 և  հան-
րային ծա ռա յու թյան ո լոր տում գոր-
ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ 
հար ցե րին117: Այս պի սով, Պաշտ պա նի 
աշ խա տա կազ մը չի կա րող ստանձ նել 
ման կա կան աշ խա տան քի մա սին հա-
ղոր դում եր բո ղոք ներ ներ կա յաց նող 
մի աս նա կան, ան ձնա կան մարմ ի դե-
րը։ 

Հա մա ձայն ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենսգր քի, աշ խա տող նե րի ի րա-
վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու-
թյու նը, հետ ևա բար նաև ե րե խա նե րի 
շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում, 
հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել նաև 
ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի 
մի ջո ցով118: Սա կայն, ը ստ 2015 թվա-
կա նին հրա տա րակ ված « Հար կա դիր 
աշ խա տան քը և աշ խա տան քային 
թրա ֆի գին քը Հա յաս տա նում»119 հե-
տա զո տու թյան, ներ կա յում, ա րհ մի ու-
թյուն նե րի «հս կո ղա կան ֆունկ ցի ան» 
կրում է ձևա կան բնույթ, քա նի որ 
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չու նեն ի րա վա կան լծակ ներ ազ դե լու 
գոր ծա տու նե րի ո րո շում ե րի վրա: Այս 
ա մե նի վրա ազ դում են մի շարք գոր-
ծոն ներ, ի նչ պի սիք են` աշ խա տող նե րի 
մոտ ի րա վա գի տակ ցու թյան ցածր մա-
կար դա կը, ա րհ մի ու թյուն նե րի ան դա-
մակց ման ցածր ցու ցա նի շը, գոր ծազր-
կու թյան բարձր մա կար դա կը, գրա վոր 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րի 
կնք ման և ար տա ժա մյա աշ խա տան քը 
և աշ խա տա վար ձի ին դեք սա վոր ման 
և նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ձևա-
վոր ման մե խա նիզմ ե րի հետ կապ-
ված այլ խն դիր ներ120: Հետ ևա բար, 
ա րհ մի ու թյուն նե րի հա մա կար գը նույն-
պես չի կա րող ծա ռայել որ պես ման-
կա կան աշ խա տան քի վե րա բե րյալ 
հա ղոր դում եր ներ կա յաց նե լու հա մա-
կարգ։ 

Ման կա կան աշ խա տան քի վե րա-
բե րյալ հա ղոր դում ե րի, բո ղոք նե րի 
մե խա նիզ մի ի րա գոր ծու մը հնա րա-
վոր կլի ներ կա տա րել Աշ խա տան քի 
պե տա կան տես չու թյան մի ջո ցով, ո րը 
որ պես պե տա կան մար մին ի րա վունք 
ու ներ հա ղո դում եր ըն դու նել քա ղա-
քա ցի նե րից և քն նու թյուն կա տա րե լով 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կել գոր ծա տու նե րին օ րեն քի 
խախտ մամբ ան չա փա հաս նե րին աշ-
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան մեջ 
ներգ րա վե լու հա մար։ Սա կայն, ի նչ-
պես ար դեն նշ վեց վեր ևում,  ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված N 
857-Ն ո րոշ ման121, ՀՀ ա ռող ջա պա-

120 Տե՛ս նույն տեղում. http://www.osce.org/hy/yerevan/212566?download=true , էջ-221-223:
121 Տողատակի ծանոթություն 56:

հու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան 
հի գի ե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կային 
տես չու թյու նը և ՀՀ Ա ՍՀՆ Աշ խա տան-
քի պե տա կան տես չու թյու նը մի ա ձուլ-
ման ձևով վե րա կազ մա կերպ վե ցին 
ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա-
րու թյան աշ խա տա կազ մի Ա ռող ջա-
պա հա կան պե տա կան տես չու թյան, 
ի սկ 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից Աշ-
խա տան քի պե տա կան տես չու թյու նը 
դա դա րեց րեց իր գոր ծու նե ու թյու նը։ 
Ի նչ վե րա բե րում է Պե տա կան ա ռող-
ջա պա հա կան գոր ծա կա լու թյա նը, այս 
մար մի նը չի ի րա կա նաց նում աշ խա-
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի վե-
րահս կո ղու թյուն, այլ ի րա կա նաց նում 
է վե րահս կո ղու թյուն մի այն բժշ կա կան 
օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա-
նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ 
պե տա կան պատ վե րի մա սով բժշ կա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի և ծա-
վա լի վե րահս կում։ Հետ ևա բար, այս 
մար մի նը չի կա րող ծա ռայել որ պես 
ման կա կան աշ խա տան քի վե րահս կո-
ղու թյան մար մին։ 

Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի կան-
խար գել ման ու վե րաց ման նկատ-
մամբ պե տա կան վե րահս կո ղու թյու նը 
ներ կա յումս ի րա կա նաց նում է մի այն 
ոս տի կա նու թյու նը՝ ան չա փա հաս նե-
րի գոր ծե րով ոս տի կա նու թյան տա-
րած քային բա ժան մունք նե րի մի ջո-
ցով, ո րոնք կա տա րում են պրո ֆի-
լակ տիկ աշ խա տանք, ի նչ պես նաև 
կոնկ րետ գոր ծե րով ի րա կա նաց նում 
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են հե տաքն նու թյուն և քրե աի րա վա-
կան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում  
դի մում են ի րա վա սու մար մին նե րին 
քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց-
նե լու հա մար, օ րի նակ՝ ՀՀ քնն չա կան 
կո մի տե ի հատ կա պես կար ևոր գոր ծե-
րի քն նու թյան գլ խա վոր վար չու թյուն՝ 
ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գի գոր ծե րով 
քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 
Ոս տի կա նու թյան տա րա ծա քային բա-
ժան մունք նե րի այդ պրո ֆի լակ տիկ 
աշ խա տանք նե րը հա մա կարգ վում են 
Ոս տի կա նու թյան քրե ա կան հե տա-
խու զու թյան գլ խա վոր վար չու թյան 
կազ մում Ան չա փա հաս նե րի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և ըն-
տա նե կան բռ նու թյան դեմ պայ քա րի 
վար չու թյան կող մից։  

Սա կայն Ոս տի կա նու թյան ան չա-
փա հաս նե րի գոր ծե րով տա րած քային 
բա ժին նե րը, ի նչ պես նաև Քրե ա կան 
հե տա խու զու թյան գլ խա վոր վար-
չու թյան կազ մում Ան չա փա հաս նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և 
ըն տա նե կան բռ նու թյան դեմ պայ-
քա րի վար չու թյու նը ման կա կան աշ-
խա տան քի դեմ ի րա կա նաց նում են 
գոր ծու նե ու թյուն մի այն այն քա նով, 
որ քա նով խն դի րը ու նի հան ցա գոր-
ծու թյան հատ կա նիշ ներ (թ րա ֆի քինգ, 
հար կադ րանք, սե ռա կան շա հա գոր-
ծում, և այլն), և ե թե խոս քը վե րա բե-
րում է մու րաց կա նու թյամբ, թա փա-
ռաշր ջի կու թյամբ կամ փո ղո ցային 
ա ռև տուր կա տա րող ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ պրո ֆի լակ տիկ գոր ծու նե-

ու թյա նը։  Եր կու սի ա ռու մով Ոս տի կա-
նու թյու նը ի րա կա նաց րել է նկա տե լի 
գոր ծու նե ու թյուն։ Բա ցա հայտ վել են 
ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ թրա ֆի քին-
գի գոր ծեր։ Ոս տի կա նու թյան պե տի 
2013թ վա կա նի նոյեմ բե րի 7-ի N 3837 
– Ա հրա մա նով ստեղծ վել է միջ գե րա-
տես չա կան աշ խա տան քային խումբ 
մու րաց կա նու թյան և թա փա ռաշր ջի-
կու թյան, ան չա փա հաս նե րի թրա ֆի-
կին գի խն դիր նե րի կան խար գել ման 
և ի րա զեկ ման նպա տա կով։  ՀՀ ոս-
տի կա նու թյան կող մից ի րա կա նաց-
վող մի ջո ցա ռում ե րի ար դյուն քում 
հայտ նա բեր ված մու րա ցիկ և թա փա-
ռաշր ջիկ ե րե խա նե րի մի մա սը ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի 
գոր ծե րով ծա ռա յու թյան կող մից ու ղ-
ղորդ վում են Հայ օգ նու թյան ֆոն դի 
Ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան կենտ րոն, 
ու ր գոր ծող բազ մա մաս նա գի տա կան 
խորհր դի կող մից ան չա փա հաս նե րին 
ցու ցա բեր վում է ան հրա ժեշտ բժշ կա-
կան, բա րո յա հո գե բա նա կան և սո-
ցի ա լա կան օգ նու թյուն: Մու րա ցիկ և 
թա փա ռաշր ջիկ ան չա փա հաս նե րը 
ու ղ ղորդ վում են նաև ՀՀ տա րած քում 
գոր ծող հա մայն քային վե րա կանգ նո-
ղա կան կենտ րոն ներ, որ տեղ ի նչ պես 
ան չա փա հաս նե րի, այն պես էլ նրանց 
ծնող նե րի հետ ի րա կա նաց վում են եր-
կա րա ժամ կետ կան խար գե լիչ աշ խա-
տանք ներ: Հայտ նա բեր ված ե րե խա-
նե րի վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ 
են ու ղարկ վում նաև ՀՀ կր թու թյան և 
գի տու թյան նա խա րա րու թյուն, Եր ևա-
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նի քա ղա քա պե տա րան` վեր ջին նե րիս 
դպ րոց վե րա դարձ նե լու նպա տա կով, 
ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան 
հար ցե րի, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյուն ներ, ի նչ պես նաև 
ան չա փա հաս նե րի բնա կու թյան վայ-
րե րի տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րին` նրանց ա ջակ ցու թյուն 
ցու ցա բե րե լու հա մար122:  Չնա յած 
այս լայ նա ծա վալ գոր ծու նե ու թյա-
նը, ոս տի կա նու թյան հա մա կար գը և, 
մաս նա վո րա պես՝ Ան չա փա հաս նե-
րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
և ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի դեմ 
պայ քա րի վար չու թյու նը  չի կա րող 
ծա ռայել որ պես ման կա կան աշ խա-
տան քի մա սին հա ղոր դում եր, բո-
ղոք ներ ներ կա յաց նե լու մի աս նա կան, 
ազ գային հա մա կարգ` ի նչ պես ա ռա-
ջարկ վել է Կո մի տե ի կող մից։  

2015 թվա կա նին Կա ռա վա րու-
թյան կող մից ըն դուն վեց « Մու րաց կա-
նու թյամբ և թա փա ռաշր ջի կու թյամբ 
զբաղ վող ե րե խա նե րի հիմ ախն դիր-
նե րի լուծ ման» ռազ մա վա րու թյուն,123 
ո րով չի նա խա տես վում ման կա կան 
աշ խա տան քի մա սին հա ղոր դում ե-
րի, բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման մի-
աս նա կան ազ գային հա մա կար գի 
ստեղծ ման հայե ցա կարգ։ 

Այս պի սով, Կո մի տե ի ա ռա ջար-
կու թյու նը ման կա կան աշ խա տան-

122 Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի վերաբերյալ Հայաստանի հանրապետության 
ազգային զեկույցին (հաշվետու ժամանակաշրջան 2012-2015 թվականների) հավանություն տալու մասին ՀՀ 
կառավարության 16.03.2017արձանագրային որոշում N 11։ Տե՛ս http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=89124:
123 ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում N 37, 06.08.2015. Հասանելի է հետևյալ հղումով.   http://
www.irtek.am/views/act.aspx?aid=81848 :

քի վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ 
մի աս նա կան, ազ գային հա մա կարգ 
ստեղ ծե լու մա սով չի կա տար վել։ Բա-
ցա կա յում է ման կա կան աշ խա տան քի 
մա սին հա ղոր դում եր, բո ղոք ներ ներ-
կա յաց նե լու մի աս նա կան, ազ գային 
հա մա կարգ, ե րե խա նե րի տա րի քին 
և հան գա մանք նե րին հա մա պա տաս-
խան ձևով (child-friendly) հա ղոր դում-
ներ ներ կա յաց նե լու մե խա նիզմ եր։ 
Բա ցա կա յում են նաև աշ խա տան քի 
վատ թա րա գույն ձևե րում ը նդ գրկ ված 
աշ խա տող ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված 
վե րահս կո ղու թյան և մշ տա դի տարկ-
ման մե խա նիզմ ե րը: Վեր ջի նիս մշա-
կու մը և ներդ րու մը նա խա տես ված է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նում 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան 2017-2021 թվա կան նե րի 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րի և ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում ե րի ժա-
մա նա կա ցույ ցով: 

Ինչ վե րա բե րում է հա ղոր դում եր 
ներ կա յաց նե լու մե խա նիզմ ե րի մա-
սին ե րե խա նե րի տե ղե կաց վա ծու թյու-
նը և նման մե խա նիզմ ե րի հա սա նե-
լի ու թյու նը ե րե խա նե րին ա պա հո վե լու 
վե րա բե րյալ Կո մի տե ի ա ռա ջար կին, 
այս ա ռու մով ու սում ա սի րու թյուն-
նե րը ցույց են տվել, որ ե րե խա նե րը 
ը նդ հա նուր առ մամբ ի րա զեկ ված չեն 
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հա ղոր դում եր ներ կա յաց նե լու մե խա-
նիզ նե րի մա սին, և նման մե խա նիզմ-
նե րը հա սա նե լի չեն նրանց վատ ի րա-
զեկ ման պատ ճա ռով124: Հա սա րա կա-
կան և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ խնամ քի և 
պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն-
նե րի սա նե րի մի ջա վայ րում թրա ֆի-
քին գի և շա հա գործ ման եր ևույթ նե րի 
մա սին ի րա զեկ վա ծու թյունն ա վե լի 
բարձր է, քան ե րե խայի աշ խա տան քի 
վատ թա րա գույն ձևե րի նը125:  Հե տա-
զո տու թյու նը նշում է նաև ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյամբ զբաղ վող մաս-
նա գետ նե րի մոտ ի րա զեկ վա ծու թյան 
պա կաս կա այս ո լոր տում: 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

•	 Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել ման կա-
կան աշ խա տան քի վե րահս կո ղու-
թյան ազ գային հա մա կարգ, ո րն 
ի րա վա սու կլի նի ըն դու նել բո ղոք-
ներ, կա տա րել քն նու թյուն, հայտ-
նա բե րել ի րա վա խախտ նե րին (դի-
մու մի հի ման վրա կամ սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ), պա տաս խա-
նատ վու թյան են թարկ վել ի րա վա-
խախտ նե րին, ի նչ պես նաև ի րա-
կա նաց նել հան րային ի րա զեկ ման 

124 «Հարկադիր աշխատանքը և աշխատանքային թրաֆիգինքը Հայաստանում». փորձնական 
հետազոտություն։ ԵԱՀԿ ԱՄՆ Պետքարտուղարության թմրամիջոցների դեմ պայքարի և իրավապահ 
համագործակցության բյուրո։ Երևան 2015. Էջ 106: Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://www.osce.org/hy/
yerevan/212566?download=true:
125 Հետազոտությունն իր մեջ ներառում է նաև երեխաների խնամքի և պաշտպանության ու հատուկ 
հանրակրթական ուսումական հաստատություններում գտնվող երեխաների թրաֆիքինգի կամ 
շահագործման հնարավոր ռիսկերի հետազոտություն: 

գոր ծու նե ու թյուն։ 
•	 Վե րը նշ ված հա մա կար գի մշակ-

ման հա մար ա ռա ջարկ վում է տեխ-
նի կա կան ա ջակ ցու թյուն հայ ցել 
Ա ՄԿ Ման կա կան աշ խա տան քի 
վե րաց ման մի ջազ գային ծրագ րից: 

•	 Անհ րա ժեշտ է հզո րաց նել ա րհ-
մի ու թյուն նե րի կա րո ղու թյուն նե րը 
ե րե խայի աշ խա տան քի հետ կապ-
ված ստու գում եր աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: 

•	 Օ րենսդ րու թյամբ և այլ նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րով հար կա-
դիր աշ խա տանք եզ րույ թը և հար-
կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րը 
սահ մա նե լուց հե տո, ան հրա ժեշտ 
է դրանց հի ման վրա հա մա պա-
տաս խան ստու գա թեր թեր մշա կել՝ 
տե սուչ նե րի կող մից ստու գում եր 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: 

•	 Ի րա կա նաց նել ե րե խայի վատ թա-
րա գույն աշ խա տան քի ձևե րի վե-
րա բե րյալ ի րա զեկ մանն ու ղղ ված 
աշ խա տանք ներ. 
- ռիս կային խմ բի ե րե խա նե րի, 
- ծ նող նե րի (խ նա մա կալ նե րի), 
- խ նամք և պաշտ պա նու թյուն 

ի րա կա նաց նող հաս տա տու-
թյուն նե րի աշ խա տա կազ մի, 

- ե րե խայի պաշտ պա նու թյամբ 
զբաղ վող մար մին նե րի՝ խնա-
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մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-
թյան մար մին նե րի և հանձ նա-
ժո ղովն ե րի, մարզ պե տա րան-
նե րի՝ Ըն տա նի քի, կա նանց և 
ե րե խա նե րի հար ցե րով զբաղ-
վող բա ժին նե րի աշ խա տա կից-
նե րի, 

- ու սում ա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի, 

- ին տեգր ված սո ցի ա լա կան ծա-
ռա յու թյան աշ խա տող նե րի (սո-
ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի և 
դեպք վա րող նե րի) հա մար: 

3. ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ  
ԳՈՐ ԾԵ ՐՈՎ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ - 

ՏՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ

 Կո մի տեն ի գի տու թյուն է ըն դու նել 
այն հան գա ման քը, որ ՀՀ ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան յու րա քան չյուր դա-
տա րա նում կա ե րե խա նե րի գոր ծե րի 
քն նու թյամբ մաս նա գի տա ցող մե կա-
կան դա տա վոր և որ օ րեն քի հետ խն-
դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հար ցե-
րը կա նո նա կարգ վում են քրե ա կան 
օ րենսդ րու թյամբ: Այ դու հան դերձ, Կո-
մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ նել, որ` 
ա. բա ցա կա յում է ան չա փա հաս նե-

րի գոր ծե րով ար դա րա դա տու-
թյան ամ բող ջա կան հա մա կարգ, 
նե րա ռյալ՝ ան չա փա հաս նե րի 
դա տա րան ներ և ան չա փա հաս-
նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա տու-
թյան վե րա բե րյալ հա մա պար փակ 
օ րենսդ րու թյուն՝ ար տա դա տա կան 

ու ղ ղորդ ման մե խա նիզմ ե րի և 
ար դա րա դա տու թյան պաշ տո նա-
կան հա մա կար գին ար դյու նա վետ 
այ լընտ րանք նե րի վե րա բե րյալ 
դրույթ նե րի առ կա յու թյամբ. 

