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ԱԾԽՄ Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած 
ԱՀԿ  Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն 
ԱՄՆ   Ա մե րի կայի մի ա ցյալ նա հանգ ներ 
ԱՆ   Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն 
ԱՌՆ   Ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զե ցում 
ԱՍՀՆ  Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն 
ԱՎԾ    Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն 
Ե ԻԿ    Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կոն վեն ցի ա 
ԸՕ    Ըն տա նե կան օ րենս գիրք
ԾՀՓ   Ծա ռա յու թյուն նե րի հիմ նա կան փա թեթ
 ԿԱՊ ԿՈՒ  Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող
ԿԳՆ   Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն
ԿԳՆ ԾԻԳ  Կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան Ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
  գոր ծա կա լու թյուն
Հ ԺԱՀ  Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան հար ցե րի հե տա զո տու թյուն
ՀՀ    Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյուն
Հ ՆԱ    Հա մա խառն ներ քին ար դյունք
 ՄԱԿ    Մի ա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն
 ՄԻՊ    Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան
Մ ՄՈւՀ   Մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն
ՄՊԾ    Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն
ՆԴ    Նե րա ռա կան դպ րոց
ՆԴՀ    Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն
ՍՓՀ    Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն ներ
ՊՆ    Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն
ՔԿՀ   Ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ
Ք ԿՕ  Ք րե ա կա տա րո ղա կան օ րենս գիրք
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 ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ 

Ե րե խա ներն ա ռնչ վում են բազ մա թիվ խն դիր նե րի հետ այն բո լոր ե րկր նե րում, որ տեղ գոր-
ծում է « Սեյվ դը չիլդ րեն»-ը: Կա րիք նե րի վրա հիմն ված ծրագ րե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման 
նպա տա կով ան հրա ժեշ տու թյուն կար ի րա կա նաց նե լու Հա յաս տա նում ե րե խայի ի րա վունք նե-
րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյուն: Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս խո րա պես հաս կա նա լու, թե որ քա նով են ե րե խա ներն օ գտ վում ի րենց 
ի րա վունք նե րից, և ի նչ պի սի խո չըն դոտ նե րի ու դժ վա րու թյուն նե րի են հան դի պում դրանց 
ի րաց ման ըն թաց քում: Հե տա զո տու թյան նպա տակն է ա պա հո վել ան հրա ժեշտ վեր լու ծու թյուն 
ռազ մա վա րա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար թե մա տիկ տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր-
ման և հա մադր ման մի ջո ցով: 

Գ նա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը նե րա ռել է ե րկ րոր դային տե ղե կատ վու թյան վեր լու-
ծու թյուն և ա ռաջ նային տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում հիմ նա կան տե ղե կա տու նե րի հետ 
հան դի պում նե րի մի ջո ցով: Վեր լու ծու թյան ըն թաց քում ու սում նա սիր վել են «Ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի հետ ևյալ ի րա վունք նե րը` Ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
կա ռա վա րում, Ե րե խայի պաշտ պա նու թյուն, Կր թու թյան և մշա կույ թի ի րա վունք, Ա ռող ջու թյան 
և բա րե կե ցու թյան ի րա վունք: 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կա ռա վա րում 

Ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վա վե րաց րել է 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րին վե րա բե րող մի շարք ա ռանց քային մի ջազ գային փաս տաթղ թեր, 
սա կայն ո րոշ կար ևոր կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյուն ներ դեռևս վա վե րաց ված չեն: Միև նույն 
ժա մա նակ, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ ըն դուն ված նոր ի րա վա կան ակ տե րի նա-
խագ ծե րի ազ դե ցու թյան գնա հատ ման պա հանջ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ, թեև  
նման գնա հա տում ներ նա խա տես ված են մի շարք այլ բնա գա վառ նե րում: Ի նչ վե րա բե րում է 
ե րե խայի ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող ՀՀ օ րեն քին, ա պա ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց վում են տա րե կան ծրագ րե րով նա խա տես ված ձևա-
չա փով և ժա մա նա կա հատ վա ծում, սա կայն այս ծրագ րերն ու նեն բազ մա թիվ բաց թո ղում ներ: 

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյուն 

Ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի հա մա ձայն ե րե խային վի րա վո րան քից, հո գա տա րու-
թյան բա ցա կա յու թյու նից, ա նու շադ րու թյու նից կամ կո պիտ վե րա բեր մուն քից զերծ պա հե լուն 
վե րա բե րող օ րենսդ րու թյու նը հս տակ չէ: Մաս նա վո րա պես` (ա) այս եր ևույթ նե րի ու դրանց 
դեմ պայ քա րե լու նկա րագ րու թյուն նե րը դեռևս մշակ ման փու լում են, (բ) բռ նու թյան ոչ բո լոր 
դեպ քերն են պատժ վում ՀՀ քրե ա կան օ րենսդ րու թյամբ, (գ) ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու-
թյան դրս ևո րում նե րը պայ մա նա վոր ված են ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան կող մից ե րե խային 
որ պես ան հատ չըն կա լե լու կամ մաս նա կի ըն կա լե լու հան գա ման քով, (ե) ե րե խայի նկատ մա-
մաբ ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը դեռ կի րառ վում է որ պես դաս տի ա րակ չա կան 
մե թոդ, (զ) չկա ա ռան ձին ի րա վա կան ա կտ կամ մեկ ամ բող ջա կան փաս տա թուղթ ե րե խա նե-
րի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան ին տեգ րա ցի այի և սո ցի ա լա կան վե րա կանգ ման վե րա բե-
րյալ, (է) ՀՀ-ո ւմ դեռևս չկա ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան մա սին ա ռան ձին օ րենսդ-
րու թյուն: 

Կր թու թյան և մշա կույ թի ի րա վունք

 Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ  դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րին ըն ձեռ ված է դպ րոց հա-
ճա խե լու հնա րա վո րու թյու նը: Սա կայն, ֆի զի կա կան պայ ման նե րի ա ռու մով ան մխի թար է նե-
րա ռա կան դպ րոց նե րի վի ճա կը, ո րոնք ան բա վա րար կեր պով են հար մա րեց ված հաշ ման դա-
մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կա րիք նե րին: Քա ղա քային հա մայնք նե րում նա խակր թա րան-
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ներ հա ճա խող ե րե խա նե րի տո կո սը ա վե լի բարձր է քան  գյու ղա կան հա մայնք նե րում, քա նի 
որ գյու ղա կան հա մայնք նե րում ե րե խա նե րը հիմ նա կա նում զրկ ված են նա խակր թա րան ներ 
հա ճա խե լու հնա րա վո րու թյուն նե րից վեր ջին նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: Ա վե լին, 
նկատ վում է հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար հար մա րեց ված նա խակր թա-
րան նե րի խիստ պա կաս: 

Ա ռող ջու թյան և բա րե կե ցու թյան ի րա վունք 

Ու սում նա սի րու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն, ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը հիմ նա կա նում դժ վա-
րու թյուն նե րի չեն հան դի պում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լիս: Սա կայն, 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ 7 տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րի և 
ո րո շա կի սահ ման ված խմ բե րի, վճա րո վի են: Միև նույն ժա մա նակ հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ե րե խա ներն ու մե ծա հա սա կա ներն ա ռնչ վում են ո րո շա կի խո չըն դոտ նե րի՝ ա ռող ջա պա-
հա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լիս, հատ կա պես գյու ղա կան հա-
մայնք նե րում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի հա մար գոր ծում են պե-
տա կան ան վճար ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան ա ջակց ման ծրագ րեր:
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Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն և ան վտանգ ու բռ նու թյու նից զերծ մի ջա-
վայ րի ա պա հո վու մը հան դի սա նում են յու րա քան չյուր եր կիր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով, ե րե խա նե րի նկատ մա մաբ կի րառ վող վի րա վո րան քի, բռ նու թյան, ար հա-
մար հան քի, շա հա գործ ման հետ կապ ված հիմ նախն դիր նե րը մտա հո գում են պե տու թյա նը և 
բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այդ թվում « Սեյվ դը չիլդ րեն»-ին, ո րոնք ի րա կա նաց-
նում են բազ մա զան ծրագ րային մի ջամ տու թյուն ներ և նպաս տում են ե րե խա նե րին ա ռնչ վող 
քա ղա քա կա նու թյան և ռե սուրս նե րի բա րե լավ մա նը: 

Սույն հաշ վետ վու թյու նը բա ցա հայ տում է Հա յաս տա նում` ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան ի րա վի ճա կը` կի րա ռե լով Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան մե-
թո դա բա նու թյու նը: Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս խո րա պես հաս կա նա լու թե որ քա նով են ե րե խա ներն օ գտ վում ի րենց ի րա վունք-
նե րից, և ի նչ պի սի խո չըն դոտ ներ ու դժ վա րու թյուն ներ են հան դի պում դրանց ի րա գործ ման 
ըն թաց քում: Վեր լու ծու թյան հա մար օգ տա գործ վել է տե ղե կատ վու թյուն՝ ստաց ված տար բեր 
խմ բե րից, այդ թվում՝ ե րե խա նե րից և ե րի տա սարդ նե րից: Այն վեր լու ծում է ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի հետ կապ ված հիմ նախն դիր նե րի, ներգ րավ ված շա հագր գիռ կող մե րի, ի նչ պես 
նաև հիմ նախն դիր նե րի կան խար գել ման և ար ձա գանք ման հա մար ար դեն ի սկ գոր ծող քա-
ղա քա կա նու թյուն նե րի, ծրագ րե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մի տում ներն ու օ րի նակ նե րը:  Չնա յած 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը շա րու նա կում է ներդ րում հան դի սա նալ 
ռազ մա վա րա կան պլան նե րում, այն ու նի նաև պո տեն ցի ալ ար ժե քայ նու թյուն ի րա կա նաց վող 
աշ խա տանք նե րի այլ ո լորտ նե րում ևս:  Այդ ո լորտ նե րը կա րող են նե րա ռել ծրագ րե րի պլա-
նա վոր ման գոր ծըն թա ցը, գոր ծըն կեր նե րի, կա ռա վա րու թյուն նե րի, դո նոր նե րի և քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան այլ մաս նա կից նե րի հետ հա մա կարգ ման աշ խա տանք նե րը, ա ջակ-
ցու թյու նը ե րկ րի տար բեր մա կար դակ նե րում քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մշակ մանն ու ի րա կա-
նաց մա նը, և այլն:

 Հայ սա տա նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խո չըն դոտ նե րից մե կը հան-
դի սա նում էր և ո րոշ ա ռու մով շա րու նա կում է մնալ տն տե սա կան վի ճակն ու աղ քա տու թյու-
նը: Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը քայ քայ վեց ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րի ըն թաց քում: 
Դրան հետ ևեց ար ժույ թային հա մա կար գի ան կու մը և նախ կին Խորհր դային Մի ու թյան ե րկր-
նե րի հետ ար տա քին ա ռևտ րի պայ ման նե րից շե ղու մը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա մե նաա վե րիչ հետ-
ևան քը բնակ չու թյան աղ քա տա ցումն էր և ե կամ տի ան հա վա սա րու թյու նը: Ա վե լի ո ւշ, 1994‐2005 
թվա կան նե րին Հա յաս տա նի տն տե սու թյու նը են թարկ վեց կտ րուկ կա ռուց ված քային տե ղա-
շար ժե րի: Բարձր տն տե սա կան ա ճը դար ձավ աղ քա տու թյան նվա զեց ման հիմ նա կան ո րո շիչ 
գոր ծո նը, ո րը 1999-2005 թվա կան նե րին  աղ քա տու թյու նը կր ճա տեց 55 1%-ից մինչև 29 8%: Այ-
նո ւա մե նայ նիվ 2008թ -ից սկ սած, գլո բալ տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյան հետ ևան-
քով հան րա պե տու թյան տն տե սու թյու նը բախ վել էր ար մա տա կան ան կման` 2013թ -ին աղ քա-
տու թյան աս տի ճա նը հասց նե լով 32%-ի: Հա մա րյա ա մեն եր րորդ ան ձն աղ քատ էր, նրան ցից 
13 3%-ը՝ շատ աղ քատ, ի սկ 2 7%-ը՝ չա փա զանց աղ քատ: Ե րե խա նե րը կազ մում են բնակ չու թյան 
25%-ը: Ե րե խայի ի րա վի ճա կը ևս վատ թա րա ցել է վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում: Հա մա ձայն 
2013թ -ի պե տա կան վի ճա կագ րու թյան, Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի 3 3%-ը ապ րում է խիստ 
աղ քա տու թյան պայ ման նե րում և  37 3%-ը 1՝ աղ քա տու թյան: 

Բո լոր ե րկր նե րում, որ տեղ « Սեյվ դը չիլդ րեն»-ը գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լում, ե րե խա նե րը 
են թարկ վում են վի րա վո րան քի, բռ նու թյան, ար հա մար հան քի, շա հա գործ ման: Մի լի ո նա վոր 
ե րե խա ներ վատ վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա նում, և շատ-շա տե րը ռիս կի տակ են: Սա ա ռա-
ջաց նում է ար գելք ներ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հե տա գա զար գաց ման և նրանց քա ղա քա-

1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014, Մաս 1. Աղքատության պատկերը և աշ խա
տան քի շուկայի զարգացումները Հայաստանում 20082013թթ.,  ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն և 
Հա մաշխարհային բանկ. վերցված է http://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1618 կայքից, հունիսի 22, 2015։



8

ցի ա կան մաս նակ ցու թյան  հա մար: Այս խն դիր նե րը մտա հո գում են ոչ մի այն « Սեյվ դը չիլդ-
րեն»-ին, այլ նաև շատ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ո րոնք ի րա կա նաց նում են բազ մա զան 
ծրագ րային մի ջամ տու թյուն ներ և նպաս տում են ե րե խա նե րին ա ռնչ վող քա ղա քա կա նու թյան 
և ռե սուրս նե րի բա րե լավ մա նը: Սա նաև ո ւղղ ված է ե րե խա նե րի շր ջա նում` ի րենց ի րա վունք-
նե րի վե րա բե րյալ ի րա զե կու թյան բարձ րաց մա նը:

1992 թվա կա նին Գե րա գույն Խորհր դի ո րոշ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը մի-
ա ցավ «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ային, ո րը ՀՀ-ո ւմ ու ժի մեջ մտավ  
22 07 1993թ -ին: Կոն վեն ցի այի մուտ քը և հե տա գա վա վե րա ցու մը սկիզբ դրեց նոր ան կա խա-
ցած ե րկ րում օ րենսդ րա կան դաշ տի բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցին, ի նչ պես նաև ճա նա-
պարհ բա ցեց ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տի բա րե փո խում նե րին: «Ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի վա վե րա ցու մը պե տու թյան և քա ղա քա ցի նե րի միջև 
ստեղ ծում է այս պես կոչ ված սո ցի ա լա կան պայ մա նա գիր, ո րով ե րե խա նե րը ստա նում են 
օ րենսդ րա կան ի րա վունք՝ պա հան ջա տեր լի նե լու պե տու թյու նից և հա սա րա կու թյու նից: Պե-
տու թյուն նե րը և հա սա րա կու թյուն նե րը հան դի պում են զգա լի խո չըն դոտ նե րի` ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի ի րա գործ ման հա մար հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ գոր ծա ծե լիս, հատ կա պես 
ա րագ փո փոխ վող և գլո բա լի զաց վող աշ խար հում: Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր-
լու ծու թյան մե թո դա բա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու նե նա լու խո չըն դոտ նե րի հա-
մա կարգ ված վեր լու ծու թյուն, ի նչ պես նաև մշա կե լու և տրա մադ րե լու հիմ նա վոր ված և կի րա-
ռե լի լու ծում ներ այն խն դիր նե րին, ո րոնց բախ վում են ե րե խա նե րը: 
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Վեր ջին տա րի նե րին մի շարք տե ղե կատ վա կան հե տա զո տու թյուն ներ են նա խա ձեռն վել 
Հա յաս տա նում, ո րոնք վեր լու ծում են ե րե խա նե րի վի ճա կը մաս նա վոր թե մա տիկ և ո լոր տային 
տե սան կյու նից: Այս պի սի օ րի նակ ներ են « Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի ի րա վի ճա կային վեր լու-
ծու թյու նը» (ՄԱԿ-ի Ման կա կան հիմ նադ րամ, 2012), « Հա յաս տա նում այ լընտ րան քային խնամ-
քի կար գա վոր ման պատ կե րը» (ՍՕՍ ման կա կան գյու ղեր, 2011) կամ «Ե րե խայի ի րա վունք նե-
րը ե րե խա նե րի խնամ քի կենտ րոն նե րում և հա տուկ կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում  հա-
մա կարգ ված վեր լու ծու թյուն»-ը (ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան, 2015): Չնա յած նրան, 
որ այս բո լոր աշ խա տանք նե րը նպաս տում են ե րե խա նե րի խն դիր նե րի վե րա բե րյալ գի տե-
լիք նե րի ձեռք բեր մա նը, Հա յաս տա նում կա րիք կա «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի 
կոն վեն ցի այի ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նե ցող հե տա զո տու թյուն նե րի մեկ տե-
ղում: Շատ կար ևոր է ե րե խայի ի րա վունք նե րի հար ցե րով զբաղ վող բազ մա թիվ գոր ծիչ նե րի, 
այդ թվում` քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և ե րե խա նե րի նե րա ռումն այս գոր ծըն թա ցում: 
Այդ նպա տա կով « Սեյվ դը չիլդ րեն»-ի հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյու նը նա խա ձեռ նել է 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը և ու նի հա մա կար գող դեր այս գոր ծըն-
թա ցում: Վեր լու ծու թյու նը կա րող է օգ նել մեզ ստա նա լու ե րկ րում ե րե խայի բո լոր ի րա վունք-
նե րի ի րա կա նաց ման ամ բող ջա կան, լայն պատ կե րը, ո րը բա վա րար կլի նի ե րկ րի ա պա գա 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի՝ ը ստ թե մա նե րի, շուրջ ա վե լի եր կա րա ժամ կետ ո րո շում նե րի կա-
յաց ման հա մար:

 Հե տա զո տու թյան հիմ նա կան նպա տակն է բա վա րար տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման 
մի ջո ցով ռազ մա վա րա կան ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մար ամ բող ջա կան վեր լու ծու թյան  
ա պա հո վու մը:  2015 թվա կա նին Հա յաս տա նում ի րա կա նաց րած ու սում նա սի րու թյան նպա տա-
կը ե րկ րում ե րե խա նե րի խն դիր նե րի ամ բող ջա կան գնա հա տումն է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
մա սին»  ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման լույ սի ներ քո: Ու սում նա սի րու թյան 
ժա մա նակ կի րառ վել է նույն մե թո դա բա նու թյա նը, ո րը ստուգ վել և օգ տա գործ վել էր « Սեյվ դը 
չիլդ րեն»-ի կող մից` 1990 թվա կա նին «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի 
ու ժի մեջ մտ նե լուց կարճ ժա մա նակ ան ց: Սույն վեր լու ծու թյան հա մար ան հրա ժեշտ ու ղե ցույց-
ներն ըն դուն վել են Հա յաս տա նում: Հա յաս տա նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր-
լու ծու թյունն ի րա կա նաց վել է ազ գային մա կար դա կով ե րկ րում ի րա վի ճա կի պատ կե րը ձևա-
վո րե լու հա մար: 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան գոր ծըն թա ցը նե րա ռում է ե րկ րոր-
դա կան տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյուն և հիմ նա կան տե ղե կա տու նե րի հետ ` որ պես ա ռաջ-
նային աղ բյուր նե րի, հան դի պում ներ: Հա յաս տա նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի 
վեր լու ծու թյու նը ձեռ նարկ վել է ե րե խա նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր ծըն կեր-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով, ով քեր մաս նակ ցել և ի րենց ներդ րումն են ու նե ցել 
վեր լու ծու թյան տար բեր փու լե րում ու կիս վել ի րենց գի տե լիք նե րով և հա յացք նե րով: Բա ցի 
այդ, ՀԿ-նե րից և այլ շա հագր գիռ կազ մա կեր պու թյուն նե րից ստաց վել է ար ձա գանք առ ցանց 
հե տա դարձ կա պի մե խա նիզմ նե րի շնոր հիվ: Ստաց ված ար ձա գան քը վե րա նայ վել է « Սեյվ դը 
չիլդ րեն»-ի մաս նա գետ նե րի կող մից նախ քան հաշ վետ վու թյան մեջ ը նդ գրկ վե լը: Մենք հա վա-
տում ե նք, որ այս մո տե ցու մը շատ ա ռա վե լու թյուն ներ ու նի, նե րա ռյալ` փոր ձի և գի տե լիք նե րի 
հոսք, ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան գի տակ ցում, հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո րում և ը ստ մի-
ա տե սակ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի հնա րա վոր հա մա կար գում: 
Խորհր դատ վա կան գոր ծըն թաց նե րի սահ մա նա փա կումն այն էր, որ առ ցանց հե տա դարձ կա-
պի մե խա նիզ մով ստաց ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը եր բեմն ա նա նուն են, ին չը խո չըն դո տում 

1ԳԼՈՒԽ

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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է տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան ստու գու մը կամ  ար ժա նա հա վա տու թյան մա սին դա տո-
ղու թյուն ներ ա նե լը: 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված է «Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի պար տա վո րու թյուն նե րի հետ, ի սկ «Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյուն  Հա յաս տան» ու սում նա սի րու թյան բո վան-
դա կու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի-
այով սահ ման ված զե կույց նե րի ո ւթ թե մա տիկ խմ բե րին, ի նչ պես և  ներ կա յաց ված է ա ղյու-
սա կում  

Ա ղյու սակ 1: «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին»  
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի հաշ վետ վու թյան խմ բե րը 

Թե մա  ՄԱԿ-ի Ե ԻԿ-ի զե կույց նե րի ու թ 
խմ բե րը Մար դա սի րա կան

Ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի կա ռա վա րում 
(նե րա ռյալ ե րե խա-
նե րի հա մար ներդ-
րում ե րը)

Ի րա կա նաց ման ը նդ հա նուր չա փա-
նիշ նե րը  (հոդ ված ներ 4, 42, 44 6)

Ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի ի րա վի ճա կի վեր-
լու ծու թյու նը փոր ձում է 
դի տար կել առ կա կամ 
հա վա նա կան ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ նե րի, 
կլի մայի փո փո խու-
թյան, ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում 
պատ րաստ վա ծու թյան 
ազ դե ցու թյու նը  ե րե-
խա նե րի ի րա վունք-
նե րի ի րա կա նաց ման 
վրա:

Ընդ հա նուր սկզ բունք նե րը (հոդ ված-
ներ 2, 3, 6, 12)

Քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րը և 
ա զա տու թյուն նե րը (հոդ ված ներ 7, 8, 
13-17, 37)

Ե րե խայի պաշտ պա-
նու թյուն

Ըն տա նե կան մի ջա վայր (հոդ ված ներ 
5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 27)

Հա տուկ պաշտ պա նա կան մի ջոց ներ 
(հոդ ված ներ 22, 37-40)

Կր թու թյուն Կր թու թյուն և մշա կույթ (հոդ ված ներ 
28, 29, 31)

Ա ռող ջա պա հու թյուն 
և սնու ցում, սով և 
ապ րուս տի մի ջոց 

Հիմ ա կան ա ռող ջու թյան պահ պա-
նում և բա րե կե ցու թյուն (հոդ ված ներ  
6, 18, 23, 24, 26, 27)
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2.1 Բ ՆԱԿ ՉՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՎ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵՐ

 Վեր ջին պաշ տո նա կան մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հա մա ձայն 2011 թվա կա նին բնակ չու-
թյան թի վը Հա յաս տա նում կազ մում է 3,041,000 մարդ2: Առ կա շեղ ման մի տու մը բնակ չու թյան 
թվա քա նա կում, ո րը 2013 թվա կա նին կազ մում էր 3,017,100 մարդ՝ նե րա ռյալ  1,914,100 քա ղա-
քային և 1,103,000 գյու ղա կան, 2014 թվա կա նի հա մե մատ, ե րբ այն 3,010,600 է ր՝ նե րա ռյալ 
1,913,000 քա ղա քային և 1,097,600 գյու ղա կան: Դե պի ար տա գաղթ միտ վա ծու թյու նը և ցածր 
ծնե լի ու թյան մա կար դա կը նպաս տում են Հա յաս տա նի բնակ չու թյան նվազ մա նը3: Ը ստ 2013 
թվա կա նի տվյալ նե րի  ը նդ հա նուր պտ ղա բե րու թյան գոր ծա կի ցը կնոջ վե րար տադ րո ղա կան 
կյան քի ըն թաց քում (15-49 տա րե կան) կազ մում էր յու րա քան չյուր մեկ կնոջ հաշ վով 1 573 ե րե-
խա, ին չը նշա նա կա լի ո րեն ցածր է 2 15 ե րե խա ցու ցա նի շից, ո րն ան հրա ժեշտ է բնակ չու թյան 
հա մալր ման հա մար:4 

Վեր ջին տա րի նե րին ե րե խա նե րի թի վը Հա յաս տա նում նվա զել է: 2011թ -ի մար դա հա-
մա րի տվյալ նե րով, 16 տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րի բա ժինն ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մեջ 
կազ մում էր 20 2%, 2001թ -ի մար դա հա մա րի հա մա ձայն այն կազ մում էր  26 3%, ի սկ 1990 թ -ի ն՝ 
32 2%5: 2013-ին ե րե խա նե րի ը նդ հա նուր թի վը 723,490 է ր՝ նե րա ռյալ 209,890 ե րե խա 5 տա րե-
կա նից ցածր6: 

Կա ռա վա րու թյան աղ քա տու թյան նվազ ման ռազ մա վա րու թյու նը նա խա տե սում է 2015 
թվա կա նին 5-ից ցածր տա րի քի ե րե խա նե րի մա հա ցու թյան թվի նվա զե ցում մինչև 10% (2002 
թվա կա նին ար ձա նագր ված 15 9%-ի փո խա րեն), և 1 տա րե կա նից ցածր ե րե խա նե րի մա հա-
ցու թյան թվի նվա զե ցում մինչև 8 5% (2002 թվա կա նին ար ձա նագր ված 13 4%-ի փո խա րեն): 
Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի ըն դու նու մից հե տո ՀՀ Կա ռա վա-
րու թյու նը տար բեր քայ լեր է ձեռ նար կել, ո րոնք նպաս տել են ե րե խայի մա հա ցու թյան թվի կր-
ճատ մա նը և մայ րե րին ու ե րե խա նե րին տրա մադր վող ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
ո րա կի բարձ րաց մա նը: Վեր ջին 20 տա րի նե րին քա ղա քա կան և սո ցի ալ-տն տե սա կան փո-
փո խու թյուն նե րը ազ դե ցու թյուն են թո ղել Հա յաս տա նում բնակ չու թյան վե րար տադ րո ղա կան 
վար քի վրա՝ ա ռա ջաց նե լով պտ ղա բե րու թյան գոր ծակ ցի սաս տիկ ան կում՝ 1990 թվա կա նին 
կազ մե լով 2 62 ե րե խա մեկ կնոջ հաշ վով, ի սկ 2010 թվա կա նին` 1 567:

2 Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. մարդահամարի արդյունքները, ՀՀ Ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, տե՛ս  http://www.armstat.am/en/?nid=337

3 Հայաստանի բնակչության թվի անկումը (ճգնաժամի ակունքները և դրանց հաղթահարման ուղիները),  
հետազոտական ծրագիր (2013թ.), տե՛ս http://www.depop.am/ 

4 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014, Մաս 1. Աղքատության պատկերը և 
աշխատանքի շուկայի զարգացումները Հայաստանում 20082013թթ.,  ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 
և Համաշխարհային բակ, տե՛ս http://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1618 

5 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014, Մաս 1. Աղքատության պատկերը և 
աշխատանքի շուկայի զարգացումները Հայաստանում 20082013թթ., ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն 
և Համաշխարհային բանկ, տես՝ http://www.armstat.am/en/?nid=82&id=1618 

6 Աշխարհի երեխաների կարգավիճակը, 2015, երկրի վիճակագրական տեղեկատվություն, Հայաստան 
(2015), ՄԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, տե՛ս http://www.unicef.org/infobycountry/armenia_statistics.html 

7 Սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների տարածվածութունն ու պատճառները  
Հայաստանում (2012), ՄԱԿի բնակչության հիմնադրամ։

ԳԼՈՒԽ

ԵՐԿՐԻՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
2
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2.2 ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

Ե րե խա նե րը մնում են հա սա րա կու թյան տն տե սա պես ա մե նա խո ցե լի խմ բի մեջ: Գլո բալ 
տն տե սա կան ճգ նա ժա մից սկ սած աղ քա տու թյան մա կար դա կը Հա յաս տա նում ա ճել է 2013 
թվա կա նին մինչև 32%՝ հա մա ձայն ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տվյալ նե-
րի: Հա մա րյա ա մեն եր րորդ ան ձը աղ քատ է, նրան ցից 13 3%-ը՝ շատ աղ քատ, ի սկ  2 7%-ը՝ 
ծայ րա հեղ աղ քատ: Ե րե խա նե րը կազ մում են բնակ չու թյան 25%-ը: Հա մա ձայն 2014 թվա կա նի 
Հա յաս տա նի աղ քա տու թյան պատ կե րի՝ ման կա կան աղ քա տու թյու նը կազ մում է 37 3%, և ե րե-
խա նե րի 3 2%-ը ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան պայ ման նե րում են ապ րում: Աղ քա տու թյան բարձր 
մա կար դա կը խո չըն դոտ է հան դի սա նում ե րե խա նե րի կր թու թյան հա մար, ա ռող ջա պա հա կան 
խնամք և սնու ցում ստա նա լիս: Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը նրան ցից ա մե նա-
խո ցե լին են:  

Կր թու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան պե տա կան ֆի նան սա վո րումն ան նշան է8: Վեր-
ջին տա րի նե րին ա ռող ջա պա հու թյան ծախ սե րը կազ մում են ՀՆԱ-ի 1 6-1 7%-ը, բայց 2013թ -ին 
նվա զել են մինչև 1 5%: Կր թու թյան ծախ սերն ըն կել են սկ սած 2009 թվա կա նից, և  2013 թվա-
կա նին կազ մել են ՀՆԱ-ի 2 4%-ը: Ա ռող ջա պա հա կան և կր թու թյան ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը 
նույն պես ան կում է ապ րել:  2007-ից մինչև 2013 թվա կան նե րը կր թու թյան ծախ սե րի տո կոսն 
ըն կել է 14 98%-ից մինչև 9 02%՝ որ պես պե տա կան բյու ջե տային ծախ սե րի տո կոս, մինչ դեռ 
ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րը 7 4 %-ից նվա զել են մինչև 5 6%:

 Կա շա ռա կե րու թյու նը  կար ևոր գոր ծոն է, ո րը խան գա րում է Հա յաս տա նում տն տե-
սա կան զար գաց մա նը: Հա մա ձայն հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րո նի, Հա յաս տա նը այն ե րկր նե-
րի ցան կում է, որ տեղ բարձր է կա շա ռա կե րու թյան մա կար դա կը: 2003 թվա կա նին Հա յաս տա-
նը գտն վում էր 78-րդ հո րի զո նա կա նում կա շա ռա կե րու թյան ցու ցի չով, ո րը հրա տա րակ վել է 
«Թ րանս փե րեն սի Ին թեր նեյշն լի» կող մից, բայց 2011 թվա կա նին Հա յաս տա նի դիրքն ան կում 
էր ապ րել մինչև 129-րդ հո րի զո նա կան, ո րը են թադ րում է կա շա ռա կե րու թյան աճ:  Հրա պա րա-
կավ՝ նե րա ռյալ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան հա կա կո ռուպ ցի ոն ռազ մա վա րու թյամբ, ըն դուն ված է, 
որ Հա յաս տա նում ա մե նա կո ռում պաց ված ո լորտ ներն ե ն՝ կր թու թյու նը, ա ռող ջա պա հու թյու նը, 
դա տա կան, ի րա վա կան, հար կային և մաք սային ծա ռա յու թյուն նե րը: Կր թու թյան և ա ռող ջա-
պա հու թյան ո լորտ նե րում կա շա ռա կե րու թյունն ազ դում է ա ռա ջին հեր թին ե րե խա նե րի վրա, 
քա նի որ նրանք չեն ստա նում հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն ներ: 

Սի րի ա կան կոնֆ լիկ տը և մի տում նե րը: Հա յաս տա նում կան մոտ  15,000 սի րի ա ցի 
փախս տա կան ներ, ո րոնք փնտ րում են պաշտ պա նու թյուն և ա պաս տա րան: Հիմ նա կան մար-
տահ րա վե րը, ո րին հան դի պում են սի րի ա ցի փախս տա կան նե րը տն տե սա կան հնա րա վո րու-
թյուն նե րի պա կասն է  հարց ված բնակ չու թյան 42 5%-ը աշ խա տա զուրկ է: Հա ջորդ մտա հո գիչ 
փաս տը նա խակր թա րան նե րի ան հա սա նե լի ու թյունն է: 6 տա րե կա նից ցածր սի րի ա ցի ե րե-
խա նե րի 50%-ը չի հա ճա խում ոչ մի նա խակր թա րան: Սպաս վում է, որ փախս տա կան նե րի հոս-
քը դե պի Հա յաս տան կա ճի ե կող ա միս նե րին:

 Կոնֆ լիկտ: Չնա յած 1994 թվա կա նին Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի միջև կնք ված հրա դա-
դա րին, Լեռ նային Ղա րա բա ղի կոնֆ լիկ տը դեռ մնում է չլուծ ված և պրակ տի կո րեն սպառ նում 
է ե րկ րի ա պա հո վու թյա նը: Հա յաս տա նի սահ ման նե րը Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի հետ  մնում 
են փակ, ո րը խո չըն դո տում է ե րկ րի տն տե սա կան զար գաց մա նը: Մի այն վեր ջին տար վա ըն-
թաց քում փո խա դարձ կրա կոց նե րը սահ մա նի եր կու կող մե րում էլ խլել են բազ մա թիվ մարդ-
կային կյան քեր  սահ մա նային գյու ղե րը դի պու կա հար նե րի ա մե նօ րյա թի րախն են: 

Ոչ պաշ տո նա կան զբաղ վա ծու թյու նը և գոր ծազր կու թյու նը բարձր մա կար դա կի վրա 
է Հա յաս տա նում: Պաշ տո նա պես չգ րանց ված զբաղ ված նե րի թի վը կազ մում է տն տե սա պես 
ակ տիվ բնակ չու թյան կե սը, մինչ դեռ գոր ծա զուրկ նե րի թի վը 16%-ից մի փոքր ա վե լի է:  Հա յաս-
տա նի տն տե սու թյու նը կախ ված է ար տա սահ մա նից ե կող փո խան ցում նե րից  (հիմ նա կա նում 

8 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, տե՛ս  http://www.
armstat.am/en/?nid=45
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Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից): 2014թ -ի վեր ջին Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում գրանց ված 
ֆի նան սա կան ցն ցում նե րի ար ձա գանքն ան մի ջա պես տա րած վում է Հա յաս տա նում՝ հան գեց-
նե լով ար ժույ թի ար ժեզրկ ման, ապ րան քային ար տադ րան քի գնե րի բարձ րաց ման և տն տե-
սա կան գոր ծու նե ու թյան թու լաց մա նը: Հայ կա կան ար ժույ թի ար ժեզրկ ման  20%-ից ա վե լին 
տե ղի է ու նե ցել 2014 թվա կա նի վեր ջում՝ հան գեց նե լով սնն դի գնա ճին և ֆի նան սա կան շու-
կայի տա տա նում նե րին: 
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3.1 Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ   
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ ՄԸ

3.1.1 Ի րա վա կան բա րե փո խում ներ և ե րե խայի ի րա վունք նե րի  
ի րա կա նաց ման ա պա հո վում

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս նակ ցու թյու նը ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան բնա գա վա ռի մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին.

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց վել են ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա-
գա վա ռի հիմ նա կան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րը: 1992թ -ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը Գե րա գույն խորհր դի ո րոշ մամբ մի ա ցել է Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 
«ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի ային, ո րը  ու ժի մեջ է մտել 22 07 1993թ -ին: 
2003թ -ին ստո րագր վել են «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի եր կու Կա-
մըն տիր ար ձա նագ րու թյուն նե րը` « Ման կա վա ճա ռու թյան, ե րե խա նե րի մարմ նա վա ճա ռու թյան 
և ման կա կան պոռ նոգ րա ֆի այի մա սին» ար ձա նագ րու թյու նը և « Զին ված   հա կա մար տու-
թյուն նե րին   ե րե խա նե րի       մաս նակ ցու թյան  վե րա բե րյալ» կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը` 
կից հայ տա րա րու թյամբ9,  ո րոնք վա վե րաց վել են 2005թ -ի ն10: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՀՀ-ի կող մից դեռևս  որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել «Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի` Հա ղոր դում նե րի ներ կա յաց ման ըն-
թա ցա կար գի վե րա բե րյալ կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը վա վե րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ: 
Կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյունն ըն դուն վել է 2011թ  և  ու ժի մեջ է մտել 2014թ -ի ապ րի լին: Այն 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ան հատ նե րին կամ ան հատ նե րի խմ բե րին ան մի ջա կա նո րեն 
հա ղոր դում ներ ներ կա յաց նե լու ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ին (այ սու հետ` նաև 
Կո մի տե)` «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի  կոն վեն ցի այով և եր կու Կա մըն տիր ար-
ձա նագ րու թյուն նե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ: Ար ձա նագ-
րենք նաև, որ ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տեն «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի կա տար ման վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի եր րորդ և չոր րորդ պար բե րա-

9 Համաձայն արձանագրության 3րդ հոդվածի 2րդ կետի` արձանագրությունը վավերացնող պետությունը 
ներկայացնում է պարտադիր հայտարարություն` նշելով կամավոր զորակոչի ենթակա անձանց նվազագույն 
տարիքը և այն երաշխիքները, որով բացառվելու է այդպիսի զորակոչի բռնի կամ հարկադիր բնույթը: ՀՀի կողմից 
համապատասխան հայտարարությունը ներկայացվել է:

10 Վավերացվել են նաև Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի 
մասին» կոն վենցիան, «Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին» կոնվենցիան, «Նվազագույն տարիքի մասին» 
կոնվենցիան, «Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին» կոնվենցիան, Հաագայում ստորագրված 
«Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին» կոնվենցիան` 
կից հայտարարություններով, «Ծնողական պարտակա նություն ների և երեխայի պաշտ պանությանն ուղղված միջոցների 
առնչությամբ իրավասության, կիրառելի իրավունքի, ճանաչման, իրականացման և համագործակցության մասին» կոն
վենցիան, ՄԱԿի «Անդրազ գային կազմակերպված հանցավորության դեմ» կոնվենցիան լրացնող` «Մարդ կանց, հատ
կապես կանանց և երեխաների առևտրի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին», ինչպես նաև «Ցամաքով, ծովով 
և օդով միգրանտներին անօրինական ներս բերելու դեմ» արձանագրությունները, «Երեխայի միջազգային առևանգման 
քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի կոնվենցիան, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 
մասին» ՄԱԿի կոնվենցիան, «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի 
կոնվենցիան: 1994թ. ՀՀն միացել է ՄԱԿի Երեխաների կենսունակությունը, պաշտպանությունը և զարգացումը 
ապահովելու վերա բերյալ համաշխարհային հռչակագրին:

ԳԼՈՒԽ

ԵՐԵԽԱՅԻԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
3
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կան զե կույց նե րի վե րա բե րյալ`  2013թ  հու լի սին ըն դու նած եզ րա փա կիչ հետ ևու թյուն նե րով 
ա ռա ջար կել է ՀՀ Կա ռա վա րու թյա նը վա վե րաց նել վե րոգ րյալ Կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու-
նը` ե րե խայի ի րա վունք նե րի ա պա հով ման հա մա կարգն ամ րապն դե լու  նպա տա կով11: ՀՀ 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն` 
Կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյա նը մի ա նա լու հար ցը են թա կա է քն նարկ ման, քա նի որ այս ա ռա-
ջար կը ներ կա յաց վել է ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի եզ րա փա կիչ հետ ևու թյուն-
նե րով, սա կայն ներ կա յում ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րե լու և վա վե րաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ 
որ ևէ ա ռա ջըն թաց չկա12:  

Ան հա տա կան գան գատ նե րի ըն թա ցա կարգ սահ մա նող կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
մի ջազ գային պայ մա նագ րեր են հան դի սա նում նաև « Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը և ՄԱԿ-ի 
«Տն տե սա կան,  սո ցի ա լա կան  և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ-
նագ րի կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը, ո րոնք ևս վե րա բե րե լի են ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռին: Ար ձա նագ րու թյուն նե րը ստո րագր վել են 2007 և 
2009թթ.-ին հա մա պա տաս խա նա բար, սա կայն այդ պես էլ չեն վա վե րաց վել Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կող մից:

 Մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային ծրագ րով13 նա խա տես ված է Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան  
և մշա կու թային ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նագ րի կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը վա-
վե րաց նե լու նպա տա կա հար մա րու թյան հար ցի քն նարկ ման և ա ռա ջար կու թյան ներ կա յաց-
ման մի ջո ցա ռու մը, ո րի կա տար ման ժամ կե տը նա խա տես ված էր  2014թ -ի եր րորդ ե ռամ սյա-
կը: Այ նո ւա մե նայ նիվ,  ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան կող մից տրա մադր ված տե-
ղե կատ վու թյան հա մա ձայն` այս հար ցը դեռևս որ ևէ ըն թացք չի ստա ցել: 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի 2013թ -ի եզ րա փա կիչ հետ ևու թյուն նե րով ՀՀ Կա ռա-
վա րու թյանն ա ռա ջարկ վել է նաև վա վե րաց նել ՄԱԿ-ի « Բո լոր աշ խա տող միգ րան տե րի 
և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ» 

11 Տե՛ս 2013թ. հուլիսի 8ին հաստատված ՄԱԿի Երեխայի իրավունքների կոմիտեի եզրափակիչ հետևու թյուն
ները`Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի կատարման առնչությամբ Հայաստանի երրորդ եւ չորրորդ 
պար բերա կան զեկույցների վերաբերյալ (CRC/C/ARM/CO/34)։  

12 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության մարդու իրավունքների և մար դասի
րա կան համագործակցության բաժնի ներկայացուցչի հետ:

13 «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության 27.02.2014թ.ի թիվ 303Ն որոշում, կետ 101։



16

մի ջազ գային կոն վեն ցի ան: 2013թ  սեպ տեմ բե րին ՀՀ-ի կող մից ստո րագր վել է վե րոգ րյալ 
կոն վեն ցի ան, սա կայն դեռևս չի վա վե րաց վել:  ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն` կոն վեն ցի ան այժմ գտն վում է վա վե-
րաց ման փու լում14:

ՀՀ-ի կող մից ա ռայ սօր չի վա վե րաց վել նաև «Ե րե խա նե րի որ դեգր ման մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցի ան (վե րա նայ ված), ո րը ստո րագր վել է դեռևս 2008թ.-ին:  

Վե րա պա հում ներ 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա-
վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի վե րա բե րյալ վե րա պա հում ներ չեն կա տար վել, բա-
ցա ռու թյամբ հետ ևյալ պայ մա նագ րե րի  «Ծ նո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի և ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված մի ջոց նե րի ա ռն չու թյամբ ի րա վա սու թյան, կի րա ռե լի ի րա վուն քի, 
ճա նաչ ման, ի րա կա նաց ման և հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին» Հաա գայի կոն վեն ցի ա,  «Ե րե-
խա նե րի պաշտ պա նու թյան և  օ տա րերկ րյա որ դեգր ման բ նա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցու-
թյան մա սին» կոն վեն ցի ա, «Ե րե խայի  մի ջազ գային առ ևանգ ման քա ղա քա ցի ա կան մո տե-
ցում նե րի մա սին»  կոն վեն ցի ա: ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված` ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի 
հիմ նա րար պայ մա նագ րե րի վե րա բե րյալ վե րա պա հում ներ չեն կա տար վել15:

 Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը` «Ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րին

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րենքն (այ սու հետ` նաև Օ րենք) ըն դուն վել է 
29 05 1996թ -ին և ու ժի մեջ մտել՝ 27 06 1996թ -ին:  «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը16 մեծ մա սամբ վե րար տադ րում է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի այի 
դրույթ նե րը և այս ա ռու մով հա մա պա տաս խա նում է Կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րին: Խն դիրն 
ա ռա վե լա պես օ րեն քով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և դրույթ նե րի կի րառ ման մե խա նիզմ նե-
րի բա ցա կա յու թյունն է կամ մե խա նիզմ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում՝ դրանց ոչ բա վա րար կի-
րա ռու թյու նը:

 Դեռևս ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 18 12 2003թ -ի թիվ 1745-Ն  ո րոշ մամբ հաս տատ ված`  « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 2004-2015 թթ  
ազ գային ծրագ րով»17 ար ձա նագր վել են ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում  Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյանն ա ռնչ վող հիմ նախն դիր նե րը: Այս պես օ րի նակ, որ-
պես ե րե խա նե րին վե րա բե րող օ րենսդ րա կան դաշ տի լուրջ բաց թո ղում` նշ վել է ըն դուն ված 
օ րենսդ րա կան ակ տե րը կի րար կող են թա կա ռուց վածք նե րի ան կա տա րու թյու նը, օ րենսդ րա-
կան ակ տե րում ե րե խա նե րի նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր մուն քի և նվաս տաց ման ա ռն չու-
թյամբ չա փա հաս նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րա նայե լու խն դի րը: Նշ վել է, որ գոր ծող 
օ րենսդ րա կան հա մա կար գը բա րե փո խում նե րի կա րիք ու նի այն պի սի խո ցե լի սո ցի ա լա կան 
խմ բե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու մա սով, ի նչ պի սիք են` մու րա ցիկ 

14 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության մարդու իրավունքների և մար դա սի
րական համագործակցության բաժնի ներկայացուցչի հետ:

15 ՄԱԿի 9 միջազգային պայմանագրեր և Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիային կից կամընտիր 
արձանագրություն։

16 Օրենքով սահմանվել են երեխայի հիմնական իրավունքներն ու երաշխիքները, այդ թվում` երեխայի կյանքի 
իրավունքը, անվան և քաղաքացիության իրավունքը, առողջության պահպանման իրավունքը, անհրաժեշտ 
կենսապայմաններ ունենալու իրավունքը, բռնությունից  պաշտպանության իրավունքը, մտքի, խղճի և դավանանքի 
ազատության իրավունքը, կրթության իրավունքը, ընտանիքում ապրելու երեխայի իրավունքը, բնակելի տարածության 
իրավունքը, ժառանգություն ստանալու երեխայի իրավունքը, մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու երեխայի 
իրավունքը, աշխատանքի իրավունքը, հանգստի իրավունքը, միավորումներին անդամակցելու երեխայի իրավունքը, 
երեխայի պատվի և արժանապատվության պաշտպանության իրավունքը: Սահմանվել են նաև անբարենպաստ 
պայմաններում և ծայրահեղ իրավիճակներում երեխայի  իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող կարգավորումներ, 
ինչպես նաև երեխայի իրավունքների պաշտպանության պետական քաղաքականության ծրագրային հիմունքները:

17 Ծրագիրն ուժը կորցրած է ճանաչվել 21.02.2013թ.:
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և թա փա ռաշր ջիկ ե րե խա նե րը: Նշ վել է նաև, որ հա ճա խա կի են դար ձել զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան տար բեր մի ջոց նե րով ալ կո հո լի և ծխա խո տի գո վազդ նե րը, ի նչ պես նաև մարդ կային 
ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող և բռ նու թյուն քա րո զող տե ղե կատ վու թյան տա րած-
ման դեպ քե րը: Ամ րագր վել է, որ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա րիք 
կա ամ րագ րել նաև ա ռան ձին դրույթ` ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րին՝ ոչ 
մի այն նրանց, ո րոնց ծնող ներն ան հայտ են, այլև նրանց, ո րոնց ծնող նե րը տվել են գրա վոր 
հրա ժա րա կան, ան գոր ծու նակ են, սո ցի ա լա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք տա լու մա սին: Ար-
ձա նագր վել է, որ հրա տապ է Ըն տա նե կան օ րենսգր քի նա խագ ծի ըն դու նու մը, ո րով Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում կներդր վի խնա մա տար ըն տա նի քի ի նս տի տու տը: Նշ վել է նաև, 
որ ա ռաջ նա հերթ է հա մար վում հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի կր թու թյան և դաս-
տի ա րա կու թյան, սո ցի ալ-հո գե բա նա կան վե րա կանգ նո ղա կան գոր ծըն թա ցը կա նո նա կար գող 
ի րա վա կան դաշ տի կա տա րե լա գոր ծու մը:

 Թեև բո լոր վե րոգ րյալ խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով վեր ջին տա րի նե րին կա տար վել 
են օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կամ ըն դուն վել են նոր ի րա վա կան ակ-
տեր, այ նո ւա մե նայ նիվ, նշ ված խն դիր նե րի մեծ մասն ար դի ա կան է նաև այ սօր` ծրագ րի ըն-
դու նու մից  11 տա րի ան ց, ա ռա վե լա պես դրանց կի րարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ ար դյու նա-
վետ մե խա նիզմ նե րի և ռե սուրս նե րի բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով18:  

Ինչ վե րա բե րում է ե րե խայի ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող օ րենսդ րու թյան կի րար կումն ա պա-
հո վող մար մին նե րի ան կա տա րու թյա նը և այդ ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված օ րենսդ րա կան բա-
րե փո խում նե րին, ա պա կա րե լի է փաս տել, որ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 18 12 2003թ -ի թիվ 1745-Ն  
ո րոշ մամբ մատ նանշ ված այս խն դիրն, ը ստ է ու թյան, ա ռայ սօր չի ստա ցել իր լի ար ժեք լու ծու-
մը, չնա յած այս ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վել են մի շարք օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ներ:  Այս 
հան գա մանքն ըն դուն վել է նաև ՀՀ Կա ռա վա րու թյան կող մից:  2012 թվա կա նին ՀՀ Կա ռա-
վա րու թյան թիվ 1694-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված ՀՀ-ո ւմ ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան  2013-2016 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրագ րով, ը ստ է ու թյան, ար ձա նագր վել 
են ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում ա ռանց քային դե րա կա տա րում 
ու նե ցող խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նե ու թյան ա նար-
դյու նա վե տու թյու նը, Ե րե խայի ի րա վունք նե րի  պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վի 

18 Այսպես, թեև ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքով ներդրվեց խնամատար ընտանիքի ինստիտուտը, սակայն լրացուցիչ 
բյուջետային հատկացումներ չնախատեսելու հետևանքով խնամատար ընտանիքների թիվն այս ինստիտուտի 
ներդրումից  ի վեր փոփոխության չի ենթարկվել: Ըստ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2013թ.ի տարեկան 
զեկույցի`  ՀՀում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացմանը նպաստող գործոնները բացակայում են: 
Մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների խնդիրների լուծման նպատակով ստեղծվել են որոշակի ինստիտուցիոնալ 
մեխանիզմներ, ցերեկային կենտրոններ, սակայն առկա չեն երկարաժամկետ ծրագրեր, որոնք անհրաժեշտության 
դեպքում ամենօրյա աշխատանք կտանեն նման երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ, չկա արդյունավետ 
համագործակցություն պետական իրավասու բոլոր այն մարմինների միջև, որոնք պատասխանատվություն են կրում 
երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար: Արդյունավետ միջոցներ չեն ձեռնարկվում մարզերում առկա 
մուրացիկ երեխաների հայտնաբերման և աջակցության նպատակով: Հայաստանի վերաբերյալ 2013թ. հաստատված 
եզրափակիչ հետևություններով ՄԱԿի Երեխայի իրավունքների կոմիտեն հատուկ անհանգստություն է արտահայտել 
փողոցներում մուրացիկ երեխաների թվի աճի վերաբերյալ: Առաջադիմական են 2014թ. դեկտեմբերին Ազգային 
ժողովի կողմից “Հանրակրթության մասին” ՀՀ օրենքում ընդունված փոփոխությունները, որոնց համաձայն, 
մինչև 2025 թվականի օգոստոսի 1ը ՀՀում ներդրվում է համընդհանուր ներառական կրթության համակարգ։ 
Այնուամենայնիվ, ներկայումս մի շարք գործող ներառական դպրոցներ փաստացի հարմարեցված չեն կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք  ունեցող երեխաների պահանջներին: «Պետական կենսաթոշակների 
մասին» ՀՀ օրենքով չի նախատեսվել առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին սոցիալական կենսաթոշակի 
իրավունք տալու վերաբերյալ դրույթ, ինչպես, որ սահմանված է եղել Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2004
2015 թվականների ազգային ծրագրով: Համապատասխան դրույթի նախատեսման անհնարինությունը ՀՀ 
օրենսդրությամբ պայմանավորվել է վեջինիս` ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի և «Պետական կենսաթոշակների մասին» 
ՀՀ օրենքի հետ հակասություններ ունենալու հանգամանքով:  “Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին” ՀՀ 
օրենքով սահմանափակվում է էրոտիկ բնույթի հեռուստառադիոհաղորդումների և սարսափ ու ակնհայտ բռնություն 
պարունակող ֆիլմերի, ինչպես նաև անչափահասների առողջության, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, 
դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումների հեռարձակումը, 
սակայն գործնականում այս սահմանափակումը հաճախ  հնարավոր չէ կիրառել` նման հաղորդումների որոշման 
չափորոշիչների սահմանված չլինելու հետևանքով:
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գոր ծու նե ու թյան թե րու թյուն նե րը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 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 
կող մից մի շարք ա ռում նե րով գոր ծու նե ու թյան ոչ ար դյու նա վետ լի նե լը19: 

2013թ -ին հաս տատ ված եզ րա փա կիչ հետ ևու թյուն նե րով Կո մի տեն ող ջու նել է ե րե խայի 
ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող օ րենսդ րա կան ակ տե րի ըն դու նու մը, սա կայն մտա հո գու թյուն է 
հայտ նել դրանց՝ տա րի նե րի հե տաձգ մամբ ըն դուն ման վե րա բե րյալ:  Մի ա ժա մա նակ Կո մի-
տեն մտա հո գու թյուն է հայտ նել ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում գոր ծող օ րենք նե րի 
ան բա վա րար կի րառ ման մա կար դա կի վե րա բե րյալ20: 

ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի (ՄԻՊ) 2013թ -ի զե կույ ցով ար ձա նագր վել է, որ 
չնա յած ի րա վա կան բո լոր կար գա վո րում նե րի նա խա տես մա նը` ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
ա պա հով ման ո լոր տում առ կա են բազ մա թիվ խն դիր ներ, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են օ րենսդ-
րու թյան կի րառ ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րի բա ցա կա յու թյամբ, ան հրա ժեշտ ֆի նան-
սա կան և այլ ռե սուրս նե րի ներդր ման և ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում առ կա խն դիր նե րով21: 

19 ՀՀ Կառավարության 18.12.2013թ.ի թիվ 1745Ն  որոշում:
20 Հայաստանի երրորդ և չորրորդ պարբերական հաշվետվությունների եզրակացնող դիտարկումներ, 

ընդունվել է Երեխաների իրավունքների հանձնաժողովի կողմից 63րդ նիստին (27 մայիս – 14 հունիս 2013):
21  ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը` 2013 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների 

պաշտպանի գործունեության և երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման 
մասին, http://www.pashtpan.am/։
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2008թ -ի ՄԱԿ-ի ման կա կան հիմ նադ րա մի կող մից ի րա կա նաց վել է հե տա զո տու թյուն22, 
ո րի նպա տակ նե րից է ե ղել Կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րին ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հա տու մը: Հե տա զո տու թյամբ ամ րագր վել է, որ ՀՀ օ րենսդ-
րու թյու նը ե րե խա նե րի և ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյան մա սով բա վա կա նա չափ ա ռա ջա դեմ 
է, այ նո ւա մե նայ նիվ օ րենք նե րի մեծ մա սը մնում է թղ թի վրա, ի սկ ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
խախ տում նե րը շա րու նա կում են կրել պար բե րա կան բնույթ: 

2012թ -ի ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ին 45 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մից պատ րաստ ված այ լընտ րան քային զե կույ ցով ներ կա յաց վել են «Ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ային ՀՀ օ րենսդ րու թյան ան հա մա պա տաս խա-
նու թյան խն դիր ներ, այդ թվում` կապ ված ըն տա նի քում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան բա վա րար ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յու թյան հետ:, Մաս նա վո րա պես ը նդ գծ վել է, որ 
Ըն տա նե կան օ րենսգր քով սահ ման ված դրույթն առ այն, որ պետք է բա ցառ վի ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ քա մահ րա կան, դա ժան, կո պիտ, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը նսե մաց-
նող վե րա բեր մուն քը, վե րա ցա կան է և տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս: ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգ քով սահ ման ված հան ցա կազ մե րը չեն ա պա հո վում ֆի զի կա կան ու ժի գոր-
ծադր ման  նվա զա գույն աս տի ճա նի պա րա գա յում ա րար քը որ պես քրե ա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն ո րա կե լու հնա րա վո րու թյուն: Այ լընտ րան քային զե կույ ցով ար ձա նագր վել է նաև, որ ո ՛չ 
օ րենսդ րու թյան և ո ՛չ էլ ի րա վա կի րառ մա կար դա կում ՀՀ-ո ւմ գոր ծող ար դա րա դա տու թյան 
հա մա կար գը հաշ վի չի առ նում ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով քն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը23: 

 Օ րենսդ րա կան խն դիր նե րի շար քում ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 2013թ  տա-
րե կան զե կույ ցով նշ վել է նաև, որ օ րենսդ րա կան բա ցե րի, ի նչ պես նաև ձևա վոր ված ի րա վա-
կի րառ պրակ տի կայի հետ ևան քով ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան լուրջ հիմ-
նախն դիր ներ են ա ռա ջա նում ծնող նե րի միջև առ կա վե ճե րի դեպ քում: Ար ձա նագր վել են մի 
շարք դեպ քեր, ե րբ դա տա րա նի վճ ռով ե րե խայի խնամ քը հանձն վում է ծնող նե րից մե կին, 
սա կայն Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի կող-
մից չեն ա պա հով վում դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը: Հս տակ ի րա վա կան կար գա վո րում 
չու նեն նաև այն դեպ քե րը, ե րբ չկա դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ ե րե խայի խնամ քը 
ծնող նե րից որ ևէ մե կին հանձ նե լու վե րա բե րյալ, սա կայն նրան ցից մե կը թույլ չի տա լիս ե րե-
խային շփ վել մյուս ծնո ղի հետ24:

ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ, ը ստ է ու թյան, նա խա տես ված չեն վե րահս կո ղու թյան մե խա նիզմ ներ` 
խնա մա տար ըն տա նիք հանձն ված ե րե խա նե րի, որ դեգր ված ե րե խա նե րի, ի նչ պես նաև այն 
ե րե խա նե րի հե տա գա խնամ քի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ, ո րոնք գտն վում են խնա մա կա-
լու թյան կամ հո գա բար ձու թյան ներ քո25: Այս ո ւղ ղու թյամբ ներ կա յում ի րա կա նաց վում են աշ-
խա տանք ներ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից նոր ըն տա նե կան օ րենսգր-
քի մշակ ման գոր ծըն թա ցում, մշակ վում են նաև կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի նա խագ ծեր, 
ո րոնք ո ւղղ ված են այս վե րահս կո ղու թյան մե խա նիզմ նե րի սահ ման մա նը26: 

22 Տարբեր իրավական համակարգերում Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիային վերաբերող 
օրենսդրական բարեփոխում: Ազգային դեպքերի ուսումնասիրություն. Հայաստան, Բարբադոս և Գանա, 2008։ 

23 «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿի կոնվենցիայի կատարման 3րդ և 4րդ մշտական միասնական 
զեկույցներ.  Հայաստանի հանրապետության այլընտրանքային զեկույց,  http://www.wvarmenia.am/en/publication 

24 Տարեկան զեկույց` 2013 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության 
և երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին, http://www.pashtpan.am/, 
հարցազրույցի արդյունքներ. ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամի հետ:

25 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երեխաների 
հիմնահարցերի բաժնի ներկայացուցչի հետ։

26 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երեխաների 
հիմնահարցերի բաժնի ներկայացուցչի հետ։
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Ըն դուն վող օ րենք նե րի, ռազ մա վա րու թյուն նե րի և ծրագ րե րի՝ 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հա տում 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի վրա` նոր ըն դուն վող ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի ազ դե-
ցու թյան գնա հատ ման պա հանջ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ, թեև  «Ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված է ի րա վա կան ակ տե րի կար գա վոր ման ազ-
դե ցու թյան գնա հատ ման պա հանջ մի շարք բնա գա վառ նե րում: Այս պես, ազ դե ցու թյան գնա-
հատ ման պար տա դիր պա հանջ է նա խա տես ված ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
հա մար ա ռա ջա ցող վար չա րա րու թյան հետ կապ ված ծախ սե րի, բնա պահ պա նա կան, սո ցի ա-
լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, տն տե սա կան, նե րա ռյալ` փոքր և մի ջին ձեռ նար կա տի րու թյան, 
մր ցակ ցու թյան, հա կա կո ռուպ ցի ոն, բյու ջե տային բնա գա վառ նե րում27: Չնա յած վե րոգ րյալ 
բնա գա վառ նե րից մի մա սի, օ րի նակ՝ սո ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան բնա գա վառ նե րի վրա 
ազ դե ցու թյան շր ջա նակ նե րում, ե րե խայի ի րա վունք նե րի վրա ազ դե ցու թյան հետ ևանք նե րը  
ևս պետք է են թա կա լի նեն  գնա հատ ման, այ նո ւա մե նայ նիվ ա ռանձ նաց ված ե ղա նա կով մի-
այն ե րե խայի ի րա վունք նե րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հատ ման պա հանջ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված չէ: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան և նրան են թակա պե տա կան կա ռա
վար ման այլ մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կերպ  ման կար գը սահ մա նե լու մա սին ՀՀ 
Նա խա գա հի 18.07.2007թ.ի թիվ ՆՀ174Ն հրա մա նագ րով նա խա տես ված է, որ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վի նոր
մա տիվ բնույ թի ո րո շում նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հրա մա նագ րե
րի և կար գադ րու թյուն նե րի,  Կա ռա վա րու թյան և վար չա պե տի ո րո շում նե րի նա խագ ծե րը 
պետք է հա մա ձայ նեց վեն մյուս շա հագր գիռ մար մին նե րի հետ:   ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա
լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն` 
բո լոր ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ե րե խայի/ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյան 
ո լոր տին, են թարկ վում են նա խա րա րու թյան կող մից ազ դե ցու թյան գնա հատ ման28: Մար դու 
ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող օ րենք նե րի նա խագ ծե րը նախ քան կա
ռա վա րու թյուն ներ կա յաց նելն ու ղարկ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար դու ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նին` կար ծի քի29: ՀՀ վար չա պե տի 28.12.2012թ.ի թիվ 1295Ն ո րոշ ման 
հա մա ձայն`  ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վը քն
նար կում է ե րե խայի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տի հա րա բե րու թյուն
նե րը կար գա վո րող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րը և դրանց մա սին տա լիս 
եզ րա կա ցու թյուն: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ առ կա 
բա ցե րը և օ րենսդ րու թյան կի րառ ման ար դյու նա վետ մե խա նիզմ նե րի բա ցա կա յու թյու նը վկա
յում է այն մա սին, որ ե րե խայի ի րա վունք նե րի ազ դե ցու թյան գնա հա տու մը պատ շաճ չի ի րա
կա նաց վում կամ հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ մար մին նե րի ա ռա ջար կու թյուն նե րը պատ
շաճ ձևով հաշ վի չեն ա ռն վում ո րո շում կա յաց նող մար մին նե րի կող մից:     

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա պար փակ 
ազ գային ռազ մա վա րու թյուն

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն` ե րե խայի ի րա վունք նե
րի  պաշտ պա նու թյան աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան տա րե կան ծրագ րե րով սահ ման ված ժամ կետ նե րում և կար գով: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ա ռա ջին ռազ մա վա րա
կան ծրա գիրն ըն դուն վել է  18.12.2003թ.ին:  ՀՀ Կա ռա վա րու թյան թիվ 1745Ն  ո րոշ մամբ 

27 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 27.1։ 
28 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երեխաների 

հիմնահարցերի բաժնի ներկայացուցչի հետ:
29 ՀՀ Նախագահի 18.07.2007թ.ի թիվ ՆՀ174Ն հրամանագիր, կետ 42։
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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 20042015 թթ. ազ գային ծրա գի րը» և ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի
ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը:   Ծրագ րի մշակ ման նպա տա կով 2001թ.ին  ստեղծ վել է  
միջ գե րա տես չա կան հան րա պե տա կան հանձ նա ժո ղով և աշ խա տան քային խումբ, ո րի կազ
մում ը նդ գրկ վել են նաև ո րոշ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
(«Իմ ի րա վուն քը», «Օր րան», « Հույ սի կա մուրջ», «Ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան պահ պան ման 
ա սո ցի ա ցի ա», «Ա ռա ջի նը ե րե խա նե րին»)30:

20042015թթ. ռազ մա վա րա կան ծրագ րի մի ջո ցա ռում նե րի ցան կի ու սում նա սի րու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ցան կով սահ ման ված 76 մի ջո ցա ռում նե րից 70ը պա հան ջել են ֆի նան
սա վո րում: Ֆի նան սա վո րում պա հան ջող 76 մի ջո ցա ռում նե րից կամ ծրագ րե րից մի այն 28ն 
է նա խա տե սել ֆի նան սա վո րում բա ցա ռա պես պե տա կան բյու ջե ից: Մյուս մի ջո ցա ռում նե րի 

30 Որպես երեխայի իրավունքների պաշտպանության ազգային ծրագրի ուղղություններ են սահմանվել 
օրենսդրության կատարելագործումը, առողջապահությունը, սոցիալական ապահովությունը, կրթությունը, հանգիստը, 
ժամանցը և մշակութային կյանքը, իրավախախտումները և արդարադատությունը, վերահսկման մեթոդները և 
հետագա գործողությունները, հասարակական կազմակերպությունների կողմից արված առաջարկությունները: 
Ծրագրով սահմանվել է երեխայի իրավունքները կարգավորող` Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի 
համեմատական վերլուծության կատարման վերաբերյալ դրույթ՝ հստակ իրավական ակտերի մատնանշմամբ, իսկ  
երեխայի իրավունքների ոլորտում ՀՀ օրենսդրությունը կատարելագործելու միջոցառումը, ըստ ժամանակացույցի, 
նախատեսվել է 20042015թթ.ի համար: 
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դեպ քում որ պես ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նա խա տես ված են ե ղել կամ մի ջազ գային կազ
մա կեր պու թյուն ներն ու տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, կամ պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց
նե րը սահ ման վել են որ պես հա մա տեղ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր:  20042015 թթ. ռազ մա
վա րա կան ծրագ րի ըն դուն մամբ պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում հիմն վեց ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կար գը, կա տար վե ցին ե րե խա նե րի սո
ցի ա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, կր թա կան, մշա կու թային ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր մանն 
ո ւղղ ված օ րենսդ րա կան բա րե փո խում ներ, ի րա կա նաց վե ցին ե րե խա նե րի տար բեր հիմ նախն
դիր նե րին վե րա բե րող մի շարք ծրագ րեր31: Նա խա տես վել է նաև լրա ցու ցիչ մո նի տո րինգ ան
ցկաց նե լու և ե րե խայի ի րա վունք ներն ար դյու նա վետ պաշտ պա նե լու նպա տա կով հիմ նել ե րե
խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կա ռույց: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նա խա տես ված ծրագ րե րը 
և մի ջո ցա ռում նե րը մի շարք դեպ քե րում պատ շաճ չեն ի րա կա նաց վել, ի սկ ներդր ված ե րե
խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կար գը մի շարք աս պեկտ նե րով 
գոր ծել է ոչ ար դյու նա վետ:

2003թ.ին ըն դուն վել է նաև աղ քա տու թյան  հաղ թա հար ման  ռազ մա վա րա կան ծրա գի
րը, ո րով որ դեգր վեց սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան հար ցում ե րե խա նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյան 
սկզ բուն քը: « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան 20042015 թթ. ազ գային ծրագ րով» նա խա տես ված նպա տակ նե րից են ե ղել ե րե խա նե
րի վի ճա կի բա րե լա վու մը և ե րե խա նե րի կեն սա պա հով ման հա մար ի րա կան նա խադ րյալ նե րի 
ստեղ ծու մը: Այս նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման գնա հա տու մը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև 
ման կա կան աղ քա տու թյան ցու ցա նիշ նե րի հի ման վրա: 

ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան կող մից հրա պա րակ ված` « Հա յաս տա նի սո
ցի ա լա կան պատ կե րը և աղ քա տու թյու նը, 2014» վի ճա կագ րա կան վեր լու ծա կան զե կույ ցով, 
ը ստ 2013թ.ի տնային տն տե սու թյուն նե րի կեն սա պայ ման նե րի ամ բող ջաց ված հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րի, ար ձա նագր վել են հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րը. 