բ. ե րե խա նե րը քրե ա կան գոր ծի նա-
խաքն նու թյան ըն թաց քում նախ-
նա կան կա լան քի տակ են պահ-
վում տևա կան ժա մա նակ. 

գ. ե րե խա նե րի նկատ մամբ կա րող են 
կի րառ վել 5-10 օր ժամ կե տով մե-
կու սախ ցում պահ ման պատ ժա մի-
ջոց ներ. 

դ. ‹‹Ա բո վյան›› քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ ար կը, որ տեղ պահ վում են 
ա զա տու թյու նից զրկ ված ե րե խա-
նե րը, ա պա հով ված չէ տար րա կան 
հի գի ե նիկ և ան կող նային պա րա-
գա նե րով: Նման հիմ արկ նե րում 
պահ վող ե րե խա նե րը չեն ստա նում 
պատ շաճ կր թու թյուն.

ե. առ կա չեն քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ արկ նե րից դուրս ե կող ե րե-
խա նե րի վե րա կանգն ման և վե-
րաին տեգր ման ար դյու նա վետ 
ծրագ րեր:
 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 52)`

•	  սահ մա նել հս տակ ժա մա նա կա-
ցույց ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի 
քն նարկ ման հա մար, ո րով նա խա-
տես վում է ան չա փա հաս նե րի գոր-
ծե րով ար դա րա դա տու թյան ամ-
բող ջա կան հա մա կար գի ստեղ ծու-
մը, ի նչ պես նաև ա պա հո վել դրա 
լի ա կա տար հա մա պա տաս խա նու-
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թյու նը Կոն վեն ցի ային, մաս նա վո-
րա պես՝ 37-րդ, 39-րդ և 40-րդ հոդ-
ված նե րին, ի նչ պես նաև այլ հա մա-
պա տաս խան չա փա նիշ նե րին126։ 
Կո մի տեն, մաս նա վո րա պես, ա ռա-
ջար կել է՝ 
ա) ստեղ ծել ան չա փա հաս նե րի 

գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան 
ամ բող ջա կան հա մա կարգ, նե-
րա ռյալ՝ ան չա փա հաս նե րի դա-
տա րան ներ՝ հիմ ված հա մա-
պար փակ ի րա վա կան կար գա-
վո րում ե րի վրա, ի նչ պես նաև 
ներդ նել ար տա դա տա կան ու ղ-
ղորդ ման մե խա նիզմ եր, ո րոնք 
թույլ կտան կան խել օ րեն քի 
հետ խն դիր ներ ու նե ցող ե րե-
խա նե րի՝ ար դա րա դա տու թյան 
ֆոր մալ հա մա կար գում հայտն-
վե լը.
մ շա կել դա տա կան քն նու թյան, 
պատ ժի նշա նակ ման և պատ ժի 
կա տար ման նոր այ լընտ րանք-
ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ հա մայն-
քային աշ խա տան քը և տու ժո ղի 
ու ի րա վա խախ տի միջև հաշ-
տա րա րու թյու նը (մե դի ա ցի ա)՝ 
խա րա նու մից խու սա փե լու և 
ի րա վա խախտ նե րի ար դյու նա-
վետ վե րաին տեգ րում ա պա-
հո վե լու նպա տա կով.

126 Կոմիտեն այդ իմաստով անդրադարձել է Անչափահասների գործերով արդարադատության 
իրականացման ՄԱԿ-ի նվազագույն ստանդարտ կանոններին (Պեկինյան կանոններ), Միավորված ազգերի 
կազմակերպության ուղենիշներին անչափահասների հանցավորությունը կանխելու վերաբերյալ (Ռիադյան 
ուղենիշներ), Ազատությունից զրկված անչափահասների պաշտպանության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի կանոններին 
(Հավանայի կանոններ), Քրեական արդարադատության համակարգում հայտնված երեխաների նկատմամբ 
գործողությունների ուղենիշներին, ինչպես նաև Կոմիտեի թիվ 10  ընդհանուր մեկնաբանությանը (CRC/C/
GC/10, 2007):

բ)  ա պա հո վել, որ ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ նախ նա կան կա-
լան քը կի րառ վի մի այն որ պես 
վեր ջին մի ջոց և հնա րա վո րինս 
կարճ ժամ կե տով.

գ)  հ րա տապ մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ 
ար գե լե լու ե րե խա նե րի պատ ժիչ 
մե կու սա ցու մը, ո րը հա վա սա-
րա զոր է ան մարդ կային վե րա-
բեր մուն քի. 

դ)  հ րա տապ մի ջոց ներ ձեռ նար-
կել, որ ‹‹Ա բո վյան›› և այլ քրե-
ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ-
նե րում պահ վող ե րե խա նե րին 
տրա մադր վեն բո լոր ան հրա-
ժեշտ հիմ ա կան պա րա գա-
նե րը, հի գի ե նայի մի ջոց ներ և 
ան կող նային մա քուր պա րա-
գա ներ, ա պա հո վել հիմ արկ-
նե րում պահ վող ե րե խա նե րի 
պատ շաճ կր թու թյու նը.

ե)  ներդ նել վե րա կանգն ման և վե-
րաին տեգր ման ար դյու նա վետ 
ծրագ րեր` հա տուկ թի րա խա-
վո րե լով քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ արկ նե րից դուրս ե կող 
ե րե խա նե րին:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի քն նարկ-
ման հս տակ ժա մա նա կա ցույց դեռևս 
սահ ման ված չէ: Ը ստ ՀՀ ար դա րա-
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դա տու թյան նա խա րա րու թյան 2017 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ի պաշ-
տո նա կան պար զա բան ման՝ ներ կա-
յում ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի նա խա գիծն այն մշա կող 
աշ խա տան քային խմ բի կող մից լրամ-
շակ վում է: Նա խա գի ծը լրամ շակ-
վե լուց հե տո կտե ղադր վի e-draft.am 
ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի 
հրա պա րակ ման մի աս նա կան կայ-
քում, ո րի ար դյուն քում ստաց ված դի-
տո ղու թյուն ներն ու ա ռա ջար կու թյուն-
ներն ամ փո փե լուց հե տո նա խա գի ծը 
սահ ման ված կար գով կներ կա յաց վի 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազմ: 
Աս վա ծից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
դեռևս հս տակ չեն նա խագ ծի շուրջ 
հան րային քն նար կում ե րի կազ մա-
կերպ ման, նա խա գի ծը ՀՀ Ազ գային 
ժո ղո վի քն նարկ մա նը ներ կա յաց նե լու 
ժամ կետ նե րը: 

Բա ցի այդ, Կո մի տե ի վե րը նշ ված 
ա ռա ջար կու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ 
հարկ է ար ձա նագ րել ստո րը նշ ված 
խն դիր նե րը։ 

1) ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԵ-
ՐՈՎ ԱՐ ԴԱ ՐԱ ԴԱ ՏՈՒ ԹՅԱՆ 

ԱՄ ԲՈՂ ՋԱ ԿԱՆ  ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՍՏԵՂ ԾՈՒ ՄԸ

 Թեև 2006 թվա կա նից սկ սած Հա-

127 Հասանելի է հետևյալ հղումով. http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=46919
Oրենսգիրքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնն ստանձնելու 
օրը, բացառությամբ Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման վերաբերյալ դրույթների, որոնք ուժի 
մեջ են մտել սույն օրենսգրքի պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շա-
րու նա կա բար վե րա պատ րաստ վել և 
յու րա քան չյուր ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նում գոր ծում են 
մե կա կան՝ ան չա փա հաս նե րի գոր ծեր 
քն նող դա տա վոր ներ, այ սու հան դերձ, 
ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ար դա-
րա դա տու թյան ամ բող ջա կան հա մա-
կարգ դեռևս ներդր ված չէ: Ա վե լին, 
որ ևէ ի րա վա կան կար գա վոր մամբ, 
հայե ցա կար գե րով կամ ռազ մա վա րա-
կան փաս տաթղ թե րով նման բան չի 
նա խա տես վում: Այս պես, 2015 թվա-
կա նի Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու-
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ՀՀ 
ազ գային ժո ղո վի կող մից ըն դուն վեց 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դա տա կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ-
րա կան օ րեն քի նա խա գի ծը127: Նա-
խագ ծի 21-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մասն 
ամ րագ րում է, որ քա ղա քա ցի ա կան 
և քրե ա կան մաս նա գի տաց ման դա-
տա վոր նե րից Բարձ րա գույն դա տա-
կան խորհր դի կող մից կա րող են 
ը նտր վել ա ռան ձին տե սա կի գոր ծեր 
քն նող (ան չա փա հաս նե րի, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյուն ա նօ րի նա-
կան տե ղա փոխ ված եւ ա նօ րի նա կան 
պահ վող ե րե խա նե րի վե րա դար ձի եւ 
այլն) դա տա վոր ներ, ով քեր քն նում են 
նաև հա մա պա տաս խան մաս նա գի-
տաց ման այլ գոր ծեր։
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Չ նա յած ան չա փա հաս նե րի հար-
ցե րով մաս նա գի տաց ված դա տա-
վոր ներ ը նտ րե լու Բարձ րա գույն դա-
տա կան խորհր դի ի րա վա սու թյան 
օ րենսդ րա կան ամ րագր մա նը՝ ‹‹ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա-
կան օ րենս գիրք›› սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քով ան չա փա հաս նե րի գոր ծե-
րով մաս նա գի տաց ված ա ռան ձին 
դա տա րան ներ նա խա տես ված չեն: 
Այլ կերպ ա սած, այս պի սի օ րենսդ րա-
կան կար գա վո րում ե րով փաս տո րեն 
ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ա ռան-
ձին դա տա րան նե րի ստեղծ ման ի նս-
տի տու ցի ո նալ լու ծում եր առ կա չեն. 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-
րան նե րում շա րու նա կե լու են գոր ծել 
մաս նա գի տաց ված դա տա վոր ներ: 

Ար տա դա տա կան ըն թա ցա կար գե-
րի հետ կապ ված՝ գոր ծող ՀՀ քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
«Ան չա փա հաս նե րի վե րա բե րյալ գոր-
ծե րով վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը» կա նո նա կար գող դրույթ-
նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ ան չա փա հաս նե րի վե րա բե րյալ 
վա րույ թը չա փա հաս նե րի վե րա բե րյալ 
վա րույ թից տար բեր վող սկզ բուն քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ չու նի: Ի 
տար բե րու թյուն գոր ծող օ րենսդ րու-
թյան՝ Նա խա գի ծը պա րու նա կում է 
ան չա փա հաս նե րի վա րույ թին վե րա-
բե րող ա ռանձ նա հա տուկ դա տա վա-
րա կան կար գա վո րում եր, ի նչ պի սիք 
են, օ րի նակ, ան չա փա հաս նե րի վե րա-
բե րյալ վա րույ թի ա րագ և ա ռանց ան-

հար կի ձգձ գում ե րի քն նու թյան պա-
հան ջը և դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ 
մինչ դա տա կան վա րույ թում ան չա-
փա հա սի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող 
քրե ա կան հե տապնդ ման ժամ կետ նե-
րի եր կա րաց ման ար գել քը, ան չա փա-
հա սի ձեր բա կալ ման և կա լա նա վոր-
ման կի րառ ման ա ռանձ նա հա տուկ 
կա նոն նե րը, դաս տի ա րակ չա կան կամ 
պատ ժիչ բնույ թի հար կադ րան քի մի-
ջոց կի րա ռե լով քրե ա կան հե տապն-
դու մը դա դա րեց նե լու ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը:

 Կո մի տեն ան չա փա հաս նե րի գոր-
ծե րով ար դա րա դա տու թյան հա մա-
կար գի ներդր ման շր ջա նակ նե րում 
ա ռա ջար կել է մշա կել դա տա կան քն-
նու թյան և պատ ժի կր ման այ լընտ-
րանք ներ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, 
հաշ տա րա րու թյունն ու հա մայն քային 
աշ խա տան քը: Սրա հետ կապ ված 
հարկ է նկա տել, որ գոր ծող քրե ա-
կան օ րենսդ րու թյու նը որ պես հան-
ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե-
րի նկատ մամբ կի րառ վող պատ ժին 
այ լընտ րանք նա խա տե սում է մի այն 
դաս տի ա րակ չա կան բնույ թի հար-
կադ րան քի մի ջոց ներ: Այս պես, ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան չա փա հա-
սի նկատ մամբ դա տա րա նը կա րող է 
նշա նա կել դաս տի ա րակ չա կան բնույ-
թի հար կադ րան քի հետ ևյալ մի ջոց նե-
րը. 1) նա խազ գու շա ցում, 2) ծնող նե րի 
կամ նրանց փո խա րի նող ան ձանց 
կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
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կամ դա տա պար տյա լի վար քագ ծի 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նող ի րա վա սու մարմ ի հս կո-
ղու թյա նը հանձ նելն ա ռա վե լա գույ նը 
վեց ա միս ժամ կե տով, 3) պատ ճառ-
ված վնա սը հար թե լու պար տա կա նու-
թյուն դնե լը՝ դա տա րա նի սահ մա նած 
ժամ կե տում, 4) ժա ման ցի ա զա տու-
թյան սահ մա նա փա կու մը և վար քագ-
ծի նկատ մամբ հա տուկ պա հանջ-
նե րի սահ մա նում ա ռա վե լա գույ նը 
վեց ա միս ժամ կե տով: Քրե ա կան 
օ րենսգր քի 86-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ 
նշա նակ վող պատ ժի տե սակ ներն ե ն՝ 
տու գան քը, հան րային աշ խա տանք-
նե րը, կա լան քը, ո րո շա կի ժամ կե տով 
ա զա տազր կու մը: Օ րենսգր քի մեկ այլ՝ 
54-րդ հոդ վա ծի ու ժով հան րային աշ-
խա տանք նե րը՝ որ պես պա տիժ չեն 
կա րող նշա նակ վել դա տավ ճիռ կա-
յաց նե լու պա հին տասն վեց տա րին 
չլ րա ցած ան չա փա հաս նե րի նկատ-
մամբ: Հետ ևա բար, ստաց վում է, որ 
ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ար դա-
րա դա տու թյա նը վե րա բե րող մի ջազ-
գային փաս տաթղ թե րի ի մաս տով 
հա մայն քային աշ խա տանք նե րի կի-
րա ռու թյու նը՝ որ պես պե տու թյան ֆոր-
մալ քրե աի րա վա կան ար ձա գան քին 
այ լընտ րանք, ներ պե տա կան օ րենսդ-
րու թյամբ նա խա տես ված չէ: 

Ինչ վե րա բե րում է հաշ տեց ման 
գոր ծըն թա ցին, ա պա հարկ է նկա-
տել, որ 2016 թվա կա նի հու նի սին 
ու ժի մեջ մտած «Պ րո բա ցի այի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ գլու խը սահ-
մա նում է պրո բա ցի այի ծա ռա յու թյան 
գոր ծա ռույթ նե րը հաշ տա րա րու թյան 
ո լոր տում՝ ի նչ պես դա տա կան քն նու-
թյան, այն պես էլ ա զա տազրկ ման 
հետ չկապ ված պատ ժի կր ման ու 
հետ պատ ժյա փու լե րում: Այ դու հան-
դերձ, դեռևս պարզ չեն հաշ տեց ման 
ի րա վա կան հիմ քե րը ի նչ պես մինչ դա-
տա կան, այն պես էլ դա տա կան քն-
նու թյան փու լե րում, բա ցա կա յում են 
հաշ տա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
հս տակ ըն թա ցա կար գե րը, քրե ա կան 
գոր ծե րով հաշ տա րար նե րի մաս նա-
գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան 
շեմ ու գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կը, 
ի նչ պես նաև տու ժող նե րի հետ հե-
տա գա յում ի րա կա նաց վե լիք աշ խա-
տանք նե րի բո վան դա կու թյունն ու 
շր ջա նակ նե րը: Այլ կերպ ա սած, հաշ-
տա րա րու թյան ո լոր տում պրո բա ցի ոն 
ծա ռա յու թյան գոր ծու նե ու թյան վե րը 
նշ ված կար գա վո րում երն այն քա նով, 
որ քա նով հաշ տա րա րու թյու նը դա տա-
կան քն նու թյան փու լում ի նք նու րույն 
ի րա վա կան հիմ քեր չու նի Քրե ա կան 
օ րենսգր քում և Քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քում, չի կա րող 
դի տարկ վել ի բրև ֆոր մալ ար դա րա-
դա տու թյան այ լընտ րանք: Բա ցի այդ, 
Կո մի տե ի ա ռա ջար կու թյան տրա մա-
բա նու թյամբ հաշ տեց ման գոր ծըն թա-
ցը չի ա պա հով վում նաև ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քով և ՀՀ քրե ա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քով ամ րագր ված՝ 
տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով ան-
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ձին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու-
թյու նից ա զա տե լու ի նս տի տու տի կի-
րա ռու թյամբ: Բանն այն է, որ ՀՀ քրե-
ա կան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ ոչ մեծ ծան րու թյան հան ցանք 
կա տա րած ան ձը կա րող է ա զատ վել 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու-
նից, ե թե նա հաշտ վել է տու ժո ղի հետ 
և հա տու ցել կամ այլ կերպ հար թել է 
նրան պատ ճա ռած վնա սը: Ի սկ Քրե-
ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
183-րդ հոդ վա ծի ու ժով՝ հոդ վա ծում 
թվարկ ված կոնկ րետ հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րը հա-
րուց վում են ոչ այլ կերպ, քան տու ժո-
ղի բո ղո քի հի ման վրա, և կաս կա ծյա-
լի կամ մե ղադ րյա լի կամ ամ բաս տա-
նյա լի հետ նրա հաշտ վե լու դեպ քում 
են թա կա են կարճ ման:  Մեջ բեր ված 
կար գա վո րում ե րից ստաց վում է, որ 
նախ, տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու գոր-
ծող ըն թա ցա կար գե րը կի րա ռե լի են 
հան ցանք կա տա րած բո լոր ան ձանց 
նկատ մամբ՝ ան կախ տա րի քից և ան-
չա փա հա սու թյան հան գա ման քից: 
Բա ցի այդ, հաշ տու թյան հիմ քով քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից 
ա զա տում հնա րա վոր է մի այն օ րեն-
քով ամ րագր ված քրե ո րեն հե տապն-
դե լի ո րո շա կի ա րարք նե րի դեպ քում: 