Ա ղյու սակ 2: Ման կա կան աղ քա տու թյան ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կան   
2008-2013թթ.-ին (տո կոս նե րով)

Ծայ րա հեղ աղ քատ Աղ քատ Ոչ աղ քատ

2008թ 1 6 29 8 70 2
2009թ 3 8 35 7 64 3
2010թ 3 7 41 4 58 6
2011թ 4 7 41 9 58 1
2012թ 3 3 36 2 63 8
2013թ 3 3 37 3 62 7

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 2012 և 2013թթ.ին  ծայ
րա հեղ աղ քատ ե րե խա նե րի թվային հա րա բե րակ ցու թյու նը մնա ցել է ան փո փոխ (3.3), ի սկ 
աղ քատ ե րե խա նե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյու նը 2013թ.ին ա ճել է 2012թ.ի հա մե մա
տու թյամբ 1.1 տո կո սով: Հետ ևա բար, այս ցու ցա նիշ նե րի հա մա տեքս տում ման կա կան աղ քա
տու թյան հաղ թա հար ման կամ նվա զեց ման ո ւղ ղու թյամբ ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի ար դյու
նա վե տու թյու նը չի կա րող բարձր գնա հատ վել:

« Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն բաց հա սա րա կու թյան» նա խա ձեռ նու թյան կող մից 2012թ.ին  
ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ներ կա յաց ված զե կույ ցով ար ձա նագր վել է, որ գործ
նա կա նում 20042015 թթ.ի ազ գային ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար որ ևէ լուրջ ներդ րում 

31 ՀՀ Կառավարության 13  նոյեմբերի 2014 թվականի  թիվ  1273 – Ն որոշում:
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չի կա տար վել32, այդ ծրագ րի ի րա կա նա ցումն ա ռա վե լա պես հիմն ված է ե ղել տար բեր մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռաջ նայ նու թյուն նե րի և այդ նպա տակ նե րի հա մար նրանց 
կող մից  կա տար ված ներդ րում նե րի վրա: ՄԱԿի ման կա կան հիմ նադ րա մի կող մից ար ված 
դի տար կում նե րի հա մա ձայն` 20042015 թթ. ազ գային ծրագ րով նա խա տես ված մի ջո ցա ռում
նե րից  ի րա կա նաց վել է մի այն 30 տո կո սը33:

ՀՀ Կա ռա վա րու թյու նը թիվ 1694Ն ո րոշ մամբ 2012 թ.ին հաս տա տել է « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան  20132016 թթ. ռազ
մա վա րա կան ծրա գի րը» և դրա ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը34: Ռազ
մա վա րա կան ծրագ րով հաս տատ ված ցան կով սահ ման ված 84 մի ջո ցա ռում նե րից 22ը ֆի
նան սա վո րում չի պա հան ջում, մնա ցած 62 մի ջո ցա ռում նե րից կամ ծրագ րե րից մինչև 25ի 
հա մար է սահ ման ված ֆի նան սա վո րում, բա ցա ռա պես ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րից: 
ՄԱԿի ման կա կան հիմ նադ րա մի կող մից ար ված դի տար կում նե րի հա մա ձայն` ռազ մա վա րա
կան ծրագ րով (20132016թթ.) և մյուս բո լոր ծրագ րե րով նա խա տես ված` ֆի նան սա կան մի ջոց
ներ պա հան ջող մի ջո ցա ռում նե րից շա տե րը Կա ռա վա րու թյան կող մից պլա նա վոր վում  են այլ 
աղ բյուր նե րի հաշ վին: Սա ի նք նին վկա յում է այն մա սին, որ ծրագ րե րի մեծ մա սը գտն վում է 
ռիս կային խմ բում35:  

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան 2013թ.ի գոր ծու նե ու թյան 
հաշ վետ վու թյան հա մա ձայն` 2013թ.ին ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տի 
բա րե փո խում ներն ո ւղղ ված են ե ղել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան  20132016 թթ. ռազ մա վա րա կան ծրագ րով» նա խա տես ված մի
ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մա նը: Նա խա րա րու թյան հա մա կար գի 6 ման կատ նե րում ի րա կա
նաց վել է ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած շուրջ 731 ե րե խայի խնամք, ո րից 506ը` մաս
նա գի տաց ված ման կատ նե րում, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի 750 
ե րե խա նե րի խնամք` ե րե խա նե րի խնամ քի ու պաշտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ 7 հաս տա տու
թյու նում, ի սկ ե րե խա նե րի ցե րե կային հո գա ծու թյան 3 կենտ րոն նե րում ռիս կային խմ բի շուրջ 
300 ե րե խայի և նրանց ըն տա նիք նե րին տրա մադր վել են ծա ռա յու թյուն ներ: Նա խա րա րու թյան 
և «Ա ռա վոտ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան միջև կնք ված պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 
2013թ.ին հաս տա տու թյուն նե րից 25 ե րե խա վե րա դար ձել է կեն սա բա նա կան ըն տա նիք, 25 
ե րե խայի մուտք հաս տա տու թյուն կան խար գել վել է: « Պե տա կան ա ջակ ցու թյուն ՀՀո ւմ ման
կա կան խնա մա կա լա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նա վարտ նե րին» ծրագ րով նա խա
տես ված մի ջո ցա ռում նե րի շր ջա նակ նե րում նա խա րա րու թյան և « Հայ օգ նու թյան մի ու թյուն» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան հետ հա մա տեղ 2013թ.ին ա ջակ ցու թյուն է ցու ցա բեր վել 
17 շա հա ռո ւի: Ի րա կա նաց վել է «Խ նա մա տար ըն տա նի քի ի նս տի տու տի ներդ րում» ծրա գի րը, 
ը ստ ո րի ման կա տան 16 ե րե խա խնամ վում է 15 ըն տա նի քում36:

 ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տեն, ան դրա դառ նա լով 2013-2016 թթ. ռազ մա-
վա րա կան ծրագ րին և այլ ծրագ րե րին ու ռազ մա վա րու թյուն նե րին, ար ձա նագ րել է, որ 
ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը և այլ ռազ մա վա րու թյուն նե րը ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի 
սղու թյան խն դիր ու նեն և մեծ մա սամբ կախ ված են մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ֆի նան սա վո րու մից: Կո մի տեն ափ սո սանք է հայտ նել առ այն, որ նման ծրագ րե րի և ռազ-
մա վա րու թյուն նե րի ա ռա ջըն թա ցի պար բե րա կան գնա հա տում չի ի րա կա նաց վում: Կո մի-

32 Նեկայացված է ՄԱԿի երեխայի իրավունքների  կոմիտեին (նախքան 62րդ և 63րդ նախասեսիոն 
աշխատանքային խմբերում Հայաստանի 3րդ և 4րդ պարբերական զեկույցների քննարկումը, հոկտեմբերի 812, 
2012), «Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնություն։

33 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՄԱԿի մանկական հիմնադրամի ներկայացուցչի հետ:
34 Երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում ընդունվել են նաև մի շարք այլ ծրագրեր 

և ռազմավարություններ, այդ թվում` «Կյանքի դժվարին իրավի ճակում գտնվող երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության բարեփոխումների 20062010 թվա կանների ռազմա վա րությունը», «Երեխաների խնամքի 
հարցերով զբաղվող հաստատությունների բարեփոխման պետական ռազմավարական ծրագիրը» և այլն: 

35 Նույն տեղում:
36 Առավել մանրամասն տե՛ս ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 2013թ. գոր ծու նե

ու թյան հաշվետվություն, http://www.mlsa.am/home/company.php?sec=report
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տեն հոր դո րել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը տրա մադ րել բո լոր ան հրա ժեշտ մարդ-
կային, տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան ազ գային ծրագ րի և այլ ռազ մա վա րու թյուն նե րի և ծրագ րե րի ար դյու նա վետ ի րա-
կա նաց ման հա մար:   

Հա մա կարգ ման, վե րահսկ ման և գնա հատ ման մշ տա կան 
մե խա նիզմ նե րի առ կա յու թյուն

ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 27.12.2012թ.ի թիվ 1694Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված` « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան  20132016թթ. ռազ մա վա
րա կան ծրագ րում» կա տար ված ի րա վի ճա կային վեր լու ծու թյամբ ար ձա նագր վել է, որ 2005թ.
ին ՀՀո ւմ ներդր ված` ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կարգն 
ու նի ի նս տի տու ցի ո նալկա ռուց ված քային ո րոշ թե րու թյուն ներ, ո րոնք է ա կա նո րեն ազ դում են 
այդ բնա գա վա ռում վար վող քա ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա: 
•	 Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի բարձ րա գույն օ ղա կի` միջ գե րա

տես չա կան սկզ բուն քով կազմ ված 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 կրում է խորհր դակ ցա կան և ե րաշ խա վո րա կան բնույթ, 
աշ խա տանք նե րը կազ մա կերպ վում են քն նար կում նե րի կար գով` ա ռանց քն նարկ ման են
թա կա հար ցե րի խոր և բազ մա կող մա նի մաս նա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի: 

•	 Ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի մի ջին օ ղա կը` 2006թ.ից ՀՀ 
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 րը ևս մի շարք ա ռում նե րով չեն կա րո ղա նում ա պա հո վել ար
դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն, քա նի որ ու նեն փոք րա թիվ աշ խա տող ներ, տե ղա կայ ված են 
մի այն մարզ պե տա րան նե րում (Եր ևա նում` քա ղա քա պե տա րա նում), ու նեն գոր ծա ռու թային 
կրկ նու թյուն ներ, գրե թե չեն ի րա կա նաց նում ե րե խա նե րին տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե
րի տա րած քային պլա նա վոր ման ու այդ ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր ման գոր ծըն թաց
նե րի հա մա կարգ ման ի րա վա սու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ա ջակ ցո ղա կան ո ւղ ղորդ ման և 
վե րահս կո ղա կան, այդ թվում` մո նի թո րին գի ու գնա հատ ման գոր ծա ռույթ նե րը:

•	 Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը, այդ թվում` դրանց ա ռըն թեր ձևա
վոր վող խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով նե րը կազմ ված են հա
սա րա կա կան հի մունք նե րով աշ խա տող 58 ան ձան ցից, ո րո շում նե րի մեծ մա սը կա յաց
վում է ա ռանց կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խայի կամ նրա ըն տա նի
քի հիմ նախն դիր նե րի խոր քային ու սում նա սի րու թյան և հե տա գա հետ ևո ղա կան աշ խա
տան քի37:
2012թ.ին ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ին 45 հա սա րա կա կան կազ մա կեր

պու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց ված այ լընտ րան քային զե կույ ցով ևս բարձ րաց վել են ե րե
խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կար գի խն դիր նե րը: Նշ վել է, 
որ ազ գային հանձ նա ժո ղովն իր նիս տե րը հրա վի րում է ան կա նոն հա ճա խա կա նու թյամբ, 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյունն ան բա վա րար է, աշ խա տան
քային ծրա գի րը և հս տակ օ րա կար գը բա ցա կա յում են: Այ լընտ րան քային զե կույ ցով բարձ
րաց վել է նաև մարզ պե տա րան նե րում գոր ծող ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա

37 Ունենալով առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին ինքնուրույն հայտնաբերելու, նրանց մասին հոգ 
տանելու, նրանց հաշվառումը վարելու, խնամքի կազմակերպման և իրականացման հարցերով հատուկ դպրոցների ու 
երեխաների խնամքի ու պաշտպանության այլ հաստատությունների հետ համագործակցելու կանոնադրական խնդիր` 
վերջիններս չունեն համապատասխան ռեսուրսներ` դրանց պատշաճ իրականացումն ապահովելու համար, գրեթե 
չեն իրականացվում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովներին վերապահված երեխաների խնամքի 
կազմակերպման, ինչպես նաև տեսակցությունների սահմանման վերաբերյալ իրարից անջատ ապրող ծնողների 
միջև առաջացած վեճերը, գույքային խնդիրները, խնամակալի թեկնածությունը և այլ հարցեր դատական կարգով 
լուծելու  գործառույթները,  խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովները գործնականում չեն վերահսկում 
խնամակալության տրված երեխաների իրավունքների պաշտպանության հետագա կազմակերպումը խնամակալի 
կողմից, խնամակալ նշանակելիս հիմնականում խնամակալ ընտանիքի կարողությունների խոր գնահատում չեն 
իրականացնում, ինչի պատճառով երեխաները հաճախ հայտնվում են գիշերօթիկ հաստատություններում։
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վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին նե րի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը: Մաս
նա վո րա պես, նշ վել է, որ բա ժին նե րը հան դի սա նում են մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի 
կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում և գտն վում են աշ խա տա կազ մի են թա կա յու թյան տակ, 
մինչ դեռ, որ պես ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջին օ ղակ, պետք է վե րա
նայ վի նրանց կար գա վի ճա կը: Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով ներն 
այ լընտ րան քային զե կույ ցով մատ նանշ վել են որ պես ե ռաս տի ճան հա մա կար գի ա մե նա
թույլ օ ղակ, ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը կրում է ձևա կան  բնույթ: Զե կույ ցում ման րա մասն 
նա խանշ վել են հանձ նա ժո ղով նե րի թե րու թյուն նե րը և ներ կա յաց վել են հս տակ ա ռա ջար
կու թյուն ներ:

« Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն բաց հա սա րա կու թյան» նա խա ձեռ նու թյան կող մից ՄԱԿի 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ին 2012թ.ին  ներ կա յաց ված զե կույ ցով ար ձա նագր վել է, որ 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից կա յաց վող ո րո շում նե րի 
մեծ մա սը կա յաց վում է, լա վա գույն դեպ քում, ե րե խային կամ ծնո ղին մեկ ան գամ տես նե լուց 
հե տո` ա ռանց որ ևէ խոր քային ու սում նա սի րու թյան և հե տա գա հս կո ղա կան աշ խա տան քի կա
տար ման: 

Վորլդ Վիժն Հա յաս տան կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցուց չի դի տար կում նե րի հա մա ձայն` 
հաշ վի առ նե լով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նե ու թյան 
թե րու թյուն ներն ու խն դիր նե րը, ա ռա վել նա խընտ րե լի է աշ խա տան քը սո ցի ա լա կան ին տեգր
ված ծա ռա յու թյուն նե րի հետ։ Այս հա մա տեքս տում կազ մա կեր պու թյան հա մար ա ռաջ նա հերթ 
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է հա մայնք նե րում սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի, այն է` դեպք վա րող նե րի ի նս տի տու տի ներդ
րումն ու դե րի բարձ րա ցու մը38:

 ՄԱԿ-ի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տեն իր կող մից 2013թ.-ին հաս տատ ված եզ րա-
փա կիչ հետ ևու թյուն նե րով, ող ջու նե լով 2005թ.-ին հա մա կար գող մարմ նի ստեղ ծու մը, մի-
ա ժա մա նակ ամ րագ րել է, որ ազ գային հանձ նա ժո ղո վը բա վա րար չա փով ար դյու նա վետ չի 
ի րա կա նաց նում հա մա կարգ ման գոր ծա ռույ թը: Կո մի տեն մտա հո գու թյուն է հայտ նել նաև 
նա խա րա րու թյուն նե րի և մար զային ու տե ղա կան մա կար դակ նե րում հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ան բա վա րար հա մա կարգ ման  խնդ րի շուրջ: Ա ռա ջարկ վել է 
ձեռ նար կել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ազ գային հանձ նա ժո ղո վին բա վա րար լի ա զո րու թյուն-
նե րով և մարդ կային, տեխ նի կա կան և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րով ա պա հո վե լու ո ւղ ղու-
թյամբ: 

Ն շենք, որ ՀՀ վար չա պե տի 2012թ.ի դեկ տեմ բե րի 28ի N 1295Ն ո րոշ մամբ ու ժը կորց րած 
է ճա նաչ վել 2005թ.ի թիվ 835Ն ո րո շու մը ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ նա
ժո ղով ստեղ ծե լու, հանձ նա ժո ղո վի կա նո նադ րու թյու նը և ան հա տա կան կազ մը հաս տա տե լու 
մա սին, և հաս տատ վել է  ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վի նոր կազմ, 
որ տեղ ը նդ գրկ վել են նաև մի շարք հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ: Ազ գային հանձ
նա ժո ղո վի նոր կազ մը ա ռա վել ա ռա ջա դի մա կան է նախ կին կազ մի հա մե մա տու թյամբ, ո րում 
նե րառ ված չէ ին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Կա նո նադ րու
թյամբ սահ ման ված` ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան պե տա կան ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման մշ տա դի տարկ ման գոր ծա ռույ թի առ կա յու թյու նը և այդ նպա տա կով աշ խա
տան քային խմ բի ստեղ ծու մը ևս դրա կան ա ռա ջըն թաց է նա խորդ կար գա վոր ման հա մե մա
տու թյամբ, սա կայն մնա ցյալ կար գա վոր ման մա սով, ը ստ է ու թյան, փո փո խու թյուն ներ չեն 
նա խա տես վել և այդ ա ռու մով ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ի մտա հո գու թյուն նե րը 
դեռևս մնում են ար դի ա կան: 

Բյու ջե տային հատ կա ցում ներ

 ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տեն 2013թ.ի հու լի սին հաս տատ ված եզ րա փա կիչ 
հետ ևու թյուն նե րով մտա հո գու թյուն է հայտ նել ա ռող ջա պա հու թյան և կր թու թյան բնա գա վառ
նե րում բյու ջե տային հատ կա ցում նե րի է ա կան նվա զեց ման (2007թ.ի 2.1 տո կո սից մինչև 1.5 
տո կո սի` 2012թ.ին և 2010թ.ի 3.2 տո կո սից մինչև 2.5 տո կո սի` 2012թ.ին), ի նչ պես նաև բյու
ջե տային գոր ծըն թա ցում ե րե խայի ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված մո տեց մանն ա ռնչ վող տե ղե
կատ վու թյան բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ: Կո մի տեն ա ռա ջար կել է Կա ռա վա րու թյա նը է ա
պես բարձ րաց նել կր թու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վառ նե րում բյու ջե տային հատ կա
ցում նե րի ծա վա լը, նա խա տե սել այն պի սի բյու ջե տային գոր ծըն թաց, ո րը նե րա ռում է ե րե խայի 
ի րա վունք նե րի հե ռան կա րային գոր ծո ղու թյուն նե րը և հատ կա ցում ներ է նա խա տե սում՝ սահ
մա նե լով հա մա պա տաս խան ցու ցիչ ներ, ի նչ պես նաև այս գոր ծըն թա ցի մշ տա դի տարկ ման և 
գնա հատ ման մե խա նիզմ ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս ա ռա ջար կու թյուն նե րը չեն ի րա գործ վել: 
Գոր ծառ նա կան դա սա կարգ մամբ` պե տա կան բյու ջե ի ծախ սե րի` ՀՆԱի նկատ մամբ տո կո
սային հա րա բե րակ ցու թյու նը 2013թ.ին,  ը ստ ՀՀ Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, ու նե ցել է հետ ևյալ պատ կե րը. ա ռող ջա պա հու թյուն` 1.5, կր թու
թյուն` 2.439:

« Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն բաց հա սա րա կու թյան» նա խա ձեռ նու թյան կող մից 2012թ.ին 
ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ներ կա յաց ված զե կույ ցով ան դրա դարձ է կա տար վել 
բյու ջե տային հատ կա ցում նե րի խնդ րին: Մաս նա վո րա պես, նշ վել է, որ բյու ջե տային հատ կա
ցում նե րի կամ քա ղա քա կա նու թյան ազ դե ցու թյան գնա հատ ման պրակ տի կա գրե թե առ կա չէ: 

38 Հարցազրույցի արդյունքներ. Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երեխաների պաշտպանության և կրթության ծրագ
րե րի ներկայացուցչի հետ:

39 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2014, http://www.armstat.am/file/doc/99489253.pdf
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Ե րե խա նե րի վի ճա կի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա մա կարգ 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան              
20132016 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրագ րում»40 որ պես ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան  հա մա կար գի  կար ևո րա գույն հիմ նախն դիր` նա խանշ վել է այդ հա մա կար
գի տե ղե կատ վա կան ա պա հով ման են թա հա մա կար գի ան կա տա րու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, 
ար ձա նագր վել է, որ տե ղե կատ վա կան ա պա հով ման են թա հա մա կար գը չի ը նդ գր կում ե րե
խա նե րի ի րա վունք նե րին ու սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյա նը վե րա բե րող բո լոր հար ցե րի մա
սին ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րի տի րույ թը, առ հա սա րակ նա խա տես ված չէ բնա ծին կամ 
ձեռք բե րո վի ա րատ ներ ու նե ցող, խոր մտա վոր թեր զար գա ցում, ի նչ պես նաև զու գակց ված 
տար բեր ֆի զի կա կան ա րատ ներ ու նե ցող, նյար դա բա նա կան և հո գե կան քրո նիկ խան գա
րում ներ, զար գաց ման հա պա ղում ներ, հո գե բա նա կան խն դիր ներ, բռ նու թյան են թարկ ված, 
բժշ կա սո ցի ա լա կան վե րա կանգն ման, խնամ քի, դաս տի ա րա կու թյան և կր թու թյան ա ռանձ նա
հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող, ի նչ պես նաև թրա ֆի քին գի են թարկ ված, ըն տա նի քում 
կոնֆ լիկտ ներ ու նե ցող, դա ժան վե րա բեր մուն քի են թարկ ված ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ 
տե ղե կու թյուն հա վա քե լը: Սահ ման ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող ո րոշ խմ բե րի 
ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ չնա յած նա խա տես ված է տվյալ նե րի հա վա քում, և կա հա մա պա
տաս խան ցու ցի չը, սա կայն այդ չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու 
ի րա վա սու թյուն ներ ու նե ցող մար մին նե րի կող մից ներ կա յաց վում են մի այն ո րո շա կի ցու ցա
նիշ ներ, և այդ չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող ե րե խա նե րը կամ ան տես վում են, կամ 
դաս վում են այլ խո ցե լի խմ բե րի ե րե խա նե րի շար քին:  Ե րե խա նե րի տար բեր խմ բե րի վե րա
բե րյալ գո յու թյուն ու նե ցող շտե մա րան նե րից շա տերն ու նեն ո րո շա կի թե րու թյուն ներ, քա նի որ 
ե ղած տվյալ նե րի մի մա սը շատ ը նդ հան րա կան է, ին չը թույլ չի տա լիս դրա նում տար բե րա կել 
սո ցի ա լա կան նպա տա կային ծրագ րե րի հա մար ան հրա ժեշտ են թա ցու ցա նիշ նե րը:  Ծրագ րով 
որ պես հիմ նախն դիր ա ռանձ նաց վել են մաս նա վո րա պես` դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի և դե
ռա հաս նե րի ա ճի, զար գաց ման, ա ռող ջա կան վար քագ ծի, հի վան դա ցու թյան վե րա բե րյալ տե
ղե կատ վու թյան, այդ թվում` տա րի քային և սե ռային կտր ված քով ա ռանձ նաց ված տվյալ նե րի 
կա նո նա վոր հա վա քագր ման հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը, կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րի ոչ ամ
բող ջա կան լի նե լը, ար դա րա դա տու թյան ո լոր տում ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման գոր ծըն թա ցում մի աս նա կան ցու ցիչ նե րի բա ցա կա յու թյու նը41:

 ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տեն 2013թ. հու լի սին հաս տատ ված եզ րա փա կիչ 
հետ ևու թյուն նե րով կր կին ան գամ ա ռա ջար կել է ՀՀ Կա ռա վա րու թյա նը մշա կել տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյան հա մա պար փակ հա մա կարգ` ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում ա ռա ջըն
թա ցի գնա հատ ման և Կոն վեն ցի այի ի րա գործ ման նպա տա կով ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ
ման հա մար:

« Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն բաց հա սա րա կու թյան» նա խա ձեռ նու թյան կող մից 2012թ.ին  
ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի տե ներ կա յաց ված զե կույ ցով ան դրա դարձ է կա տար վել 
նաև կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում գտն վող ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վաք
ման խնդ րին` ար ձա նագ րե լով, որ թեև այս բնա գա վա ռում առ կա է է լեկտ րո նային տե ղե կատ
վա կան բա զա, այս տվյալ նե րը հա վաք վում են ի նք նան պա տակ, դրանք չեն են թարկ վում վեր
լու ծու թյուն նե րի և չեն դր վում ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի մշակ ման 
հիմ քում: Առ կա չէ այս տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման և հա մա կարգ ման մե խա նիզմ` շա
հագր գիր պե տա կան մար մին նե րի միջև:

40 Հայաստանի Հանրապետության կառավա րության 27.12.2012թ.ի թիվ 1694Ն որոշում:
41 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Կառավա րության 27.12.2012թ.ի թիվ 1694Ն որոշումը:
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Մշ տա դի տարկ ման ան կախ մար մին ներ և մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի գրա սե նյակ

« Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին» ՀՀ օ րենքն ու ժի մեջ է մտել 01.01.2004թ.
ին, ո րով նա խա տես վել են մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի լի ա զո րու թյուն նե րը, ան կա խու
թյան ե րաշ խիք նե րը, գոր ծու նե ու թյան պայ ման ներն ու ե րաշ խիք նե րը: Այս պես, մար դու ի րա
վունք նե րի  պաշտ պա նը (այ սու հետ՝  Պաշտ պան) ան կախ և ան փո փո խե լի պաշ տո նա տար ան ձ 
է, ո րն ի րա կա նաց նում 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 կող մից  մար դու`  խախտ ված ի րա վունք նե րի  և ա զա տու թյուն նե րի  պաշտ
պա նու թյուն` ղե կա վար վե լով օ րի նա կա նու թյան, հա սա րա կա կան հա մա կե ցու թյան և սո ցի ա
լա կան ար դա րու թյան հիմ նա րար սկզ բունք նե րով:  Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հար ցե րով 
ա ռան ձին ան կախ հաս տա տու թյուն ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ: Պաշտ պա նի գլ
խա վոր խորհր դա կա նը պա տաս խա նա տու է հա տուկ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հար ցե րով 
հա մա կարգ ման աշ խա տան քի հա մար, մաս նա վո րա պես` զբաղ վում է ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
բնա գա վա ռում հա մա կար գային խն դիր նե րի վեր հան մամբ, դրանց լուծ ման նպա տա կով քայ
լեր ա ռա ջար կե լու, ի րա զեկ ման, պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի, գոր ծըն կեր հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան աշ խա տանք նե րով: 

Ե րե խա նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին հա ճախ չդի մե լու հան գա ման քը 
Պաշտ պա նի գլ խա վոր խորհր դա կա նի կող մից բա ցատր վել է ի րա զեկ ման պա կա սով, ի նչ պես 
նաև ա ռան ձին դեպ քե րում Պաշտ պա նի լի ա զո րու թյուն նե րի սահ մա նա փակ լի նե լու հան գա
ման քով: Խորհր դա կա նի կող մից բարձ րաց վել է նաև ռե սուրս նե րի պա կա սի խն դի րը, մաս
նա վո րա պես` նշե լով, որ մեկ ան ձի ռե սուր սը բա վա րար չէ ա րագ ար ձա գանք ա պա հո վե լու 
հա մար: Ը ստ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի տա րե կան զե կույ ցի` 2013թ.ին ե րե խա նե
րից ստաց վել է 50 բո ղոք, ո րոնք հիմ նա կա նում վե րա բե րել են սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան, 
կր թու թյան, ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վունք նե րին, ե ղել է նաև բո ղոք ե րե խայի ծնո ղի 
կող մից կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հետ կապ ված` դպ րո ցում դա սըն կեր նե րի և 
ու սու ցիչ նե րի կող մից ճն շում նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ: Խորհր դա կա նը նշել է նաև, որ առ
կա են բո ղոք ներ, ո րոնք ա նուղ ղա կի ո րեն են ա ռնչ վում ե րե խայի ի րա վունք նե րին և ներ կա յաց
ված թվի շր ջա նակ նե րում հաշ վարկ ված չեն42: ՄԱԿի ման կա կան հիմ նադ րա մի դի տար կում
նե րի հա մա ձայն` օմ բուդս մե նի հաս տա տու թյու նը կար ևոր գոր ծըն կեր է հան դի սա նում ի րենց 
հա մար43:

3.1.2. Ե րե խայի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ ու ա զա տու թյուն ներ.  
գրանց ման, ան վան ու քա ղա քա ցի ու թյան և  ի նք նու թյան  

պահ պան ման ի րա վունք

Ծ նունդ նե րի գրան ցում 

Ե րե խայի ծնն դի գրան ցումն ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի նրա ի րա վունք նե րի ի րա
կա նաց ման և պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման հա մար: «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» 
ՄԱԿի կոն վեն ցի այի 7րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 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: Ծնուն դը չգ
րանց ված ե րե խա նե րը գործ նա կա նում զրկ վում են ա ռող ջու թյան պահ պան ման, սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան և կր թու թյուն ստա նա լու տար րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից, ի նչ պես նաև 
ա ռա վել խո ցե լի են դառ նում բռ նու թյան և թրա ֆի քին գի են թարկ վե լու  տե սան կյու նից:

2009թ.ի սեպ տեմ բերդեկ տեմ բեր ա միս նե րին ծնն դյան գրան ցում չու նե ցող ե րե խա նե
րի վե րա բե րյալ Հայ օգ նու թյան մի ու թյան կող մից ի րա կա նաց ված սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րի հա մա ձայն` Եր ևա նում, Գե ղար քու նի քի և Շի րա կի մար զե րում 1330 
տնային տն տե սու թյուն նե րում ան ցկաց ված հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով 97 ըն տա նիք նե րում 

42 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցչի հետ:
43 Հարցազրույցի արդյունքներ. ՄԱԿի Մանկական հիմնադրամի ներկայացուցչի հետ:
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հայտ նա բեր վել է ծնն դյան պե տա կան գրան ցում չս
տա ցած 126 ե րե խա, ի սկ ման կա կան խնա մա կա լա
կան հաս տա տու թյուն նե րում ար ձա նագր վել է նման 
խն դիր ու նե ցող 19 ե րե խա։ 126 ե րե խա նե րից 35ը ծն
վել են տնային պայ ման նե րում, այլ ոչ` հի վան դա նո
ցում։ Ը ստ ծնն դյան վայ րի, 112ը Հա յաս տա նում է ծն
վել, 33ը՝ Հա յաս տա նից դուրս։ Ծնն դյան չգ րանց ման 
պատ ճառ նե րի 39.9 տո կո սը կապ ված է ե ղել ծնող
նե րի փաս տաթղ թե րի (գ րան ցում, ան ձնա գիր չու նե
նա լը) հետ, 13.8 տո կո սը պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
ծնուն դը գրան ցե լու հետ կապ ված փաս տաթղ թային 
քաշք շու կով, 12.5 տո կո սը՝ ըն տա նիք նե րի սո ցի ա
լա կան ծանր վի ճա կով, 9.8 տո կո սը՝ ծնո ղի բա ցա
կա յու թյամբ, ի սկ 9,7 տո կոս կազ մել են ան տար բեր 
ծնող նե րը։ 3.5 տո կո սը ե րե խայի ծնուն դը չգ րան ցե լը 
բա ցատ րել է գրանց ման հա մար ա նօ րի նա կան գու
մար ներ պա հան ջե լով, 1.3 տո կո սը՝ ծնուն դը գրան
ցե լու վե րա բե րյալ ան տե ղյա կու թյամբ, ի վեր ջո, 9.5 
տո կո սը նշել է այլ պատ ճառ ներ։ 

2012թ.ի ՄԱԿի ե րե խայի ի րա վունք նե րի կո մի
տե ին՝ 45 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
կող մից ներ կա յաց ված այ լընտ րան քային զե կույ ցով 
ար ձա նագր վել է, որ այ սօր Հա յաս տա նում գո յու թյուն 
ու նեն ե րե խա ներ, ով քեր չու նեն ծնն դյան վկա յա կան
ներ, ի նչ պես նաև բա ցա կա յում է ծնն դյան վկա յա կան 
չու նե ցող ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ մի աս նա կան վի
ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա կար գը44:  

2010թ.ին ՀՀո ւմ չգ րանց ված ծնունդ նե րի դեպ
քե րը կան խար գե լե լու և բա ցա հայ տե լու նպա տա կով 
մշակ վել են օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և 
լրա ցում նե րի փա թեթ: Այս պես, ‹‹ Քա ղա քա ցի ա կան 
կա ցու թյան ակ տե րի մա սին›› ՀՀ օ րեն քով սահ ման
վել է, որ ե րե խայի ծնն դյան մա սին հայ տա րա րու
թյուն տա լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում ե րե խայի 
ծնն դի պե տա կան գրանց ման գրա վոր հայ տա րա րու
թյու նը տա լիս է ե րե խայի գտն վե լու վայ րի հա մայն քի 
ղե կա վա րը կամ լի ա զոր ված ան ձը: ‹‹ Տե ղա կան ի նք
նա կա ռա վար ման մա սին›› ՀՀ օ րեն քում կա տար ված 
փո փո խու թյամբ  սահ ման վել է, որ հա մայն քի ղե կա
վա րը մի ջոց ներ է ձեռ նար կում իր հա մայն քում ե րե
խա նե րի ծնունդ նե րի չգ րանց ման դեպ քե րը բա ցա
հայ տե լու և այդ ծնունդ նե րի պե տա կան գրան ցում
ներն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ, օ րեն քով սահ ման
ված դեպ քե րում և կար գով տա լիս է ե րե խայի ծնն դի 
պե տա կան գրանց ման գրա վոր հայ տա րա րու թյուն: 
Հա ման ման դրույթ սահ ման վել է նաև ‹‹Եր ևան քա

44 «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿի կոնվենցիայի 
կատարման 3րդ և 4րդ մշտական միասնական զեկույցներ.  
Հայաստանի հանրապետության այլընտրանքային զեկույց,  
http://www.wvarmenia.am/en/publication
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ղա քում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մա սին›› ՀՀ օ րեն քում: Հա մայնք նե րում չգ րանց ված 
ծնունդ նե րի բա ցա հայտ ման և գրանց ման գոր ծըն թա ցը ա պա հո վե լու նպա տա կով խնա մա
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի կա նո նադ րու թյան մեջ 2011թ.ին կա տար վել են 
փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ, ո րոն ցով սահ ման վել է, որ խնա մա կա լու թյան և  հո գա բար
ձու թյան մար մին նե րը բա ցա հայ տում են հա մայն քում ե րե խայի ծնն դյան փաս տի՝ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով չգ րանց ման դեպ քե րը և դրա մա սին ի րա զե կում մարզ պե տին, ի նչ պես 
նաև նա խա ձեռ նում են  գրանց ման գոր ծըն թա ցը45: 

2012թ. ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան և ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա
րու թյան կող մից ներ կա յաց ված 2010թ.ի Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան 
հար ցե րի հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հա մա ձայն` չգ րանց ված ծնունդ նե րի դեպ քե րը կր
ճատ վել են 10 ան գամ (2010թ.ին` 0.4%¸ 2005թ.ի 4%ի հա մե մա տու թյամբ): 2000թ.ից ի 
վեր տնային ծնունդ նե րի ցու ցա նի շը զգա լի ո րեն կր ճատ վել է (2000թ.ին` 9%, 2005թ.ին` 3%, 
2010թ.ին` 1%), մաս նա վո րա պես զգա լի բա րե լա վում է ար ձա նագր վել մար զային մա կար դա
կում (օ րի նակ` Գե ղար քու նի քի մար զում այն նվա զել է 2005թ.ի` 16 տո կոս ցու ցա նի շից մինչև 
2 տո կոս` 2010թ. ին)46: 

Քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ե րե խա ներ

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցի այի հա մա ձայն` ե րե խան ծնն դյան 
պա հից ձեռք է բե րում ան վան և քա ղա քա ցի ու թյան ի րա վունք: Մաս նա կից պե տու թյուն ներն 
այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վում են ի րենց ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
և այս բնա գա վա ռում հա մա պա տաս խան մի ջազ գային փաս տաթղ թե րով ստանձ նած ի րենց 
պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա ձայն, մաս նա վո րա պես` այն դեպ քում, ե թե այլ կերպ ե րե խան 
քա ղա քա ցի ու թյուն չի ու նե նա:  «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ե րե խա ծնն դյան պա հից ու նի ան վան և քա ղա քա ցի ու թյան ի րա
վունք: 

Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան փախս տա կան նե րի գծով գե րա գույն հանձ
նա կա տա րի հա յաս տա նյան գրա սե նյա կի կող մից 2013թ.ին կա տար ված հե տա զո տու թյամբ 
գնա հատ վել է  քա ղա քա ցի ու թյանն ա ռնչ վող ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը` «Ա պա քա ղա քա ցի ու թյան 
կր ճատ ման մա սին» 1961թ.ի կոն վեն ցի այով ՀՀի կող մից ստանձ նած մի ջազ գային պար տա
վո րու թյուն նե րի և ա պա քա ղա քա ցի ու թյան վե րա բե րյալ մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային 
հիմ նա կան փաս տաթղ թե րով սահ ման ված նոր մե րի և չա փա նիշ նե րի տե սան կյու նից: 

Հե տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ ված հիմ նա կան թե րու թյուն նե րը ել նում են հետ ևյա լից. ՀՀ 
օ րենսդ րու թյամբ տր ված՝ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի սահ մա նու մը չի հա մա պա տաս խա

45 ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 03.03.2014թ.ի թիվ 11Ն հրամանով սահմանվել է տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների պարտադիր լիազորությունների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության 
մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական հսկողության հարցաշարը, որի մեջ ներառվել է նաև համայնքում 
երեխաների ծնունդների չգրանցման բացառման, հայտնաբերման դեպքում` գրանցման ուղղությամբ իրականացված 
աշխատանքների նկատմամբ հսկողության վերաբերյալ դրույթներ: Համանման բովանդակությամբ հարցաշար 
սահմանվել է նաև 29.01.2014թ.ի ՀՀ արդարադատության նախարարի և ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարարի համատեղ հրամանով:  ՀՀ  կառավարության 11.08.2011թ.ի թիվ 1156Ն որոշմամբ սահմանվել է, 
որ ծննդկանի մահվան և նրա ամուսնացած չլինելու դեպքում համապատասխան բժշկական հաստատությունն 
ինքնուրույնաբար կազմակերպում է ծննդի պետական գրանցումը:  Բժշկական հաստատությունից դուրս 
ծննդաբերության դեպքում ծննդյան բժշկական վկայականը տրվում է այն բժշկական հաստատության կողմից, 
որի բուժաշխատողը ցուցաբերել է բուժօգնություն ծննդաբերության ժամանակ, բժշկական հաստատությունից 
դուրս՝ առանց բուժօգնություն ցուցաբերելու ծննդի և ծննդից անմիջապես հետո հոսպիտալացվելու դեպքում 
ծննդի մասին բժշկական վկայականը տրվում է այն բժշկական հաստատության կողմից, որտեղ տեղի է ունեցել 
հոսպիտալացումը: Իսկ բժշկական հաստատությունից դուրս և առանց բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ծննդի 
դեպքում, երբ ծննդից անմիջապես հետո հոսպիտալացում չի իրականացվել, երեխային սպասարկող առողջության 
առաջնային պահպանման հաստատության կողմից ծննդի մասին վկայականի փոխարեն տրվում է երեխայի 
առողջության մասին տեղեկանք: 

46 Հայաստանի դեմոգրաֆիական և առողջապահական հետազոտություն (2010) ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, տե՛ս  http://www.armstat.am/file/doc/99469868.pdf
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նում « Քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց կար գա վի ճա կի մա սին» 1954թ.ի կոն վեն ցի այով 
տր ված սահ ման մա նը, առ կա չէ ա պա քա ղա քա ցի ու թյան ո րոշ ման ազ գային ըն թա ցա կարգ, 
քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց ո րո շա կի կա տե գո րի ա ներ դուրս են մնա ցել կա ցու թյան 
և փաս տաթղ թե րի տրա մադր ման գոր ծող ի րա վա կան ռե ժի մից: Նրան ցից թվում ե ն՝ ոչ օ րի նա
կան կար գով Հա յաս տան մուտք գոր ծած կամ Հա յաս տա նում գտն վող ան ձինք, ի նչ պես նաև 
ան ձինք, ով քեր Հա յաս տան են ժա մա նել այլ պե տու թյան կող մից տր ված՝ քա ղա քա ցի ու թյուն չու
նե ցող ան ձի ճամ փոր դա կան փաս տաթղ թով,  ՀՀ օ րենսդ րու թյու նում նա խա տես ված չէ դրույթ՝ 
ո ւղղ ված ՀՀ տա րած քում գտն վող քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող յու րա քան չյուր ան ձի ի նք նու թյան 
վկա յա կան տրա մադ րե լուն, Հա յաս տա նում քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց տր վող ճամ
փոր դա կան փաս տաթղ թե րը չեն հա մա պա տաս խա նում « Քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց 
կար գա վի ճա կի մա սին» 1954թ.ի կոն վեն ցի այի հա վել վա ծով սահ ման ված պա հանջ նե րին: Ար
ձա նագր վել է, որ առ կա են թե րու թյուն ներ ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյան ձեռք բեր ման և դրա կորս տի, 
ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց վե րա բե րյալ դրույթ նե րում47: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա մշակ վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին 
օ րեն քի նա խա գիծ, ո րը հաս տատ վել է  Կա ռա վա րու թյան կող մից և ներ կա յաց վել Ազ գային ժո
ղով: Օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րով նա խա տես վել է, մաս նա վո րա պես,  ան գոր ծու նակ 
ան ձանց` ի րենց խնա մա կալ նե րի մի ջո ցով քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նա լու հա մար դի մե լու հնա
րա վո րու թյուն, ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե խայի կող մից` քա ղա
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի կար գա վի ճակ ձեռք չբե րե լու նպա տա կով` ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն 
ձեռք բե րե լու կարգ (Օ րեն քի 16րդ հոդ ված), կար գա վոր վել է ե րե խայի քա ղա քա ցի ու թյան 
հար ցը այն ե րե խայի պա րա գա յում, ո րի նկատ մամբ հաս տատ ված է խնա մա կա լու թյուն կամ 
հո գա բար ձու թյուն, սա կայն ծնող նե րի դի մու մի հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյու նից ե րե խայի 
դուրս գա լու հա մար սահ ման ված չէ պայ ման (ե րե խան պետք է ու նե նա այլ պե տու թյան քա
ղա քա ցի ու թյուն կամ այն ստա նա լու վե րա բե րյալ գրա վոր հա վաս տում), նա խա տես վել են մի 
շարք այլ կար գա վո րում ներ: 19.05.2014թ.ի նա խա գիծն ը նդ գրկ վել է  չոր սօ րյա նիս տե րի օ րա
կարգ, սա կայն ա ռայ սօր չի ըն դուն վել: Օ րենսդ րա կան բա ցե րի կար գա վոր ման խնդ րից բա ցի 
ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում առ կա են նաև այն պի սի խն դիր ներ, ո րոնք ևս խո չը նո տում են 
ՀՀ քա ղա քա ցի ու թյուն ձեռք բե րե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը48:

ՀՀ 2011թ.ի մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հա մա ձայն` ՀՀ բնակ չու թյու նից 396 ան ձ ի րենց 
հա մա րել են քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող, ի սկ ծնն դյան օր վա նից մշ տա կան բնա կա վայ րում 
ա նընդ հատ չբ նակ վող բնակ չու թյու նից` 363ը49:  

Ինչ վե րա բե րում է Եվ րո պայի խորհր դի շր ջա նակ նե րում քա ղա քա ցի ու թյան հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող կոն վեն ցի ա նե րին, ա պա ՀՀն չի մի ա ցել ԵԽ հիմ նա կան 
կոն վեն ցի ա նե րին այս բնա գա վա ռում: Այս պես, « Քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» 1997թ.ի եվ րո
պա կան կոն վեն ցի ային (ու ժի մեջ է մտել 2000թ.ին) և « Պե տու թյուն նե րի ի րա վա հա ջոր դու
թյան ա ռն չու թյամբ ա պա քա ղա քա ցի ու թյան կան խար գել ման մա սին» կոն վեն ցի ային (ու ժի մեջ 
է մտել 2009թ.ին) մի ա նա լու ո ւղ ղու թյամբ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան կող մից ա ռայ սօր որ ևէ գոր
ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել: 

Ե րե խայի ա նու նը 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 45րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րե խայի ազ գա նու նը ո րոշ վում է 
ծնող նե րի ազ գա նու նով: Ե թե ծնող նե րը կրում են տար բեր ազ գա նուն ներ, ա պա ե րե խային ծնող
նե րի հա մա ձայ նու թյամբ տր վում է հոր կամ մոր ազ գա նու նը (տ վյալ դրույթն ամ րագր ված է նաև 
« Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18րդ հոդ վա ծով): Ծնող նե րի միջև 

47 «Քաղաքացիության և ապաքաղաքացիության հարցերը Հայաստանում» ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստան, մարտ, 2013:
48 «Քաղաքացիության և ապաքաղաքացիության հարցերը Հայաստանում» ՄԱԿ ՓԳՀ Հայաստան, մարտ, 2013:
49 2011 ՀՀ մարդահամարի արդյունքներ ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, տե՛ս http://www.armstat.

am/en/?nid=337 
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ե րե խայի ան վան, ազ գան վան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած տա րա ձայ նու թյուն նե րը լու ծում է  խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը:  

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի 2007թ.ի մայի սի 14ի « Քա ղա քա ցի ա կան կա ցու
թյան ակ տե րի գրա ռում նե րի հետ կապ ված հրա հանգ չա կան ցու ցում նե րը հաս տա տե լու մա
սին» թիվ 97Ն հրա մա նի (այ սու հետ՝ Հրա ման) 2րդ հա վել վա ծի 9րդ կե տի հա մա ձայն՝ ծնող
նե րի հա մա տեղ դի մու մով հայ րու թյան ո րոշ ման գրանց ման դեպ քում ե րե խայի ազ գա նու նը 
և ա նու նը ո րոշ վում է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, ի սկ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի ցու ցու մով: Հոր դի մու մով  հայ րու
թյան ո րոշ ման գրանց ման դեպ քում ե րե խայի ազ գա նու նը ո րոշ վում է հոր ցու ցու մով: Հրա մա
նի 6րդ կե տով սահ ման ված է, որ հայ րու թյան ո րոշ ման կամ հայ րու թյան ճա նաչ ման  փաս տի 
հաս տատ ման մա սին դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի առ կա յու թյան դեպ քում 
հայ րու թյան ո րոշ ման ակ տային գրանց ման մեջ ե րե խայի հոր մա սին տե ղե կու թյուն նե րը կամ 
տվյալ նե րը լրաց վում են դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա: Ե րե խայի ազ գա նու նը գրանց վում է 
դի մո ղի  (ծ նո ղի) ցու ցու մով: Նշ ված հար ցով ծնող նե րի միջև վե ճի առ կա յու թյան դեպ քում ազ
գա նու նը գրանց վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի ցու ցու մով: 

Հետ ևա բար, ծնող նե րի միջև ե րե խայի ան վան, ազ գան վան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան 
բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած տա րա ձայ նու թյուն նե րի լու ծու մը դր ված է խնա մա
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի վրա: Այս պա րա գա յում խնդ րա հա րույց է այն, ո ր
yy չ կան հս տակ չա փո րո շիչ ներ` նման ցու ցում տա լու հա մար (ի նչ չա փո րո շիչ նե րով պետք է 

ա ռաջ նորդ վի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը հա մա պա տաս խան ո րո
շում կա յաց նե լու ըն թաց քում), 

yy օ րենսդ րո րեն կար գա վոր ված չէ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից 
տր վող ցու ցու մի պատ ճա ռա բան ված և հիմ նա վոր ված լի նե լու հան գա ման քը, ա վե լին` 
սահ ման ված չէ նշ ված ցու ցու մի` գրա վոր լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը,

yy  սահ ման ված չէ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից ցու ցում տա լու ըն
թա ցա կար գը (ա րդյո՞ք ան հրա ժեշտ է լսել կող մե րին, գնա հա տել նրանց փաս տարկ նե րը և 
այլն), սահ ման ված չեն նաև ցու ցում տա լու հա մար հս տակ ժամ կետ ներ,

yy նշ ված բաց թո ղում նե րի առ կա յու թյան ար դյուն քում ե րե խայի ան վան ը նտ րու թյան հար ցում 
ծնող նե րի ան հա մա ձայ նու թյան դեպ քում՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի 
կող մից ցու ցում տա լու գոր ծըն թա ցը կա րող է ձգձգ վել: Հս տակ կար գա վո րում նե րի բա ցա
կա յու թյան պայ ման նե րում առ կա է նաև կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի վտանգ:

3.1.3. Ե րե խայի մաս նակ ցու թյուն

Դպ րո ցա կան նե րի մաս նակ ցու թյու նը կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քի բա վա րար մա նը 
խո չըն դոտ վում է մի քա նի հիմ նա կան պատ ճառ նե րով, նե րա ռյալ` (ա) թույլ կամ ցածր ըն դու
նա կու թյուն ներ ու նե նա լը, (բ) ըն տա նի քում նյու թա կան խն դիր նե րի առ կա յու թյու նը, (գ) ար հես
տա գոր ծա կան կր թու թյու նը գե րա դա սե լը, (դ) ա մուս նու թյու նը: Կան ե րե խա ներ, ով քեր ծանր 
սո ցի ալտն տե սա կան ի րա վի ճա կից դրդ ված ստիպ ված են աշ խա տել` ըն տա նի քի նյու թա կան 
խն դիր նե րը հո գա լու հա մար: 

Դպ րո ցա կան նե րը հիմ նա կա նում ա վագ դպ րոցն ը նտ րե լու հար ցում խորհր դակ ցում են 
ծնող նե րի հետ՝ հաշ վի առ նե լով դպ րո ցի հե ղի նա կու թյու նը և հոս քային ո ւղղ վա ծու թյուն նե
րը: Սա հատ կա պես տա րած ված է տե ղա ցի ե րե խա նե րի շր ջա նում: Ի տար բե րու թյուն դրան, 
Սի րի ա հայ ե րե խա նե րը դպ րո ցի ը նտ րու թյան հար ցում կար ևո րում են եր կու նա խա պայ ման՝ 
լե զու նե րի թե քու մը և հան դուր ժո ղա կա նու թյան մթ նո լոր տի առ կա յու թյու նը: Այս ե րե խա նե րը 
հիմ նա կա նում դուրս են մնում դպ րո ցից կամ փո խում այն ա շա կերտ նե րի ու ու սու ցիչ նե րի կող
մից խտ րա կան վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման պատ ճա ռով:

 Սո վո րա բար ըն տա նի քում ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծում ե րե խայի մաս նակ ցու թյու նը 
սահ մա նա փակ վում է ժա ման ցի կազ մա կերպ ման, հա գուս տի ը նտ րու թյան, մաս նա գի տու թյան 
ը նտ րու թյան և ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված խն դիր նե րով: Ըն տա նե կան այլ խն
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դիր նե րը չեն քն նարկ վում ե րե խա նե րի հետ: Խնդ րա հա րույց է  այն, որ ե րե խա նե րը ևս կար
ծում են,  որ ի րենք պետք է չխառն վեն « մե ծե րի գոր ծե րի մեջ»: 

Ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը դպ րո ցի քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցում 
սահ մա նա փակ վում է մի այն ա շա կեր տա կան խոր հուրդ նե րի ձևա վոր մամբ, ո րն էլ հիմ նա կա
նում չի գոր ծում ը ստ նշա նա կու թյան, ի սկ ման կա վար ժա կան խոր հուրդն ը նդ հան րա պես ոչ 
մի դեր չի ստանձ նում` դպ րո ցի ի նք նա կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում ե րե խա նե րի մաս նակ ցու
թյունն ա պա հո վե լու հար ցում:

 Միև նույն ժա մա նակ ե րե խա նե րը հիմ նա կա նում տե ղե կաց ված չեն մի ա վո րում ներ, ա սո
ցի ա ցի ա ներ ստեղ ծե լու, ե րե խա նե րի ի րա վուն քի, ի նչ պես նաև հա մայն քային ո րո շում նե րի 
կա յաց ման հար ցում ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյան մա սին, ը նդ հա կա ռա կը 
նրանց ա ռա ջարկ նե րին լուրջ չեն վե րա բեր վում կամ ստեղ ծում են ար հես տա կան խո չըն դոտ
ներ դրանք չի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

yy Ս տո րագ րել և վա վե րաց նել «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցի այի` Հա
ղոր դում նե րի ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը:

yy  Վա վե րաց նել « Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի կոն
վեն ցի այի կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը, «Տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային 
ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյու նը, ՄԱԿի 
« Բո լոր աշ խա տող միգ րան տե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ» մի ջազ գային կոն վեն ցի ան, «Ե րե խա նե րի որ դեգր ման մա
սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան (վե րա նայ ված):

yy Քն նար կել ՀՀի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի վե րա բե րյալ կա
տար ված վե րա պա հում նե րի վե րա նայ ման հար ցը: 

yy Ի րա կա նաց նել ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում ՀՀի կող մից ստանձ նած մի ջազ
գային պար տա վո րու թյուն նե րի և դրանց գործ նա կան կի րառ ման մի ջոց նե րի խոր քային 
ու սում նա սի րու թյուն՝ հիմն վե լով հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րային մար մին նե րի ը նդ
հա նուր մեկ նա բա նու թյուն նե րի, ան հա տա կան հա ղոր դում նե րով կա յաց ված ո րո շում նե րի, 
զե կույց նե րի, եզ րա փա կիչ հետ ևու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային վճիռ նե րի հի ման վրա: 

yy Ի րա կա նաց նել ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում ՀՀ օ րենսդ րու թյան հա մա պար
փակ ու սում նա սի րու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան  կող մից վա
վե րաց ված մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի պա հանջ նե րը, մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյուն նե րի, մի ջազ գային պայ մա նագ րային մար մին նե րի, ի նչ պես նաև հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ար դեն ի սկ ի րա կա նաց ված վեր լու ծու թյուն նե րը, զե կույց
նե րը և ա ռա ջարկ նե րը:

yy Մ շա կել և ըն դու նել օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում նե րի փա թեթ ներ ի րա կա
նաց ված ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա:

yy «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նել ի րա վա կան ակ տի կար գա վոր ման 
ազ դե ցու թյան գնա հատ ման պա հանջ` ե րե խայի ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում:

yy  Սահ մա նել և կի րա ռել չգ րանց ված ծնունդ նե րի բա ցա հայտ ման և հան րային ի րա զե կու
թյան բարձ րաց ման գոր ծուն մե խա նիզմ նե րը: 

yy Ա պա հո վել  ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րի և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի հետ հա մա կարգ ված հա մա գոր ծակ ցու թյուն և տե ղե կատ վու թյան փո խա նա կում 
ծնն դի չգ րանց ման դեպ քե րը բա ցա հայ տե լու և կան խե լու նպա տա կով:

yy  Հաս տա տել հա մա կարգ ված հա մա գոր ծակ ցու թյուն  հա մայնք նե րում գոր ծող հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (այդ թվում` ե րե խայի ի րա վունք նե րի և ազ գային փոք
րա մաս նու թյուն նե րի ի րա վունք նե րի ա պա հով ման բնա գա վա ռում գոր ծող կազ մա կեր պու
թյուն նե րի) հետ ծնն դի չգ րանց ման դեպ քե րը բա ցա հայ տե լու և կան խե լու նպա տա կով:
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yy Խ նա մա կա լու թյան և  հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ոչ բա վա րար ար դյու
նա վե տու թյու նը հաշ վի առ նե լով` լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ ներ սահ մա նել (այդ թվում` ֆի նան սա
կան և մարդ կային ռե սուրս նե րի ներդ րում) հա մայն քում ե րե խայի ծնն դյան փաս տի  չգ րանց
ման դեպ քե րը  բա ցա հայ տե լու և գրանց ման գոր ծըն թա ցը նա խա ձեռ նե լու նպա տա կով:

yy  Մի ջոց ներ ձեռ նար կել ԱԺ օ րա կար գում ը նդ գրկ ված` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա
սին ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի հրա տապ ըն դու ման ո ւղ ղու թյամբ:

yy  Սահ մա նել քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց հաշ վառ ման մե խա նիզմ: 
yy Ի րա կա նաց նել հան րային ի րա զեկ ման բարձ րաց ման մի ջո ցա ռում ներ` ա պա քա ղա քա ցի

ու թյան կանխ ման և վե րաց ման նպա տա կով: 
yy Ի րա կա նաց նել մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր տա րած քային ան ձնագ

րային ծա ռա յու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րի հա մար քա ղա քա ցի ու թյան ձեռք բեր ման ըն
թա ցա կար գե րի, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րի կող մից ան հրա ժեշտ 
խորհր դատ վու թյուն և ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ:

yy Ս տո րագ րել և վա վե րաց նել « Քա ղա քա ցի ու թյան մա սին» 1997թ.ի եվ րո պա կան կոն վեն ցի
ան, « Պե տու թյուն նե րի ի րա վա հա ջոր դու թյան ա ռն չու թյամբ ա պա քա ղա քա ցի ու թյան կան
խար գել ման մա սին» կոն վեն ցի ան:

yy  Ներդ նել ե րե խայի ծնն դյան փաս տը չգ րան ցե լու վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
հա վա քագր ման մի աս նա կան հա մա կարգ: 

yy Օ րենսդ րու թյամբ սահ մա նել ո րո շա կի աց ված չա փո րո շիչ ներ` խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մարմ նի հա մար հա մա պա տաս խան ցու ցու մը տա լու  կար գի հս տա կեց ման 
նպա տա կով:

yy  Սահ մա նել խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից տր վող ցու ցու մը պատ
ճա ռա բա նե լու և հիմ նա վո րե լու պա հանջ:

yy  Սահ մա նել խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից ցու ցում տա լու ըն թա
ցա կար գը և ժամ կետ նե րը:

3.2 Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ՎԻ ՃԱ ԿԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյունն ու ա պա հո վու մը մեր 
օ րե րում հան դի սա նում են կար ևո րա գույն խն դիր: Ե րե խա նե րը բո լոր ժա մա նա կաշր ջան նե
րում և հա սա րա կար գե րում մշ տա պես հա մար վել են հա սա րա կու թյան ա մե նաան պաշտ պան 
և խո ցե լի խա վե րից մե կը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (ըն դուն վել է 1995թ.ի 
հու լի սի 5ին և փո փոխ վել՝ 2005թ.ի նոյեմ բե րի 27ին ժո ղովր դա կան հան րաք վե ով) 48րդ 
հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն` ըն տա նի քը, մայ րու թյու նը և ման կու թյու նը գտն վում են հա սա
րա կու թյան և պե տու թյան պաշտ պա նու թյան և հո վա նա վո րու թյան ներ քո: ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 36րդ հոդ վա ծում նշ վում է, որ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել 
ի րենց ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան, ա ռող ջու թյան, լի ար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման 
և կր թու թյան հա մար: Բա ցի Սահ մանդ րու թյու նից, կար ևոր ի րա վա կան ա կտ է ՀՀ ըն տա նե
կան օ րենս գիր քը (ըն դուն վել է 2004թ.ի նոյեմ բե րի 9ին և վեր ջին ան գամ փո փոխ վել՝ 2013թ.
ի ապ րի լի 30ին), որ տեղ ման րակր կիտ լու սա բան վում է ե րե խայի ըն տա նե կան կար գա վի ճա
կին վե րա բե րող հա րա բե րու թյուն նե րը (մաս նա վո րա պես 9րդ գլու խը): 

Հա տուկ կար ևոր վում է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (ըն դուն վել է 1996թ.
ի մայի սի 29ին և վեր ջին ան գամ փո փոխ վել՝ 2011թ.ի մայի սի 23ին), ո րը հան դի սա նում է 
«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի50 կոն վեն ցի այի51 « ներ պե տա կան ա նա լո գը», և այդ 

50 Այսուհետ՝ ՄԱԿ:
51 Հայաստանը միացել է 1993թ.ի հունիսի 23ին:
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օ րեն քի հի ման վրա ըն դուն ված այլ ի րա վա կան ակ տեր: 
ՀՀո ւմ գոր ծում է ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կարգ, 

ո րի ա ռա ջին օ ղա կը վար չա կան շր ջան նե րին կից խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մար մին ներն են, ե րկ րոր դը` մարզ պե տա րան նե րի կա նանց, ե րե խա նե րի և ըն տա նի քի 
պաշտ պա նու թյան  բա ժին ներն ու Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ե րե խա նե րի պաշտ պա
նու թյան բա ժի նը, եր րորդ` ա մե նա վե րին օ ղա կը` Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային 
հանձ նա ժո ղո վը: Ի նչ պես նշ վեց հար ցազ րույց նե րից52 մե կի ժա մա նակ, հա մայն քային մա
կար դա կում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րը բա վա
րար չա փով չեն ի րա կա նաց վում և եր բեմն կրում են ձևա կան բնույթ, ի սկ մար զային մա
կար դա կում առ կա է գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բաշխ ման խն դիր, քա նի որ այս մա կար դա կում 
պետք է ի րա կա նաց վի ո լոր տի հա մա կար գում և վե րահս կում: Հետ ևա բար պետք է հս տակ 
տա րան ջա տել հա մայն քային և մար զային մա կար դակ նե րում ե րե խա նե րի պաշտ պա նու
թյան գոր ծա ռույթ նե րը:

 Հարկ է նշել, որ սույն ու սում նա սի րու թյունն ա ռա ջի նը չէ Հա յաս տա նում, բայց քա նի որ ու
սում նա սիր վող եր ևույ թը դի նա միկ է, են թարկ վում է մշ տա կան փո փո խու թյուն նե րի, ու նե նում է 
զար գաց ման տար բեր մի տում ներ, մշ տա դի տարկ ման ան հրա ժեշ տու թյունն ա կն հայտ է:

Ս տորև ներ կա յաց ված է «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿի կոն վեն ցի այով նա խա
տես ված և ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ա ռնչ վող հոդ ված նե րի վե րա բե րյալ օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րու մը (de jure) և փաս տա ցի ի րա վի ճա կը (de facto) Հա յաս տա նում:

3.2.1. Ե րե խայի պաշտ պա նու թյուն՝ նե րա ռյալ ըն տա նե կան մի ջա վայ րը

Ծ նո ղա կան խնա մա տա րու թյուն

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի53 41րդ հո վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ե րե խա 
ու նի ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տի ա րակ վե լու, իր ծնող նե րին ճա նա չե լու, նրանց հո գա տա
րու թյանն ար ժա նա նա լու (որ քան դա հնա րա վոր է), նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե լու ի րա վունք, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա կա րող է հա կա սել ե րե խայի շա հե րին։ Ծնող նե րի բա
ցա կա յու թյան, նրանց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկ ված լի նե լու և ծնո ղա կան հո գա տա րու
թյու նից զրկ վե լու այլ դեպ քե րում ըն տա նի քում դաս տի ա րակ վե լու ե րե խայի ի րա վունքն ա պա
հո վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը։ ՀՀո ւմ ծնող նե րի, ըն տա նի քի այլ 
ան դամ նե րի և այլ ան ձնանց պա տաս խա նատ վու թյու նը՝ ե րե խա նե րի դեմ ո ւղղ ված ա րարք նե
րի հա մար նա խա տես ված է ՀՀ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քով54 
և ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով55: 

Ե րե խայի զար գա ցող ու նա կու թյուն նե րին բա ցա սա կան ո ւղ ղու թյուն տվող ծնող նե րի 
նկատ մամբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը սահ ման վում է 177 և 178 հոդ ված նե րով՝ 
20000 կամ 30000 ՀՀ դրամ տու գան քով, ի սկ ե րե խայի դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վի ճա
կագ րու թյու նը հետ ևյալն է ՝56 

52 Հարցազրույցներն անցկացվել են 2014 թվականի նոյեմբերդեկտեմբեր ամիսներին ոլորտի մասնագետների հետ:
53 Այսուհետ՝ ՀՀ ԸՕ, ընդունվել է 2004թ.ի նոյեմների 9ին և վերջին անգամ փոփոխվել է 2013թ.ի ապրիլի 

30ին:
54 Այսուհետ՝ ՀՀ ՎԻՎՕ, ընդունվել է 1985թ.ի դեկտեմբերի 6ին և վերջին անգամ փոփոխվել 2014թ.ի 

նոյեմբերի 20ին: ՀՀ ՎԻՎՕում նախատեսված են հետևյալ 2 հոդվածները՝ Անչափահասին հարբած վիճակի 
հասցնելը (177) և Ծնողների և նրանց փոխարինող անձանց կողմից երեխաների դաստիարակության և 
ուսուցման պարտականությունները չկատարելը (178):