Աս վա ծը վկա յում է, որ գոր ծող 
օ րենսդ րու թյունն ամ րագ րում է հան-
ցանք կա տա րած ան ձի և տու ժո ղի 
հաշ տեց ման ըն թա ցա կար գե րի վե րա-

128 http://armstat.am/file/article/sv_12_14a_550.pdf:
129 http://armstat.am/file/article/soc_13_52-53.pdf:

բե րյալ մի այն ը նդ հա նուր կար գա վո-
րում եր՝ չնա խա տե սե լով ա ռանձ նա-
հա տուկ հիմ քեր ու պայ ման ներ ան չա-
փա հաս ի րա վա խախտ նե րի վե րա բե-
րյալ գոր ծե րի քն նու թյան դեպ քում:

 2) Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 
ԿԱ ԼԱՆ ՔԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ  

ԽԱ ՓԱՆ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ   
ԿԻ ՐԱ ՌԵ ԼՈՒ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՆ

2013 թվա կա նի ըն թաց քում կա լա-
նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի-
ջոց ը նտ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րան 
է ներ կա յաց վել 35 ան չա փա հաս նե րի 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, ո րոն ցից 
դա տա րա նը բա վա րա րել է 31-ը128: 
2014 թվա կա նի ըն թաց քում կա լա նա-
վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց 
ը նտ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րան է 
ներ կա յաց վել 21 ան չա փա հաս նե րի 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, ո րոն ցից 
դա տա րա նը բա վա րա րել է 16-ը129: 

ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի ներ կա-
յաց րած տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2015 
թվա կա նի հուն վա րի 1-ից մինչև 2017 
թվա կա նի նոյեմ բեր ա միսն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում կա լա նա-
վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց 
ը նտ րե լու վե րա բե րյալ դա տա րան 
է ներ կա յաց վել 48 միջ նոր դու թյուն, 
ո րից 47-ը բա վա րար վել են: Նշ ված 
գոր ծե րով ան չա փա հաս նե րի՝ կա լան-
քի տակ պահ վե լու ժամ կե տը մի ջի-
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նում կազ մում է 4,5 ա միս: 
Հատ կան շա կան է, որ դա տա րան-

նե րի կող մից 2013-2017 թվա կան նե րի 
ա ռա ջին կի սա մյակն ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ան չա փա հաս նե րի 
նկատ մամբ պա տիժ նե րի նշա նակ ման 
մա սով կա յաց վել են հետ ևյալ դա տա-
կան ակ տե րը: Ը ստ ՀՀ դա տա կան 
դե պար տա մեն տի ներ կա յաց րած վի-
ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ 2013 թվա-
կա նի ըն թաց քում ան չա փա հաս նե րի 
նկատ մամբ ա զա տազրկ ման ձևով 
պա տիժ նշա նակ վել է 69-ի նկատ-
մամբ, ո րոն ցից 44-ի նկատ մամբ 
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի-
րառ վել: 2014 թվա կա նի ըն թաց քում 
ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ ա զա-
տազրկ ման ձևով պա տիժ նշա նակ-
վել է 62-ի նկատ մամբ, ո րոն ցից 37-ի 
նկատ մամբ պա տի ժը պայ մա նա կա-
նո րեն չի կի րառ վել: 2015 թվա կա նի 
ըն թաց քում ան չա փա հաս նե րի նկատ-
մամբ ա զա տազրկ ման ձևով պա տիժ 
նշա նակ վել է 53-ի նկատ մամբ, ո րոն-
ցից 49-ի նկատ մամբ պա տի ժը պայ-
մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել: 2016 
թվա կա նի ըն թաց քում ան չա փա-
հաս նե րի նկատ մամբ ա զա տազրկ-
ման ձևով պա տիժ նշա նակ վել է 44-ի 
նկատ մամբ, ո րոն ցից 37-ի նկատ-
մամբ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի 
կի րառ վել: 2017 թվա կա նի 1-ին կի սա-
մյա կի ըն թաց քում ան չա փա հաս նե րի 
նկատ մամբ ա զա տազրկ ման ձևով 
պա տիժ նշա նակ վել է 19-ի նկատ-
մամբ, ո րոն ցից 18-ի նկատ մամբ պա-

տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ-
վել։ 

Վե րը նշ ված վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի ու սում ա սի րու թյու նը թույլ 
է տա լիս ա նե լու հետ ևյալ եզ րա հան-
գում ե րը: Ա ռա ջին, պահ պան վում են 
դա տա րան նե րի կող մից նա խաքն-
նու թյան մարմ ի ներ կա յաց րած կա-
լա նա վոր ման միջ նոր դու թյուն նե րի 
գրե թե 90% բա վա րա րում ե րը: Սա մի 
կող մից կա րող է վկայել քրե ա կան հե-
տապնդ ման մարմ ի այդ միջ նոր դու-
թյան հիմ ա վոր վա ծու թյան մա սին, 
սա կայն մյուս կող մից՝ խնդ րա հա-
րույց են ե րե խա նե րի՝ քրե ա կա տա րո-
ղա կան հիմ ար կում պահ ման ժամ-
կետ նե րը: Ե րկ րորդ, թեև, օ րի նակ, 
2015-2017 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
կա լա նա վոր ման մա սին միջ նոր դու-
թյուն նե րի թի վը մեծ չէ, այ դու հան-
դերձ, խնդ րա հա րույց է ան չա փա հաս-
նե րի հա մար կա լա նա վո րու մը որ պես 
խա փան ման մի ջոց ը նտ րե լու հս տակ 
չա փո րո շիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, 
այդ թվում՝ Քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
կա լա նա վոր ման հիմ քե րի գնա հատ-
ման հա մար: Օ րենսգր քի 135-րդ հոդ-
վա ծին հա մա պա տաս խան՝ խա փան-
ման մի ջո ցի ը նտ րու թյու նը հիմ ված 
է ան ձի կող մից ա պա գա յում ո րո շա կի 
վար քա գիծ դրս ևո րե լու հնա րա վո րու-
թյան, ռիս կի գնա հատ ման վրա: Այս 
ա ռու մով, խիստ կար ևոր է նման ռիս-
կը գնա հա տե լու հա տուկ գի տե լիք նե-
րի (հո գե բա նու թյուն, կրի մի նա լո գի ա, 
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սո ցի ա լա կան աշ խա տանք) ու հմ-
տու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը՝ հատ-
կա պես ան չա փա հա սի նկատ մամբ 
կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց 
ը նտ րե լու հար ցում: 

Ան չա փա հաս նե րի ա ռն չու թյամբ 
բա ցա կա յում են խա փան ման մի ջոց-
նե րի հիմ քե րի գնա հատ ման կոնկ րետ 
ցու ցիչ ներ։ 

Բա ցա կա յում է նաև ան չա փա հաս-
նե րի կա լա նա վոր ման ու խա փան ման 
այլ մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ հս տակ 
ցու ցիչ նե րով մի աս նա կան վի ճա-
կագ րու թյուն։ Օ րի նակ՝ 2013 թվա կա-
նի պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ կա լա նա վոր-
ման միջ նոր դու թյուն էր ներ կա յաց վել 
35 ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ130, 
բայց դա տա րա նում այդ նույն թվա-
կա նին մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ է 
կա յաց վել 69-ի նկատ մամբ: Ար դյուն-
քում, հս տակ պատ կեր չի ձևա վոր-
վում, թե կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ան չա փա հաս նե րի նկատ-
մամբ կա լան քի՝ որ պես խա փան ման 
մի ջո ցի կի րա ռու մը ի նչ տե սա կա րար 
կշիռ ու նի ի րա կա նաց ված քրե ա կան 
հե տապն դում ե րի ը նդ հա նուր քա նա-
կի, ի նչ պես նաև ը նտր ված այ լընտ-
րան քային խա փան ման մի ջոց նե րի 
հա մե մա տու թյամբ: Բա ցի այդ, ան-
չա փա հաս նե րի նկատ մամբ կա լա նա-
վոր ման ը նտ րու թյան և ա զա տազրկ-

130 Տվյալները հասանելի են հետևյալ հղումով. http://armstat.am/file/article/sv_12_14a_550.pdf:
131 ՀՀ կառավարության 27 դեկտեմբերի 2012 թվականի N1694-Ն որոշումը «Հայաստանի 
Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013-2016 թվականների ռազմավարական 
ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումերի ցանկը հաստատելու մասին», կետ 95:

ման ձևով պատ ժի նշա նակ ման՝ վե րը 
նշ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րով 
հա վաստ վող քա նա կա կան տար բե-
րու թյու նը հան գեց րել է այն պի սի դա-
տա կան պրակ տի կայի, որ կա լան քը 
որ պես խա փան ման մի ջոց փաս տո-
րեն ա ռա վել հա ճախ է կի րառ վում, 
քան ա զա տազրկ ման ձևով պա տի ժը: 

Այդ ա ռու մով, դեռևս 2012 թվա կա-
նին ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված «Ե րե խա նե րի պաշտ-
պա նու թյան 2013-2016 թվա կան նե րի 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րով» կար ևոր-
վել է «օ րեն քի հետ խն դիր ու նե ցող» 
ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցի բա րե-
լա վու մը՝ ը նդ ո րում հի շա տա կե լով, 
որ ներ կա յումս նշ ված տվյալ նե րին 
տի րա պե տող պե տա կան մար մին նե-
րը տվյալ ներ հա վա քագ րե լիս պետք է 
ա ռաջ նորդ վեն մի աս նա կան ցու ցիչ նե-
րով` տվյալ նե րի հա մադ րե լի ու թյունն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով131: Հի շյալ 
ռազ մա վա րու թյան 104-րդ կե տի 6-րդ 
են թա կետն էլ ու ղ ղա կի ո րեն նա խա-
տե սում էր «տ վյալ նե րի մի աս նա կան 
շտե մա րա նի ստեղ ծում` ան չա փա-
հաս նե րի կող մից կա տար վող հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի և այլ ի րա վա խախ-
տում ե րի վե րա բե րյալ (հաշ վի առ նե-
լով ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ ադ րա մի 
ու թմ րա նյու թե րի և հան ցա վո րու թյան 
հար ցե րով ՄԱԿ-ի կո մի տե ի (UNODC) 
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կող մից մշակ ված ցու ցիչ նե րը)»։ 
Ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ար-

դա րա դա տու թյան հս տակ ցու ցիչ նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյան և ան չա փա հաս-
նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան 
բնա գա վա ռում միջ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան բարձ րաց ման մա սին հս-
տակ նշ վել է նաև ՄԱԿ-ի Ման կա կան 
Հիմ ադ րա մի (ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ) գնա հա-
տո ղա կան խմ բի կող մից 2010 թվա-
կա նին ի րա կա նաց ված գնա հատ ման 
ա ռա ջար կու թյուն նե րում։ Նշ ված գնա-
հատ ման մեջ (« Հա յաս տա նում ան չա-
փա հաս նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա-
տու թյան բա րե փո խում ե րի ձեռք բե-
րում ե րի գնա հա տում»), ի թիվս այլ 
յոթ ա ռա ջար կու թյուն նե րի, նշ վում է, 
որ «անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ան չա-
փա հաս նե րի գոր ծե րով ար դա րա դա-
տու թյան վե րա բե րյալ ցու ցիչ ներ և 
հա մա պա տաս խան տվյալ նե րը հրա-
պա րա կել տա րե կան կտր ված քով»132:

 Միև նույն ժա մա նակ, ան չա փա-
հաս նե րի նկատ մամբ կա լան քի սահ-
մա նա փակ կի րա ռու թյան պրակ տի-
կայի ա պա հո վու մը պետք է ի րա կա-
նաց վի ըն թա ցա կար գային ե րաշ խիք-
նե րի օ րենսդ րա կան ամ րագր մամբ: 

Այս պես, գոր ծող քրե ա դա տա վա-
րա կան օ րենսդ րու թյու նը չի նա խա-
տե սում ան չա փա հա սի նկատ մամբ 
կա լան քի որ պես խա փան ման մի ջո-
ցի կի րա ռու թյան, դրա ժամ կետ նե րի 

132 Assessment of Juvenile Justice Reform AchievementsIn Armenia, UNICEF Regional Office for Central and 
Eastern Europe/Commonwealth of Independent States January 2010, էջ 8:

եր կա րաձգ ման ա ռանձ նա հա տուկ 
կար գա վո րում եր: Թերևս մի այն 
օ րենսգր քի 442-րդ հոդ վածն ամ րագ-
րում է, որ ան չա փա հաս կաս կա ծյա լի 
կամ մե ղադ րյա լի նկատ մամբ կա լան-
քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա-
ռել թույ լատր վում է մի այն այն դեպ-
քում, ե րբ նրան վե րագր վում է մի ջին 
ծան րու թյան, ծանր կամ ա ռանձ նա
պես ծանր հան ցանք նե րի կա տա րում: 

Այս ա ռու մով, հարկ է նկա տել, 
որ Քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր 
օ րենսգր քի նա խագ ծի լու ծում երն 
ամ րագ րում են հա մա պա տաս խան 
օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք ներ, ո րոնք 
կա պա հո վեն ան չա փա հա սի նկատ-
մամբ կա լան քի բա ցա ռիկ կի րա ռու-
թյան պրակ տի կայի ձևա վոր ման ի րա-
վա կան հիմ քեր: Մաս նա վո րա պես, 
նա խա գիծն ամ րագ րում է կար ևոր 
ե րաշ խի քային դրույթ, հա մա ձայն ո րի՝ 
ան չա փա հաuի ա զա տու թյան uահ-
մա նա փակ ման մաuին ցան կա ցած 
ո րո շում պետք է ըն դուն վի վա րույ-
թի բո լոր հան գա մանք նե րի ման րա-
մասն քն նար կու մից հե տո՝ uահ մա-
նա փա կու մը հնա րա վո րինս նվա զա-
գույ նի հասց նե լու նպա տա կով:

 Բա ցի այդ, նա խագ ծով ամ րագր վել 
են կա լա նա վոր ման դեպ քում այ լընտ-
րան քային խա փան ման մի ջոց նե րի 
կի րա ռու թյան կամ դրա քն նարկ ման 
պար տա դիր պայ ման ներ: Մաս նա վո-
րա պես, ան չա փա հաս մե ղադ րյա լի 



152

նկատ մամբ կա լանք կի րա ռե լու հար-
ցը լու ծե լիս յու րա քան չյուր դեպ քում 
պետք է քն նարկ վի նրան դաս տի ա-
րակ չա կան հս կո ղու թյան հանձ նե-
լու հնա րա վո րու թյու նը: Ի սկ ոչ մեծ 
կամ մի ջին ծան րու թյան հան ցան քի 
կա տար ման մեջ մե ղադր վող ան չա-
փա հաuի նկատ մամբ կա լանք կա րող 
է կի րառ վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
նա խախ տել է իր նկատ մամբ կի րառ-
ված այ լընտ րան քային խա փան ման 
մի ջո ցի պայ ման նե րը: 

Մի ջազ գային ի րա վա կան չա փա-
նիշ նե րի տրա մա բա նու թյա նը հա մա-
հունչ՝ նա խագ ծով ամ րագր վել է նաև 
ան չա փա հաu մե ղադ րյա լի նկատ-
մամբ կա լան քը որ պես ծայ րա հեղ 
մի ջոց և ա մե նա կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար կի րա ռե լու ը նդ-
հա նուր կա նո նը: 

Ի տար բե րու թյուն գոր ծող Քրե ա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի՝ 
նա խագ ծով տար բե րակ ված մո տե ցում 
է ցու ցա բեր վել ան չա փա հա սի նկատ-
մամբ կա լան քի կի րա ռու թյան ա ռա-
վե լա գույն ժամ կետ նե րի սահ ման ման 
հար ցում: Այս պես, նա խա գիծն ամ-
րագ րում է, որ մինչ դա տա կան վա րույ-
թում ան չա փա հա սի նկատ մամբ կի-
րառ ված կա լան քի կամ տնային կա-
լան քի տևո ղու թյու նը յու րա քան չյուր 
դեպ քում չի կա րող գե րա զան ցել մեկ 
ա մի սը: Մինչ դա տա կան վա րույ թում 
ան չա փա հա սի նկատ մամբ կի րառ-
ված կա լան քի ը նդ հա նուր տևո ղու-
թյու նը չի կա րող գե րա զան ցել`
1) եր կու ա մի սը` ոչ մեծ կամ մի ջին 

ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
հա մար մե ղադր վե լու դեպ քում.