55 Այսուհետ՝ ՀՀ քր. օր., ընդունվել է 2003թ.ի ապրիլի 18ին և վերջին անգամ փոփոխվել 2014թ.ի հունիսի 
21ին: ՀՀ քր. օր.ի 20րդ գլուխը` «Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ», նա խա
տե սում է 10 հանցակազմ:

56 2010թ.ի ընթացքում ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններով հետաքննության 
և նախաքննության նկատմամբ իրականացված դատախազական հսկողության վիճակի, դատարաններում 
մեղադրանքի պաշտպանության պրակտիկայի մասին տեղեկատվական նամակ: Երևան, 2011, էջ 6:
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Ա ղյու սակ 3: Ե րե խայի դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վի ճա կագ րու թյուն

ՀՀ քր. օր. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Հոդ ված 165 35 32 26 25 20 16 11 21

Հոդ ված 166 2 3 1 1 2 1

Հոդ ված 167 1 1

Հոդ ված 168 1 2 6 9 6 1

Հոդ ված 169 3 2 10

Հոդ ված 173 3 2 6 3 6 2 1 3

Ըն դա մե նը 41 37 35 30 32 32 20 37

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 169, 170, 171, 172 և 174 հոդ ված նե րով քրե ա կան գոր ծեր չեն հա
րուց վել: 

Ինչ վե րա բե րում է ե րե խայի ըն տա նի քում ապ րե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը, ա պա 
պետք է փաս տել, որ ՀՀո ւմ դեռ առ կա է ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած57 ե րե խա նե րի 
խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան հիմ նախն դի րը, ի նչն ա կն հայտ եր ևում է ՀՀ Ա ՍՀՆի կող մից 
ներ կա յաց վող տվյալ նե րով: Այս պես, 2013թ.ին ՀՀո ւմ ը նդ հա նուր առ մամբ գրանց ված է ե ղել 
695068 ե րե խա, ո րոն ցից 325235 աղ ջիկ և 369833 տղա58: Այդ ե րե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու
նը՝ 99%ից ա վե լին, գտն վել է ըն տա նիք նե րում, մի մա սը (0.105%) գտն վել է ման կատ նե րում, 
մյուս մա սը (0.108%) գի շե րօ թիկ դպ րոց նե րում: 

Ծ նող նե րից բա ժա նում

Ծ նող նե րը կամ նրան ցից մե կը կա րող են զրկ վել ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից ՀՀ ԸՕի 
59րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում: ՀՀ ԸՕի 42րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ ծնող նե րի ա ռան ձին (ը նդ ո րում՝ տար բեր պե տու թյուն նե րում) ապ րե լու դեպ քում 
ե րե խան նրան ցից յու րա քան չյու րի հետ շփ վե լու ի րա վունք ու նի։ Ար տա կարգ ի րադ րու թյան 
մեջ գտն վող (ձեր բա կալ ված, կա լա նա վոր ված, բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում գտն վե լու և 
այլ դեպ քե րում) ե րե խան իր ծնող նե րի և մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի, ի նչ պես նաև ար տա
կարգ ի րադ րու թյան մեջ գտն վող ծնողն իր ե րե խայի հետ շփ վե լու ի րա վունք ու նեն օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով։ Մաս նա վո րա պես վեր ջին հար ցե րին ան դրա դառ նում են ՀՀ քրե ա
կա տա րո ղա կան օ րենս գիր քը59՝ դա տա պարտ ված ան ձնանց, և « Ձեր բա կալ ված և կա լա նա
վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քը՝ ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց 
վե րա բե րյալ: Տե սակ ցու թյուն նե րը հս տա կեց ված են ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու
թյան քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյան` կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և ո ւղ ղիչ 
հիմ նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2006թ.ի 
օ գոս տո սի 3ի թիվ 1543Ն ո րոշ մամբ: Ի նչ վե րա բե րում է կե րակ րո ղին կորց րած ե րե խա
նե րի պաշտ պա նու թյա նը, ա պա «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն՝ կե րակ րո ղին կորց րած ե րե խան ու նի կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք, 
ո րի նշա նակ ման և վճար ման կար գը սահ ման վում է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ, ի սկ « Պե տա կան 
կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենքն ո ւղ ղա կի ո րեն ամ րագ րում է, որ պես կեն սա թո շա կի 

57 Այսուհետ՝ ԱԾԽՄ:
58  www.armstat.am
59 Այսուհետ՝ ՀՀ ՔԿՕ, ընդունվել է 2004թ.ի դեկտեմբերի 24ին և վերջին անգամ փոփոխվել է 2013 թ.ի հու

նի սի 19ին:
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տե սակ է կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում տրա մադր վող թո շա կը, ո րը և՛ աշ խա տան քային, 
և՛ զին վո րա կան կեն սա թո շակ է հա մար վում: Վե րը նշ ված օ րեն քի 13րդ հոդ վա ծի 1ին մա
սի 1ին կե տի հա մա ձայն՝ կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում աշ խա տան քային կեն սա թո շակ 
նշա նակ վում է մա հա ցած  կե րակ րո ղի 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խային: Կե րակ րո ղին կորց նե
լու դեպ քում նպաս տի նշա նա կու մը և վճա րու մը սահ ման ված է ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2014թ.
ի  հու նի սի 26ի N 635Ն ո րոշ մամբ:

 Հարց վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը նշեց, որ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու կամ 
դրանք սահ մա նա փա կե լու գոր ծըն թա ցը տևա կան է, կապ ված է բյու րոկ րա տա կան քաշք շուկ
նե րի հետ, ին չից ել նե լով նման պա հանջ նե րով հայ ցեր դա տա րան ներ քիչ են ներ կա յաց վում, 
մաս նա վո րա պես ՀՀ մար զե րում: ՀՀո ւմ ծնո ղա կան ի րա վուն քից զր կե լու վի ճա կագ րու թյու նը 
հետ ևյալն է. 2013թ.ին ծնո ղա կան ի րա վուն քից զր կե լու վե րա բե րյալ ՀՀ դա տա րան նե րին ներ
կա յաց վել է 45 հայց, ո րից մի այն 9ն է բա վա րար վել, ի սկ 2012թ.ին ներ կա յաց ված 48 հայ ցից 
բա վա րար վել է 17ը60: 

Հաշ վի առ նե լով հար ցի կար ևո րու թյու նը՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2012թ.ի մար տի 23
ին թիվ Ե ԱՔԴ/0474/02/11 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով կա յաց րել է նա խա դե պային ո րո շում61, 
ո րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տա ցի տար բե րա կում է օ րի նա կա նու թյունն ու ե րե խայի 
շա հե րի ա պա հո վու մը և հոր դո րում է ստո րա դաս դա տա րան նե րին ի րա կա նաց նել ե րե խայի 
շա հե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ ա պա հո վում: Ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման 
վե րա բե րյալ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն իր դիր քո րո շում նե րը հայտ նել է թիվ Ե ԱԴԴ/1513/02/08 
և Ե ԱՔԴ/1095/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րով: 

Ու շագ րավ է նաև այն փաս տը, որ դա տա րան են դի մում նաև ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգն ման հայ ցե րով: Այս պես, 2013թ.ին նման 3 հայց է ներ կա յաց վել, ո րոնք մերժ վել 
են, ի սկ 2012թ.ին ներ կա յաց ված 2 հայ ցից եր կուսն էլ բա վա րար վել ե ն62: 

Ինչ վե րա բե րում է կա լան քի և ա զա տազրկ ման դեպ քե րին, ա պա գործ նա կա նում ծնո
ղի և ե րե խայի կապն ա պա հո վե լու ա ռու մով խն դիր ներ գրե թե չեն ա ռա ջա նում: Կա լան քի և 
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված ան չա փա հաս նե րին տրա մադր վում են տե սակ ցու թյուն
ներ ի րենց ծնող նե րի կամ ծնող նե րին փո խա րի նող ան ձանց հետ: 2014թ.ի դեկ տեմ բե րի 20ի 
դրու թյամբ՝ «Ա բո վյան» քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում63 պահ վել են 2 դա տա պար տյալ 
ան չա փա հաս, ո րոնց ծնող նե րը պար բե րա բար այ ցե լել են հաս տա տու թյուն ի րենց ե րե խա նե
րին տե սակ ցե լու նպա տա կով: Ե թե կա լան քի կամ ա զա տազրկ ման են թարկ վա ծը ծնողն է, 
ա պա տե սակ ցու թյուն նե րը տրա մադր վում են, ե թե դա տա պար տյա լի ե րե խան որ ևէ չա փա հաս 
ան ձի ու ղեկ ցու թյամբ այ ցե լում է ՔԿՀ ծնո ղի հետ տե սակ ցու թյուն ու նե նա լու նպա տա կով: Բայց 
ե թե ե րե խան նույն պես գտն վում է պե տա կան հաս տա տու թյու նում, ա պա տե սակ ցու թյուն նե րի 
ի րա կա նա ցու մը բար դա նում է, քա նի որ ե րե խային ՔԿՀ ու ղեկ ցե լու և ծնո ղի հետ տե սակ ցու
թյուն կազ մա կեր պե լու պար տա կա նու թյու նը պե տա կան հաս տա տու թյան աշ խա տակ ցի վրա 
դր ված չէ: Օ րեն քը թույլ է տա լիս, որ դա տա պար տյալն իր մինչև 3 տա րե կան ե րե խայի հետ 
գտն վի ՔԿՀո ւմ և հոգ տա նի իր ե րե խայի հա մար, և գործ նա կա նում դա ի րա կա նաց վում է, 
հատ կա պես, որ «Ա բո վյան» ՔԿՀո ւմ կա հա վոր ված են մոր և ման կան սե նյակ ներ, որ տեղ 

60 Արդարադատական պրակտիկաներ (2015), տե՛ս http://court.am/?l=lo&id=50&cat_id=0&page_num=1
61 «Դատարանները երեխայի իրավունքները շոշափող ցանկացած գործ քննելիս առաջնայնությունը պետք 

է տան  երեխայի շահերի առավել ապահովմանը: .... Դատարանը հաշվի է առնում երեխայի կապվածությունը 
ծնողներից յուրաքանչյուրի, քույրերի ու եղբայրների հետ, երեխայի տարիքը, ծնողների բարոյական և անձնական 
այլ հատկանիշներ, ծնողներից յուրաքանչյուրի և երեխայի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունները, 
երեխայի դաստիարակության ու զարգացման համար պայմաններ ստեղծելու հնարավորությունը (ծնողների 
գործունեության (աշխատանքի) բնույթը, նրանց գույքային ու ընտանեկան դրությունը և այլն)։… Խնամակալության 
և հոգաբարձության մարմինը պարտավոր է անցկացնել թե´ երեխայի և թե´ այն անձի (անձանց) կյանքի 
հետազոտություն, ովքեր հավակնում են նրա դաստիարակությանը: Վերոնշյալից հետևում է, որ եթե երեխայի 
դաստիրակությանը հավակնում են մի քանի անձ, ապա խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը պարտավոր 
է անցկացնել նշված բոլոր անձանց կյանքի հետազոտություն և դատարան ներկայացնել հետազոտության ակտը 
ու դրա հիման վրա վեճի էության մասին եզրակացությունը:...»

62 Արդարադատական պրակտիկաներ (2015), տե՛ս http://court.am/?l=lo&id=50&cat_id=0&page_num=1 
63 Այսուհետ՝ ՔԿՀ:
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2014թ.ի դեկ տեմ բե րի 20ի դրու թյամբ խնամ վել են դա տա պար տյալ ե րեք կա նանց 3 ե րե
խա նե րը: Դա տա պարտ ված կնոջ և նրա ե րե խայի հա մա տեղ բնակ վե լու հար ցի շուրջ չկա և 
չի կա րող լի նել մեկ մի աս նա կան կար ծիք, քա նի որ մոր և ե րե խայի հա մա տեղ բնա կու թյան 
տևո ղու թյու նը, ի նչ պես նաև ե րե խայի թույ լատ րե լի տա րի քը սահ ման վում են` հիմն վե լով կա
տար ված գնա հա տա կան նե րի, առ կա փոր ձի և հիմ նախնդ րի շուրջ տե սա կետ նե րի վրա64:

 Կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում պե տու թյու նը ստանձ նում է ե րե խային կեն սա թո շա կով 
ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը, ո րը փաս տա ցի ի րա կա նաց վում է: Կե րակ րո ղին կորց նե լու 
դեպ քում նպաս տի չա փը ո րոշ վում է՝ հաշ վի առ նե լով ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2014թ.ի հու լի սի 
17ի N815Ն,  2014թ.ի օ գոս տո սի 28ի N895Ն և այլ ո րո շում նե րում ամ րագր ված նոր մե րը: 
ՀՀ վի ճա կագ րա կան վար չու թյան տվյալ նե րին հա մա պա տաս խան ՀՀո ւմ 2013թ.ին կե րակ
րո ղին կորց նե լու դեպ քում կեն սա թո շակ ստա ցող նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 2400 ան
ձ, մինչ դեռ 2012թ.ին ե ղել է՝ 2800, ի սկ 2011թ.ի ն՝ 3300 ան ձ 65: Այս թվի նվա զու մը կա րող 
է պայ մա նա վոր ված լի նել Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան ըն թաց քում զոհ ված ծնող նե րի 
ե րե խա նե րի 18 տա րե կա նը լրա նա լու ու կեն սա թո շակ ստա ցող նե րի ցան կից հան վե լու հան
գա ման քով: 

Ըն տա նի քի վե րա մի ա վո րում

ՀՀ ԸՕի 42րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող նե րի ա մուս նու թյան դա դա րե ցու մը, 
այն ան վա վեր ճա նաչ վե լը կամ նրանց ա ռան ձին ապ րե լը չեն ազ դում ե րե խայի ի րա վունք
նե րի վրա։ Ծնող նե րի ա ռան ձին (ը նդ ո րում՝ տար բեր պե տու թյուն նե րում) ապ րե լու դեպ քում 
ե րե խան նրան ցից յու րա քան չյու րի հետ շփ վե լու ի րա վունք ու նի։ Քա նի որ նման կար գա վի
ճա կում կա րող է հայտն վել նաև ե րե խա փախս տա կա նը կամ փախս տա կա նի ե րե խան, այս 
հար ցը պետք է քն նարկ վի Կոն վեն ցի այի հոդ ված 22ի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 
«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ ՀՀ մուտ
քի վի զայի տե սակ նե րից է` այ ցե լու թյան մուտ քի վի զան` ըն տա նի քի վե րա մի ա վոր ման նպա
տա կով (սույն օ րեն քի 15րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի «գ» կամ «դ» կե տե րով նա խա տես ված 
դեպ քե րում)66:  Նույն օ րեն քի 8րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ օ տա րերկ րա ցուն մուտ քի 
վի զայի տրա մադ րու մը (ժամ կե տի եր կա րաձ գու մը) կա րող է մերժ վել, տրա մադր ված մուտ քի 
վի զան ու ժը կորց րած ճա նաչ վել կամ մուտ քը ՀՀ ար գել վել, ե թե նա դա տա պարտ վել է ՀՀո ւմ 
ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րե լու հա մար, և դատ վա ծու թյու նը սահ ման ված կար գով չի հան վել կամ մար վել: Բայց 
այս դրույ թը չի տա րած վում ՀՀո ւմ մեր ձա վոր ազ գա կան ներ (ա մու սին, ե րե խա, հայր, մայր, 
հա րա զատ քույր, եղ բայր, տատ, պապ) ու նե ցող ան ձանց վրա:

 Հաշ վի առ նե լով ըն տա նի քի վե րա մի ա վոր մանն ո ւղղ ված լայն քա րո զար շավ նե րը, ո րոնք 
ի րա կա նաց վում են մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի (ՄԱԿի փախս տա կան նե րի հար
ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա րի, Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան և այլն) 
ու ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյան միգ րա
ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյան67 կող մից՝ մաս նա գետ նե րի պնդ մամբ այս ո լոր տում խն դիր ներ 
գործ նա կա նում չեն գրանց վում: ՀՀ ՄՊԾն չի կա յաց րել մերժ ման ո րո շում ներ ըն տա նի քի վե
րա մի ա վոր ման նպա տա կով փախս տա կան նե րի կող մից ներ կա յաց ված դի մում նե րի վե րա բե
րյալ: ՀՀ ՄՊԾից ստաց ված տե ղե կու թյամբ պարզ վել է, որ ա ռանց ու ղեկ ցու թյան ե րե խայի 

64 Европейские пенитенциарные правила (рекомендация №R (87)3). Выпуск 2/ Ред. совет Ю. К. Александров 
и др. М. 1999, էջ 57:

65 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանը թվերով  2014. Կենսամակարդակ և սոցիալական 
ոլորտ, էջ 33, տե՛ս  http://armstat.am/file/article/armenia_14_5.pdf 

66 Այդ հանգամանքները հետևյալն են՝ ՀՀում ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցող օտար երկ
րացու ամուսինը, ծնողը կամ զավակը լինելը, կամ  ՀՀ քաղաքացու ՀՀում մշտական կամ հատուկ կացության 
կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացու ամուսինը կամ մերձավոր ազգականը (ծնող, զավակ, եղբայր, քույր, տատ, 
պապ, թոռ):

67 Այսուհետ՝ ՀՀ ՄՊԾ:
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մեկ դեպք է ե ղել 2010թ.ին, ե րբ 17 տա րե կան մեկ ե րե խա Մա լի ից հայտն վել է ՀՀո ւմ: 
Ինչ վե րա բե րում է ե րե խա նե րի տե ղա փոխ մանն այլ պե տու թյուն ներ, ա պա այս հար ցի 

կար գա վոր ման գործ նա կան աշ խա տանք նե րում փո փո խու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել: Այս
պես՝ ՀՀ ան ձնագ րային հա մա կար գի  կա նո նադ րու թյու նը և ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնագ րի նկա
րա գի րը հաս տա տե լու մա սին ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 1998թ.ի դեկ տեմ բե րի 25ի թիվ 821 ո րոշ
ման մեջ 2011թ.ի հու նի սի 23ին կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ քա ղա քա ցու 
ան ձնա գիր պար տա վոր են ու նե նալ 16 տա րին լրա ցած ՀՀ բո լոր քա ղա քա ցի նե րը ան կախ 
բնա կու թյան վայ րից: 16 տա րին չլ րա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր 
տր վում է ը ստ ցան կու թյան` մեկ ծնո ղի կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի դի մու մի հի ման վրա: 
Ի սկ քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցու վա վե րա կան ան ձնա գի րը հիմք է հան դի սա նում ՀՀ սահ մանն 
օ րի նա կան հա տե լու հա մար, ե րե խայի՝ ծնող նե րից որ ևէ մե կի ու ղեկ ցու թյամբ սահ մա նը հա
տե լու հա մար ի րա վա կան որ ևէ խո չըն դոտ լի նել չի կա րող: Այ սինքն մյուս ծնո ղը փաս տա ցի 
կա րող է ի րա զեկ չլի նել ե րե խայի տե ղա փոխ ման մա սին: Հետ ևա բար, պետք է մշա կել մե խա
նիզմ ներ՝ ե րե խայի վե րա դար ձի և մյուս ծնո ղի ի րա վունք ներն ա պա հո վե լու հա մար: 

Ե րե խա նե րի տե ղա փոխ ման ի րա վա կան կար գա վո րու մը ներ կա յաց վել է նա խորդ հոդ
վա ծը մեկ նա բա նե լիս: Հա յաս տա նը վա վե րաց րել է «Ե րե խա նե րի մի ջազ գային առ ևանգ ման 
քա ղա քա ցի ա կան մո տե ցում նե րի մա սին» 1993թ.ի մայի սի 29ի կոն վեն ցի ան, ո րի 8րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն՝ ցան կա ցած ան ձ, հաu տա տու թյուն կամ այլ մար մին, ո րը բո ղոք է ներ կա յաց
րել այն մաuին, որ ե րե խան տե ղա փոխ վել կամ պահ վել է` խնա մա կա լու թյան ի րա վունք նե րի 
խախտ մամբ, կա րող է դի մել ե րե խայի մշ տա կան բնա կու թյան կամ ցան կա ցած այլ պայ մա
նա վոր վող պե տու թյան կենտ րո նա կան մար մին68 ե րե խայի վե րա դարձն ա պա հո վե լուն ա ջակ
ցե լու հա մար: Ե րե խային առ ևան գե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը նա խա տես ված է ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 131րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 4րդ կե տով: Այն կի րառ վում է ան կախ այն 
հան գա ման քից, թե առ ևան գումն ի րա կա նաց վել է պե տա կան սահ մա նը հա տե լով, թե ՀՀի 
ներ սում: Ե րե խայի տե ղա փոխ ման հետ կապ ված հան գա մանք ներ նա խա տես ված են նաև ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րում69: 

ՀՀո ւմ 20042014թթ.ի ըն թաց քում գրանց վել է ե րե խայի առ ևանգ ման մոտ 40 դեպք: 
Ը նդ ո րում, ե թե առ ևան գումն ի րա կա նաց վել է ծնո ղի կող մից, ա պա կա տար ված ա րար քը 
հան ցա գոր ծու թյուն չի հա մար վում: Հա յաս տա նը սկ սած 2002թ.ից ակ տի վո րեն ներգ րավ
վել է ռե ադ մի սի ոն (հե տըն դուն ման)` վե րա դար ձի հա մա ձայ նագ րե րի կնք ման գոր ծըն թա
ցում: Ներ կա յում Հա յաս տա նը նմա նա տիպ 11 հա մա ձայ նագ րեր է ստո րագ րել 13 պե տու
թյուն նե րի հետ, ո րոն ցից 12ը եվ րո պա կան ե րկր ներ են, ի սկ մե կը՝ Ա ՊՀ ե րկր նե րից՝ Ռու
սաս տա նը: 2013թ.ի ապ րի լի 19ին Հա յաս տանն ա ռանց թուլտ վու թյան բնակ վող ան ձանց 
մա սին ռե ադ մի սի ոն հա մա ձայ նա գիր է ստո րագ րել ԵՄ հետ, ո րն ու ժի մեջ է մտել 2014թ.ի 
հուն վա րի 1ի ց70:

 Գործ նա կա նում ե րե խա նե րի ա պօ րի նի տե ղա փո խում նե րի և ար տա սահ մա նից չվե րա
դառ նա լու խն դիր նե րի հետ կա րե լի է ա ռնչ վել այն դեպ քե րում, ե րբ ծնող նե րից մեկն ու նի ՀՀ 
քա ղա քա ցի ու թյուն, ի սկ մյու սը՝ այլ ե րկ րի քա ղա քա ցի ու թյուն, և ե րե խան ծն վել է ՀՀից դուրս: 
Ծնող նե րի ա մուս նա լու ծու թյան դեպ քում, որ պես կա նոն, ե րե խան մնում է այլ պե տու թյու նում, 
և ՀՀ քա ղա քա ցի ծնո ղը բար դու թյուն ներ է ու նե նում իր ե րե խայի հետ հան դի պե լու ու շփ վե լու 
հա մար: Հար ցի կար գա վո րու մը հնա րա վոր է մի այն մի ջազ գային մաս նա վոր ի րա վուն քի նոր
մե րի կի րառ մամբ:

68 ՀՀում կենտրոնական մարմին է ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալությունը:
69 Օրինակ՝ ՀՀ քր. օր.ի 132.2րդ հոդվածով նախատեսված է շահագործման նպատակով երեխային 

հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը, ինչպես նաև այդպիսի անձանց շահագործելը 
կամ շահագործման վիճակի մեջ դնելը կամ պահելը, որը կատարվել է ՀՀ պետական սահմանը հատելով` անձի 
տեղափոխումը կազմակերպելու միջոցով, իսկ 329.1րդ հոդվածով քրեականացված է անօրինական միգրացիայի 
կազմակերպումը:

70 Ուսուցողական նյութեր հետընդունման գործընթացում ներառված մարմինների` ՀՀ ԱԱԾ սահմա նապահ 
ծառայության,  ՀՀ ոստիկանության,  ՀՀ ԱԳՆ,  ՀՀ ՍԿՆ ՄՊԾ  աշխատակիցների   համար, ՄՄԿ Հայաստան, 
2013, էջ 3: 
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Ծ նո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ և պե տա կան ա ջակ ցու թյուն

 Կոն վեն ցի այի 18րդ հոդ վա ծի 1ին և 2րդ մա սե րին վե րա բե րող վեր լու ծու թյունն ի րա կա
նաց վել է 5րդ և 9րդ հոդ ված նե րը ներ կա յաց նե լիս: Ի նչ վե րա բե րում է աշ խա տող ծնող նե րի 
ի րա վուն քին, ա պա ՀՀ աշ խա տան քային օ րենսգր քի մի շարք հոդ ված նե րում նա խա տես ված 
են ար տո նու թյուն ներ մինչև մեկ կամ մինչև ե րեք տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ խա տող նե րի 
հա մար71: Բայց ե թե ծնող ներն աշ խա տում են, ա պա պե տու թյան հաշ վին պետք է կազ մա
կերպ վի նա խադպ րո ցա կան կր թու թյու նը:

 Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի քա նա կը և դրանք հա ճա խող ե րե խա նե րի թի
վը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետ ևյալ ա ղյու սա կի տես քով72: 

Ա ղյու սակ 4: Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի քա նա կը  
և դրանք հա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը

2011թ. 2012թ. 2013թ.

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րի քա նա կը 660 683 697

Քա ղաք նե րում 419 421 422

Գյու ղե րում 241 262 275

Նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն ներ  
հա ճա խող ե րե խա նե րի թվա քա նա կը, 1 000 ե րե խա 63 5 69 5 68 9

Քա ղաք նե րում 52 4 56 3 55 2

Գյու ղե րում 11 1 13 2 13 7

Պե տա կան նա խադպ րո ցա կան հաս տա տու թյուն նե րում գո յա ցած հեր թագ րում նե րը հան
գեց նում են նրան, որ ո րոշ ծնող ներ հար կադր ված են ի րենց ե րե խա նե րին տա նել մաս նա վոր 
հաս տա տու թյուն ներ: Բա ցի այդ, պե տու թյան կող մից ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյունն 
այդ քան էլ ար դյու նա վետ չէ այս ա ռու մով, քա նի որ ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի և Եր ևա նի քա ղա
քա պե տա րա նի են թա կա յու թյան տակ գտն վող հաս տա տու թյուն նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծու
թյու նը հան գեց նում է ո րոշ ե րե խա նե րի՝ նա խակթ րա կան ծրագ րե րից դուրս մնա լուն՝ հաշ վի 
առ նե լով մաս նա վոր հաս տա տու թյուն նե րի վճա րո վի լի նե լը: Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան 
և այդ նպա տա կով կի րառ վող մե թոդ նե րի վե րա բե րյալ հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում ստաց
վել են ի րա րա մերժ տե ղե կու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես՝ նշ վել է այդ հաս տա տու թյուն նե րում 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման դեպ քե րի մա սին՝ ծե ծը որ պես դաս տի ա րակ ման 
մե թոդ կի րա ռե լը, տար բեր սո ցի ա լա կան խմ բե րի ե րե խա նե րի նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան 
դրս ևո րու մը, հա տուկ կա րի քա վոր ե րե խա նե րի նկատ մամբ ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն քը և 
այլն: Մինչ դեռ ո րոշ կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ պն դում է ին, որ նման դեպ քեր ՀՀո ւմ 
հա մա րյա բա ցա կա յում են:   

71 Ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ ոչ լրիվ աշխատանքային շաբաթ սահմանվում է մինչև 1 տարեկան 
երեխա խնամող աշխատողի պահանջով (հոդված 141), մինչև 3 տարեկան երեխա խնամող աշխատողը կարող 
է գիշերային աշխատանքի ներգրավվել միայն իր համաձայնությամբ (հոդված 148), մինչև 1 տարեկան երեխա 
խնամող աշխատողները կարող են ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերին աշխատանքի ներգրավվել 
միայն իրենց համաձայնությամբ (հոդված 156) և այլն:

72 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանը թվերով  2014. Կենսամակարդակ և սոցիալական 
ոլորտ, էջ 37, տե՛ս http://armstat.am/file/article/armenia_14_5.pdf 
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Պաշտ պա նու թյուն բո լոր տե սա կի բռ նու թյուն նե րից

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան
չյուր ե րե խա ու նի ա մեն տե սակ (ֆի զի կա կան, հո գե կան և այլ) բռ նու թյու նից պաշտ պա նու
թյան ի րա վունք: Ցան կա ցած ան ձի, այդ թվում` ծնող նե րին կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին, ար գել վում է ե րե խային են թար կել բռ նու թյան կամ նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող պատ ժի, կամ նմա նօ րի նակ այլ վե րա բեր մուն քի: Պե տու թյունն ու նրա հա
մա պա տաս խան մար մին ներն ի րա կա նաց նում են ե րե խայի  պաշտ պա նու թյու նը ցան կա ցած 
բռ նու թյու նից, շա հա գոր ծու մից, հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րա վե լուց, այդ թվում` 
թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մից, դրանց ար տադ րու թյան կամ ա ռևտ րի մեջ ներգ րա վու մից, 
մու րաց կա նու թյու նից, ա նա ռա կու թյու նից, մո լի խա ղե րից և նրա ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան 
շա հե րի այլ ոտ նա հա րու մից: Ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներն 
ա ռանձ նաց ված չեն ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում և դի տարկ վում են ա ռող ջու թյան դեմ ո ւղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ը նդ հա նուր հա մա տեքս տում կամ ա ռան ձին ծան րաց նող հան գա ման
քի տես քով, ի սկ սե ռա կան բռ նու թյուն ներն ու ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծումն 
ա ռան ձին հոդ ված նե րով ամ րագր ված են: Ե րե խա նե րի դեմ սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե
րի վե րա բե րյալ օ րենսդ րու թյունն է ա պես բա րե լավ վել է 2013թ.ի դեկ տեմ բե րի 23ին: Ե րե
խա նե րը պաշտ պան ված են նաև շա հա գոր ծու մից: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր
քի 132.2րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րե խայի թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծու մը հա մար վում է 
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն: Ի տար բե րու թյուն չա փա հաս նե րի թրա ֆի քին գի¸ այս տեղ նշ ված 
չեն հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ե ղա նակ նե րը, հետ ևա բար ե րե խայի թրա ֆի քին գը կամ 
շա հա գոր ծու մը հա մար վում է ա վարտ ված՝ ան կախ այն հան գա ման քից ե րե խայի նկատ մամբ 
կի րառ վել է կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռ նու թյուն, դրա սպառ նա լի քը, 
խա բե ու թյուն կամ այլ ե ղա նակ:  

Ինչ վե րա բե րում է ե րե խային վի րա վո րան քից, հո գա տա րու թյան բա ցա կա յու թյու նից, ա նու
շադ րու թյու նից կամ կո պիտ վե րա բեր մուն քից զերծ պա հե լուն, ա պա այս ո լոր տին վե րա բե րող 
օ րենսդ րու թյու նը հս տակ չէ: Մաս նա վո րա բար՝ այս եր ևույթ նե րի նկա րագր ման ու դրանց դեմ 
պայ քա րի փորձ է ի րա կա նաց վել «Ըն տա նե կան բռ նու թյան կան խար գել ման մա սին» ՀՀ օ րեն
քի նա խագ ծով, ո րը դեռ լրամ շակ ման փու լում է գտն վում: Ի սկ այլ՝ հա տուկ ո լոր տային ի րա
վա կան ա կտ ՀՀո ւմ գո յու թյուն չու նի:

 Հարկ է նշել, որ ՀՀո ւմ բռ նու թյան ոչ բո լոր դրս ևո րում ներն են քրե ո րեն պատ ժե լի, հետ ևա
բար ներ կա յաց վող պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյունն ար տա ցո լում է մի այն այն հատ վա ծը, 
ո րը վե րա բե րում է բռ նու թյան հան ցա վոր դրս ևո րում նե րին, մինչ դեռ՝ ՀՀո ւմ ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պում են ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան քրե ո րեն չպատժ վող դրս ևո րում նե րը (ան
տե սում, մեկ հար ված, հո գե բա նա կան բռ նու թյան դրս ևո րում ներ և այլն): Ե րե խա նե րի նկատ
մամբ բռ նու թյան դրս ևո րում նե րը պայ մա նա վոր ված են ըն տա նի քի և հա սա րա կու թյան կող մից 
ե րե խային որ պես ան հատ չըն կա լե լու կամ մաս նա կի ըն կա լե լու հան գա ման քով: Ա վե լին¸ ե թե 
ծնո ղը փոր ձում է դաս տի ա րա կել ե րե խային իր չի րա կա նաց ված ե րա զանք նե րին հասց նե լու 
նպա տա կով, ա պա ե րե խայի ան հա տա կա նու թյունն «ան հե տա նում է» ըն տա նի քի և ըն տա նի
քի ան դամ նե րի պա հանջ նե րի մեջ, ին չը կա րող է հան գեց նել ե րե խայի դե ֆոր մա ցի այի կամ 
հե տա գա յում ի նք նու րույն ո րո շում կա յաց նե լու ան կա րո ղու թյան: Ցա վոք, ե րե խայի նկատ մա
մաբ ծե ծը, ֆի զի կա կան այլ բռ նու թյու նը, հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը որ պես դաս տի ա րակ չա
կան մե թոդ ներ դեռ կի րառ վում են: 