2) վեց ա մի սը` ծանր կամ ա ռանձ նա-
պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան հա-
մար մե ղադր վե լու դեպ քում: 
Ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր-

ծու թյան հա մար մե ղադր վող ան չա-
փա հա սի նկատ մամբ կի րառ վող կա-
լան քը բա ցա ռիկ դեպ քե րում կա րող է 
եր կա րաց վել ևս ա ռա վե լա գույ նը եր-
կու ամ սով:

3) ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻՆ  
ՊԱՏ ԺԱ ԽՈՒՑ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽԵ ԼՈՒ 

Օ ՐԵՆՍԴ ՐԱ ԿԱՆ  
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

« Պատ ժա մի ջոց նե րի են թարկ ված 
ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի 
վե րա բե րյալ եվ րո պա կան կա նոն-
նե րի մա սին» Եվ րո պայի խորհր դի 
նա խա րար նե րի կո մի տե ի թիվ CM/
Rec(2008)11 հանձ նա րա րա կա նի 
95.3-րդ կետն ար գե լում է ան չա փա-
հաս նե րի մե կու սա ցու մը որ պես պատ-
ժա մի ջոց կի րա ռե լը: Հանձ նա րա րա-
կա նի 95.4-րդ կե տը սահ մա նում է, 
որ կար գա պա հա կան նպա տակ նե րով 
մե կու սա ցու մը կա րող է նշա նակ վել 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ այլ պատ-
ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու մը ար դյու նա-
վետ չի լի նի: Մե կու սաց ման հա մար 
պետք է սահ ման ված լի նի հս տակ 
ժա մա նա կա հատ ված, ո րը պետք է լի-
նի հնա րա վո րինս կարճ: Մե կու սաց-
ման ըն թաց քում պետք է ա պա հով-
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վեն հա մա պա տաս խան մարդ կային 
շփում, ըն թեր ցա նու թյան նյու թե րից 
օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն և ա ռն-
վազն մեկ ժամ դր սում վար ժանք ներ 
կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն՝ լավ 
ե ղա նա կային պայ ման նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում133: Հանձ նա րա րա կա նը 
նա խա տե սում է ա վե լի լայն ի րա վունք-
ներ ան չա փա հաս նե րի հա մար, քան 
Եվ րո պա կան բան տային կա նոն նե րը: 
Հանձ նա րա րա կանն ամ բող ջու թյամբ 
ար գե լում է պատ ժախ ցում ան չա փա-
հաս նե րի մե կու սա ցու մը: Պատ ժա-
խուց է հա մար վում այն վայ րը, ո րը 
չու նի  տար րա կան սար քա վո րու մեր, 
օ րի նակ՝ չու նի մահ ճա կալ կամ ու-
նի մի այն մեկ մահ ճա կալ: Ամ բող ջու-
թյամբ ար գել վում է մութ խու ցը կամ 
ցան կա ցած այլ խուց, ո րն ու նի ան-
մարդ կաին կամ ար ժա նա պատ վու-
թյու նը նվաս տաց նող պայ ման ներ134: 

Ի տար բե րու թյուն Հանձ նա րա-
րա կա նի՝ ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ-
րու թյամբ դեռևս ամ րագր ված է կա-
լա նա վոր ված և դա տա պարտ ված 
ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ պատ-
ժա խուց տե ղա փո խե լը`որ պես տույ ժի 
մի ջոց կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
ՀՀ քրե ա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի 
95-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
պա տի ժը կրե լու սահ ման ված կար գը 
խախ տե լու հա մար ա զա տազրկ ման 
դա տա պարտ ված ան ձի նկատ մամբ 
սահ ման ված կար գով կա րող են կի-

133 https://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf:
134 https://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08commentary(1).pdf:

րառ վել տույ ժի հետ ևյալ մի ջոց նե րը՝ 
նկա տո ղու թյուն, խիստ նկա տո ղու-
թյուն, պատ ժա խուց տե ղա փո խե լը 
մինչև տասն հինգ օր, ի սկ ան չա-
փա հաս դա տա պար տյա լին՝ մինչև 
տասն օր ժամ կե տով: « Ձեր բա կալ-
ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց պա-
հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ ներ քին կա նո նա-
կար գը խախ տե լու, ի րենց պար տա-
կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ 
պատ շաճ կեր պով կա տա րե լու հա մար 
կա լա նա վոր ված ան ձի նկատ մամբ 
կա րող են կի րառ վել տույ ժի հետ ևյալ 
մի ջոց նե րը՝ նկա տո ղու թյան հայ տա-
րա րում, պատ ժա խուց տե ղա փո խե լը 
մինչև տասն օր, ի սկ ան չա փա հաս-
նե րին` մինչև հինգ օր ժամ կե տով:

4) Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ ԶՐԿ ՎԱԾ 
ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ՊԱՀ ՄԱՆ 

ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ 

ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի՝ որ պես կան խար գել ման ազ-
գային մե խա նիզ մի 2016 թվա կա նի 
գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տա-
րե կան զե կույ ցում ար ձա նագր վել են 
հետ ևյալ խն դիր նե րը։ Կան խար գել-
ման ազ գային մե խա նիզ մի ի րա կա-
նաց րած այ ցի ժա մա նակ «Ա բո վյան» 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի՝ 
ան չա փա հաս դա տա պար տյալ նե րի 
հա մար նա խա տես ված մաս նա շեն քը 
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չի շա հա գործ վել: Խցե րում տե ղադր-
ված են ե ղել ե րկ հար կա նի մահ ճա-
կալ ներ, չնա յած ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2006 թվա կա նի օ գոս տո սի 3-ի թիվ 
1543-Ն ո րոշ ման 85-րդ կե տի հա մա-
ձայն` «Ան չա փա հաս կա լա նա վոր ված 
ան ձանց կամ դա տա պար տյալ նե րի 
հա մար նա խա տես ված խցե րում կամ 
կա ցա րան նե րում տե ղադր վում են մի-
ա հարկ մահ ճա կալ ներ»: Բա ցի այդ, 
ան չա փա հաս նե րի պահ ման հա մար 
նա խա տես ված խցե րը նախ կի նում 
օգ տա գործ վել են որ պես պատ ժախ-
ցեր և այդ տեղ դեռևս պահ պան վել են 
պատ ժախ ցի հա մար նա խա տես ված 
եր կա թյա մահ ճա կալ նե րը։ 

Ար ձա նագր վել են նաև «Ա բո վյան» 
քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում 
պահ վող ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան չա փա հաս նե րի դժ գո հու թյուն ներն 
ան կող նային պա րա գա նե րի ո րա կի 
և քա նա կի վե րա բե րյալ: Այս պես, այ-
ցի ըն թաց քում ա զա տու թյու նից զրկ-
ված ան չա փա հաս նե րը նշել են, որ 
խցե րում ջեր մաս տի ճա նը ցածր է, 
ի սկ ի րենց տրա մադր վում է մի այն 
մեկ ծած կոց, լրա ցու ցիչ ծած կոց չի 
տրա մադր վում՝ յու րա քան չյու րի հա-
մար մի այն մե կը նա խա տես ված լի-
նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Այ ցի 
ըն թաց քում ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան չա փա հաս նե րից եր կու սը չեն ու նե-
ցել սպի տա կե ղեն և քնել են ներք նակ-
նե րի վրա: Հարկ է նշել, որ օ րեր ան ց 

135 Տե՛ս ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2016 
թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան զեկույց, էջեր 20-21, 29. https://bit.ly/2KVdTve:

կա տար ված կրկ նայ ցին ար ձա նագր-
վել է, որ վեր ջին ներս ա պա հով վել են 
սպի տա կե ղե նով135:

5) Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ ԶՐԿ ՎԱԾ 
ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ԶԲԱՂ-

ՄՈՒՆ ՔԻ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊ ՎԱԾ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ 

Խնդ րա հա րույց է ՀՀ քրե ա կա-
տա րո ղա կան հա մա կար գի ո րոշ հիմ-
նարկ նե րում  դպ րոց նե րի հար ցը: 
Մաս նա վո րա պես, ան չա փա հաս նե-
րի կր թու թյան հետ կապ ված՝ Կան-
խար գել ման ազ գային մե խա նիզ մի 
ու սում ա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում 
ար ձա նագր վել է, որ «Ա բո վյան» քրե-
ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կի դպ րոցն 
այլևս չի գոր ծում, ի սկ հիմ ար կում 
պահ վող ա զա տու թյու նից զրկ ված ան-
չա փա հաս ան ձան ցից շա տերն ու սու-
մը չեն ա վար տել: 

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա-
րա րու թյան պար զա բան ման հա-
մա ձայն՝ «Ա բո վյա նի թիվ 2 հա տուկ 
ար հես տա գոր ծա կան պե տա կան ու-
սում ա րան» ՊՈԱԿ-ը ի րա կա նաց րել 
է կր թա կան եր կու ծրա գիր` հան րակր-
թու թյուն և մաս նա գի տա կան կր թու-
թյուն, սա կայն 2014-2015 ու սում ա-
կան տար վա նից սկ սած հան րակր թու-
թյան ի րա կա նաց ման հա մար ՀՀ կր-
թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու-
թյու նից տե ղեր չեն հատ կաց վել, ի սկ 
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մաս նա գի տա կան կր թու թյան՝ մաս-
նա վո րա պես հա մա կար գիչ նե րի շա-
հա գործ ման հա մար հատ կաց վել է 10 
տեղ:  2016-2017 ու սում ա կան 
տար վա հա մար ներ կա յաց ված մաս-
նա գի տա կան կր թու թյան 40 տե ղե րի 
հայ տը մինչ օ րս մա ցել է ան պա տաս-
խան: Ա նա զա տու թյան մեջ պահ վող 
բո լոր ան չա փա հաս ներն ը նդ գրկ ված 
են «Ի րա վա կան կր թու թյան և վե րա-
կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մից 
կազ մա կերպ ված կա վա գոր ծու թյան, 
փայ տի փո րագ րու թյան, զար դար վես-
տի, ա ռողջ ապ րե լա կերպ և ար դյու-
նա վետ հա ղոր դակ ցու թյուն դա սըն-
թաց նե րին: 

Ըստ պար զա բան ման՝ ան չա փա-
հաս դա տա պար տյալ նե րը և կա լա նա-
վոր ված ան ձինք մշ տա պես օ գտ վում 
են բա ցօ թյա զբո սան քի ի րենց ի րա-
վուն քից, ո րի ըն թաց քում նրանց ըն-
ձեռ վում է մարզ վե լու և ֆի զի կա կան 
զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն:

 Մինչ դեռ, Կան խար գել ման ազ-
գային մե խա նիզ մի կող մից ար ձա-
նագր վել է, որ «Ա բո վյան» քրե ա-
կա տա րո ղա կան հիմ ար կում ա զա-
տու թյու նից զրկ ված ան չա փա հաս 
ան ձանց հա մար նա խա տես ված 
զբո սան քի վայ րե րում մարմ ա մար-
զու թյամբ զբաղ վե լու հա մար չկան 
պայ ման ներ: Թեև հիմ ար կում այդ 
նպա տա կով ա ռանձ նաց ված մար-
զաս րա հում առ կա են մար զա սար քեր, 

136 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 35:

սա կայն դրանք գտն վում են ան սարք 
վի ճա կում136:

6) ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ 
ՏՈՒ ԺԱԾ ԵՎ ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒ-

ԹՅԱՆ ՎԿԱ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ

 Ի գի տու թյուն ըն դու նե լով, որ ո րոշ 
մի ջոց ներ ձեռ նարկ վել են տու ժող և 
վկա ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան 
ու ղ ղու թյամբ, ի նչ պի սին, օ րի նակ, 
շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ ի րա վա բա-
նի և հո գե բան նե րի ներ կա յու թյունն 
է հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում՝ Կո-
մի տեն, այ նու հան դերձ, ափ սո սանք է 
հայտ նել, որ ջան քե րը բա վա րար չեն 
և հա վուր պատ շա ճի ար տա ցոլ ված 
չեն Մաս նա կից պե տու թյան օ րենսդ-
րու թյան մեջ:

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 54)՝
•	  հա մար ժեք ի րա վա կան դրույթ նե-

րի և կար գա վո րում ե րի մի ջո ցով 
ա պա հո վել, որ հան ցա գոր ծու թյան 
վկա և տու ժող բո լոր ե րե խա նե րին 
տրա մադր վի Կոն վեն ցի այով պա-
հանջ վող պաշտ պա նու թյու նը.

•	  լի ար ժե քո րեն հաշ վի առ նել « Հան-
ցա գոր ծու թյու նից տու ժած և հան-
ցա գոր ծու թյան վկա ե րե խա նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ գոր ծե րով ար-
դա րա դա տու թյան վե րա բե րյալ» 
Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր-
պու թյան ու ղե նիշ նե րը (հա վել վա-
ծի տես քով կց ված են Տն տե սա-
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կան և սո ցի ա լա կան խորհր դի թիվ 
2005/20 բա նաձ ևին):
« Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-

պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա-
րու թյու նից բխող մի ջո ցա ռում ե րի 
ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 2014 թվա կա նի 
փետր վա րի 27-ի № 303 ո րոշ ման 51-
րդ կե տով սահ ման վել է, որ ան հրա-
ժեշտ է քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ մա նել ան չա փա հա-
սի մաս նակ ցու թյամբ ա ռե րես ման և 
այլ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա տուկ կարգ, որ պես զի, մաս նա-
վո րա պես, բա ցառ վի հան ցա գոր ծու-
թյամբ հասց ված վնա սի վե րապ րու մը 
(secondary victimization): Տն տե սա կան 
և սո ցի ա լա կան խորհր դի թիվ 2005/20 
բա նաձ ևը, ի թիվս այլ ու ղե նիշ նե-
րի, սահ մա նում է, որ « …ե րե խայի 
նկատ մամբ ճն շումն ե րից խու սա փե լու 
նպա տա կով, նրա հար ցաքն նու թյուն
նե րը/ հար ցազ րույց նե րը պետք է ի րա
կա նաց վեն հա տուկ վե րա պատ րաստ
ված մաս նա գետ նե րի կող մից ... բո լոր 
գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ի րա կա
նաց վեն հնա րա վո րինս ե րե խա յա
կենտ րոն մի ջա վայ րում՝ կա հա վոր ված 
այն պես, որ հնա րա վո րինս հարգ վեն 
ե րե խայի ու նա կու թյուն նե րը, տա րի
քը, մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը...»137: 

Վե րո հի շյալ թիվ 2005/20 բա նաձ-
ևի 31-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան չա փա-
հաս նե րի ներգ րավ մամբ վա րույ թը 

137 «Հանցագործությունից տուժած և հանցագործության վկա երեխաների մասնակցությամբ գործերով 
արդարադատության վերաբերյալ» Միավորված ազգերի կազմակերպության ուղենիշները (թիվ 2005/20 
բանաձև), 13-14 կետեր։

իր ամ բող ջու թյան մեջ պետք է լի նի 
ե րե խա յա կենտ րոն, և այդ ի մաս տով 
վա րույ թը պետք է կազ մա կեր պել 
այն պես, որ քրե ա կան գոր ծով քն-
նու թյան ըն թաց քում հնա րա վո րինս 
նվա զեց վեն ար դա րա դա տու թյան 
հա մա կար գի հետ ե րե խայի շփում ե-
րը։ Մաս նա վո րա պես, ը ստ բա նաձ ևի, 
ան հրա ժեշտ է նվա զեց նել հար ցաքն-
նու թյուն նե րի թի վը, « սահ մա նել տու
ժող և վկա ե րե խա նե րից ցուց մունք 
ստա նա լու հա տուկ ըն թա ցա կար գեր` 
հար ցաքն նու թյուն նե րի, ցուց մունք նե
րի, լսումն ե րի և հատ կա պես` ար դա
րա դա տու թյան գոր ծըն թա ցի հետ ան
հար կի շփումն ե րի թի վը նվա զեց նե լու 
նպա տա կով, այդ թվում` տե սա ձայ
նագր ման կի րառ մամբ ... կամ, ե թե 
դա նա խա տես ված է տվյալ ի րա վա
կան հա մա կար գով, կա պա հո վեն տու
ժող և վկա ե րե խա նե րի պաշտ պա նու
թյու նը հան ցա գոր ծու թյան կա տար
ման հա մար մե ղադր վող ան ձի կող
մից հար ցաքնն վե լուց` մի ա ժա մա նակ 
հար գե լով ե րե խայի պաշտ պա նու
թյան ի րա վուն քը: Ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում տու ժող և վկա ե րե խա նե րին 
պետք է հար ցաքն նել (այդ թվում` դա
տա րա նում) հան ցա գոր ծու թյան կա
տար ման հա մար մե ղադր վող ան ձի 
տե սա դաշ տից դուրս պայ ման նե րում։ 
Պետք է նաև կա հա վոր վեն ա ռան ձին 
դա տա կան սպա սաս րահ ներ և մե կու
սի հար ցաքն նու թյան տա րածք ներ։ 
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Ա պա հո վել, որ պես զի տու ժող և վկա 
ե րե խա նե րը հար ցաքնն վեն ե րե խա
յա կենտ րոն ե ղա նա կով` դա տա վոր
նե րի կող մից հս կո ղու թյան հնա րա վո
րու թյամբ՝ նպաս տե լով ցուց մունք ներ 
տա լու գոր ծըն թա ցին և կր ճա տե լով 
ա հա բեկ ման հնա րա վո րու թյու նը, օ րի
նակ` ցուց մունք տա լիս օգ նե լու կամ 
հո գե բանփոր ձա գետ ներ նշա նա կե լու 
մի ջո ցով...»138: 

Վե րը նշ վա ծի հա մա տեքս տում 
ան հրա ժեշտ է նշել, որ Ար դա րա դա-
տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից 
մշակ վել է «ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն-
ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա-
սին» օ րեն քի նա խա գիծ, ո րով, հաշ վի 
առ նե լով ան չա փա հաս տու ժող նե րի և 
վկա նե րի՝ հան ցա գոր ծու թյամբ հասց-
ված վնա սի վե րապ րու մը բա ցա ռե լու 
նպա տա կը՝ (secondary victimization)՝ 
ա ռա ջարկ վում է ման կա վար ժի մաս-
նակ ցու թյու նը պար տա դիր դարձ նել 
մինչև տասն վեց տա րե կան ան չա-
փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյամբ ա ռե-
րես ման և ճա նաչ ման ներ կա յաց նե-
լու քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում։ 
Նա խա գի ծը նա խա տե սում է ան չա-
փա հաս վկայի կամ ան չա փա հաս 
տու ժո ղի հար ցաքն նու թյա նը հա մա-
պա տաս խան ո րա կա վո րում և մաս-
նա գի տա կան փորձ ու նե ցող հո գե-
բա նի պար տա դիր մաս նակ ցու թյու նը 
սե ռա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան և սե-
ռա կան ա զա տու թյան դեմ ու ղղ ված 

138 http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf:

հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
գոր ծե րով, ան չա փա հաս վկայի կամ 
ան չա փա հաս տու ժո ղի մտա վոր զար-
գաց ման մեջ հետ մա լու, հո գե կան 
խան գա րում ու նե նա լու դեպ քե րում և 
ե թե վա րույթն ի րա կա նաց նող մար-
մի նը կար ծում է, որ հո գե բա նի մաս-
նակ ցու թյու նը բխում է ան չա փա հա սի 
լա վա գույն շա հե րից: Բա ցի այդ, ան-
չա փա հաս վկայի կամ ան չա փա հաս 
տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց-
չին, ման կա վար ժին կամ հո գե բա նին 
ի րա վունք է վե րա պահ վում մինչ դա-
տա կան վա րույ թում քն նի չի թույլտ վու-
թյամբ հար ցեր ու ղ ղե լու ան չա փա հա-
սին: 

Նա խա գի ծը նաև սահ մա նում է հո-
գե բա նի՝ դա տա կան քն նու թյան փու-
լում  ան չա փա հաս վկայի կամ տու-
ժո ղի մաս նակ ցու թյամբ կա տար վող 
հար ցաքն նու թյան մաս նակ ցու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը: Այս փո փո խու-
թյու նը ևս ու ղղ ված է ան չա փա հա սի 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյա նը ան չա փա հա սի շա հե-
րին չվն ա սե լու սկզ բուն քի հա մար լրա-
ցու ցիչ ե րաշ խիք սահ մա նե լուն: Մի-
ա ժա մա նակ, դա տա կան քն նու թյան 
փու լում հո գե բա նը նա խա գա հո ղի 
թույլտ վու թյամբ կա րող է ա ռար կու-
թյուն ներ և դի տո ղու թյուն ներ ներ կա-
յաց նել հար ցաքն նու թյան բնա կա նոն 
ըն թաց քի վե րա բե րյալ:

 Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վում է ման-
կա վարժ սուբյեկտն ա ռան ձին դեպ քե-
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րում փո խա րի նել հո գե բա նով, քա նի 
որ ան չա փա հա սին հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րելն ան հրա-
ժեշտ է վե րա պա հել այդ ո լոր տում 
ո րո շա կի գի տե լիք ներ ու փորձ ու նե-
ցող մաս նա գետ նե րին, ով քեր ա վե լի 
ճիշտ և բազ մա կող մա նի կա րող են 
գնա հա տել ան չա փա հա սի հա տուկ 
պա հանջ ներն ու հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Նա խագ ծով նաև սահ ման վում 
է ան չա փա հա սի մաս նակ ցու թյամբ 
հար ցաքն նու թյան, ա ռե րես ման և ճա-
նաչ ման ներ կա յաց նե լու տե սա ձայ-
նագր ման հնա րա վո րու թյու նը, ը ստ 
ո րի նման մի ջո ցա ռում ե րից ա ռաջ 
քն նի չը պար տա վոր է հար ցաքն նու-
թյու նից ա ռաջ դրա տե սա ձայ նագր-
ման վե րա բե րյալ լսել հար ցաքն նու-
թյան մաս նա կից նե րի կար ծիք նե րը 
և ո րո շում կա յաց նել՝ յու րա քան չյուր 
դեպ քում հաշ վի առ նե լով ան չա փա-
հա սի լա վա գույն շա հը, ի սկ տե սա ձայ-
նագր ման վե րա բե րյալ վեր ջին նե րիս 
կար ծիք նե րը ամ րագ րել ար ձա նագ-
րու թյան մեջ:

 Հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած և 
հան ցա գոր ծու թյան վկա ե րե խա նե րի 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վա րա կան 
ըն թա ցա կար գե րի բա րե լավ ման նպա-
տա կով ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա-
խա րա րու թյու նը ՄԱԿ-ի ման կա կան 
հիմ ադ րա մի ա ջակ ցու թյամբ մշա-
կել է «Ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
դա տա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
պրակ տիկ ու ղե ցույց» մաս նա գի տա-

կան ձեռ նար կը, որ տեղ ար տա ցոլ վել 
են   տար բեր կար գա վի ճակ ու նե ցող, 
այդ թվում՝ նաև տու ժող և վկա ե րե-
խա նե րի հետ կապ ված վար վե լա կեր-
պի մի ջազ գային փոր ձը, ի նչ պես նաև 
պրակ տիկ խոր հուրդ ներ, այդ թվում՝ 
հո գե բա նա կան: 

2017 թվա կա նին հու լի սին մեկ նար-
կել է «Ան չա փա հաս նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը քրե ա կան գոր ծե րով վա-
րույ թի ըն թաց քում» հե ռաու սուց ման 
ծրա գի րը: Ծրա գիրն ի րա կա նաց վում 
է Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե մի այի 
հե ռաու սուց ման և տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի դե պար տա մեն տի 
և ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ ադ րա մի 
ա ջակ ցու թյամբ: Ծրագ րի նպա տակն է 
դա տա վոր նե րին և դա տա խազ նե րին 
ծա նո թաց նել ՀՀ-ու մ ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, ի նչ պես 
նաև ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով 
ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գե-
րին և հիմ ա րար սկզ բունք նե րին: 
Դա սըն թա ցի մի ջո ցով կներ կա յաց վեն 
ի րա վա խախ տում կա տա րած, հան-
ցա գոր ծու թյու նից տու ժած կամ հան-
ցա գոր ծու թյան վկա ան չա փա հաս-
նե րի սո ցի ա լա կան վե րա կանգն ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, ան չա փա հաս 
տու ժող նե րի և վկա նե րի պաշտ պա-
նու թյան ըն թա ցա կար գե րը:

 Հարկ է նկա տել, որ ան չա փա հաս 
վկա նե րի և տու ժող նե րի ի րա վունք-
նե րի ե րաշ խա վոր ման ու ղ ղու թյամբ 
ձեռ նարկ վող օ րենսդ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րը թեև ամ րագ րում են հա-



159

մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գային 
ե րաշ խիք ներ, այ դու հան դերձ, խնդ-
րի լու ծու մը պետք է տր վի ոչ մի այն 
օ րենսդ րա կան մա կար դա կում, այլև 
կազ մա կեր պա կան, նյու թա տեխ նի-
կա կան ա պա հով վա ծու թյան մի ջո-
ցով: Մաս նա վո րա պես, ան հրա ժեշտ 
է գործ նա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կել 
ա պա հո վե լու վա րույթն ի րա կա նաց-
նող մարմ ի՝ քրե ա կան վա րույ թի շր-
ջա նակ նե րում ան չա փա հաս տու ժո ղի 
կամ վկայի հետ ան մի ջա կան շփ ման 
մի ջազ գային պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խան հմ տու թյուն ներ՝ շա րու-
նա կա կան վե րա պատ րաս տում ե րի 
և դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ մամբ: 
Բա ցի այդ, պետք է լուծ վեն տու ժող և 
վկա ան չա փա հաս նե րի ցուց մունք նե-
րի տե սա ձայ նագր ման, մինչ դա տա-
կան և դա տա կան քն նու թյան փու լե-
րում ան չա փա հաս նե րի հա մար կա-
հա վոր ված ան հրա ժեշտ սե նյակ նե-
րի, տա րածք նե րի ա պա հով ման հետ 
կապ ված հար ցե րը։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Ք րե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով և ան հրա ժեշտ այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տե-
սել ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով 
ար դա րա դա տու թյան գոր ծուն մե-
խա նիզմ եր՝ ա պա հո վե լով ան չա-
փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
քրե ա կան գոր ծե րի ար տա դա տա-
կան լուծ ման մի ջոց ներ (diversion), 

քրե ա կան գոր ծե րի քն նու թյան, 
դրանց կարճ ման նոր հիմ քեր ու 
ըն թա ցա կար գեր (օ րի նակ՝ հե-
տաքն նի չի, քն նի չի կամ դա տա-
խա զի նա խա ձեռ նու թյամբ նյու թե-
րը մեր ժե լու կամ գոր ծը կար ճե լու 
լի ա զո րու թյուն նե րի տրա մադ րում 
և այլն)՝ մի ա ժա մա նակ զերծ պա-
հե լով ան չա փա հաս նե րին քրե-
ա կան ար դա րա դա տու թյան ո ղջ 
« խո ղո վա կով ան ցնե լու» ան հրա-
ժեշ տու թյու նից։ 

•	 Ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով ար-
դա րա դա տու թյան հա մա կար գի 
ի րա վա կար գա վո րում ե րին զու-
գա հեռ՝ ա պա հո վել վե րա կանգ նո-
ղա կան ար դա րա դա տու թյան բա-
ղադ րիչ նե րի ներ մու ծու մը ի րա վա-
կի րառ պրակ տի կա, հատ կա պես 
ե րբ ան չա փա հա սի վե րա բե րյալ 
վա րույ թը տա րի քով և այլ ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով ու հիմ քե-
րով կարճ վում է դեռևս հե տաքն-
նու թյան կամ նա խաքն նու թյան 
փու լե րում (օ րի նակ՝ տու ժո ղին և 
հա մայն քին ան չա փա հա սի կող մից 
խոր դան շա կան փոխ հա տուց ման 
գոր ծո ղու թյուն ներ, ան չա փա հաս 
ի րա վա խախ տի հետ սո ցի ա լա-
կան, հո գե բա նա կան, մաս նա գի-
տա կան վե րա պատ րաս տում ե րի 
և այլ վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ-
րե րի ի րա կա նա ցում և այլն)։ 

•	 Ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի 
հետ վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ-
րե րի ներդ րում հա մայն քում, պա-
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տաս խա նա տու մար մին նե րի ու 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հաս տա-
տում ու վեր ջին նե րիս լի ա զո րու-
թյուն նե րի կար գա վո րում։ 

•	 Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել ան չա փա-
հաս նե րի գոր ծե րով հաշ տեց ման 
(մե դի ա ցի այի) ի նս տի տուտ: 

•	 Անհ րա ժեշտ է սահ մա նել ան չա-
փա հաս նե րի գոր ծե րով խա փան-
ման մի ջոց կա լա նա վոր ման կի րա-
ռու թյան մի աս նա կան չա փո րո շիչ-
ներ՝ կար ևո րե լով ան չա փա հա սի՝ 
հա մայն քում հնա րա վոր վտան գա-
վո րու թյան և կր կին ան գամ հան-
ցանք կա տա րե լու ռիս կի գնա հատ-
ման գոր ծոն նե րը։ 

•	 Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել օ րեն քի 
հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի վե րա բե րյալ դա տա վա րա-
կան և ըն թա ցա կար գային օ րենսդ-
րու թյու նը՝ խախտ ված ի րա վունք-
նե րի ար դյու նա վետ պաշ պա նու-
թյան մի ջոց նե րի մատ չե լի ու թյան 
տե սան կյու նից, ա ռանց ո րի ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի ի րա կա նա-
ցու մը հա ճախ դառ նում է ան հնար։ 

•	 ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենս գիր քը / նա խա գի ծը/ պետք է 
հա մա պա տաս խա նեց վի 2005/20 
բա նաձ ևի պա հանջ նե րին և դրանց 
հի ման վրա մշակ ված մո դե լային 

օ րեն քի և մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
ո գուն 

•	 Անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րու թյամբ 
ամ րագ րել ա զա տու թյու նից զրկ-
ված ան չա փա հա սի նկատ մամբ 
պատ ժա խուց տե ղա փո խե լը՝ որ-
պես կար գա պա հա կան տույժ կի-
րա ռե լու ար գելք: 

•	 Անհ րա ժեշտ է սահ մա նել ան չա-
փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան 
վի ճա կագ րա կան հս տակ ցու ցիչ-
ներ ու չա փա նիշ ներ՝ ա պա հո վե-
լով այդ վի ճա կագ րու թյու նը ստեղ-
ծող ու հա վա քագ րող կա ռույց նե րի 
գոր ծա ռու թային տա րան ջա տու մը 
և նրանց շա րու նա կա կան վե րա-
պատ րաս տու մը։

•	 Մ շա կել և հաս տա տել ան չա փա-
հաս նե րի հան ցա վո րու թյան նվազ-
ման, կան խար գել ման վե րա բե րյալ 
ռազ մա վա րա կան ծրա գիր՝ նե րա-
ռե լով ի նչ պես պե տա կան, այն պես 
էլ ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի նե-
րու ժը։ 

•	 Անհ րա ժեշտ է դի տար կել Հա յաս-
տա նում ե րե խայի տան /Barnahus/ 
ստեղծ ման հնա րա վո րու թյու նը՝ 
որ պես ե րե խայի ե րկ րոր դային զո-
հաց ման կան խար գել մանն ու ղղ-
ված կար ևո րա գույն մե խա նիզմ։
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Ը. ՄԱՆ ԿԱ ՎԱ ՃԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ, Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ 
ՄԱՐՄ ՆԱ ՎԱ ՃԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ 
ՊՈՌ ՆԱԳ ՐԱ ՖԻ ԱՅԻ ՄԱ ՍԻՆ ԿԱ ՄԸՆ ՏԻՐ  

ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ 

(ՀՈԴ ՎԱԾ ՆԵՐ 3, 4, ԿԵՏ 2, 3; 5; 6 ԵՎ 7)

139 https://bit.ly/2xd229K

1. ՆԵՐ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ  
ՔՐԵ ԱԻ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳԱ - 

ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ - 
ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱ ՆԸ  

ԵՎ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՎԱ - 
ՔԱԳՐ ՄԱՆ ՄԻ ԱՍ ՆԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒ ՄԸ

 Ար ձա նագ րու թյան վե րա բե րյալ Ամ-
փո փիչ դի տար կում ե րում139 Կո մի տեն 
նշել է, որ թեև ՀՀ-ն ար ձա նագ րու թյան 
բազ մա թիվ դրույթ ներ նե րա ռել է Քրե-
ա կան օ րենսգր քում, դրանք հիմ ա-
կա նում սահ ման ված են թրա ֆի քին գի 
ներ քո, այլ ոչ թե ի նք նու րույն բո վան-
դա կու թյամբ, մինչ դեռ ման կա վա ճա-
ռու թյան  և թրա ֆի քին գի հան ցա կազ-
մե րը նույ նա կան չեն, և այդ ա ռու մով 
Կո մի տեն ա ռա ջար կում է ման կա վա-
ճա ռու թյու նը սահ մա նել ի նք նու րույն 
բո վան դա կու թյամբ։ 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 9)՝
•	  ման կա վա ճա ռու թյան հան ցա-

կազ մը սահ մա նել թրա ֆի քին գի 

բո վան դա կու թյու նից դուրս և այն-
պի սի բո վան դա կու թյամբ, ի նչ պի-
սին նշ ված է Ար ձա նագ րու թյան 
2-րդ հոդ վա ծում, այ սինքն հետ ևյալ 
կերպ՝ 

«Ե րե խա նե րի վա ճառ քը՝ ցան
կա ցած ե ղա նա կով ե րե խային 
ա ռա ջար կե լը, տե ղա փո խե լը 
կամ ըն դու նե լը՝ սե ռա կան շա
հա գործ ման, շա հույ թի նպա
տա կով ե րե խայի օր գան նե րի 
տե ղա փոխ ման, և ե րե խային 
հար կա դիր աշ խա տան քի ներգ
րավ ման նպա տա կով».

•	  վե րա նայել Քրե ա կան օ րենս գիր-
քը և ներ մու ծել Ար ձա նագ րու թյան 
3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
ա րարք նե րը Քրե ա կան օ րենսգր-
քում` որ պես քրե ո րեն հե տապն դե-
լի ա րարք ներ.

•	 ս տեղ ծել Ար ձա նագ րու թյան 3-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման մի աս-
նա կան հա մա կարգ:
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1) ՄԱՆ ԿԱ ՎԱ ՃԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ 
ՀԱՆ ՑԱ ԿԱԶ ՄԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒ ՄԸ 

ՀՀ ՔՐԵ Ա ԿԱՆ Օ ՐԵՆՍՍԳՐ ՔՈՒՄ

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում ման-
կա վա ճա ռու թյան հան ցա կազ մը սահ-
ման ված չէ այն բո վան դա կու թյամբ, 
ո րն ա ռա ջար կում է Կո մի տեն։ ՀՀ 
քրե ա կան օ րենս գիր քը ման կա վա ճա-
ռու թյու նը սահ մա նում է 168-րդ հոդ-
վա ծով՝ խնամ քը ստանձ նե լու նպա-
տա կով ե րե խայի առ քը կամ ստանձ-
նո ղի խնամ քին հանձ նե լու նպա տա-
կով ե րե խայի վա ճառ քը։ Ման կա վա-
ճա ռու թյու նը սահ ման ված է նաև Քրե-
ա կան օ րենսգր քի 1322-րդ հոդ վա ծով՝  
Ե րե խայի կամ հո գե կան խան գար ման 
հետ ևան քով իր ա րար քի բնույթն ու 
նշա նա կու թյու նը գի տակ ցե լու կամ 
դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու-
նից զրկ ված ան ձի թրա ֆի քին գի կամ 
շա հա գործ ման հան ցա կազ մի շր ջա-
նակ նե րում՝ 132-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սում ‹‹ շա հա գործ ման›› բնո րոշ-
ման հաշ վառ մամբ: Այս հան ցա կազ մի 
օբյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ նե րը ևս 
ամ բող ջու թյամբ չեն հա մա պա տաս-
խա նում Ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի կե տով սահ ման ված 
հատ կա նիշ նե րին։ Մաս նա վո րա պես, 
Ար ձա նագ րու թյամբ ա ռա ջարկ վում է 
ման կա վա ճա ռու թյան հան ցա կազ մում 
նե րա ռել ե րե խայի սե ռա կան շա հա-
գործ ման, վար ձատ րու թյան դի մաց 
ե րե խայի օր գան նե րի հանձն ման և 
հար կա դիր աշ խա տանք նե րում ե րե-

խայի օգ տա գործ ման նպա տակ նե-
րով ե րե խա ա ռա ջար կե լը, փո խան-
ցե լը կամ ստա նա լը: Մինչ դեռ, Քրե-
ա կան օ րենսգր քի 1322-րդ և 168-րդ 
հոդ ված նե րը չեն սահ մա նում ե րե խա 
ա ռա ջար կե լը՝ որ պես հան ցա գոր ծու-
թյան օբյեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ։ 
Բա ցի այդ, ման կա վա ճա ռու թյու նը, 
բա ցի խնամ քի նպա տա կով, սահ ման-
ված է ե րե խայի թրա ֆի քին գի կամ 
շա հա գործ ման հան ցա կազ մի բո վան-
դա կու թյամբ, ին չը նե ղաց նում է Կոն-
վեն ցի ոն ձևա կերպ մամբ ման կա վա-
ճա ռու թյան մեջ ը նդ գրկ վող ա րարք-
նե րի շր ջա նա կը՝ այդ պի սով դրանք 
դուրս թող նե լով քրե աի րա վա կան 
ներ գոր ծու թյան ո լոր տից: Բանն այն 
է, որ ը ստ գոր ծող օ րենսդ րու թյան՝ 
շա հա գործ ման նպա տա կով ման կա-
վա ճա ռու թյու նը՝ ի բրև քրե ո րեն հե-
տապն դե լի ա րարք, կա րող է դրս ևոր-
վել ե րե խա նե րին հա վա քագ րե լու, տե-
ղա փո խե լու, փո խան ցե լու, թաքց նե լու 
կամ ստա նա լու, շա հա գոր ծե լու կամ 
շա հա գործ ման վի ճա կի մեջ դնե լու 
կամ պա հե լու եր կընտ րե լի գոր ծո ղու-
թյուն նե րով, ո րոնք ժա մա նա կային և 
բո վան դա կային ա ռում ե րով չեն հա-
մընկ նում ե րե խա ա ռա ջար կե լու գոր-
ծո ղու թյա նը: Ստաց վում է, որ գոր ծող 
օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման պայ-
ման նե րում ե րե խային ա ռա ջար կե լը 
կա րող է ա ռա վե լա գույնս դի տարկ վել 
ի բրև նա խա պատ րաս տու թյան կամ 
փոր ձի փու լում գտն վող չա վարտ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն՝ ա վարտ ված հան-
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ցա գոր ծու թյան հա մե մա տու թյամբ 
ա ռա վել մեղմ պատ ժի հան գեց նե լով:

 Հան րային քն նարկ ման ներ կա յաց-
ված Նոր քրե ա կան օ րենսգր քի նա-
խագ ծի140 լու ծում ե րը ևս չեն փա րա-
տում Կո մի տե ի մտա հո գու թյուն ներն 
այն ա ռու մով, որ ման կա վա ճա ռու-
թյան հան ցա կազ մը նա խա տես ված է 
թրա ֆի քին գի հան ցա կազ մի, ի նչ պես 
նաև 227-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված 
ե րե խայի առ քի և վա ճառ քի շր ջա նակ-
նե րում՝ թերևս այն տար բե րու թյամբ, 
որ վեր ջինս որ պես հան ցա կազ մի 
պար տա դիր հատ կա նիշ որ ևէ նպա-
տակ չի մատ նան շում։ Նա խա տես վող 
փո փո խու թյուն ներն այն քա նով, որ-
քա նով քրե ա կա նաց վում է ե րե խայի 
ա ռքն ու վա ճառ քը՝ ան կախ դրա 
նպա տա կից, մաս նա կի ո րեն ա պա հո-
վում են Կո մի տե ի ա ռա ջար կու թյուն-
նե րը: Այ դու հան դերձ, ո ՛չ գոր ծող Քրե-
ա կան օ րենս գիր քը, ո ՛չ Նոր քրե ա կան 
օ րենսգր քի նա խա գի ծը չեն ամ րագ-
րում Ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա-
ծով նկա րագր ված բո լոր ա րարք նե րը: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը, գտ-
նում ե նք, որ Կո մի տե ի ա ռա ջար կու-
թյու նը չի կա տար վել, սա կայն Նոր 
քրե ա կան օ րենսգր քի ըն դուն մամբ 
Կո մի տե ի ա ռա ջար կը  մաս նա կի ո-
րեն լու ծում կս տա նա։ 

140 https://www.e-draft.am/projects/496/about:

2) ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ 3-ՐԴ 
ՀՈԴ ՎԱ ԾՈՎ ՍԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ 
ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ-

ՐԻ ԱՄ ՐԱԳ ՐՈՒ ՄԸ ՔՐԵ Ա ԿԱՆ 
Օ ՐԵՆՍԳՐ ՔՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼ ՆԵ-
ՐԻ ՀԱ ՎԱ ՔԱԳՐ ՄԱՆ  ՄԻ ԱՍ ՆԱ-

ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒ ՄԸ

 Կո մի տեն նաև մտա հո գու թյուն է 
հայտ նել, որ Ար ձա նագ րու թյամբ սահ-
ման ված ստորև նշ ված ա րարք նե րը 
սահ ման ված չեն Քրե ա կան օ րենսգր-
քում որ պես քրե ո րեն հե տապն դե լի 
ա րարք ներ և ա ռա ջար կել է դրանք 
քրե ա կա նաց նել հետ ևյալ բո վան դա-
կու թյամբ՝
 1) Ե րե խա նե րի վա ճառ քը՝ որ պես 

միջ նորդ որ դեգր ման հա մա ձայ նու-
թյա նը ոչ պատ շաճ ե ղա նա կով հա-
կե լով՝ ի խախ տում որ դեգր ման 
վե րա բե րյալ մի ջազ գային ի րա վա-
կան գոր ծիք նե րի.

2)  Պոռն կու թյա նը ներգ րա վե լու նպա-
տա կով ե րե խային ա ռա ջար կե լը, 
ձեռք բե րե լը, գնե լը կամ տրա մադ-
րե լը.

3)  Ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա ներ-
մու ծե լը, ար տա հա նե լը, ա ռա ջար-
կե լը կամ տի րա պե տե լը.

4)  Վե րը նշ ված ցան կա ցած գոր ծո ղու-
թյան կա տար ման փոր ձը և նշ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լը 
կամ հան ցակ ցու թյու նը։ 
Ա ռա ջին կե տով սահ ման ված հան-

ցա կազ մը ար տա հայտ ված է Քրե ա-
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կան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծում 
(որ դեգր ման հա մա ձայ նու թյուն տա-
լուն հա կե լը կամ հար կադ րե լը շա-
հա դի տա կան նպա տա կով), ու թեև 
հոդ վա ծը հս տա կո րեն չի սահ մա նում 
որ դեգր ման հա մա ձայ նու թյան տա լուն 
հա կե լը ե րե խայի վա ճառ քի բո վան-
դա կու թյամբ, սա կայն « շա հա դի տա-
կան նպա տա կը» կա րող է մեկ նա բան-
վել ե րե խայի վա ճառ քի ի մաս տով։   

Այ նու հետև, Քրե ա կան օ րենսգր քի 
1322-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ե րե-
խայի պոռն կու թյան շա հա գոր ծու մը 
կամ այդ նպա տա կով ե րե խայի հա վա-
քագ րու մը, տե ղա փո խու մը, փո խան-
ցե լը, թաքց նե լը կամ ստա նա լը, կամ 
պոռն կու թյան շա հա գործ ման վի ճա-
կի մեջ դնե լը կամ պա հե լը՝ այ սինքն 
թրա ֆի քին գի բո վան դա կու թյամբ: 
Ի սկ օ րենսգր քի 166-րդ հոդ վա ծը 
պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա-
նում տաս նութ տա րին լրա ցած ան-
ձի կող մից ե րե խային պոռն կու թյան 
կամ պոռն կագ րա կան բնույ թի նյու-
թեր կամ ա ռար կա ներ պատ րաս տե-
լու հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լուն ներգ րա վե լու հա մար, 
ե թե բա ցա կա յում են սույն օ րենսգր քի 
132.2րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րը: 
Այ սինքն` սույն հան ցա կազ մի ի մաս-
տով քրե ո րեն պատ ժե լի է ե րե խային 
պոռն կու թյան մեջ ներգ րա վե լը, ո րը, 
սա կայն, չի ը նդ գր կում այդ նպա տա-
կով ե րե խային ա ռա ջար կե լու, ձեռք 
բե րե լու, գնե լու կամ տրա մադ րե լու 

ա րարք նե րը: Հետ ևա բար, Կո մի տե ի 
ա ռա ջար կու թյու նը չի կա տար վել։

 Կո մի տե ի եր րորդ ա ռա ջար կի 
հետ կապ ված` Քրե ա կան օ րենսգր-
քի 263-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սը 
սահ մա նում է պոռն կագ րա կան նյու-
թեր կամ ա ռար կա ներ տա րա ծե լու, 
գո վազ դե լու, ի րաց նե լու, պատ րաս-
տե լու հան ցա կազ մե րը, ի սկ ե րկ րորդ 
մա սը՝ հա մա կարգ չային հա մա կար գի 
մի ջո ցով ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա 
ներ կա յաց նե լը կամ հա մա կարգ չում 
ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա պա հե-
լը ու պահ պա նե լը։ Ման կա կան պոռ-
նոգ րա ֆի ա ներ մու ծե լու և ար տա
հա նե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ որ պես 
քրե ո րեն հե տապն դե լի ա րարք ներ, 
օ րենսգր քում սահ ման ված չեն, ի սկ 
ա ռա ջար կե լու կամ տի րա պե տե լու՝ 
Ար ձա նագ րու թյան ձևա կերպ մամբ 
ա րարք նե րը թերևս նե րառ վում են 
քն նարկ վող հոդ վա ծում գոր ծած վող՝ 
ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ան « ներ-
կա յաց նե լու» կամ « հա մա կարգ չային 
հա մա կար գում կամ հա մա կարգ չային 
տվյալ նե րի պահ պան ման հա մա կար-
գում պահ պա նե լու» ձևա կեր պում ե-
րի մեկ նա բա նու թյան մի ջո ցով։ Նոր 
քրե ա կան օ րենսգր քի նա խա գի ծը 
սահ մա նում է այն պի սի լու ծում, ի նչ-
պի սին ա ռա ջար կում է Ար ձա նագ րու-
թյու նը՝ ը ստ վե րը նշ ված եր րորդ կե-
տի։ Մաս նա վո րա պես, ը ստ նա խագ ծի 
284-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի` քրե ո րեն 
հե տապն դե լի ա րարք ներ են` ման կա-
կան պոռ նոգ րա ֆի ա ստեղ ծե լը, ար-
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տադ րե լը, տա րա ծե լը, ի րաց նե լը, ար
տա հա նե լը, ներ մու ծե լը, ա ռա ջար կե-
լը, գո վազ դե լը կամ հա մա կարգ չային 
հա մա կար գում կամ հա մա կարգ չային 
տվյալ նե րի պահ պան ման հա մա կար-
գում կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով 
ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի ա պահ պա-
նե լը: Աս վա ծը նշա նա կում է, որ Կո-
մի տե ի՝ եր րորդ կե տով սահ ման ված 
ա ռա ջար կու թյու նը թեև մինչև այժմ 
չի կա տար վել, սա կայն Նոր քրե ա-
կան օ րենսգր քի ըն դուն մամբ այդ 
ա ռա ջար կու թյան կա տա րու մը լուծ-
ված կհա մար վի։ 

Չոր րորդ կե տով սահ ման ված 
ա ռա ջար կի հետ կապ ված՝ հարկ է 
նկա տել, որ Քրե ա կան օ րենսգր քի 
հա տուկ մա սում նշ ված ա րարք նե-
րի քրե ա կա նաց ման դեպ քում Քրե-
ա կան օ րենսգր քի ը նդ հա նուր մա սի՝ 
չա վարտ ված հան ցա գոր ծու թյան և 
հան ցակ ցու թյան  ի նս տի տուտ նե րը 
կա նո կա կար գող դրույթ ներն ի նք նա-
բե րա բար կդառ նան կի րա ռե լի: 

Ինչ վե րա բե րում է Ար ձա նագ-
րու թյան 3-րդ կե տով սահ ման ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման մի աս նա կան հա-
մա կարգ ստեղ ծե լուն, ա պա այդ պի-
սի հա մա կարգ ներ կա յում գո յու թյուն 
չու նի։ Տվյալ նե րը հա վա քագր վում են 
թրա ֆի քին գի վե րա բե րյալ ստեղծ ված 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա մա-
կար գի կող մից։ 2015 թվա կա նին ու ժի 
մեջ է մտել « Մարդ կանց թրա ֆի քին գի 
և շա հա գործ ման են թարկ ված ան-

ձանց նույ նաց ման և ա ջակ ցու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րը սահ մա նում է 
թրա ֆի քին գի զո հե րի, այդ թվում՝ ան-
չա փա հաս զո հե րի պաշտ պա նու թյան 
ե րաշ խիք նե րը, նրանց տրա մադր վող 
ա ջակ ցու թյան տե սակ նե րը, կար գը և 
չա փե րը, ի նչ պես նաև նրանց վե րա-
բե րյալ տվյալ նե րի հա վա քագր ման, 
կու տակ ման, վար ման, փո խա նակ-
ման կար գը, այդ տե ղե կու թյուն նե-
րի հի ման վրա զո հի, այդ թվում նաև 
ան չա փա հաս զո հի նույ նա կա նաց ման 
կար գը։ Տվյալ նե րի հա մա կար գու մը 
կա տա րում է թրա ֆի քին գի և շա հա-
գործ ման դեմ պայ քա րի հար ցե րով 
ստեղծ ված խոր հուր դը։ 

Հարկ է նկա տել, որ Ար ձա նագ-
րու թյամբ նա խա տես ված վե րոն շյալ 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րի վար ման հա մա կար գի 
ստեղ ծու մը հնա րա վոր է դրա քրե աի-
րա վա կան հիմ քի ամ րագր ման, այ-
սինքն` Քրե ա կան օ րենսգր քում այդ 
ա րարք նե րի նե րառ ման և ը ստ ա ռան-
ձին հոդ ված նե րի վի ճա կագ րու թյան 
վար ման մի ջո ցով: Հետ ևա բար, Կո-
մի տե ի այդ ա ռա ջար կը նույն պես չի 
կա տար վել։

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Ք րե ա կան օ րենսգր քում ման կա-
վա ճա ռու թյան հան ցա կազ մը ան-
հրա ժեշտ է սահ մա նել ի նք նու րույն 
բո վան դա կու թյամբ՝ թրա ֆի քին գի 
հան ցա կազ մից ա ռան ձին։ 
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•	 Ք րե ա կան օ րենսգր քում պետք է 
ամ րագր վի նաև Ար ձա նագ րու-
թյամբ տր ված ման կա վա ճա ռու-
թյան բնո րոշ ման բո լոր դրս ևո րում-
նե րը՝ մաս նա վո րա պես քրե ա կա-
նաց նե լով ե րե խա ա ռա ջար կե լը:

•	  Ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի այի 
նպա տա կով ե րե խա ա ռա ջար կե-
լը, ստա նա լը, փո խան ցելն ու տրա-
մադ րե լը պետք է քրե ա կա նաց վեն. 
թե՛ գոր ծող օ րենսգր քով, թե՛ Նոր 
քրե ա կան օ րենսգր քի նա խագ ծով 
դրանք լի ար ժեք նե րառ ված չեն: 
Ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի այի ար-
տա հա նում ու ներ մու ծու մը գոր-
ծող օ րենսդ րա կան ձևա կերպ մամբ 
նե րառ ված չեն: Նոր քրե ա կան 
օ րենսգր քի նա խագ ծի ըն դուն մամբ 
այն ու ղ ղա կի ամ րագ րում կս տա-
նա:

 2. ԱՐ ՏԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ  
Ի ՐԱ ՎԱ ԶՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՀԱՆՁ ՆՈՒՄ

 Ար ձա նագ րու թյամբ նա խա տես-
ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա-
րած ան ձանց նկատ մամբ ար տա տա-
րած քային ի րա վա զո րու թյուն կի րա ռե-
լու և նրանց հանձ նե լու ա ռն չու թյամբ 
Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ նել, 
որ ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիր քը հանձն-
ման բո լոր դեպ քե րում նա խա տե սում է 
եր կա կի հան ցա վո րու թյան պա հան ջը 
(այ սինքն, ան ձին հանձ նե լը կա տար-
վում է մի այն այն պի սի ա րարք նե րի 

հա մար, ո րոնք քրե ո րեն պատ ժե լի 
ա րարք ներ են և՛ ՀՀ-ու մ, և՛ հանձն ման 
խնդ րանքն ու ղար կած օ տա րերկ րյա 
պե տու թյու նում): 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է  (կետ 25)՝
•	  քայ լեր ձեռ նար կել, որ եր կա կի 

հան ցա վո րու թյան պա հան ջը չկի-
րառ վի ՀՀ տա րած քից դուրս կա-
տար ված այն հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի հա մար հանձն ման դեպ քե-
րում, ո րոնք ամ րագր ված են սույն 
ար ձա նագ րու թյամբ:
ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրքն ամ-

րագ րում է ՀՀ ար տա տա րած քային 
ի րա վա զո րու թյան ե րեք սկզ բունք-
ներ՝ քա ղա քա ցի ու թյան, ու նի վեր սալ 
և ռե ալ: Օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 
կար գա վո րում ե րի ու սում ա սի րու-
թյու նից բխում է, որ կրկ նա կի հան ցա-
վո րու թյան պա հան ջը նա խա տես ված 
է հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված 
քա ղա քա ցի ու թյան սկզ բուն քի կի րա-
ռու թյան դեպ քում, ե րբ հան ցան քը կա-
տար վում է ՀՀ տա րած քից դուրս ՀՀ 
քա ղա քա ցու կամ Հա յաս տա նում մշ-
տա պես բնակ վող, քա ղա քա ցի ու թյուն 
չու նե ցող ան ձի կող մից: Միև նույն 
ժա մա նակ, օ րենս դի րը ո րոշ հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի (օ րի նակ՝ կո ռուպ-
ցի ոն, խա ղա ղու թյան և մարդ կու թյան 
ան վտան գու թյան դեմ ու ղղ ված ո րոշ 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ) դեպ քում բա-
ցա ռու թյուն է սահ մա նել ՀՀ քրե ա կան 
ի րա վա զո րու թյան կի րառ ման կրկ-
նա կի հան ցա վո րու թյան պա հան ջից: 
Մինչ դեռ, այդ պի սի բա ցա ռու թյուն 



167

նա խա տես ված չէ Ար ձա նագ րու թյամբ 
սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
դեպ քում:

Ս րա հետ կապ ված, Նոր քրե ա կան 
օ րենսգր քի նա խագ ծի 12-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց րած 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով սահ-
ման ված դեպ քե րում՝ քրե ա կան օ րեն-
քով նա խա տես ված ա րար քը Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից 
դուրս կա տա րած Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի, այդ 
թվում՝ ե րկ քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց, ի նչ պես նաև Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես 
բնակ վող քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող 
ան ձանց, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ա պաս տան հայ ցող, ա պաս-
տան ստա ցած կամ փախս տա կա նի 
կար գա վի ճա կով բնակ վող ան ձանց  
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հար ցը լուծ վում է Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր-
քով՝ ան կախ ա րար քը կա տա րե լու 
վայ րի պե տու թյան տա րած քում այն 
հան ցանք դիտ վե լուց: Ստաց վում է, 
որ նա խագ ծի լու ծում ե րի պա րա գա-
յում քրե ա կան օ րեն քի գոր ծո ղու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյան սկզ բունքն առ-
հա սա րակ չի ամ րագ րում կրկ նա կի 
հան ցա վո րու թյան պա հանջ: Այ դու-
հան դերձ, գոր ծող օ րենսդ րա կան 
կար գա վոր ման պայ ման նե րում Կո-
մի տե ի այս ա ռա ջար կը դեռևս մում 
է չլուծ ված:

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

 •	 Անհ րա ժեշտ է Քրե ա կան օ րենսգր-
քում վե րաց նել եր կա կի հան ցա վո-
րու թյան պայ մա նը Ար ձա նագ րու-
թյամբ սահ ման ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ։ Մի ա ժա-
մա նակ, Կո մի տե ի այս ա ռա ջար-
կը կա րող է հա մար վել լի ար ժեք 
կա տար ված Ար ձա նագ րու թյամբ 
ամ րագր ված բո լոր ա րարք նե րի 
քրե ա կա նաց ման օ րենսդ րա կան 
հա մա լիր փո փո խու թյան ար դյուն-
քում:

3. ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ ԵՎ  
ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Կո մի տեն եզ րա հան գել է, որ թեև 
Ոս տի կա նու թյու նը սույն ար ձա նագ-
րու թյան կի րա ռու թյան հա մա կարգ-
ման հա մար պա տաս խա նա տու մար-
մինն է, այ դու հան դերձ, Ոս տի կա նու-
թյու նը չու նի ի րա վա սու թյուն հե տա գա 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման, մո նի-
թո րին գի, ի նչ պես նաև Ար ձա նագ րու-
թյամբ սահ ման ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րի մշ տա դի տարկ ման ու գնա հատ-
ման հար ցե րում։

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 13)՝
•	 ս տեղ ծել մի մար մին, ո րը ոչ մի-

այն կլի նի գոր ծա դիր, այլ նաև 
պա տաս խա նա տու կլի նի պար բե-
րա բար մո նի թո րինգ ի րա կա նաց-
նե լու և գոր ծո ղու թյուն նե րի գնա-
հա տում ա նե լու հա մար, որ պես զի 
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գնա հատ ման ար դյունք նե րը օգ-
տա գործ վեն ար ձա նագ րու թյամբ 
սահ ման ված բո լոր ո լորտ նե րի վե-
րա բե րյալ հե տա գա ռազ մա վա րու-
թյուն և քա ղա քա կա նու թյուն մշա-
կե լու հա մար: 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան կազ մա կերպ-

ված հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի 
գլ խա վոր վար չու թյան կազ մում գոր-
ծում է մաս նա գի տաց ված ստո րա բա-
ժա նում՝ թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի 
բա ժի նը, ո րը, հա մա ձայն ՀՀ ոս տի-
կա նու թյան պե տի 2013 թվա կա նի 
մար տի 22-ի թիվ 890-Ա հրա մա նի 
հա մա կար գում է ոս տի կա նու թյան 
ստո րա բա ժա նում ե րի կող մից մար-
դու թրա ֆի քին գի և շա հա գործ ման, 
ի նչ պես նաև հա րա կից հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի (ե րե խային պոռն կու-
թյան կամ պոռն կագ րա կան բնույ թի 
նյու թեր կամ ա ռար կա ներ պատ րաս-
տե լու հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րե լուն ներգ րա վե լը, խնամ-
քը ստանձ նե լու նպա տա կով ե րե խայի 
առ քը կամ ստանձ նո ղի խնամ քին 
հանձ նե լու նպա տա կով ե րե խայի վա-
ճառ քը, շա հա դի տա կան նպա տա կով 
այլ ան ձի պոռն կու թյամբ զբաղ վե լուն 
ներգ րա վե լը, պոռն կու թյամբ զբաղ-
վե լուն նպաս տե լը, պոռն կագ րա կան 
նյու թեր կամ ա ռար կա ներ  տա րա ծե լը) 
դեմ պայ քա րը: 

Հա մա կարգ ման գոր ծա ռույթ ներ 
ու նե ցող մի աս նա կան գոր ծա դիր մար-
մին ստեղ ծե լու Կո մի տե ի ա ռա ջար կի 
հետ կապ ված՝ հարկ է նկա տել, որ 

ը ստ Ոս տի կա նու թյան պաշ տո նա կան 
պար զա բան ման՝ այդ պի սի հարց Ոս-
տի կա նու թյու նում քն նարկ ման ա ռար-
կա չի դար ձել:

 4. Ի ՐԱ ԶԵ ԿՈՒ ԹՅԱՆ  
ԲԱՐՁ ՐԱ ՑՈՒՄ ՈՒ  

ՏԱ ՐԱ ԾՈՒՄ

 Կո մի տեն գտել է, որ Ար ձա նագ րու-
թյան մա սին հան րային ի րա զեկ ման 
ու ղ ղու թյամբ բա վա րար մի ջոց ներ չեն 
կի րառ վել։ Ջան քե րը սահ մա նա փակ-
վել են մի այն թրա ֆի քին գի և ան չա-
փա հաս նե րի մարմ ա վա ճա ռու թյան 
թե մա նե րով: Մինչ դեռ, Ար ձա նագ րու-
թյամբ սահ ման ված այլ հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի մա սին ի րա զե կում բա-
վա րար չա փով չի ար վել՝ հատ կա պես 
ար ձա նագ րու թյու նը կի րա ռող մար-
մին նե րի, ի նչ պես նաև լայն հան րու-
թյան և ե րե խա նե րի շր ջա նում։ 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 15)՝
 •	 Ար ձա նագ րու թյան մա սին լայն 

հան րային ի րա զե կում ի րա կա նաց-
նել՝ մշա կե լով եր կա րա ժամ կետ կր-
թա կան և ի րա զեկ ման ծրագ րեր, 
այդ թվում՝ քա րո զար շավն եր՝ կան-
խար գել ման և Ար ձա նագ րու թյամբ 
սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի վնա սա կար հետ ևանք նե րի 
մա սին:
 Հան րակր թա կան ու սում ա կան 

ծրագ րերն ա ռայժմ չեն վե րա նայ վել: 
Ը ստ ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան 
նա խա րա րու թյան տվյալ նե րի՝ գոր-
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ծըն թա ցը նա խա տես վում է ի րա կա-
նաց նել ազ գային կր թա կար գի հաս-
տա տու մից հե տո: Այ դու հան դերձ, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 31-ի ար ձա նագ րային ո րոշ-
մամբ հա վա նու թյան է ար ժա նա ցել 
«Ի րա վա կան հա մաու սուց ման, ի րա-
վա կան դաս տի ա րա կու թյան և ի րա-
վա բա նա կան կր թու թյան հա մա կար-
գի վե րա կա ռուց ման հայե ցա կար գը», 
ո րում նա խա տես ված է  մինչև 2018 
թվա կա նի ա վար տը լրամ շա կել և ար-
դի ա կա նաց նել կր թա կան ծրագ րերն 
ու չա փո րո շիչ նե րը: Այս ծրագ րե րում 
կընդգրկ վեն նաև Ար ձա նագ րու թյան 
վե րա բե րյալ ո րոշ դրույթ ներ՝ ին տե-
րակ տիվ դա սըն թաց նե րի տես քով: 
Սա կայն, դեռևս ու ղ ղա կի ո րեն Ար ձա-
նագ րու թյան վե րա բե րյալ կոնկ րետ 
դա սըն թաց ներ նա խա տես ված չեն: 

Ար ձա նագ րու թյան վե րա բե րյալ 
սո ցի ա լա կան հո լո վակ նե րի և այ լաբ-
նույթ տե ղե կատ վու թյամբ աշ խա տում 
է նաև «Աու դի ո վի զու ալ լրագ րող նե րի 
ա սո ցի ա ցի ա» հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյու նը141, ո րը նաև ու նի պե-
տա կան ֆի նան սա վո րում՝ հենց այս 
ու ղ ղու թյամբ: Այ դու հան դերձ, դեռևս 
գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է շա րու նա-
կել ա ռա վել լայ նա մասշ տաբ դարձ նե-
լու ու ղ ղու թյամբ:  

141 http://antitrafficking.am/

5. ԿԻ ՐԱՌ ՎԱԾ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ 
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՄԲ  

ՍԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ   
ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ

 Կո մի տեն գտել է, որ պե տու թյու նը 
չու նի մե խա նիզմ եր հայտ նա բե րե լու, 
նույ նա կա նաց նե լու և մշ տա դի տար-
կե լու այն ե րե խա նե րին, ով քեր գտն-
վում են ար ձա նագ րու թյամբ սահ-
ման ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զոհ 
հան դի սա նա լու վտան գի տակ։ Նաև, 
պե տու թյու նը չու նի ծրա գիր հատ կա-
պես թի րա խա վո րե լու հա մար աղ քա-
տու թյան մեջ ապ րող, չու ղեկց ված և 
խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րը հրա-
ժեշտ տված ե րե խա նե րին, ի նչ պես 
նաև եզ դի նե րի հա մայն քի աղ ջիկ նե-
րին, ով քեր հա ճախ են թարկ վում են 
վա ղա ժամ ա մուս նու թյան։ 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 17)՝
•	 ս տեղ ծել մե խա նիզմ եր նույ նա-

կա նաց նե լու, հայտ նա բե րե լու և 
մշ տա դի տար կե լու խո ցե լի վի ճա-
կում գտն վող ե րե խա նե րին, ո րոնք 
գտն վում են ար ձա նագ րու թյամբ 
սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի զոհ դառ նա լու վտան գի տակ, 
ի նչ պես նաև ստեղ ծել հա տուկ 
ծրագ րեր՝ թի րա խա վո րե լու հա մար 
աղ քա տու թյան մեջ ապ րող, չու-
ղեկց ված և խնամ քի հաս տա տու-
թյուն նե րից դուրս ե կած ե րե խա նե-
րին, ի նչ պես նաև եզ դի հա մայն քի 
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աղ ջիկ նե րին.
•	  Կո մի տեն ա ռա ջար կել է նաև վե-

րա նայել գոր ծող հա մա կարգն այն 
ա ռու մով, որ այդ պի սի ե րե խա նե-
րին այ ցե լու թյուն ներն ու մշ տա-
դի տար կում ի րա կա նաց վեն ոչ 
մի այն Ոս տի կա նու թյան, այլև հա-
տուկ պատ րաստ ված սո ցի ա լա-
կան աշ խա տող նե րի կող մից:
Ար ձա նագ րու թյամբ նշ ված թի րա-

խային խմ բին պատ կա նող ե րե խա-
նե րի հայտ նա բեր ման, նույ նա կա նաց-
ման ու մշ տա դի տարկ ման հա մար 
գոր ծուն քայ լեր դեռևս չեն ի րա կա-
նաց վել: Մաս նա վո րա պես, հա մայն-
քում ապ րող բո լոր ըն տա նիք նե րի ու 
ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված է 
մեկ ը նդ հա նուր կարգ՝ ու ղղ ված կյան-
քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն-
ված ե րե խա նե րի նույ նա կա նաց մանն 
ու ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լուն: Ա վե-
լին, թե՛ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա րու-
թյամբ և թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան 2017-2021 թվա-
կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրագ-
րում չեն նա խա տես վել հս տակ ու ղ ղու-
թյուն ներ՝ քն նարկ վող հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի հնա րա վոր զոհ դառ նա լու 
վտան գի տակ գտն վող ե րե խա նե րի 
բա ցա հայտ ման ու նույ նա կա նաց ման 
մե խա նիզմ ե րի ներդր ման վե րա բե-
րյալ:

 Բանն այն է, որ « Սո ցի ա լա կան 
ա ջակ ցու թյան մա սին» օ րեն քով նա-
խա տես ված կա ռու ցա կար գերն ար-

դյու նա վետ չեն այն ա ռու մով, որ 
դրանց հաս ցե ա տե րերն օ րեն քի բնո-
րոշ մամբ բռ նու թյան, թրա ֆի քին գի, 
դա ժան վե րա բեր մուն քի «են թադ րյալ» 
զոհ դար ձած ե րե խա ներն են: Այլ 
կերպ ա սած, նշ ված օ րեն քի ե րաշ խիք-
ներն ու ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման 
հետ կապ ված կար գա վո րում ե րը չեն 
տա րած վում Կո մի տե ի մատ նան շած՝ 
խնդ րո ա ռար կա հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի զոհ դառ նա լու վտան գի տակ 
գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ:

Ինչ վե րա բե րում է հան րային քն-
նարկ ման ներ կա յաց ված «Ա ռանց 
ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած ե րե-
խա նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա-
նու թյան մա սին» օ րեն քի նա խագ ծի 
լու ծում ե րին, հարկ է նկա տել, որ 
դրա նով ը նդ լայն վել է ա ռանց ծնո ղա-
կան խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի և 
ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած 
ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող ան-
ձանց հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա-
կու թյու նը, կար գա վոր վել են ա ռանց 
ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած ե րե խա-
նե րի և ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա-
նող ան ձանց սկզբ նա կան, տա րած-
քային և կենտ րո նաց ված հաշ վառ ման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Այ դու հան դերձ, գոր ծող օ րենսդ րա-
կան կար գա վո րում ե րը չեն ա պա հո-
վում Կո մի տե ի ա ռա ջար կու թյան կա-
տար մանն ու ղղ ված լի ար ժեք կա ռու-
ցա կար գեր: Հետ ևա բար, Կո մի տե ի 
ա ռա ջար կու թյու նը չի կա տար վել։ 
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Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

 •	 Օ րենսդ րո րեն ամ րագ րել Ար ձա-
նագ րու թյամբ սահ ման ված հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի զոհ դառ նա լու 
վտան գի տակ գտն վող ե րե խա նե րի 
նույ նա կա նաց ման, հայտ նա բեր-
ման և մշ տա դի տարկ ման, վեր ջին-
նե րիս սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան 
ա պա հով ման կա ռու ցա կար գեր:

 6. Ե ՐԵ ԽԱ ԶՈ ՀԵ ՐԻՆ  
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԵ ԼՈՒ ՈՒ Ղ ՂՈՒ-

ԹՅԱՄԲ ՁԵՌ ՆԱՐԿ ՎԱԾ  
ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Կո մի տեն գտել է, որ ո րոշ դեպ քե-
րում հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած 
կամ վկա ե րե խա նե րին չեն տրա մադր-
վել պատ շաճ պաշտ պա նու թյուն դա-
տա վա րու թյուն նե րի ըն թաց քում, և որ 
մարմ ա վա ճա ռու թյան մեջ ներգ րավ-
ված ե րե խա նե րը են թարկ վել են վար-
չա կան տույ ժե րի։ 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 27)՝ 
•	  Պար տա դիր դարձ նել հա տուկ 

պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի կի-
րա ռու մը քրե ա կան դա տա վա րու-
թյու նում մինչև 18 տա րե կան բո լոր 
ան չա փա հաս զո հե րի և վկա նե րի 
նկատ մամբ։
 Գոր ծող քրե ա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 12-րդ գլու խը վե րա-
բե րում է քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը 
մաս նակ ցող կամ հան ցա գոր ծու թյան 
մա սին հա ղոր դում տվող ան ձանց 

պաշտ պա նու թյա նը: O րենսգր քի 98-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Քրե-
ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար-
մի նը, հայտ նա բե րե լով, որ պաշտ պան-
վող ան ձը պաշտ պա նու թյան կա րիք 
ու նի, այդ ան ձի գրա վոր դի մու մի հի-
ման վրա կամ իր նա խա ձեռ նու թյամբ 
ո րո շում է կա յաց նում պաշտ պա նու-
թյան մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին, ո րը 
են թա կա է ան հա պաղ կա տար ման: 

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի լու ծում ե-
րը գոր ծող կար գա վոր ման նման չեն 
ամ րագ րում այդ պի սի մի ջոց ներ կի-
րա ռե լու պար տա դիր պա հանջ՝ վկայի 
կամ տու ժո ղի ան չա փա հաս լի նե լով 
պայ մա նա վոր ված: Այս պես, Նա խագ-
ծի 9-րդ գլու խը վե րա բե րում է քրե ա-
կան վա րույ թին ներգ րավ ված ան ձանց 
հա տուկ պաշտ պա նու թյու նը: Նա խագ-
ծով ամ րագր ված է, որ քրե ա կան վա-
րույ թին ներգ րավ ված ան ձի, ի նչ պեu 
նաև նրա ըն տա նի քի ան դա մի կամ 
այլ մեր ձա վոր ան ձի նկատ մամբ հա-
տուկ պաշտ պա նու թյան մի ջոց է կի-
րառ վում, ե թե վա րույ թի ի րա կա նաց-
ման հետ կապ ված նրանց կյան քին, 
ա ռող ջու թյա նը կամ ի րա վա չափ շա-
հե րին սպառ նում է ի րա կան վտանգ: 
Նա խագ ծի հա մա ձայն՝ կի րառ վող հա-
տուկ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը պետք 
է հա մա չափ լի նի պաշտ պան վող ան-
ձին սպառ նա ցող վտան գի բնույ թին 
և հնա րա վոր հետ ևանք նե րին: Ա նհ-
րա ժեշ տու թյան դեպ քում նույն ան ձի 
նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել հա-
տուկ պաշտ պա նու թյան մե կից ա վե լի 
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մի ջոց ներ:
Ս տաց վում է, որ թե՛ գոր ծող Քրե-

ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի, 
թե՛ Նա խագ ծի կար գա վո րում ե րով 
Կո մի տե ի ա ռա ջար կու թյունն օ րենսդ-
րա կան ամ րագ րում չի ստա ցել: Այս-
պի սով, Կո մի տե ի վե րը նշ ված ա ռա-
ջար կու թյու նը չի կա տար վել։ 

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

•	 Ք րե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քում նա խա տե սել, որ քրե-
ա կան դա տա վա րու թյա նը մաս-
նակ ցող ան չա փա հաս ան ձանց 
նկատ մամբ հա տուկ պաշտ պա նու-
թյան մի ջոց նե րի կի րա ռու թյու նը 
պար տա դիր է՝ վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մարմ ի հա մա պա տաս-
խան պար տա կա նու թյան ամ րագր-
մամբ:

7.  ԶՈ ՀԵ ՐԻ  
ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՆՈՒՄ ԵՎ  
ՎԵ ՐԱԻՆ ՏԵԳ ՐՈՒՄ

 Կո մի տեն եզ րա հան գել է, որ սո ցի-
ա լա կան վե րաին տեգ րու մը և օգ նու-
թյու նը ի րա կա նաց վում են հիմ ա կա-
նում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մից, և փոքր օգ նու թյուն 
է տրա մադր վում Ոս տի կա նու թյան ու 
Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե-
րի նա խա րա րու թյան կող մից։ 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 29)՝

•	  կի րա ռել բո լոր հնա րա վոր մի ջոց-
նե րը ա պա հո վե լու հա մար, որ 
Ար ձա նագ րու թյամբ սահ ման ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ան չա փա-
հաս զո հե րը ստա նան պատ շաճ 
օգ նու թյուն, այդ թվում՝ ֆի զի կա-
կան և հո գե բա նա կան վե րա կանգ-
նում, և ամ բող ջա կան սո ցի ա լա-
կան վե րաին տեգ րում՝ վե րա կանգ-
նո ղա կան ծրագ րե րի կի րառ մամբ:
2015 թվա կա նին ու ժի մեջ է մտել 

« Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և շա հա-
գործ ման են թարկ ված ան ձանց նույ-
նաց ման և ա ջակ ցու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քը, ո րը սահ մա նում է թրա-
ֆի քին գի զո հե րի, այդ թվում՝ ան չա-
փա հաս զո հե րի պաշտ պա նու թյան 
ե րաշ խիք նե րը, նրանց տրա մադր վող 
ա ջակ ցու թյան տե սակ նե րը, կար գը 
և չա փե րը: Օ րեն քը սահ մա նում է, որ  
զո հե րի, այդ թվում՝ ան չա փա հաս զո-
հե րի ա ջակ ցու թյու նը նպա տա կաուղղ-
ված է կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քից 
մարդ կանց թրա ֆի քին գի կամ շա հա-
գործ ման են թարկ վե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած շե ղում ե րի վե րաց մա նը, 
հա սա րա կու թյա նը լի ար ժեք սո ցի ա լա-
կան վե րաին տեգր մա նը: Զո հե րի, այդ 
թվում՝ ան չա փա հաս զո հե րի ա ջակ-
ցու թյու նը կա րող է նե րա ռել՝ 1) կա-
ցա րա նի տրա մադ րում, 2) բնաի րային 
օգ նու թյուն, 3) ան հրա ժեշտ փաս-
տաթղ թե րի տրա մադ րում կամ վե րա-
կանգ նում, 4) բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում, 5) հո գե բա նա կան օգ-
նու թյուն, 6) խորհր դատ վա կան օգ նու-
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թյուն, 7) ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
և բազ մա թիվ այլ մի ջոց ներ։ 

Թ րա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման 
ե րե խա զո հե րը մինչև ա ջակ ցու թյան 
դա դա րե ցում ա պա հով վում են հիմ-
նա կան կր թու թյամբ: Այդ կր թու թյու-
նը, ը ստ նպա տա կա հար մա րու թյան, 
կա րող է մա տուց վել ի նչ պես մաս նա-
վոր դա սըն թաց նե րի, այն պես էլ հան-
րակր թա կան կամ հա տուկ դպ րոց նե-
րում ա շա կեր տե լու մի ջո ցով: Օ րեն քով 
սահ ման ված է նաև, որ ե րե խա զո հե-
րի ա ջակ ցու թյան հա սա նե լի ու թյու նը 
ա պա հով վում է մինչև նրանց չա փա-
հա սու թյան տա րի քի հաս նե լը: Ոս տի-
կա նու թյան կող մից հայտ նա բեր ված 
բռ նու թյան զո հեր հան դի սա ցող ան-
չա փա հաս ներն ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում ու ղ ղորդ վում են ՀՕՖ-ի 
Ե րե խա նե րի ա ջակց ման կենտ րոն, 
ու ր գոր ծող բազ մա մաս նա գի տա կան 
խորհր դի կող մից (հո գե բան, ոս տի-
կան, ման կա վարժ, սո ցի ա լա կան աշ-
խա տող) ան չա փա հաս նե րին ցու ցա-
բեր վում է ան հրա ժեշտ ի նչ պես բժշ-
կա կան, այն պես էլ բա րո յա հո գե բա-
նա կան և սո ցի ա լա կան օգ նու թյուն: 
Ան չա փա հաս ներն ան հրա ժեշ տու-

թյան դեպ քում ու ղ ղորդ վում են նաև 
ներ կա յումս ՀՀ-ու մ գոր ծող հա մայն-
քային վե րա կանգ նո ղա կան կենտ-
րոն ներ, որ տեղ ևս ան չա փա հա սի 
վի ճա կի գնա հա տու մից հե տո նրան 
ցու ցա բեր վում է հո գե բա նա կան, ման-
կա վար ժա կան կամ այլ ան հրա ժեշտ 
օգ նու թյուն: Բա ցի այդ, ան չա փա հաս-
նե րին թրա ֆի քին գի և շա հա գործ ման 
են թար կե լու ռիս կե րը նվա զեց նե լու, 
նրանց մու րաց կա նու թյան կամ մարմ-
նա վա ճա ռու թյան  մեջ ներգ րա վե լու 
դեպ քե րը նա խա կան խե լու նպա տա-
կով ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի 
կող մից պար բե րա բար ան ց են կաց-
վում հա մա պա տաս խան մի ջո ցա-
ռում եր, այդ թվում նաև ստու գայց 
շր ջա գա յու թյուն ներ, դպ րոց նե րում 
կազ մա կերպ վում են հան դի պում եր, 
զրույց ներ, ո րոնց ըն թաց քում ան չա-
փա հաս նե րի հետ ի րա կա նաց վում են 
կան խար գե լիչ աշ խա տանք ներ:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը՝ կա-
րե լի է ար ձա նագ րել, որ Կո մի տե ի 
ա ռա ջար կու թյան ու ղ ղու թյամբ կա-
տար վում են շա րու նա կա կան քայ-
լեր, ո րոնք կա րե լի է հա մա րել բա-
վա րար։ 
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Թ . Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ  
ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻՆ ԿԻՑ՝ ԶԻՆ ՎԱԾ  
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նը վա վե րաց րել է Կոն վեն ցի ային կից՝ 
Զին ված հա կա մար տու թյուն նե րին 
ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյա նը վե րա-
բե րող կա մընտ րի ար ձա նագ րու թյու նը 
2005թ. մար տի 21-ին, ո րը մտել է ու-
ժի մեջ 2005 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
30-ի ն։ 

1. ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ

 Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ-
նել, ո ր՝
•	 դպ րո ցա կան ծրագ րե րում 8-րդ 

դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի հա-
մար (14 տա րե կան և բարձր) նե-
րառ ված է « Քա ղա քա ցի ա կան 
պաշտ պա նու թյուն» ա ռար կա, ո րի 
շր ջա նակ նե րում նե րառ ված է հրա-
զե նով ու սու ցում.

•	 « Փոքր Մհեր» ռազ մա կան հա մա լի-
րի կր թա կան ծրա գի րը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս ըն դու նել 14 տա-
րե կան ե րե խա նե րին, ի նչ պես նաև 
նե րա ռում է հրա զե նով ու սու ցում.

•	  Մոն թե Մել քո նյա նի ռազ մա կան 
դպ րո ցը, ո րն ըն դու նում է 16 տա-
րե կան ե րե խա ներ, ո րոն ցից շա-
տե րը սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
ըն տա նիք նե րից են կամ խնամ քի 
հաս տա տու թյուն նե րից, ան ցկաց-
նում է հրա զե նի կի րառ ման կամ 
մար տար վես տի օգ տա գործ ման 
պար տա դիր դա սըն թաց ներ։ 
 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կետ 11)՝ 

•	  հան րակր թա կան դպ րոց նե րի ու-

սում ա կան ծրագ րե րից բա ցա ռել 
զին վո րա կան դա սըն թաց նե րը.

•	  մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ ռազ մա-
կան դպ րոց նե րում ար գել վեն 18 
տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րի 
հա մար հրա զե նի օգ տա գործ մամբ 
դա սըն թաց նե րը, ի նչ պես նաև 
մար տար վես տի դա սըն թաց նե րը.

•	 ի րա կա նաց նել ռազ մա կան դպ րոց-
նե րի պար բե րա բար մո նի թո րինգ՝ 
ա պա հո վե լու հա մար, որ դպ րո-
ցա կան ծրագ րե րը և ու սուց չա կան 
կազ մը հա մա պա տաս խա նեն Ար-
ձա նագ րու թյան պա հանջ նե րին. 

•	 18 տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րը, 
ով քեր ըն դուն վել են ռազ մա կան 
հա մալ սա րան ներ, են թա կա չլի նեն 
պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյան այն դեպ քում, ե րբ տե ղի 
ու նե նան զին ված բա խում եր, ի նչ-
պես նաև չպետք է են թարկ վեն զին-
վո րա կան կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի։
ՀՀ հան րակր թա կան ծրագ րեր 

ի րա կա նաց նող ու սում ա կան հաս-
տա տու թյուն նե րը ի րա կա նաց նում են 
« Նախ նա կան զին վո րա կան պատ-
րաս տու թյուն և ան վտանգ կեն սա-
գոր ծու նե ու թյուն» ա ռար կայի ծրա գիր: 
Ը ստ ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան 
նա խա րա րու թյան՝ հան րակր թա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում նախ նա-
կան զին վո րա կան պատ րաս տու թյուն 
և ան վտանգ կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
դա սըն թաց նե րը չեն ի րա կա նաց վում 
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հրա զե նով, դրանք ի րա կա նաց վում 
են ու սում ա կան զեն քով, ո րի նկա րա-
գի րը տր ված է ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րի, ՀՀ կր թու թյան և գի տու-
թյան նա խա րա րի և ՀՀ ոս տի կա նու-
թյան պե տի հա մա տեղ հրա մա նով 
հաս տատ ված «ՀՀ հան րակր թա կան 
դպ րոց ներն ու մի ջին մաս նա գի տա-
կան ու սում ա կան հաս տա տու թյուն-
ներն ու սում ա կան զեն քով և ռազ-
մամ թեր քով ա պա հո վե լու» կար գի 
2-րդ կե տով, որ տեղ, մաս նա վո րա-
պես, նշ վում է. «Ու սումն ա կան զենք 
հա մար վում է մի այն ու սումն ա կան 
գոր ծըն թա ցում  օգ տա գործ վող զեն
քը, ո րից կրա կելն ա ռանց վե րա նո
րոգ ման ան հնար է»: 

Ինչ վե րա բե րում է «18 տա րե կա-
նից ցածր ե րե խա նե րի հա մար հրա զե-
նի օգ տա գործ մամբ դա սըն թաց ներ» 
ի րա կա նաց նե լուն, ը ստ ներ կա յաց-
ված տե ղե կու թյան, նման դա սըն թաց-
ներ ՀՀ հան րակր թա կան ու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի ծրագ րե-
րում նե րառ ված չեն: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2017 թվա-
կա նի օ գոս տո սի 10-ի « Մոն թե Մել-
քո նյա նի ան վան ռազ մա մար զա կան 
վար ժա րան» հիմ ադ րամ ստեղ ծե լու 
և հիմ ադ րա մի կա նո նադ րու թյու-
նը հաս տա տե լու մա սին» N 983-Ն 
ո րոշ ման 76-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
վար ժա րա նում սա նի սո վո րե լու ժա
մա նա կաշր ջա նը չի հա մար վում զին
վո րա կան ծա ռա յու թյուն: Հիմ ադ-
րա մի կա նո նադ րու թյան 64-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ ու սումն ա կան պլա նում և 
դա սա ցու ցա կում դա սա ժա մե րի մինչև 
30%ը պար տա դիր հատ կաց վում է 
ռազ մա գի տու թյան, ֆիզ պատ րաս տու
թյան և լեռ նային պատ րաս տու թյան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

« Փոքր Մհեր» կր թա հա մա լի րի 
հետ կապ ված՝ հարկ է նկա տել, որ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2016 թվա կա նի 
29 դեկ տեմ բե րի N1381-Ն ո րոշ մամբ 
կր թա հա մա լի րի վե րա կազ մա կերպ-
ման ար դյուն քում ա վագ դպ րո ցի կր-
թա կան ծրա գիրն ի րա կա նաց նե լու 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
« Մոն թե Մել քո նյա նի ան վան ռազ մա-
մար զա կան վար ժա րան» պե տա կան 
հիմ ար կը:  Ը ստ Կա ռա վա րու թյան 
ո րոշ ման՝ « Փոքր Մհեր» կր թա հա-
մա լիր» և «Ա պա րա նի ռազ մա մար-
զա կան վար ժա րան» պե տա կան ոչ 
ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
մի ա ձուլ ման ձևով վե րա կազ մա կերպ-
վել են` ստեղ ծե լով « Նու բա րա շե նի 
մար զա ռազ մա կան մաս նա գի տաց-
ված դպ րոց»՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կր թու թյան և գի տու թյան 
նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյամբ: 
« Նու բա րա շե նի մար զա ռազ մա կան 
մաս նա գի տաց ված դպ րոց» պե տա-
կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու-
թյան գոր ծու նե ու թյան ա ռար կան հան
րակր թա կան հիմն ա կան (59րդ դա
սա րան նե րի ը նդ հա նուր և մաս նա գի
տաց ված) ծրագ րե րի ի րա կա նա ցումն 
է, ի սկ գոր ծու նե ու թյան նպա տակն է 
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սո վո րո ղի կող մից հան րակր թու թյան 
պե տա կան չա փո րոշ չի ա ռար կա յա-
կան ը նդ հա նուր և ռազ մաու սում ա-
կան մաս նա գի տաց ված ծրագ րե-
րի բո վան դա կու թյան պար տա դիր 
նվա զա գույ նի յու րա ցու մը, սո վո րո ղի 
բազ մա կող մա նի զար գա ցու մը, նրա 
ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը, մաս նա-
գի տա կան կողմ ո րո շու մը, ծրագ րե-
րին հա մա պա տաս խան սո վո րող նե րի 
դաս տի ա րա կու թյան ա պա հո վու մը, 
ի նչ պես նաև ռազ մաու սում ա կան 
մաս նա գի տաց ված կր թու թյուն ստա-
նա լու հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծու-
մը և խնամ քի ու պաշտ պա նու թյան 
ա պա հո վու մը։ 

Ինչ վե րա բե րում է մինչև 18 տա րե-
կան ան ձանց զին վո րա կան կար գա-
պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյա-
նը ու պատ ժին, ա պա այս ա ռու մով 
պետք է նկա տել, որ  « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժե րի 
կար գա պա հա կան կա նո նա գիրք» ՀՀ 
օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը 
սահ մա նում է կար գա պա հա կան տույ-
ժե րի տե սակ նե րը, ի սկ օ րեն քի 24-րդ 
հոդ վածն ամ րագ րում է, որ շար քային 
կազ մի և կրտ սեր են թաս պա յա կան 
կազ մի պար տա դիր զին ծա ռայող նե-
րին կա րող են տր վել սույն օ րեն քի 
23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-3-րդ, 
4-րդ (մի այն շար քային կազ մին), 5-7-
րդ, 9-11-րդ կե տե րով, ի սկ ռազ մաու-
սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
կուր սանտ նե րին` նաև 12-րդ կե տով 
նա խա տես ված կար գա պա հա կան 

տույ ժե րը: Մեջ բեր ված կար գա վո-
րում ե րից բխում է, որ ու սում ա ռու-
թյան ըն թաց քում ռազ մաու սում ա-
կան հաս տա տու թյուն ըն դուն ված 18 
տա րին չլ րա ցած ան ձանց նկատ մամբ 
կի րա ռե լի են զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան կա նո նագր քային կա նոն նե րը, 
այդ թվում՝ կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան մա սով: 

2. ԱՐ ԳԵԼՔ ԵՎ ԱՅԼ  
ՀԱ ՐԱ ԿԻՑ ՀԱՐ ՑԵՐ

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վածն ար գե լում 
է ե րե խայի (18 տա րին չրա ցած ան ձի) 
ներգ րա վու մը ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին և զին ված ը նդ հա րում ե-
րին, ի նչ պես նաև մինչև 15 տա րե կան 
ե րե խայի մաս նակ ցու թյու նը ռազ մա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին։ Այ դու հան-
դերձ, Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է 
հայտ նել, որ օ րեն քով սահ ման ված չէ 
որ ևէ պա տաս խա նատ վու թյուն զին-
ված բա խում ե րի ըն թաց քում ե րե խայի 
զին վո րա կան հաշ վառ ման հա մար։ 

 Կո մի տեն ա ռա ջար կել է (կե տեր 13, 
15)՝
•	  փո փո խել Քրե ա կան օ րենս գիր-

քը և քրե ա կա նաց նել 18 տա րին 
չլ րա ցած ե րե խա նե րի զին վո րա-
կան հաշ վա ռու մը զին ված ու ժեր 
և նրանց օգ տա գոր ծու մը զին ված 
բա խում ե րի ըն թաց քում՝ պե տա-
կան զին ված ու ժե րի և ոչ պե տա-
կան զին ված խմ բե րի կող մից, 
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•	 ք րե ա կան օ րենսգր քով սահ մա նել 
ար տա տա րած քային ի րա վա զո-
րու թյուն նշ ված ա րարք նե րի քրե-
ա կան հե տապնդ ման ու պատ ժի 
հա մար:
Ք րե ա կան օ րենս գիր քը չի նա խա-

տե սում նորմ, ո րով քրե ա կա նաց ված 
է զին ված ու ժե րի կամ ոչ պե տա կան 
զին ված խմ բե րի կող մից 18 տա րե կան 
չլ րա ցած ե րե խա նե րի զին վո րա կան 
հաշ վա ռու մը և նրանց օգ տա գոր ծու մը 
զին ված բա խում ե րի ըն թաց քում։ Նոր 
քրե ա կան օ րենսգր քի նա խագ ծով նա-
խա տես վում է այս ա ռա ջար կու թյան 
մաս նա կի կա տա րում։ Մաս նա վո րա-
պես, նա խագ ծի 145-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի 5-րդ կե տով սահ ման վում է ու-
թից տաս նինգ տար վա ա զա տազր-
կում պա տե րազ մի կամ զին ված ը նդ-
հար ման ժա մա նակ մինչև տասն հինգ 
տա րե կան ե րե խա նե րին ազ գային 
զին ված ու ժեր զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյան զո րա կո չե լու, հա վա քագ րե լու 
կամ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին 

142 Առավել մանրամասն տե՛ս «Մանկավաճառության, երեխաների մարմավաճառության և մանկական 
պոռնագրաֆիայի մասին կամընտիր արձանագրություն» բաժնի «Արտատարածքային իրավազորություն և 
հանձնում» ենթաբաժինը:

նրանց ակ տիվ մաս նակ ցու թյունն օգ-
տա գոր ծե լու հա մար։ Ի նչ վե րա բե րում 
է ար տա տա րած քային ի րա վա զո րու-
թյա նը, ա պա այս խն դի րը  Նոր քրե-
ա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի կար գա-
վո րում ե րի պայ ման նե րում լուծ ված 
կհա մար վի։142

Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

 •	 Ա ռա ջարկ վում է Քրե ա կան 
օ րենսգր քում ա ռան ձին հոդ վա ծով 
որ պես հան ցա գոր ծու թյուն սահ-
մա նել 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խա-
նե րի զին վո րա կան հաշ վա ռու մը 
և նրանց օգ տա գոր ծու մը զին ված 
բա խում ե րի ըն թաց քում՝ պե տա-
կան զին ված ու ժե րի և ոչ պե տա-
կան զին ված խմ բե րի կող մից, ի նչ-
պես նաև Քրե ա կան օ րենսգր քում 
սահ մա նել նշ ված ա րարք նե րի հա-
մար ար տա տա րած քային ի րա վա-
զո րու թյուն։ 
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