Ինչ վե րա բե րում է ե րե խա նե րի նկատ մամբ քրե ո րեն պատ ժե լի բռ նու թյան դեպ քե րին¸ 
ը ստ վի ճա կագ րու թյան՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վում են ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 
112րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ (ա ռող ջու թյա նը դի տա վո րու թյամբ 
ծանր վնաս պատ ճա ռե լը), 119րդ հոդ վա ծով (խոշ տան գու մը), 131րդ հոդ վա ծով (առ ևան գու
մը), սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րը (հան ցա գոր ծու թյուն նե րից ա ռա վել տա րած ված խում
բը) և այլն: Ը նդ հա նուր առ մամբ 20042014 թվա կան նե րի ըն թաց քում ե րե խա նե րի դեմ ո ւղղ
ված սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րով հա րուց վել է մոտ 140 քրե ա կան գործ, ո րից 7 գոր ծով 
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հան ցա գոր ծը նույն պես ան չա փա հաս է ե ղել: Տա րեց տա րի Հա յաս տա նում ա վե լա նում են նաև 
ե րե խա նե րի պոռն կու թյան և մու րաց կա նու թյան շա հա գործ ման դեպ քե րը: 2011թ.ից առ այ
սօր գրանց վել է ե րե խայի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման 11 դեպք73: Մու րաց կա նու թյան 
շա հա գործ ման բո լոր դեպ քերն ի րա կա նաց վել են տղա ե րե խա նե րի նկատ մա մաբ, մի այն մեկ 
քրե ա կան գոր ծով74 տու ժողն ան չա փա հաս աղ ջիկ էր, ով շա հա գործ վել է մոր փաս տա կան 
ա մուս նու կող մից: Սե ռա կան շա հա գործ ման բո լոր դեպ քե րով զո հերն աղ ջիկ ներ է ին75: Չնա
յած ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան քրե ո րեն պատ ժե լի դրս ևո րում նե րի նկատ մամբ պե տու
թյունն ի րա կա նաց նում է պայ քա րի հս տակ մե թոդ ներ, բայց միև նույն է դրանք բա վա րար չեն 
ե րե խային բռ նու թյու նից պաշտ պա նե լու հա մար, քա նի որ քրե ո րեն ան պատ ժե լի դեպ քե րը, 
ի սկ եր բեմն նաև մաս նա վոր մե ղադ րան քի դեպ քե րը (ծեծ, դի տա վո րու թյամբ ա ռող ջու թյա նը 
թեթև վնաս պատ ճա ռե լը և այլն) մնում են ա ռանց պատ շաճ քն նու թյան: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա րու թյու նից բխող մի ջո ցա
ռում նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին 2014թ.ի փետր վա րի 27ի N303Ն ՀՀ Կա ռա վա րու
թյան ո րոշ ման 53րդ կե տի հա մա ձայն՝ պետք է մշա կել ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան եր ևույ
թի դեմ պայ քա րի հայե ցա կարգ և մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիր: Այդ գոր ծո ղու թյու նը նա խա տես
ված է կա տա րել ՀՀ Ա ՍՀՆի և ՀՀ ոս տի կա նու թյան կող մից՝ մի աս նա կան հա մա պար փակ 
փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լով: 

Ե րե խայի խնամք ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րում չկան ան ձնա կազ մի հա մար 
մշակ ված հա տուկ կա նո նա կար գեր, ո րոնք կկար գա վո րեն ե րե խա նե րի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րը ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով: Բռ նու թյուն նե րից պաշտ պան ված լի
նե լու հա մա պա տաս խան ազ գային ո ւղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գի բա ցա կա յու թյու նը նույն պես 
«ն պաս տում է» ստեղծ ված ան ցան կա լի ի րա վի ճա կին: Գործ նա կա նում մաս նա գետ նե րը հիմ
նա կա նում դի մում են սաս տե լու, են թար կե լու, ավ տո րի տար կա ռա վար ման այլ մի ջոց նե րի: 
Ար տա հայ տու թյուն նե րը և ձևա կեր պում նե րը, ո րոնք ան ձնա կազ մի մի մա սը գոր ծա ծում է 
ե րե խա նե րին և նրանց ծնող նե րին ո րա կե լիս, ո ւղ ղա կի խախ տում է նշա նա կում է թի կա կան 
և մաս նա գի տա կան տե սան կյուն նե րից: Բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում բա վա կա նին բազ մա
զան է պատ ժաձ ևե րի « զամ բյու ղը». ի լրումն լայ նո րեն տա րած ված «ան կյուն կանգ նեց նել», 
«բ ղա վել», «ա կանջ քա շել», « ծե ծել» ձևե րին՝ կա րե լի է հան դի պել նաև « հայ հո յանք», « մութ 
տե ղում պա հել», «դպ րո ցից հե ռաց նել» (վեր ջինս շատ փոքր թվով է) ձևե րին, ի նչ պես նաև այլ 
ոչ ստան դարտ ձևեր` ե րե խա նե րին դա սա րա նում ան տե սե լը, հո գե բա նի մոտ գնա լուց զր կե
լը, բար ևին չպա տաս խա նե լը, ցածր գնա հա տա կան դնե լը, ա վե լի շատ տնային աշ խա տանք 
հանձ նա րա րե լը, ճա շից զր կե լը: Հատ կան շա կան է, որ ե րե խա նե րի մեծ մա սը հակ ված է վե րը 
թվարկ ված պատ ժաձ ևե րը հա մա րե լու ար դա րաց ված76: 

Ըն տա նե կան մի ջա վայ րից զրկ ված ե րե խա ներ

ՀՀ ԸՕի 109րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի 
պաշտ պա նու թյու նը ծնող նե րի մահ վան, նրանց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու, ծնո ղա կան 
ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու, ծնող նե րին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու, ե րե խա նե րի դաս տի
ա րա կու թյու նից կամ նրանց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյու նից ծնող նե րի խու սա
փե լու (այդ թվում՝ դաս տի ա րակ չա կան, բժշ կա կան, բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու
թյան կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րից ի րենց ե րե խա նե րին վերց նե լուց ծնող նե րի 
հրա ժար վե լու դեպ քե րում), ի նչ պես նաև ծնո ղա կան խնամ քի բա ցա կա յու թյան այլ դեպ քե րում, 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը դր վում է խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մար մին նե րի վրա։ Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը բա ցա հայ
տում են Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րին, վա րում են նման ե րե խա նե րի հաշ վա ռու մը և, ել նե լով ծնո ղա կան 

73 ԵՔՐԴ/0054/01/09 քրեական գործ, ԵԷԴ/0079/01/09 քրեական գործ և այլն։ 
74 ԵՇԴ/0026/01/12 քրեական գործ:
75 Օրինակ՝ քրեական գործեր՝ ԵԿԴ/0164/01/13, ԵՇԴ/0052/01/12, ԿԴ1/0082/01/13, ԵՄԴ/0129/01/11, 

ԼԴ/0050/01/13 և այլն:
76 Հատուկ կրթական հաստատությունների մոնիթորինգի հաշվետվություն, 2013, էջ 10:
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խնամ քից զրկ վե լու ո րո շա կի հան գա մանք նե րից, ը նտ րում են այդ ե րե խա նե րին տե ղա վո րե լու 
ձևե րը: 2011թ.ի փետր վա րի 24ի N164Ն ո րոշ մամբ ՀՀ Կա ռա վա րու թյու նը հաս տա տել է խնա
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի կա նո նադ րու թյու նը, որ տեղ ման րա մասն ված 
են ոչ մի այն այդ մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րը, խն դիր նե րը, հա մա գոր ծակ ցու թյունն այլ մար
մին նե րի հետ, այլ նաև այդ մար մին նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Այդ ո րոշ
ման 14րդ կե տով սահ ման ված են խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի ի րա
վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը: Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րի խնամ քը ստանձ նում է պե տու թյու
նը՝ կազ մա կեր պե լով կա՛մ խնա մա կա լու թյան ձևա կեր պու մը, կա՛մ որ դեգ րու մը, կա՛մ պե տա կան 
հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լը, կա՛մ խնա մա տար ըն տա նի քին հանձ նե լը: 

ՀՀ Ա ՍՀՆ հա մա կար գում գոր ծում է ե րե խա նե րի շուր ջօ րյա խնամ քի թվով 6 հաս տա տու
թյուն (ման կա տուն) ` 3 ը նդ հա նուր տի պի ման կա տուն և 3 մաս նա գի տաց ված ման կա տուն: 
Ներ կա յում ման կատ նե րում խնամ վում է շուրջ 731 ե րե խա, այդ թվում 506ը` մաս նա գի տաց
ված ման կատ նե րում:  ՀՀ Ա ՍՀՆ հա մա կար գում գոր ծում է 7 ե րե խա նե րի խնամ քի և պաշտ
պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն, ո րոնք ի րա կա նաց նում են ըն տա նիք նե րի ա նա պա
հո վու թյան գնա հատ ման հա մա կար գում հաշ վառ ված սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք
նե րի 618 տա րե կան ե րե խա նե րի խնամ քը և դաս տի ա րա կու թյու նը: Ներ կա յում ե րե խա նե րի 
խնամ քի և պաշտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե րում խնամ վում են սո ցի ա լա պես 
ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի շուրջ 750 ե րե խա: ՀՀ Ա ՍՀՆ հա մա կար գում գոր ծում է սո ցի ա
լա կան հո գա ծու թյան եր կու կենտ րոն, որ տեղ ի րա կա նաց վում են ռիս կի են թա կա ե րե խա նե
րի խնամքն ու սո ցի ա լա կան հո գա ծու թյու նը, կր թա դաս տի ա րակ չա կան, ա ռող ջա պա հա կան, 
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սո ցի ալհո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և խորհր դատ վու թյուն նե րի տրա մադր ման մի ջո
ցով կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րում հայտն ված ե րե խա նե րի հիմ նախն դիր նե րի լուծ մանն 
ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րը: Յու րա քան չյուր կենտ րո նում ի րա կա նաց վում է 100 ե րե խայի   ցե
րե կային խնամքն ու դաս տի ա րա կու թյու նը77: ՀՀո ւմ գտն վող հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում 
խնամ վում կամ կրթ վում է 2106 ե րե խա, ո րոն ցից՝ 1081 տղա78: 

Հա տուկ կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի մշ տա դի տարկ ման հաշ վետ վու թյան հա մա ձայն, 
հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում խնամ վող ե րե խա նե րի պա րա գա յում այդ ե րե խայի «ես»ի 
ձևա վո րումն ա ռա վել բարդ է, մաս նա վո րա պես՝ հաշ վի առ նե լով ան հա տա կա նու թյու նը ճն շե
լու դեպ քե րը: Օ րի նակ՝ հաս տա տու թյունն իր խն դի րը հա մա րում է մի այն ե րե խայի կր թու թյան 
ի րա վուն քի ի րա ցու մը, ին չը տրա մա բա նու թյան տե սա կե տից խառ նաշ փոթ է ա ռա ջաց նում. 
կր թու թյան ի րա վունքն ա ռան ձին, մնա ցած ի րա վունք նե րից ան ջատ, ան հնար է ի րա կա նաց
նել: Մտա հո գիչ է հաս տա տու թյան պրակ տի կա յում ե րե խայի հան դեպ նման ոչ ամ բող ջա կան 
մո տեց մամբ աշ խա տան քը. այն խիստ դժ վա րա ցած է բա վա րար մարդ կային և այլ ռե սուրս
ներ չու նե նա լու, ի նչ պես նաև հա րա կից սո ցի ա լա կան կա ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պա կա սի պատ ճա ռով79:

 Հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում գտն վող ե րե խա նե րի հա մար կեն սա պա հով ման պայ ման
նե րը բա վա րար չեն՝ սկ սած այդ շի նու թյուն նե րի ար տա քին տես քից և վեր ջաց րած ան ձնա
կազ մի կող մից ցու ցա բեր վող մո տե ցում նե րով: Իր ըն տա նե կան մի ջա վայ րից զրկ ված կամ իր 
լա վա գույն շա հե րի տե սա կե տից այդ պի սի մի ջա վայ րում մնալ չկա րո ղա ցող ե րե խան պե տու
թյան կող մից պետք է ստա նա ոչ մի այն տա րածք, որ տեղ նա ժա մա նա կա վո րա պես կբ նակ վի, 
այլ նաև հա տուկ ա ջակ ցու թյուն ու օգ նու թյուն՝ ստեղծ ված ի րա վի ճա կը հաղ թա հա րե լու ու այդ 
ի րա վի ճա կից դուրս գա լու հա մար: Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում կար ծիք հն չեց վեց, որ «այդ
տեղ պայ ման նե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ ե րե խան չցան կա նա այն տե ղից փախ չել, այլ 
հա կա ռա կը՝ ան գամ գույ նե րը լի նեն գրա վիչ ու հանգս տաց նող, ի սկ մաս նա գետ նե րը ան ցնեն 
վե րա պատ րաս տում և թես տա վոր վեն՝ ե րե խային սի րե լու ու նա կու թյան տե սան կյու նից»: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա րու թյու նից բխող մի ջո ցա
ռում նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին 2014թ.ի փետր վա րի 27ի N303Ն ՀՀ Կա ռա վա րու
թյան ո րոշ ման 46րդ կե տի հա մա ձայն՝ ՀՀ Ա ՍՀՆն ՀՀ Կա ռա վա րու թյուն պետք է ա ռա ջար
կու թյուն ներ ներ կա յաց նի շուր ջօ րյա խնամք և պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու
թյուն նե րի այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն նե րի վե րա կազ մա կերպ ման վե րա բե րյալ: 

Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում նշ վեց, որ խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րը ե րե խա նե րի հա
մար ար դյու նա վետ չեն, քա նի որ մեծ խմ բում ապ րե լով՝ ե րե խան կորց նում է ի նք նու րույ նու թյու
նը՝ հե տա գա յում բար դու թյուն ներ ու նե նա լով ըն տա նիք ստեղ ծե լիս, դժ վա րու թյամբ է կար ծիք 
ձևա վո րում, հատ կա պես, ե թե այդ կար ծի քը տար բեր վում է ը նդ հա նուր կար ծի քից: Մի այն այդ 
հաս տա տու թյուն նե րի տղա ներն են շա հում, քա նի որ դա օգ նում է ա րագ հար մար վել բա նա կի 
պայ ման նե րին, այն էլ ըն դա մե նը 2 տա րում:

ՀՀո ւմ պետք է տար բե րել գրանց ված խնա մա կա լու թյունն ու չգ րանց ված խնա մա կա լու
թյու նը: Վեր ջի նիս դեպ քում մեր ձա վոր ազ գա կանն ո ւղ ղա կի դաս տի ա րա կում է ե րե խային՝ 
ա ռանց օ րի նա կան գրան ցում ի րա կա նաց նե լու, քա նի որ խնա մա կա լու թյան գրան ցու մը կրում 
է «ձ ևա կան» բնույթ և ան հրա ժեշտ է մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ պե տա կան կամ տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ ա ռնչ վե լիս: 

Որ դեգ րում

ՀՀ ԸՕի 112րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ որ դեգ րու մը ի րա վա բա նա կան այն ա կտն է, ո րի 
հա մա ձայն որ դեգ րող նե րը և որ դեգր ված նե րը ձեռք են բե րում ծնող նե րի և զա վակ նե րի հա

77 Ընտանիքի, կանանց, երեխաների հարցեր/վիճակագրություն Տեղեկատվությունը վերցված է http://www.
mlsa.am/home/index.php?menu_id=110&child_id=128&code_id=200 կայքից:

78 Հատուկ կրթական հաստատությունների մոնիթորինգի հաշվետվություն, 2013, էջ 8:
79 Նույն տեղը, էջեր 910:
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մար օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Որ դեգ րու մը հա մար
վում է Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րի տե ղա վոր ման նա խա պատ վե լի ձևը։ 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 ՀՀ սահ ման նե րից դուրս բնակ վող ՀՀ 
քա ղա քա ցի նե րի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցի ե րե խա նե րի որ դեգ րու մը թույ լատր վում է մի այն այն 
դեպ քե րում, ե րբ հնա րա վո րու թյուն չկա այդ ե րե խա նե րին ՀՀ տա րած քում մշ տա պես ապ րող 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ըն տա նի քում դաս տի ա րա կու թյան հանձ նե լու կամ ե րե խա նե րին ի րենց 
ազ գա կան նե րի կող մից որ դեգ րե լու: ՀՀ ԸՕի 113րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ որ դեգ րու մը կա
տա րում է դա տա րա նը՝ ե րե խային որ դեգ րել ցան կա ցող ան ձի (ան ձանց) դի մու մով։ Ե րե խայի 
որ դեգ րու մը հաս տա տե լու մա սին գոր ծի քն նու թյու նը դա տա րա նը կա տա րում է հա տուկ վա
րույ թի՝ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով։ Ե րե խայի 
որ դեգր ման հա մար ան հրա ժեշտ է ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի (Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) 
եզ րա կա ցու թյու նը՝ որ դեգր ման հիմ նա վոր վա ծու թյան և այդ որ դեգ րու մը որ դեգր վող ե րե խայի 
շա հե րին հա մա պա տաս խա նե լու մա սին` նշե լով որ դեգր վող ե րե խայի և որ դեգ րո ղի (որ դեգ
րող նե րի) ան ձնա կան շփում նե րի փաս տի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ: ՀՀ ԸՕի 121րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն՝ 10 տա րին լրա ցած ե րե խայի որ դեգր ման հա մար ան հրա ժեշտ է նրա հա մա
ձայ նու թյու նը։ 

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում ա մե նաա ռանց քային խն դիր նե րից է որ դեգ րու
մը, ո րն իր մար դա սի րա կան դրս ևոր մամբ հան դերձ` կա րող է հան գեց նել ոչ մար դա սի րա կան 
դրս ևո րում նե րի, մաս նա վո րա պես ե րե խայի շա հա գործ ման, սե ռա կան ո տնձ գու թյան, ծե ծի 
կամ այլ բռ նու թյան: ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 20րդ գլ խում հա տուկ կար ևոր վում է ՀՀ քրե ա
կան օ րենսգր քի 168րդ հոդ վա ծը, ո րը նախ կի նում պա տաս խա նատ վու թյուն էր նա խա տե սում 
ե րե խայի ա ռք ու վա ճառ քի հա մար, ի սկ 2011թ.ից պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում 
խնամ քը ստանձ նե լու նպա տա կով ե րե խայի առ քի և ստանձ նո ղի խնամ քին հանձ նե լու նպա
տա կով ե րե խայի վա ճառ քի հա մար: Պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա է և´ ե րե խայի գնոր
դը, և´ վա ճա ռո ղը: 

 ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի տվյալ նե րով ՀՀո ւմ 2012թ.ին ե րե խայի որ դեգր ման 
վե րա բե րյալ ներ կա յաց վել է 99 հայց, ո րից բա վա րար վել է 96ը, ի սկ 2013թ.ի ն՝ 82 հայց, 
ո րից բա վա րար վել է 79ը: Որ դեգ րու մը ոչ միշտ է դրա կան ան դրա դառ նում որ դեգր վող ե րե
խայի վրա, ին չի մա սին վկա յում են որ դեգ րու մը վե րաց նե լու դեպ քե րը: Ե րե խայի որ դեգ րու մը 
վե րաց նե լու վե րա բե րյալ 2012թ.ին ներ կա յաց վել է 16 հայց, ո րից 8ը բա վա րար վել է, ի սկ 
2013թ.ի ն՝ 21 հայց, ո րից 13ը բա վա րար վել է80:

ՀՀ Ա ՍՀՆ տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 2013թ.ին որ դեգր ման վե րա բե րյալ վի ճա կագ րու թյու նը 
հետ ևյալն է. որ դեգ րել ցան կա ցող ան ձանց թի վը 245ն է, ՀՀ քա ղա քա ցի որ դեգ րել ցան կա
ցող ան ձանց  թի վը 101ն է, օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի որ դեգ րել ցան կա ցող ան ձանց  թի վը 
144ն է, որ դեգր ման են թա կա ե րե խա նե րի թի վը 109ն է, որ դեգր ված ե րե խա նե րի թի վը 47ն 
է (ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի կող մից՝ 20, ի սկ օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի կող մից՝ 27)81: ՀՀ –ում 
որ դեգ րու մը հան դի սա նում է խնա մա կա լու թյան հի մա նա կան ձևը, բայց 2 տար վա ըն թաց քում 
վե րաց ված 21 որ դեգ րում ներն ա ռն վազն վկա յում են, որ որ դեգ րող նե րը ի րա կա նաց րել են ՀՀ 
ԸՕի 130րդ հոդ վա ծում թվարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րից որ ևէ մե կը: Ել նե լով վե րոգ րյա լից և  
ե րե խայի շա հե րից, հարկ է նշել, որ որ դեգ րու մը՝ որ պես խնա մա կա լու թյան հի մա նա կան ձև 
վե րա նայ ման կա րիք ու նի:

 Բուժ ման վե րահս կու մը խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րում

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր 
ե րե խա ու նի ա ռող ջու թյան պահ պան ման և ամ րապնդ ման ի րա վունք: Պե տա կան հա մա պա
տաս խան մար մին ներն ա պա հո վում են ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից ե րե խայի ան

80 Հայաստանի դատական համակարգի պաշտոնական կայքէջ, 2014թ. http://court.am/?l=lo&id=50&cat_
id=0&page_num=1 

81 Տե՛ս http://www.mlsa.am/home/index.php?menu_id=110&child_id=128&code_id=200 
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վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը` ա մե նա մյա ա ռող ջա պա
հա կան նպա տա կային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում: Ե թե նման հաս տա տու թյուն տե ղա վոր ված 
ե րե խայի ծնող ներն ան հայտ են, ա պա նշ ված մար մին նե րը դի մում են ՀՀ ոս տի կա նու թյուն, 
ո րն ա ռաջ նորդ վե լով «Ոս տի ա կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11րդ հոդ վա ծով պար տա վոր է 
հայտ նա բե րել ան հայտ կո րած ան ձանց, ի սկ օ րեն քի 28րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ի լրումն այլ 
մի ջոց նե րի ոս տի կա նու թյունն ի րա վունք ու նի ան հա տույց օգ տա գոր ծել պե տու թյա նը պատ կա
նող զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րը՝ ան հայտ կո րած ան ձանց հայտ նա բե րե լու նպա
տա կով: Մինչև ծնող նե րի հայտ նա բե րու մը ե րե խան չի հա մար վում ծնո ղա զուրկ, բա ցա ռու
թյամբ, ե թե ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 44րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն մեկ տար վա ըն թաց
քում ան ձի բնա կու թյան վայ րում տե ղե կու թյուն ներ չկան նրա գտն վե լու վայ րի մա սին82, ին չը 
հիմք է, որ շա հագր գիռ ան ձանց դի մու մով դա տա րա նը կա րող է քա ղա քա ցուն ան հայտ  բա
ցա կայող ճա նա չել: Մի այն դրա նից հե տո հնա րա վոր է ե րե խային որ դեգ րել կամ նրա մաս նակ
ցու թյամբ ի րա կա նաց նել նրա խնամ քը: Ը նդ ո րում, ե թե ան հայտ բա ցա կայո ղը հայտն վում է, 
ա պա դա հան գեց նում է որ դեգր ման վե րաց մա նը:

ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2006թ.ի նոյեմ բե րի 9ի N1735Ն ո րոշ մամբ հաս տատ վել է ե րե
խա նե րի խնամ քի և պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րում (ման կա տուն, 
գի շե րօ թիկ) ե րե խա նե րի տե ղա վոր ման կար գը: Ման կատ նե րում ե րե խա նե րի տե ղա վոր ման 
կար գի 4րդ կե տի հա մա ձայն՝ ման կա տա նը տե ղա վոր վում են ե րե խա ներ՝ բժշ կա կան հաս
տա տու թյուն նե րից, ՀՀ ոս տի կա նու թյան մար մին նե րից, ըն տա նիք նե րից և ե րե խա նե րի ժա

82  Բացակայողի վերաբերյալ վերջին տեղեկությունների ստացման օրը որոշելու անհնարինության դեպքում 
անհայտ բացակայող ճանաչելու համար ժամկետի հաշվարկի սկիզբ է համարվում այն ամսին հաջորդող ամսվա 
մեկը, երբ ստացված են եղել բացակայողի վերաբերյալ վերջին տեղեկությունները, իսկ եթե հնարավոր չէ որոշել 
այդ ամիսը, ապա` հաջորդ տարվա հունվարի մեկը:



48

մա նա կա վոր տե ղա վոր ման շուր ջօ րյա հաս տա տու թյուն նե րից: 3 ա մս վա ըն թաց քում ՀՀ ոս
տի կա նու թյան տա րած քային մարմ նի ղե կա վա րը հայտ նա բեր ված ե րե խայի ծնող նե րին (կամ 
ծնո ղին) հայտ նա բե րե լու կամ չհայտ նա բե րե լու մա սին գրա վոր տե ղե կաց նում է այն հաս տա
տու թյա նը, որ տեղ գտն վում է ե րե խան: Նույն կար գի 23րդ կե տի հա մա ձայն՝ ման կա տա նը 
տե ղա վոր ված ե րե խային ծնող նե րին են վե րա դարձ նում նրանց դի մու մի և ծնող նե րի բնա
կու թյան վայ րի մարզ պե տա րա նի, ի սկ Եր ևա նում` Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի եզ րա կա
ցու թյան հի ման վրա: Ե րե խա նե րի խնամ քի և պաշտ պա նու թյուն ի րա կա նաց նող գի շե րօ թիկ 
հաս տա տու թյուն նե րում ե րե խա նե րի տե ղա վոր ման կար գի 4րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե րե խային 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու հա մար ե րե խայի ծնո ղը կամ օ րի նա կան ներ
կա յա ցու ցի չը դի մում է ե րե խայի բնա կու թյան վայ րի մարզ պե տա րան, ի սկ Եր ևա նում` Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րան: Դուրս գր ման կար գը նույնն է, ի նչ վե րը նշ վա ծը:

2004թ.ի մար տի 4ի N318Ն ՀՀ Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ հաս տատ վել է պե տու թյան 
կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար և ար տո նյալ պայ ման նե րով բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա
սար կում ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող՝ բնակ չու թյան սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ու ա ռան ձին 
(հա տուկ) խմ բե րը, ո րոնց մեջ նե րառ ված ե ն՝  մինչև 7 տա րե կան ե րե խա նե րը, մինչև 18 տա
րե կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը`, մինչև 18 տա րե կան Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րը, 
և Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող 1823 տա րե կան ան ձինք, մինչև 8 տա րե կան և 12 
տա րե կան ե րե խա նե րը` մաս նա գի տաց ված ստո մա տո լո գի ա կան բժշ կա կան օգ նու թյան մա
սով, մինչև 18 տա րե կան` դիս պան սեր հս կո ղու թյան տակ գտն վող ե րե խա նե րը, մինչև 18 տա
րե կան մի ած նող ե րե խա նե րը, ման կատ նե րում խնամ վող ան ձինք:

 Հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում ե րե խա նե րի տե ղա վոր ման գոր ծըն թացն ը նդ հա նուր առ
մամբ ըն թա նում է ա ռանց բար դու թյուն նե րի, բայց ե րե խա նե րի դուրս բե րումն այդ հաս տա
տու թյուն նե րից բա վա կան դժ վար գոր ծըն թաց է: Եվ եր բեմն ծնո ղը, ով ի րա վունք ու նի իր ե րե
խային վերց նել հաս տա տու թյու նից դժ վա րու թյուն նե րի է հան դի պում: Ե թե ե րե խան ար դեն 
հա մար վել է ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած, ա պա ծնո ղը նախ ևա ռաջ պետք է ա պա
ցու ցի ե րե խայի հան դեպ իր ի րա վունք նե րը, նոր մի այն վերց նի: Ի սկ ե թե ե րե խան գտն վում է 
գի շե րօ թիկ դպ րո ցում, ա պա ծնող ներն ա ռանց որ ևէ խո չըն դո տի վերց նում են ե րե խա նե րին: 
Ան գամ այն դեպ քում, ե րբ հաս տա տու թյան աշ խա տա կի ցը գի տակ ցում է, որ այդ ծնո ղի մոտ 
ե րե խային թո ղե լը չի բխում ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, ի նքն ան մի ջա պես որ ևէ գոր ծո
ղու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն չու նի: Ի նչ պես նշ վել է հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ, դա 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ « պե տու թյունն իր վրա է վերց նում ե րե խային դաս
տի ա րա կե լու ու խնա մե լու պար տա կա նու թյու նը, բայց ծնո ղին թող նում է ե րե խայի նկատ մամբ 
բո լոր ի րա վունք նե րը»: Եր բեմն ծնողն ան գամ « շա հար կում է» ծնող լի նե լու փաս տը և խո չըն
դո տում է ե րե խային որ դեգ րե լու կամ ե րե խայի շա հե րից բխող այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա
նա ցու մը:  

Բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում գտն վող ե րե խային վերց նե լու ա ռն չու թյամբ, գործ նա կա
նում որ ևէ խն դիր չի ա ռա ջա նում: Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն ՀՀո ւմ մահ ճա կալ
նե րի քա նա կը հի վանդ ե րե խա նե րի հա մար 2011թ.ին կազ մել է  20300 ե րե խա, 2012թ.ի ն՝ 
20800 ե րե խա, 2013թ.ի ն՝ 20600 ե րե խա83:

 Հա մա պա տաս խան կեն սա մա կար դա կի ա պա հո վում

ՀՀ ԸՕի 68րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ծնող նե րը պար տա վոր են պա հել ի րենց ե րե խա նե
րին։ Ե րե խա նե րին ապ րուս տի մի ջոց տրա մադ րե լու կարգն ու պայ ման նե րը ծնող նե րը ո րո շում 
են ի նք նու րույն։ Ծնող նե րը կա րող են հա մա ձայ նու թյուն կն քել ի րենց ե րե խա նե րին պա հե լու 
մա սին (ա լի մենտ վճա րե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյուն) ՀՀ ԸՕի 15րդ գլ խին հա մա պա
տաս խան։ Ե թե ծնող նե րը ապ րուս տի մի ջոց չեն տրա մադ րում ի րենց ե րե խա նե րին, ա պա վեր
ջին նե րիս պա հե լու հա մար մի ջոց նե րը (ա լի մեն տը) ծնող նե րից բռ նա գանձ վում են դա տա կան 

83 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանը թվերով  2014. Կենսամակարդակ և սոցիալական 
ոլորտ, http://armstat.am/file/article/armenia_14_5.pdf, էջ 42:



49



50

կար գով։  Պե տու թյու նը նա խա տե սում է ա ջակ ցու թյան ծրագ րեր, բայց ոչ բո լոր ե րե խա նե րի 
հա մար: Այդ ծրագ րե րից կա րող են օ գտ վել ման կա տան սա նե րը և շր ջա նա վարտ նե րը և առ
հա սա րակ կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված այլ ան ձինք:

 Մաս նա վո րա պես « Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի84 8րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ հիմ նա կան սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներն են` խորհր դատ վա կան oգ նու թյու նը, վե
րա կանգ նո ղա կան oգ նու թյու նը, բնաի րային oգ նու թյու նը, կա ցա րա նով ա պա հո վե լը, խնամ քը, 
ի րա վա կան oգ նու թյու նը, օ րեն քով սահ ման ված կեն սա թո շակ ներ, նպաստ ներ և այլ դրա մա
կան վճար ներ նշա նա կե լը և վճա րե լը, օ րեն քով սահ ման ված զբաղ վա ծու թյան ծա ռա յու թյուն
նե րը և բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան բնա գա վա ռում ծա ռա յու թյուն նե րը, o րեն քով 
չար գել ված այլ սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ: Այս տեղ հարկ է նշել, որ թվարկ ված ծա ռա յու
թյուն նե րը տրա մադր վում են կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ան ձնանց, ո ւմ շար
քին, ի թիվս այ լոց, պատ կա նում են նաև Ա ԾԽՄ ե րե խա նե րը:

2014թ.ի մար տի 6ին ՀՀ Կա ռա վա րու թյամբ հաս տատ վել է ե րե խայի ծնն դյան մի ան
վագ ն պաս տի չա փը, ե րե խայի ծնն դյան մի ան վագ ն պաս տը նշա նա կե լու և վճա րե լու կար գը: 
Զու գա հե ռա բար գոր ծում է նաև 2014թ.ի հուն վա րի 30ի ՀՀ Կա ռա վա րու թյան մեկ այլ ո րո
շում, ո րով սահ ման վել է 2014թ.ի ըն տա նե կան նպաս տի, սո ցի ա լա կան նպաս տի, հրա տապ 
օգ նու թյան, մինչև 2 տա րե կան ե րա խայի խնամ քի, մինչև 2014թ.ի հուն վա րի 1ը ծն ված ե րե
խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաստ նե րի չա փե րը և մինչև 2014թ.ի հուն վա րի 1ը ծն ված ե րե
խայի ծնն դյան մի ան վագ նպաս տի նշա նակ ման և վճար ման կար գը: 

Սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը ՀՀո ւմ գործ նա կա նում ու նի ո րոշ բար դու թյուն
ներ: Դրանք ե ն՝ ոչ բո լո րի հա մար հա սա նե լի լի նե լու հան գա ման քը, ֆի նան սա վոր ման բար
դու թյուն նե րը, նպաստ կամ այլ ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու գոր ծըն թա ցի բյու րոկ րա տա կան լի
նե լը և այլն:

 Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում նշ վեց, որ եր բեմն նույն ծնող ներն ու նեն տե ղե կատ վու թյան 
պա կաս՝ ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից ել նե լով ե րե խայի կա րիք նե րը ճիշտ գնա հա տե լու ու 
ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման նե րով ա պա հո վե լու հա մար: Մաս նա կից նե րից մի քա նի սը նշե
ցին, որ պե տու թյու նը հոգ չի տա նում ե րե խա նե րի զար գաց ման հա մար, ամ բող ջու թյամբ այդ 
բե ռը թող նե լով ծնող նե րի կամ նրանց փո խա րի նող ան ձանց վրա: Ա վե լին, ման կա պար տեզ
նե րում հաս տի քով հո գե բան ներ չկան, ի սկ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րի ե րե խա
նե րին եր բեմն տե ղա վո րում են հա տուկ կա րի քա վոր ե րե խա նե րի հաս տա տու թյուն՝ ին չով խո
չըն դո տում են ե րե խայի նոր մալ զար գաց մանն ու ձևա վոր մա նը: 

ԱԾԽՄ ե րե խա նե րի խնամ քը կազ մա կեր պե լով կա՛մ խնա մա կա լու թյան, կա՛մ որ դեգր ման, 
կա՛մ պե տա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու, կա՛մ խնա մա տար ըն տա նի քին հանձ նե լու 
մի ջո ցով՝ պե տու թյու նը պետք է կար գա վո րի եր կու կար ևո րա գույն խն դիր՝ խնա մող ան ձի ը նտ
րու թյու նը և խնամ քի հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի ա պա հո վու մը (ս նունդ, հա գուստ և այլն): 
Հա յաս տա նում ո ՛չ խնա մա կա լու թյան, ո ՛չ որ դեգր ման դեպ քում պե տու թյու նը որ ևէ ա ջակ ցու թյուն 
չի տրա մադ րում, ի սկ պե տա կան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու կամ  խնա մա տար ըն տա
նի քին հանձ նե լու դեպ քում ա ջակ ցում է՝ ե րե խային ա պա հո վե լով բո լոր կեն սա պա հով ման պայ
ման նե րով, ի սկ խնա մա տար ըն տա նի քին վճա րե լով ամ սա կան դրա մա կան մի ջոց ներ: 

Ե րե խայի խնամ քի կազ մա կերպ ման այս տիպն էլ բա վա կա նին հազ վա դեպ է հան դի պում, 
մինչ դեռ ֆի նան սա կան տե սան կյու նից խնա մա տար ըն տա նիք նե րին ա ջակ ցելն ա վե լի նպա
տա կա հար մար է, քան հա տուկ հաս տա տու թյուն ներ պա հե լը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պե տու թյու նը չի ա պա հո վում այս հար
ցում ներգ րավ ված  դե րա կա տար նե րի հա վա սա րու թյու նը և չի ստեղ ծում նպաս տա վոր պայ
ման ներ ե րե խա նե րին խնա մա կա լու թյան հանձ նե լու կամ որ դեգ րե լու հա մար: Դրա նով է նաև 
պայ մա նա վոր ված ե րե խայի փաս տա ցի խնա մա կա լու թյան ի րա կա նա ցումն ա ռանց պատ շաճ 
ձևա կերպ ման, ի սկ նման դեպ քե րի մա սին բարձ րա ձայն վում է, ե րբ դրա ան հրա ժեշ տու թյունն 
ա ռա ջա նում է պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման որ ևէ մարմ նի հետ ա ռնչ վե լիս:

84 Այս օրենքն ընդունվել է 2014թ.ի դեկտեմբերի 17ին, ուժի մեջ է մտել 2015թ.ի հունվարի 1ին: 



51

3.2.2 Ե րե խայի պաշտ պա նու թյուն.  
պաշտ պա նու թյան հա տուկ մի ջոց ներ

 Փախս տա կան ե րե խա ներ

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի և այլ ը նդ հա րում նե րի հետ ևան քով բնա կե լի տա րա ծու թյու նից և ան ձնա
կան գույ քից զրկ ված փախս տա կան ե րե խան ու նի իր շա հե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վունք: 

« Փախս տա կան նե րի և ա պաս տա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա ռանց 
ու ղեկ ցո ղի կամ ըն տա նի քից ան ջատ ված 18 տա րին չլ րա ցած ան չա փա հա սը` ՀՀ տա րած քում 
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ (ծ նող ներ (ծ նող), խնա մա կալ, հո գա բար ձու) չու նե ցող, ա պաս
տան  հայ ցող կամ փախս տա կան ե րե խան է: Ա ռանց ու ղեկ ցո ղի կամ ըն տա նի քից ան ջատ ված 
ան չա փա հաս ներն ու նեն ա պաս տան  հայ ցող նե րի կամ փախս տա կան նե րի հա մար սահ ման
ված նույն ի րա վունք նե րը: Լի ա զոր մար մի նը պետք է ա ջակ ցի ա ռանց ու ղեկ ցո ղի կամ ըն տա նի
քից ան ջատ ված ան չա փա հա սին ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով տե ղա վոր մա նը և 
խնամ քի ա պա հով մա նը, ի նչ պես նաև նրա` ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված բո լոր ի րա վունք
նե րի ի րաց մա նը: Ա ռանց ու ղեկ ցո ղի ան չա փա հաս ա պաս տան  հայ ցող նե րի կամ փախս տա կան
նե րի հար ցե րի հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող, սույն օ րեն քի 32րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բո լոր 
պե տա կան մար մին նե րը, հաշ վի առ նե լով 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 ա ռանձ նա հա տուկ վի ճա կը, ա ռա վե լա գույնս ել նե լով նրանց 
շա հե րից` ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում պետք է ա ջակ ցեն նրանց: 

ՀՀ Կա ռա վա րու թյու նը` 2009թ.ի նոյեմ բե րի 19ի N1440Ն ո րոշ մամբ հաս տա տել է «Ա պաս
տան հայ ցող նե րին ժա մա նա կա վոր տե ղա վոր ման կենտ րո նում տե ղա վո րե լու և կեն սա պա
հով ման պայ ման ներ տրա մադ րե լու կար գը»: ՀՀ ՄՊԾ դի մած ա պաս տան հայ ցող նե րին և 
ա պաս տան հայ ցո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րին լի ա զոր մար մի նը տե ղա վո րում է ա պաս տան 
հայ ցող նե րի Ժա մա նա կա վոր տե ղա վոր ման կենտ րո նում, որ տեղ նրանց տրա մադր վում են 
կեն սա պա հով ման պայ ման ներ մինչև ի րենց դի մու մի վե րա բե րյալ վերջ նա կան ո րո շում ըն
դու նե լը: Ա պաս տա նի մեր ժում ստա ցած փախս տա կան նե րին ՀՀ ՄՊԾ կա րող է թույ լատ րել 
շա րու նա կել բնա կու թյու նը կենտ րո նում, մինչև նրանք կլ քեն ՀՀն կամ ա պաս տան կս տա նան:

Չ նա յած գործ նա կա նում որ ևէ դեպք ա ռանց ու ղեկ ցու թյան՝ ե րե խային փախս տա կան ճա
նա չե լու վե րա բե րյալ չի ե ղել, բայց ե ղել են բազ մա թիվ դեպ քեր, ե րբ ըն տա նի քի որ ևէ ան դա մի 
ա պաս տան հայ ցե լու և փախս տա կան ճա նաչ վե լու ար դյուն քում ե րե խան նույն պես ձեռք է բե
րել նման կար գա վի ճակ: ՀՀ ՄՊԾն ա պա հո վում է փախս տա կան նե րի, նե րա ռյալ՝ ե րե խա
նե րի ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը՝ ներգ րա վե լով մի ջազ գային 
և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին: Սի րի այից փախս տա կան նե րի մեծ ներ հոս քի 
պատ ճա ռով ՀՀ ՄՊԾն դի մել է ՄԱԿի փախս տա կան նե րի գե րա գույն հանձ նա կա տա րի հա
յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չին, ո րն ա ջակ ցել է այս հար ցում, ան գամ տրա մադր վել են գու
մար ներ՝ բնա կա րան նե րի վար ձա կա լու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Կա ռա վա րու թյան 
2009թ.ի նոյեմ բե րի 19ի N1440Ն ո րոշ ման հա մա ձայն` ե թե ա պաս տան հայ ցո ղը ճա նաչ վում 
է փախս տա կան, ա պա նա այդ ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո պետք է ա զա տի կենտ րո նում զբա
ղեց րած սե նյա կը: Գործ նա կա նում, քա նի որ փախս տա կան ճա նաչ ված ա պաս տան հայ ցողն ի 
սկզ բա նե կա րող է բնա կու թյան վայր չու նե նալ, նրան թույ լատր վում է կար ճատև մնալ կենտ րո
նում, այ նու հետև նրան օգ տա գործ ման ի րա վուն քով տրա մադ րում են ա ռան ձին բնա կա րան, 
ո րը նախ կին հան րա կա ցա րա նային հա մա լի րի սե նյակ է` բո լոր կո մու նալ հար մա րու թյուն նե
րով (գտն վում է ք. Ա բո վյա նում կամ ք. Եր ևա նում):

2014թ.ի հու լի սի 17ի N 769Ն ՀՀ Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ հաս տատ վել է ՀՀ միգ րա
ցի այի ո լոր տը կա նո նա կար գող ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը՝ մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին, այդ թվում՝ 
Եվ րա մի ու թյու նում և Մի աս նա կան տն տե սա կան տա րած քում ըն դուն ված մո տե ցում նե րին և 
սկզ բունք նե րին, հա մա պա տաս խա նեց նե լուն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 20142016թթ. ծրա
գի րը, ո րն ու նի նաև ե րե խա նե րին վե րա բե րող ա ռան ձին դրույթն ներ:
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 Կա լանք և պա տիժ

«Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե րե խային չի 
կա րե լի ձեր բա կա լել, խու զար կել կամ կա լա նա վո րել այլ կերպ, քան սահ ման ված է օ րեն քով: 
Ե րե խայի  ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման մա սին ան հա պաղ հայտն վում է ծնող նե րին կամ 
այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի: Ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված յու րա քան չյուր ե րե խա 
ու նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա զա տազրկ ման դա տավ ճի ռը բո ղո քար կե լու ի րա վունք: 
Ար գել վում է ե րե խային չա փա հաս նե րի հետ մի ա սին կա լան քի տակ պա հե լը: ՀՀ օ րենսդ րու
թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում ե րե խային քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս 
փաս տա բա նի (հո գե բա նի, ման կա վար ժի) ներ կա յու թյու նը հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան 
և դա տաքն նու թյան ըն թաց քում պար տա դիր է: Ե րե խան պար տա վոր չէ ցուց մունք տալ իր, 
ծնող նե րի կամ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի դեմ: Ար գել վում է որ պես վկա ցուց մունք ներ վերց
նե լու կամ սե փա կան հան ցան քը խոս տո վա նե լու հա մար ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան, 
սպառ նա լի քի և այլ ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի կի րա ռու մը: 

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 60րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ ցմահ ա զա տազրկ ման 
չեն կա րող դա տա պարտ վել հան ցան քը կա տա րե լիս տաս նութ տա րին չլ րա ցած ան ձինք,  ի սկ 
մա հա պա տիժն առ հա սա րակ բա ցա կա յում է մեր օ րենսդ րու թյան մեջ: Ա վե լին, օ րենս գիր քը 
տար բե րակ ված մո տե ցում է դրս ևո րում նաև ո րո շա կի ժամ կե տով ա զա տազր կում նշա նա կե
լիս: ՀՀ ՔԿՕի 68րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան ջատ են պահ վում ան չա
փա հաս նե րը՝ չա փա հաս նե րից, բա ցա ռու թյամբ սույն օ րենսգր քի 109րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով 
նա խա տես ված դեպ քե րի85: 

ՀՀ քր. դատ. օր.ի 148րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հս կո ղու թյան հանձ նելն այն է, ե րբ ան
չա փա հաս կաս կա ծյա լի կամ մե ղադ րյա լի ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի, հո գա բար ձու նե րի կամ 
փակ ման կա կան հիմ նարկ նե րի վար չա կազ մի վրա, որ տեղ նա պահ վում է, պար տա կա նու
թյուն է դր վում ա պա հո վել կաս կա ծյա լի կամ մե ղադ րյա լի պատ շաճ վար քա գի ծը, քրե ա կան 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի կան չով նրա ներ կա յա նա լը և այլ դա տա վա րա կան պար
տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լը: 

Ան չա փա հաս նե րի ձեր բա կա լու թյան և կա լա նա վոր ման պայ ման ներն է ա պես տար բեր վում 
են չա փա հաս նե րի նույ նա նուն պայ ման նե րից: Օ րի նակ՝ ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված 
ան չա փա հաս նե րը ա պա հով վում են ան վճար հա տուկ սնն դով (« Ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա
վոր ված ան ձնաց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի հոդ ված 19), ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր
ված ան չա փա հաս նե րի հա մար ստեղծ վում են բա րե լավ ված նյու թա կեն ցա ղային պայ ման ներ 
և նրանք օ գտ վում են ա մե նօ րյա` 2 ժա մից ոչ պա կաս տևո ղու թյամբ զբո սան քի ի րա վուն քից, 
ո րի ըն թաց քում հնա րա վո րու թյուն է տր վում զբաղ վել մարմ նա մար զու թյամբ (հոդ ված 27), ան
չա փա հաս նե րին պատ ժա խուց տե ղա փո խե լը 5 օ րից ա վել չէ (հոդ ված 35) և այլն: Ան չա փա
հաս նե րի հետ տե սակ ցու թյուն նե րը քն նարկ վել են Կոն վեն ցի այի 9րդ հոդ վա ծը քն նար կե լիս: 

Ան չա փա հաս դա տա պար տյալ ներն ա զա տազրկ ման և կա լան քի ձևով պա տի ժը և կա
լա նա վո րու մը՝ որ պես խա փան ման մի ջոց, կրում են «Ա բո վյան» ՔԿՀո ւմ: Չնա յած ան չա փա
հաս դա տա պար տյալ նե րի պայ ման նե րը՝ մյուս դա տա պար տյալ նե րի պայ ման նե րի հա մե մատ 
բա վա կան բար վոք են, դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում մի ջազ գային չա փա նիշ նե րով այս 
կա տե գո րի այի դա տա պար տյալ նե րի հա մար կի րառ վող պա հանջ նե րին: Մաս նա վո րա պես նշ
վել է, որ պետք է հնա րա վո րինս ձգ տել եվ րո պա կան բան տային կա նոն նե րով նա խա տես ված 
պա հանջ նե րի ներդր մա նը ՀՀո ւմ86: Ան չա փա հաս դա տա պար տյալ նե րին ո ւղ ղե լու հա մար 

85 Որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված անչափահասը մինչև պատժի ժամկետը 
լրանալը պատիժը կրում է միևնույն ուղղիչ հիմնարկում, բայց ոչ ավելի, քան նրա քսանմեկ տարեկան դառնալը։ 
Տասնութ տարին լրացած դատապարտյալի` բացասական վարքագիծ դրսևորելու դեպքում վերը նախատեսված 
առանձնահատկությունը չի գործում: 

86 Անչափահասների արդարադատությանը վերաբերող միջազգային չափանիշներն արտացոլված են 
Անչափահասների արդարադատության իրականացման ՄԱԿի նվազագույն ստանդարտ կանոններում (Պեկինյան 
կանոններ), օրինազանցության կանխարգելման ՄԱԿի ուղեցույցում (Ռիադի ուղեցույցը), և ազատազրկված 
անչափահասների պաշտպանության ՄԱԿի կանոններում: 
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բա վա րար չեն այն մի ջոց նե րը, ո րոնք ՀՀ ՔԿՕի 16րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն կի րառ վում են 
նաև չա փա հաս նե րի հա մար: Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում կար ծիք հն չեց, որ ե րե խա նե րի 
ո ւղղ ման հա մար պետք է հնա րա վո րինս կի րա ռել մշա կու թային ու կր թա կան մի ջո ցա ռում ներ՝ 
է քս կուր սի ա ներ, այ ցե լու թյուն ներ թան գա րան ներ, թատ րոն, սպոր տային մի ջո ցա ռում ներ հա
սա կա կից նե րի հետ և այլն: 

Այն, որ ա զա տազր կու մը պետք է լի նի բա ցա ռիկ մի ջոց ան հեր քե լի է, բայց գործ նա կա
նում դրա ի րա կա նա ցու մը սահ մա նա փակ ված է ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քում նա խա տես ված պատ ժա տե սակ նե րով: Մաս նա վո րա պես ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր
քի 86րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ան չա փա հա սի նկատ մամբ կա րող են նշա նակ վել հետ ևյալ պա
տիժ նե րից մե կը՝ տու գանք, հան րային աշ խա տանք ներ, կա լանք կամ ո րո շա կի ժամ կե տով 
ա զա տազր կում: Ը նդ ո րում, տու գան քը նշա նակ վում է ան չա փա հա սի ի նք նու րույն վաս տա կի 
կամ այն պի սի գույ քի առ կա յու թյան դեպ քում, ո րի վրա կա րող է տա րած վել բռ նա գան ձում: 
Հան րային աշ խա տանք ներ ու կա լանք չի նշա նակ վում մինչև 16 տա րե կան ան չա փա հաս նե
րի նկատ մամբ, հետ ևա բար մինչև 16 տա րե կան ան չա փա հա սի պա րա գա յում դա տա րան նե
րը, չու նե նա լով այ լընտ րանք, նշա նա կում են ո րո շա կի ժամ կե տով ա զա տազր կու մը, բայց եր
բեմն կի րա ռե լով ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 70րդ հոդ վա ծը, պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չեն 
կի րա ռում՝ սահ մա նե լով փոր ձաշր ջան, ո րի կի րա ռու մը կրում է ձևա կան բնույթ: Դրա նով է 
նաև պայ մա նա վոր ված պրո բա ցի այի ի նս տի տու տի ներդր ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա
ցու մը ՀՀո ւմ: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նում Ա ՄՆ դես պա
նա տան ֆի նան սա վոր մամբ այժմ ըն թա նում են աշ խա տանք ներ պրո բա ցի այի ի նս տի տու տի 
ներդր ման ո ւղ ղու թյամբ: Ի սկ դրա ի րա կա նաց ման ի րա վա կան հիմք է հան դի սա նում ՀՀ նա
խա գաhի կար գադ րու թյու նը ՀՀ ի րա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում նե րի 20122016թթ. 
ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը և ծրագ րից բխող մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը սահ մա
նե լու վե րա բե րյալ: Այդ ծրագ րի 4.3 կե տի հա մա ձայն՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա
րու թյան կա ռուց ված քում նա խա տես վում է ստեղ ծել քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյու նից 
ան կախ և ա ռան ձին պ րո բա ցի այի ծա ռա յու թյուն, ո րի հա մար պետք է մշա կել պ րո բա ցի այի 
ծա ռա յու թյան գոր ծու նու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տի նա խա գիծ և պրո բա ցի այի 
ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան ու սուց ման հա մա կարգ: 
Պրո բա ցի ային բնո րոշ մի շարք լի ա զո րու թյուն ներ ի րա կա նաց նում են ՀՀո ւմ քրե ա կա տա րո
ղա կան ծա ռա յու թյան այ լընտ րան քային պա տիժ նե րի կա տար ման բա ժի նը և սո ցի ա լա կան, 
հո գե բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նող ստո րա բա ժա նում նե րը: Հաշ վի 
առ նե լով ՀՀ ա պա գա քրե ա կան օ րենսգր քում պ րո բա ցի այի ծա ռա յու թյան նա խա տե սու մը` որ
պես հան ցա գոր ծի ո ւղղ ման և վե րաին տեգր ման մե խա նիզմ, կրկ նա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
բարձր աս տի ճա նի դեմ պայ քա րի ար դյու նա վետ մի ջոց, այ սօր ար դի ա կան է այն պի սի կա ռույ
ցի ստեղ ծու մը, ո րն ար դյու նա վետ կեր պով կի րա կա նաց նի այդ գոր ծա ռույթ նե րը:

 Պա տե րազմ և բռ նի կոնֆ լիկտ ներ

« Զի նա պար տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ զի նա պար տու թյու
նը ՀՀ պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցե լու` քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան պար տա կա
նու թյունն է: Զի նա պարտ ներ են հա մար վում նա խա զո րա կո չային, զո րա կո չային տա րի քի և 
պա հես տա զո րում հաշ վառ ված ա րա կան, ի նչ պես նաև զին վո րա կան մաս նա գի տու թյուն ու նե
ցող կամ զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ան ցած ի գա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը: Քա ղա քա ցի նե
րի  զի նա պար տու թյունն ը նդ գր կում է` զին վո րա կան հաշ վա ռու մը, զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
նա խա պատ րաս տու թյու նը, զո րա կո չը և զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը և պա հես տա զո րում 
գտն վե լը: Զին վո րա կան հաշ վա ռու մը նա խա զո րա կո չիկ նե րի (1618 տա րե կան), զո րա կո չիկ նե
րի (1827 տա րե կան) և պա հես տա զո րում գտն վող քա ղա քա ցի նե րի հաշ վառ ման ու հան րա պե
տու թյան զո րա կո չային, վար ժա հա վա քային և զո րա հա վա քային ռե սուրս նե րի վեր լու ծու թյան 
պե տա կան հա մա կարգն է: ՀՀո ւմ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան են զո րա կոչ վում 
18ից մինչև 27 տա րե կան ա րա կան սե ռի զո րա կո չիկ նե րը և մինչև 35 տա րե կան ա ռա ջին խմ
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բի պա հես տա զո րի սպա նե րը, ով քեր ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով ճա նաչ վել են զին ծա
ռա յու թյան հա մար պի տա նի` խա ղաղ պայ ման նե րում:

Չ նա յած ե րե խա նե րին օ րեն քով սահ ման ված կար գով չեն զո րա կո չում, բայց ՀՀո ւմ գոր
ծում է « Փոքր Մհեր» կր թա հա մա լի րը, ո րը ստեղծ վել է 2004թ.ի նոյեմ բե րի 11ի N 1602Ն ՀՀ 
Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ: Այդ ո րոշ ման 12րդ կե տի հա մա ձայն՝ կր թա հա մա լի րի գոր ծու նե
ու թյան ա ռար կան հան րակր թա կան տար րա կան, հիմ նա կան, միջ նա կարգ, ի նչ պես նաև ռազ
մա գի տա կան, մաս նա գի տաց ված ու այլ կր թա կան ծրագ րե րի (այ սու հետ` ոչ հան րակր թա կան 
ծրագ րեր) ի րա կա նա ցումն է ու այդ ծրագ րե րին հա մա պա տաս խան կր թա հա մա լի րի սո վո րող
նե րի (հայ կա զուն նե րի) դաս տի ա րա կու թյան ա պա հո վու մը։ Ի սկ նպա տակն է հա մա կող մա նի
ո րեն զար գա ցած, հայ րե նա սի րու թյան, պե տա կա նու թյան և մար դա սի րու թյան ո գով դաս տի
ա րակ ված ու մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շում ու նե ցող ան ձի ձևա վո րու մը։ Կր թա հա մա լիր կա
րող են ըն դուն վել այն ե րե խա նե րը, ո րոնց ա ռող ջու թյու նը բա վա րա րում է կր թա հա մա լի րում 
սո վո րե լու հա մար։ Ի գա կան սե ռի ե րե խա նե րի կր թու թյան ու կեն ցա ղի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րը սահ մա նում է խոր հուր դը։ Ի գա կան սե ռի սո վո րող նե րի քա նա կը սահ մա նա փակ է, 
և այն սահ ման վում է խորհր դի ո րոշ մամբ։ Կր թա հա մա լի րում սո վո րող նե րի ըն դու նե լու թյու նը 
կա տար վում է մր ցու թային կար գով։ Կր թա հա մա լիր ըն դուն վե լու հա մար պար տա դիր է մի այն 
ե րե խայի մեկ ծնո ղի կամ նրա մեկ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի, ի նչ պես նաև ե րե խայի գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյու նը։

 Բա ցի « Փոքր Մհեր» կր թա հա մա լի րից ՀՀո ւմ գոր ծում է ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա
րու թյան Մոն թե Մել քո նյա նի ան վան ռազ մա մար զա կան վար ժա րա նը, որ տեղ ըն դու նե լու թյու
նը կա տար վում է հիմ նա կան կր թու թյան 9րդ դա սա րա նի ծրագ րի ծա վա լով: Փաս տա ցի ՀՀ 
տա րած քում ե րե խա նե րին զին ված հա կա մար տու թյուն նե րում ներգ րա վե լու կամ զին ված հա
կա մար տու թյուն նե րից ե րե խա նե րի տու ժե լու դեպ քե րի մա սին հայտ նի չէ, բայց այն փաս տը, 
որ 15 տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րը կա րող են ներգ րավ վել ռազ մա կան վար ժա րա նում կամ 
կր թա հա մա լի րում որ պես զին վոր ներ, պետք է վե րա նայ վի:

 Զոհ դար ձած ե րե խա նե րի վե րա կանգ նում 

Ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան վե րա կանգն մա նը և սո ցի ա լա կան վե րաին
տեգր մա նը վե րա բե րող ա ռան ձին ի րա վա կան ա կտ գո յու թյուն չու նի: ՀՀ քրե ա կան դա տա
վա րու թյան օ րենս գիր քը նա խա տե սում է քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող ան ձանց 
պաշտ պա նու թյու նը, բայց այն չի վե րա բե րում ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան վե րա կանգն
մա նը և սո ցի ա լա կան վե րաին տեգր մա նը: Ա ռան ձին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պա րա գա յում, 
օ րի նակ՝ թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման են թարկ ված ե րե խա նե րին այդ պի սի ա ջակ ցու
թյուն տրա մադր վում է87: Քա նի որ կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րի 
ա ջակ ցու թյունն ար դեն քն նարկ վել է (Կոն վեն ցի այի հոդ ված 27ի մեկ նա բա նու թյու նը), այս տեղ 
այն չի ներ կա յաց վում: 

Ե րե խա նե րի վե րա կանգն ման և վե րաին տեգր ման ո րոշ հար ցե րին ան դրա դարձ է կա
տար վել նաև « Սե ռա կան և ըն տա նե կան բռ նու թյան զո հե րի ո ւղ ղորդ ման կար գի» նա խագ ծում, 
բայց մի աս նա կան հա մա պար փակ փաս տա թուղթ, ո րն ո ւղղ ված կլի նի ե րե խա նե րի վե րա
կանգն մանն ու վե րաին տեգր մա նը, գո յու թյուն չու նի: Ե րե խա նե րի՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան 
զո հի, պաշտ պան վա ծու թյունն ա ռա վել ան մխի թար է ՀՀ ար դի պայ ման նե րում: Չնա յած ո րոշ 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պա րա գա յում՝ ե րե խայի թրա ֆի քինգ կամ շա հա գոր ծում, բռ նա բա րու

87 2014թ.ի դեկտեմբերի 17ին ընդունված «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված 
անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 20րդ հոդվածով սահմանվում է, որ ցանկացած զոհ 
և հատուկ կատեգորիայի զոհ ունի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աջակցություն և պաշտպանություն 
ստանալու իրավունք: Զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի պաշտպանության և աջակցության ձևերը, 
տեսակները, տևողությունը, չափերը որևէ կերպ չեն կարող փոխկապակցված կամ պայմանավորված լինել 
իրավապահ մարմինների կողմից ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող գործողություններին նրանց 
մասնակցության հանգամանքով: Աջակցության տրամադրումն ապահովվում է ՀՀ ԱՍՀՆի կողմից:
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թյուն, սե ռա կան այլ հան ցա գոր
ծու թյուն ներ, ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րը դեռ պաշտ պան ված 
են, ա պա այլ հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի պա րա գա յում որ ևէ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նա խա տես ված 
չէ (չ հաշ ված ՀՀ քրե ա կան դա տա
վա րու թյան օ րենսգր քի նա խագ
ծով նա խա տես ված ո րոշ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը):  

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու
թյան օ րենսգր քի նա խա գիծն ար
դեն ի սկ նե րա ռել է ո րոշ դրույթ
ներ կամ ստանձ նած պար տա
վո րու թյուն ներ, ո րոնք կի րա ռե լի 
կլի նեն նաև ՀՀո ւմ, մաս նա վո
րա պես` հո գե բա նի ներգ րա վումն 
ան չա փա հա սի մաս նակ ցու թյամբ 
քնն չա կան գոր ծո ղու թյան կա տար մա նը, դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ կամ կող մի միջ նոր
դու թյամբ դա տա կան նիս տին հան րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և լրատ վու թյան մի ջոց նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը կամ նրանց մի մա սին դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար գե լե լը, ե թե դա ան հրա
ժեշտ է ա պա հո վե լու ան չա փա հա սի ի րա վա չափ շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, ան չա փա հա սին 
հար ցաքն նե լը տե սա հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ (տե սա
կա պի մի ջո ցով) և այլ հար ցեր: 

Ո րոշ կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծի քով՝ զո հե րի շա հե րի լա վա գույն պաշտ պա
նու թյան մի ջոց է հան դի սա նում հան ցա գոր ծի նկատ մամբ խիստ պա տիժ նշա նա կե լը, ի նչն 
ար դա րաց ված չէ և ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյան դեմ պայ քա րում պետք է հա մակց ված կի
րառ վեն կան խար գե լու մը, պա տի ժը և ա ջակ ցու թյու նը:

 Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյուն

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 12րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը և պատ
ժե լի ու թյու նը ո րոշ վում են այն կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող քրե ա կան օ րեն քով, ի սկ 13րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն՝ ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց նող կամ հան ցանք 
կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օ րեն քը հե տա դարձ ո ւժ ու նի, այ սինքն՝ տա րած
վում է մինչև այդ օ րենքն ու ժի մեջ մտ նե լը հա մա պա տաս խան ա րարք կա տա րած ան ձանց, այդ 
թվում՝ այն ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա տի ժը կամ կրել են դա, սա կայն ու նեն դատ վա ծու
թյուն: Ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը սահ մա նող, պա տի ժը խս տաց նող կամ հան ցանք կա տա րած 
ան ձի վի ճակն այլ կերպ վատ թա րաց նող օ րեն քը հե տա դարձ ո ւժ չու նի:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու
թյան հա մար կաս կած վո ղը կամ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո
րու թյունն ա պա ցուց ված չէ ՀՀ քր. դատ. օր.ով սահ ման ված կար գով` դա տա րա նի` օ րի նա
կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով: Կաս կա ծյա լը կամ մե ղադ րյա լը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել 
իր ան մե ղու թյու նը: Նրանց ան մե ղու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը չի կա րող դր վել 
պաշտ պա նու թյան կող մի վրա: Մե ղադ րան քի ա պա ցուց ման և կաս կա ծյա լին կամ մե ղադ րյա
լին ի պաշտ պա նու թյուն բեր ված փաս տարկ նե րի հերք ման պար տա կա նու թյու նը կրում է մե
ղադ րան քի կող մը: Վե րը նշ ված նոր մերն ը նդ հա նուր են և կի րա ռե լի են նաև հան ցանք կա տա
րե լու մեջ կաս կած վող ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ:

ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 24րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թա կա է այն ան ձը, ո ւմ տասն վեց տա րին լրա ցել է նախ քան հան ցանք կա տա րե լը: 
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Այն ան ձինք, ո րոնց տասն չորս տա րին լրա ցել է մինչև հան ցան քը կա տա րե լը, են թա կա են 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան սպա նու թյան սահ մա նա փակ թվով հան ցա գոր ծու թյուն
նե րի հա մար: Ե թե ան ձը հա սել է վե րը նա խա տես ված տա րի քի, սա կայն մտա վոր զար գաց
ման մեջ հետ մնա լու հետ ևան քով ըն դու նակ չի ե ղել ամ բողջ չա փով գի տակ ցել իր ա րար քի 
բնույթն ու նշա նա կու թյու նը կամ ղե կա վա րել դա, ա պա նա են թա կա չէ քրե ա կան պա տաս
խա նատ վու թյան:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 69րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քրե ա կան գոր
ծով վա րույ թին պաշտ պա նի մաս նակ ցու թյու նը պար տա դիր է, ե րբ հան ցան քը կա տա րե լու 
պա հին կաս կա ծյա լը կամ մե ղադ րյալն ան չա փա հաս է, ի սկ 10րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու
րա քան չյուր ոք սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով ի րա վունք ու նի ստա նալ ի րա վա բա
նա կան օգ նու թյուն: Քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող է ո րո շում կա յաց նել 
կաս կա ծյա լին կամ մե ղադ րյա լին ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն տրա մադ րե լու մա սին` 
ել նե լով նրա գույ քային դրու թյու նից:

 Նույն օ րենսգր քի 15րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քրե ա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի 
ո րոշ մամբ` քրե ա կան դա տա վա րու թյան լեզ վին չտի րա պե տող` քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը 
մաս նակ ցող ան ձանց պե տա կան մի ջոց նե րի հաշ վին հնա րա վո րու թյուն է տր վում թարգ ման չի 
օգ նու թյամբ ի րա կա նաց նել սույն օ րենսգր քով սահ ման ված ի րենց ի րա վունք նե րը: 

Ե րե խա նե րի ան ձնա կան տե ղե կու թյուն նե րի պահ պան ման հար ցը նա խա տես ված է ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 16րդ հոդ վա ծով, ո րի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի նա
խա ձեռ նու թյամբ կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջ նոր դու թյամբ բա ցա ռիկ դեպ քե
րում, ե թե դա չի վնա սի ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը կամ չի հան գեց նի դա տա վա
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րու թյան հրա պա րա կայ նու թյան սկզ բուն քի չար դա րաց ված սահ մա նա փակ մա նը, դա տա րա նի 
ո րոշ մամբ դռն փակ դա տա կան քն նու թյուն կա րող է ան ցկաց վել նաև՝
1) ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քին, ան ձի պատ վին և ար ժա նա պատ վու թյանն ա ռնչ վող 

հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով,
2) ան ձի սե ռա կան ա զա տու թյան և սե ռա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր

ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով,
3) քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող ան ձանց կամ նրանց մեր ձա վոր ազ գա կան նե

րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում։ 
Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան մա սին ա ռան ձին օ րենսդ րու թյուն ՀՀո ւմ դեռ գո

յու թյուն չու նի: Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյա նը վե րա բե րող դրույթ ներ սահ ման վում 
են ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ՀՀ ՔԿՕով, ի նչ
պես նաև այլ օ րենք նե րով: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային ռազ մա վա
րու թյու նից բխող մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին 2014թ.ի փետր վա րի 27ի 
N303Ն ՀՀ Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման 50րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան չա փա հաս նե րի վե րա բե
րյալ քրե ա կան գոր ծե րով օ րենսդ րո րեն պետք է նա խա տե սել գաղտ նի ու թյան պահ պան ման 
լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ, քա նի որ գոր ծող մե խա նիզմ նե րը բա վա րար չեն: Ե րե խայի ան ձնա
կան կյան քը հար գե լու ի րա վուն քի ա պա հո վու մը կամ ի րա գոր ծու մը և դռն փակ դա տա կան 
քն նու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը պետք է հս տա կեց վի: Այս պես, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի նա խագ ծի 169րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը պար
տա վոր է ձեռ նար կել ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քին վե րա բե րող գաղտ նի քի պահ պան
ման՝ օ րեն քով նա խա տես ված մի ջոց ներ: Վա րույ թի ըն թաց քում չպետք է կա մա յա կա նո րեն 
հա վաք վեն, պահ վեն, օգ տա գործ վեն կամ տա րած վեն ան ձի ան ձնա կան կամ ըն տա նե կան 
կյան քին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն ներ: Վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի պա հան ջով վա
րու թային գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը պար տա վոր են չհ րա պա րա կել նշ ված տե ղե կու
թյուն նե րը, ո րի հա մար նրան ցից վերց վում է ստո րագ րու թյուն: Ա նձ նա կան կամ ըն տա նե կան 
կյան քի ա ռա վել զգա յուն հար ցե րին վե րա բե րող ա պա ցույց նե րը վա րույ թի շա հագր գիռ մաս
նակ ցի պա հան ջով հե տա զոտ վում են դռն փակ դա տա կան նիս տում: Չնա յած ի րա կա նաց ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րին, ան չա փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյամբ դա տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
դեռ հան դի պում են խն դիր ներ: 

Ան չա փա հաս նե րին ա զա տազրկ ման են թար կե լը ձևա վո րում է « հան ցա գոր ծի» ի նք նու
թյուն։ Նրանք սո վո րում են հան ցա գոր ծու թյան հնարք ներ, խո սում են հան ցա գործ նե րի 
ժար գո նով և ըն տե լա նում են հան ցա գործ նե րի մշա կույ թին, ո րն ա մե նայն հա վա նա կա նու
թյամբ կամ րապն դի ան չա փա հա սի սե փա կան ըն կա լումն ի բրև հան ցա գոր ծի: Ե րբ նրանք 
մեկ ան գամ ի րենց ըն կա լում են որ պես հան ցա գործ, ի նչ պես նաև հան ցա գործ են ճա նաչ վում 
լայն հա սա րա կու թյան կող մից, նրանց հա մար ա վե լի դժ վար է լի նում հե տա գա յում փոխ
վել և հար մար վել դպ րո ցա կան և ըն տա նե կան կյան քին: 20122013թթ.ին ան չա փա հաս նե րի 
նկատ մամբ պա տիժ նե րի վի ճա կագ րու թյունն է. 2013թ.ին ա զա տազրկ ման է դա տա պարտ
վել 69 ան չա փա հաս88, ո րոն ցից 44ի նկատ մամբ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել, 
այլ պա տիժ ներ կի րառ վել է 14 ան չա փա հա սի նկատ մամբ, հա մա ներ ման ա կտ կի րառ վել է 
15 ան չա փա հա սի նկատ մամբ: 2012թ.ին ա զա տազրկ ման է դա տա պարտ վել 76 ան չա փա
հաս89, ո րոն ցից 52ի նկատ մամբ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չի կի րառ վել, այլ պա տիժ ներ 
կի րառ վել են 11 ան չա փա հա սի նկատ մամբ: Հա մա ներ ման ա կտ չի կի րառ վել որ ևէ ան չա փա
հա սի նկատ մամբ90: 

88 69 անչափահասներից 8ը դատապարտվել են մինչև 1 տարի ժամկետով, 8ը՝ 12 տարի ժամկետով, 18ը՝ 
23 տարի ժամկետով, 26ը՝ 35 տարի ժամկետով և 9ը՝ 58 տարի ժամկետով:

89 76 անչափահասներից 8ը դատապարտվել են ազատազրկման մինչև 1 տարի ժամկետով, 12ը՝ 12 տարի 
ժամկետով, 13ը՝ 23 տարի ժամկետով, 39ը՝ 35 տարի ժամկետով, 3ը՝ 58 տարի ժամկետով և 1ը՝ 810 տարի 
ժամկետով:

90 http://court.am/?l=lo&id=50&cat_id=0&page_num=4
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Ա ռա ջար կու թյուն ներ 

Ե րե խայի ի րա վունք ներն ու շա հե րը պաշտ պա նե լու, ե րե խայի դե րա կա տա րումն ի րեն վե
րա բե րող հար ցե րի վե րա բե րյալ ու ժե ղաց նե լու ու ե րե խա յա կենտ րոն քա ղա քա կա նու թյուն մշա
կե լու նպա տա կով՝ ներ կա յաց վում ե նք հետ ևյալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը.
yy Ե՛վ օ րենք նե րով, և՛ այլ ի րա վա կան ակ տե րով, և՛ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պե րով 

ամ րագր ված է, որ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մինն օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով պար տա վոր է ան ցկաց նել ե րե խայի կյան քի հե տա զո տու թյուն, բայց այն չպետք 
է հան դի սա նա լոկ վար չա րա րու թյուն, և բո վան դա կային տե սան կյու նից պետք է լի նի ամ
բող ջա կան, օբյեկ տիվ, փաս տե րի վրա հիմն ված ու պատ ճա ռա բան ված: 

yy Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վի կար գա վի ճա կը վե րա նայ ման կա
րիք ու նի, մաս նա վո րա պես՝ պետք է հս տա կեց նել հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե րը՝ վեր ջի
նիս օժ տե լով պար տա դիր ի րա վա կան ո ւժ ու նե ցող ո րո շում ներ կա յաց նե լու լի ա զո րու թյամբ: 

yy Ե րե խայի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կար գի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ է ու ժե ղաց նել տե ղա կան,  հա մայն քային մա կար դա կում ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյու նը՝ հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րով, ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով, 
պայ ման նե րով ա պա հո վե լով հանձ նա ժո ղով նե րին և նրանց ըն ձե ռե լով լի ա զո րու թյուն նե
րի ա ռա վել լայն շր ջա նակ: 

yy Ե րե խայի ի րա վունք նե րին և դրանց պաշտ պա նու թյա նը վե րա բե րող դրույթ ներ առ կա են 
տար բեր ի րա վա կան ո ւժ ու նե ցող և տար բեր բնույ թի ի րա վա կան ակ տե րում: Նման «ո լոր
տային ցր վա ծու թյունն» ան դրա դառ նում է ի նչ պես այդ ի րա վունք նե րի ըն կալ ման, այն պես 
էլ դրանց ի րա գործ ման ու պաշտ պա նու թյան վրա: Հետ ևա բար, ՀՀի հա մար ցան կա լի 
կլի նի ու նե նալ ո լոր տային մեկ մի աս նա կան և կո դի ֆի կաց ված փաս տա թուղթ:

yy  Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ քեր, ե րբ ծնո ղը պա տիժ է կրում ՔԿՀո ւմ կամ կա
լա նա վոր ված է, ի սկ նրա ե րե խան գտ վում է պե տա կան հաս տա տու թյու նում: Քա նի որ 
եր կուսն էլ գտն վում են պե տա կան վե րահս կո ղու թյան ներ քո, հետ ևա բար պե տու թյու նը 
պետք է ա պա հո վի այդ ան ձնանց տե սակ ցու թյան կազ մա կեր պու մը՝ դրա նով ա պա հո վե
լով ե րե խայի՝ ծնո ղի հետ շփ վե լու ի րա վուն քը: Այդ տե սակ ցու թյուն նե րը պետք է կազ մա
կերպ վեն այդ հաս տա տու թյան և ո ւղ ղիչ հիմ նար կի կող մից հա մա տեղ: 

yy ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 1998թ.ի դեկ տեմ բե րի 25ի թիվ 821 ո րոշ ման հա մա ձայն՝ 16 տա
րին չլ րա ցած ՀՀ քա ղա քա ցուն ՀՀ քա ղա քա ցու ան ձնա գիր տր վում է ը ստ ցան կու թյան` 
մեկ ծնո ղի կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի դի մու մի հի ման վրա: Հետ ևա բար մեկ ծնողն 
իր ցան կու թյամբ ո րո շում է ե րե խայի՝ ՀՀ սահ մանն օ րի նա կան հա տե լը, բայց այս պա րա
գա յում մյուս ծնո ղը փաս տա ցի կա րող է ա նի րա զեկ լի նել ե րե խայի տե ղա փոխ ման մա սին: 
Հետ ևա բար, հա մա ձայ նե լով, որ ե րե խայի ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վուն քը կար ևոր է և 
ան հար կի չպետք է սահ մա նա փակ վի, միև նույն ժա մա նակ պետք է մշա կել հա մա պար
փակ մե խա նիզմ ներ ե րե խային հարկ ե ղած դեպ քում վե րա դարձ նե լու և մյուս ծնո ղի ի րա
վունք ներն ա պա հո վե լու հա մար:

yy  Պետք է մշա կել ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան կան խար գել ման ու բռ նու թյան են թարկ
ված ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան կար գը՝ ներգ րա վե լով ոչ մի այն պե տա կան լի ա զոր ված 
մար մին նե րին (ՀՀ Ա ՍՀՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, ՀՀ ոս
տի կա նու թյուն և այլն), այլև ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տի հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րին: Մաս նա վո րա պես այդ կար գը պետք է վե րա բե րի բռ նու թյան են
թարկ ված ցան կա ցած ե րե խայի, ի սկ բա ցա ռու թյուն ներ պետք է նա խա տես վեն բռ նու թյան 
ո րոշ դրս ևո րում նե րի, օ րի նակ՝ թրա ֆի քին գի կամ շա հա գործ ման են թարկ ված ե րե խա
նե րի հա մար՝ ել նե լով այդ բռ նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից և հաշ վի առ նե լով այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով դրա կար գա վոր ված լի նե լը: Ա ռա ջարկ վող փաս տա թուղ թը կա րող է 
ու նե նալ բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի ո ւղ ղորդ ման կար գի տեսք: 

yy Հարկ է վե րաց նել ե րե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ վող ոչ ման կա վար ժա կան բնույ թի դաս տի
ա րակ չա կան մե թոդ նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ «ան կյուն կանգ նեց նե լը», «ա կանջ քա շե լը», « ծե ծե լը», 
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« մութ տե ղում պա հե լը» և այլն: Այդ նպա տա կով ան հրա ժեշտ է և՛ ծնող նե րին, և՛ ե րե խա նե րի 
խնամ քով ու դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ վող այլ ան ձանց ան վճար բա ժա նել տե ղե կատ վու
թյուն դաս տի ա րակ չա կան մե թոդ նե րի մա սին, ի սկ մաս նա գետ նե րին՝ վե րա պատ րաս տել:

yy ՀՀո ւմ պետք է քայ լեր ձեռ նար կել «չգ րանց ված խնա մա կա լու թյուն» եր ևույ թը վե րաց նե
լու ո ւղ ղու թյամբ՝ նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե լով, որ պես զի փաս տա ցի խնա մա կալ 
հան դի սա ցող ան ձը շա հագրգռ ված լի նի խնա մա կա լու թյու նը գրան ցե լու, և դա հար կադր
ված չի րա կա նաց նի մի այն այն դեպ քում, ե րբ դրա կա րիքն է ա ռա ջա նում պե տա կան կամ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ ա ռնչ վե լիս:

yy ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ՝ մինչև 2 տա րե կան ե րե խա ու նե ցող մայ րը ստա նում է հա մա պա տաս
խան նպաստ, բայց մինչև ե րե խայի 3 տա րին լրա նա լը վեր ջի նիս խնամ քի հա մար կա րող է 
գտն վել ար ձա կուր դում: Հետ ևա բար կար գա վոր ված չէ 2ից 3 տա րե կան ե րե խա ու նե ցող 
կա նանց ապ րուս տի, հետ ևա բար նաև ե րե խայի ապ րուս տի պայ ման նե րը: Այդ մեկ տար
վա կտր ված քով կի նը ստա նում է օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված ի րա վունք ե րե խային խնա
մե լու, բայց դրա ի րա կա նաց ման որ ևէ մե խա նիզմ ի րա վա կան ակ տե րում նա խա տես ված 
չէ: Հետ ևա բար, ե թե չլի նի որ ևէ օգ նող ան ձ (տա տիկ, մայր, քույր, դա յակ և այլն), ե րե խայի 
ապ րուս տը հո գա լիս  բար դու թյուն ներ կա ռա ջա նան:

yy  Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե րը պետք է վե րա փո խել այլ ծա ռա յու թյուն նե րի, քա նի որ 
այն տեղ պահ վող ե րե խա նե րի մոտ 80%ն ու նի գո նե մեկ ծնող, ի նչն ա կն հայտ վկա յում է, 
որ ե րե խայի խնամ քի հա մար ան հրա ժեշտ նվա զա գույն պայ ման նե րի առ կա յու թյան, ֆի
նան սա կան և այլ ա ջակ ցու թյան դեպ քում, ծնո ղը կի րա կա նաց ներ իր պար տա կա նու թյուն
նե րը՝ ա ռանց ե րե խային այդ հաս տա տու թյուն հանձ նե լու: 

yy Ե րե խայի խնամ քի վե րա բե րյալ՝ նրա շա հե րից բխող ո րո շում կա յաց նե լը պետք է կա տար
վի նե րա ռե լով ե րե խայի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո ւմ տրա մադր ված կլի նի իր 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ժա մա նակ և հնա րա վո րու թյուն՝ նե
րա ռյալ մաս նա գի տա կան ա ջակ ցու թյու նը: Ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը կամ վար
չա կան մար մի նը պետք է ա ռաջ նորդ վի փաս տե րի ճշգ րիտ գնա հատ մամբ, ծրագ րա վո րի 
ե րե խայի խնամքն ու դաս տի ա րա կու թյու նը և ձևա վո րի կոնկ րետ ե րե խայի լա վա գույն շա
հե րից բխող կոնկ րետ մե խա նիզմ ներ, ո րոնց կազմ մանն ան հրա ժեշտ է ո րա կա վո րում ու
նե ցող մաս նա գի տա կան թի մի ներգ րա վու մը: Այդ ա մե նին զու գա հեռ ե րե խայի հետ պետք 
է ի րա կա նաց վեն բա ցատ րա կան,  խորհր դատ վա կան այ ցեր` հաշ վի առ նե լով ե րե խայի, 
նրա ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի կա րո ղու թյուն նե րը: 

yy Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լու կամ դրանք սահ մա նա փա
կե լու հիմ քե րը: Օ րի նակ՝ « կա տա րել են ի րենց ե րե խա նե րի դեմ դի տա վո րյալ հան ցա գոր
ծու թյուն» հիմ քը սպա ռիչ և ամ բող ջա կան չէ: Այս հիմ քը պետք է նե րա ռի նաև ե րե խա նե րի 
դեմ ան զգույշ հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լը:

yy  Պետք է խս տաց նել որ դեգր ման դեպ քում ի րենց վրա դր ված ծնո ղա կան պար տա կա նու
թյուն նե րը կա տա րե լուց խու սա փող ան ձանց այդ ի րա վունք նե րից զր կե լու հիմ քե րը՝ խախ
տում նե րի ա ռա վել վաղ փու լե րում որ դեգ րու մը դա դա րեց նե լով: Օ րի նակ՝ պար տա դիր չէ, 
որ որ դեգ րող նե րը դա ժա նա բար վար վեն որ դեգր ված ե րե խայի հետ, այլ բա վա րար է բռ
նու թյան ցան կա ցած դրս ևո րու մը, կամ պար տա դիր չէ, որ նրանք հա մար վեն քրո նիկ ալ կո
հո լա մո լու թյամբ տա ռա պող, ան գամ պար բե րա բար դրանց չա րա շա հու մը՝ ա ռանց քրո նիկ 
բնույ թի, պետք է բա վա րար լի նի որ դեգ րու մը վե րաց նե լու հա մար:

yy  Պե տու թյու նը, ա պա հո վե լով ե րե խայի խնամ քի կազ մա կերպ մա նը ներգ րավ ված դե րա
կա տար նե րի հա վա սա րու թյու նը, պետք է ստեղ ծի նպաս տա վոր պայ ման ներ ե րե խայի 
խնամքն ըն տա նի քում կազ մա կեր պե լու հա մար, ա վե լին՝ հնա րա վո րինս նպաս տի ե րե
խայի վե րա դար ձին ըն տա նիք, ե թե ե րե խայի ըն տա նի քից բա ժան ման հիմ նա կան պատ
ճառ նե րը հարթ վել կամ վե րաց վել են: Մի այն այդ քայ լից հե տո պե տու թյու նը պետք է կազ
մա կեր պի ե րե խայի խնամ քի այլ ձևե րը: 

yy Պետք է սահ մա նա փա կել կամ կր ճա տել ժա մա նա կա վո րա պես ման կա տուն բեր ված ե րե
խային այն տեղ պա հե լու ժամ կե տը, ո րից հե տո ե րե խան կհա մար վի ա ռանց ծնո ղա կան 
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խնամ քի մնա ցած և դա հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի կազ մա կեր պել ե րե խայի խնամ քի այ
լընտ րան քային տար բե րակ:

yy  Պե տու թյու նը պետք է ոչ մի այն մշա կի ո րա կի հա մա պա տաս խան ցու ցիչ ներ ե րե խա նե րին 
խնա մա կա լու թյան հանձ նե լու, որ դեգ րե լու, խնամ քի հաս տա տու թյուն հանձ նե լու կամ և 
խնա մա տար ըն տա նիք տե ղա վո րե լու հա մար, այլ նաև ի րա կա նաց նի մշ տա դի տար կում, 
ար դյու նա վե տու թյան հաշ վա ռում, վեր լու ծու թյուն և դրա հի ման վրա ո լոր տի բա րե լավ
մանն ո ւղղ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի ներ կա յա ցում: 

yy Չ նա յած ան չա փա հաս դա տա պար տյալ նե րի պայ ման նե րը՝ մե ծա հա սակ դա տա պար տյալ
նե րի հա մե մատ բա վա կան բար վոք են, դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում մի ջազ գային 
չա փա նիշ նե րով այս կա տե գո րի այի դա տա պար տյալ նե րի հա մար կի րառ վող պա հանջ
նե րին: Այ սինքն, ՀՀն պետք է հնա րա վո րինս ձգ տի Եվ րո պա կան բան տային կա նոն նե
րով նա խա տես ված պա հանջ նե րի ներդ րա մա նը ՀՀ քրե ա կա տա րո ղա կան հա մա կար
գում: Ան չա փա հաս դա տա պար տյալ նե րին ո ւղ ղե լու հա մար բա վա րար չեն այն մի ջոց նե րը, 
ո րոնք ՀՀ ՔԿՕի 16րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն կի րառ վում են նաև չա փա հաս նե րի հա մար: 
Ե րե խա նե րի ո ւղղ ման հա մար պետք է հնա րա վո րինս կի րա ռել մշա կու թային ու կր թա կան 
մի ջո ցա ռում ներ՝ է քս կուր սի ա ներ, այ ցե լու թյուն ներ թան գա րան ներ, թատ րոն, սպոր տային 
մի ջո ցա ռում ներ հա սա կա կից նե րի հետ և այլն:

yy ՀՀո ւմ պետք է քրե ա կա նաց նել ա նօ րի նա կան որ դեգ րու մը, խնա մա տար ըն տա նի քի ան
դա մի կող մից իր պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը, խնա
մա տար ըն տա նի քի ան դա մի կող մից լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լը, խնա մա կա լու թյան 
հանձ նա ժո ղով նե րի ան դա մի կող մից իր լի ա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լը, ան չա փա հաս
նե րին զին ված հա կա մար տու թյուն նե րում ներգ րա վե լը, ի նչ պես նաև այլ՝ հա սա րա կա կան 
բարձր վտան գա վո րու թյուն ու նե ցող գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են տեղ գտ նել ե րե
խա նե րի խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան ո լոր տում: 

yy Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել ե րե խայի առ ևանգ մա նը, մաս նա վո րա պես՝ մի ջազ գային առ
ևանգ մա նը վե րա բե րող օ րենսդ րու թյունն ու ձևա վոր ված դա տա կան պրակ տի կան՝ քրե ա
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լով նաև այն ծնող նե րին, ով քեր մյուս ծնո ղի կար
ծիքն ան տե սե լով կամ կամ քին հա կա ռակ ե րե խային տե ղա փո խել են ար տա սահ ման կամ 
չեն վե րա դարձ րել այն տե ղից: 

yy Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 170րդ հոդ վա ծի կի րառ ման պրակ
տի կան: Քա նի որ այդ հոդ վա ծում ո ւղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված է, որ ծնո ղի կող մից ե րե
խային դաս տի ա րա կե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լը հա մար վում է հան ցա գոր ծու
թյուն, դա տա կան պրակ տի կան պետք է ձևա վո րել այն ո ւղ ղու թյամբ, որ ՀՀ ԸՕի 11րդ 
գլ խում ամ րագր ված՝ ե րե խային դաս տի ա րա կե լու ծնող նե րի պար տա կա նու թյուն նե րից 
որ ևէ մե կի չկա տա րու մը պետք է հան գեց նի պա տաս խա նատ վու թյան, մաս նա վո րա պես՝ 
բա ցա սա կան հետ ևան քի դեպ քում:

yy « Փոքր Մհեր» կր թա հա մա լի րում և ՀՀ ՊՆ Մ. Մել քո նյա նի ան վան ռազ մա մար զա կան 
վար ժա րա նում որ պես սո վո րող ներգ րավ վում են 15 տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րը, ին չը 
հա կա սում է Կոն վեն ցի այի 38րդ հոդ վա ծին և վե րա նայ ման կա րիք ու նի: 

yy Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել ան չա փա հաս նե րին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լու հա մա կար գը: Պետք է զար գաց նել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան այ լընտ րան
քային մի ջոց նե րի կի րա ռու մը՝ դրա հա մար ան հրա ժեշտ օ րենսդ րա կան բա զա ստեղ ծե լով 
և դրա նյու թա կան հիմ քը տրա մադ րե լով: Ա վե լին, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու
թյան կող մից ներդր վող պրո բա ցի այի ի նս տի տու տը պետք է հա տուկ կար ևո րի ե րե խայի 
լա վա գույն շա հերն ու ա պա հո վի ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հիմ նա կան սկզ
բունք նե րի կի րա ռու մը ՀՀո ւմ:

yy ՀՀո ւմ ան հրա ժեշտ է կի րա ռե լի դարձ նել ե րե խայի հա յացք նե րի նկատ մամբ հար գան քի 
և պատ շաճ ու շադ րու թյան սկզ բուն քը, և իր հա յացք նե րը ձևա կեր պե լու ու նակ ե րե խայի 
հա մար պետք է ա պա հով ված լի նեն դրանք ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վունքն այն 
բո լոր դեպ քե րում, ո րոնք վե րա բե րում են ե րե խային, նրա հե տաքրք րու թյուն նե րին, ի րա
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վունք նե րին, շա հե րին և նա խա սի րու թյուն նե րին: Սե փա կան հա յացք նե րի ա զատ ար տա
հայտ ման ի րա վունքն ամ րագր ված է ՀՀ ԸՕո ւմ, որ տեղ նա խա տես վում է 10ա մյա տա րի
քային շե մը մի այն ո րո շա կի դեպ քե րում, ի նչն ար դա րաց ված չէ: Հետ ևա բար ա ռա ջար կում 
ե նք ՀՀ ԸՕո ւմ կա տա րել փո փո խու թյուն, այն է` վե րաց նել տա րի քային այդ սահ մա նա փա
կու մը,  սե փա կան հա յացք նե րի ա զատ ար տա հայտ ման ի րա վուն քը վե րա պա հել՝ հաշ վի 
առ նե լով ե րե խայի մտա վոր և գի տակ ցա կան ու նա կու թյուն նե րը և կոնկ րետ ի րա վի ճա կի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

yy Ե րե խա նե րի  ի րա վունք նե րի  պաշտ պա նու թյան ներ պե տա կան մե խա նիզմն ա ռա վել կա
տա րյալ դարձ նե լու հա մար ար դյու նա վետ կլի նի ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
ի նս տի տու տի կամ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյա կում ա ռան ձին բաժ նի 
ստեղ ծու մը` հիմն ված ան կա խու թյան, ի նք նա վա րու թյան, ան կողմ նա կա լու թյան, թա փան
ցի կու թյան, ար դա րու թյան, հա վա սա րու թյան, պրո ֆե սի ո նա լիզ մի և բազ մա կար ծու թյան 
սկզ բունք նե րի վրա: Այն պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի ա վե լի ո ւղ ղա կի և ակ տիվ մո տեց
մամբ, ի րա գործ վի հան րային մար մին նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա
սա րա կու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով:  

3.3 Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ.  
Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

3.3.1 Ե րե խա նե րի` նա խադպ րո ցա կան կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը 

Ըստ Նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան բա րե փո խում նե րի 20082015թթ. ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րի նա խա տես ված է նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան հա սա նե լի ու թյու նը Հա յաս տա նում մինչ 
2017թ. hասց նել 90%ի: Սա կայն Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի հա մա
ձայն, 2013թ. ՀՀո ւմ գոր ծել է 697 հա մայն քային, գե րա տես չա կան և ոչ պե տա կան նա խադպ րո
ցա կան հաս տա տու թյուն (ՆԴՀ), ո րոն ցից 491ը` ման կա պար տեզ, 179ը` մսուրման կա պար տեզ, 
27ը` դպ րո ցա հեն նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան կենտ րոն ներ կամ վաղ ման կու թյան զար
գաց ման կենտ րոն ներ: Այս թվե րին պետք է ա վե լաց նել նաև մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
նե րի ջան քե րով հիմ նադր ված նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան կենտ րոն նե րը: Նա խադպ րո ցա
կան կր թու թյան հա սա նե լի ու թյանն ո ւղղ ված պե տա կան և մի ջազ գային բազ մա թիվ ծրագ րեր 
են ի րա կա նաց վում: Հա մաշ խար հային Բան կի վար կային ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ԿԳՆ ԾԻԳի 
ծրագ րե րի ար դյուն քում 20102014թթ.ին հիմ նադր վել են 290 դպ րո ցա հեն նա խադպ րո ցա կան 
կենտ րոն ներ, որ տեղ ներգ րավ ված է շուրջ 8000 ե րե խա:  20102014թթ.ին 12 դպ րո ցա հեն նա
խադպ րո ցա կան կենտ րոն ներ հիմ նադր վել են ‹‹ Սեյվ դը չիլդ րեն›› կազ մա կեր պու թյան կող մից: 

Ըստ Ա ՎԾ տվյալ նե րի ՆԴՀնե րի ը նդ հա նուր քա նա կից 648ը հա մայն քային են թա կա յու
թյան է, 5ը` գե րա տես չա կան և 44ը` ոչ պե տա կան: Ե րե խա նե րի ը նդ գրկ վա ծու թյու նը ՆԴՀնե
րում (0591 տա րե կան ե րե խա նե րի թվա քա նա կից) կազ մել է 27.3%` քա ղա քային հա մայնք նե րում` 
35.2%, գյու ղա կան հա մայնք նե րում` 14.3%: Մեկ խմ բում ե րե խա նե րի մի ջին թվա քա նա կը կազ մել 
է 28 ե րե խա, տե ղե րի փաս տա ցի զբաղ վա ծու թյու նը` 86.6%: Մի ջին հաշ վով մեկ ՆԴՀ հա ճա
խել է 99 ե րե խա, մեկ ման կա վար ժին բա ժին է ըն կել 12 ե րե խա: Ա մե նա խո ցե լին գյու ղաբ նակ 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա ներն են, քա նի որ գյու ղա կան հա մայնք նե րում նա խադպ
րո ցա կան կր թու թյուն տրա մադ րող կենտ րոն ներ հիմ նա կա նում չեն գոր ծում92: Ու սու ցիչե րե խա 
հա րա բե րակ ցու թյամբ Հա յաս տա նը գտն վում է բար վոք դիր քե րում, քա նի որ հա մա ձայն մի ջազ
գային ստան դարտ նե րի ու սու ցիչե րե խա օպ տի մալ հա րա բե րակ ցու թյու նը 1/15 է93: 

91 Չնայած նախադպրոցական կրթության տարիք է համարվում 26, ԱՎԾ տվյալները ներկայացված են 05 
տարիքային խմբի համար:

92 ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալական վիճակը 2013: 
93 SABER, ECD, Armenia, 2012.
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ՄԱԿի Ման կա կան հիմ նադ րա մի ջան քե րով Հա յաս տա նում մշակ վել են նա խադպ րո ցա
կան կր թու թյան պե տա կան ստան դարտ ներ, ո րոնք սահ մա նում են կր թու թյան բո վան դա կու
թյու նը: Հա մա ձայն այդ ստան դարտ նե րի նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան լե զուն պետք է լի
նի ե րե խա նե րի մայ րե նի լե զուն: Այս տե սան կյու նից էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րը գտն վում 
են խո ցե լի դիր քե րում, քա նի որ նա խադպ րո ցա կան կենտ րոն նե րի լե զուն հիմ նա կա նում կամ 
հայե րեն է կամ ռու սե րեն: 

Մի ջազ գային բազ մա թիվ ծրագ րեր են ի րա կա նաց վում Հա յաս տա նում ո ւղղ ված նա խադպ
րո ցա կան կր թու թյան կենտ րոն նե րի հիմ նադր մա նը, սա կայն դրանց շա րու նա կա կա նու թյու նը 
հար ցա կա նի տակ է, քա նի որ հա ճախ մի ջազ գային ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում ներդր ված 
կենտ րոն նե րի հե տա գա շա հա գոր ծու մը, մնա լով հա մայն քային ֆի նան սա վոր ման վրա, ռիս կի 
տակ է գտն վում:

 Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար բա ցա կա
յում են հար մա րեց ված նա խադպ րո ցա կան կենտ րոն նե րը: Սա կայն ը ստ ՄԱԿի Ման կա կան 
հիմ նադ րա մի կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, 26 տա րի քային խմ բում 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 28%ը հա ճա խում կամ հա ճա խել է ման կա պար տեզ94:

3.3.2 Ե րե խա նե րի` դպ րո ցա կան կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը 

Ընդ հա նուր հան րակր թա կան դպ րո ցը (19 դա սա րան ներ) Հա յաս տա նում պար տա դիր է, 
յու րա քան չյուր ե րե խա կա րող է ու սում նա կան հաս տա տու թյունն ը նտ րել ը ստ իր, իր ծնող նե րի 
կամ իր օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի ցան կու թյան:

94 Խոսքը ներառման մասին է, ՄԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 2012, էջ 35:
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Կր թու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ո ւղ ղու թյամբ ըն դուն վել են օ րենք ներ, ո րո նից 
շա տե րը հա մա պա տաս խա նում են մի ջազ գային լա վա գույն չա փա նիշ նե րին: Սա կայն ո լոր
տը կար գա վո րող օ րենք նե րի կի րա ռումն ա պա հո վող ի րա վա կան ակ տերն ու դրան ցով սահ
ման վե լիք հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ նե րը հա ճախ ժա մա նա կին չեն ըն դուն վում կամ չեն 
ա պա հո վում այդ օ րենք նե րի պատ շաճ կի րա ռու մը: Չի գոր ծում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հս
տակ գնա հատ ման, մշ տա դի տարկ ման կամ ծախ սե րի և ստաց ված ար դյունք նե րի գնա հատ
ման հա մա կարգ: 

Ըստ Այ լընտ րան քային զե կույ ցի՝ հա կա սու թյուն ներ կան նաև գոր ծող օ րենք նե րի, օ րի
նակ` «Կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն վել է 1999թ.ին) և «Կր թու թյան ա ռանձ նա հա
տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն վել է 
2005թ.ին) միջև: Վեր ջին օ րեն քի նպա տա կա հար մա րու թյու նը բազ միցս քն նարկ վել է կր թու
թյան ո լոր տում աշ խա տող ՀԿնե րի և մի ջազ գային կա ռույց նե րի հետ, քա նի որ այն սահ մա
նա փա կում է նե րա ռա կան կր թու թյան գա ղա փա րը՝ սահ մա նե լով մի այն հաշ ման դա մու թյան 
ո րո շա կի խմ բե րին պատ կա նող ե րե խա նե րի հա մար կր թու թյան տրա մադր ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: Մինչ դեռ նե րա ռա կան կր թու թյու նը հան րակր թու թյան մեջ բո լոր ե րե խա
նե րի մաս նակ ցու թյան ա պա հո վումն է` ան կախ նրանց կրո նից, սո ցի ա լա կան ծա գու մից, կար
գա վի ճա կից և ազ գային պատ կա նե լի ու թյու նից95:  

20132014 ու սում նա կան տա րում հան րա պե տու թյու նում գոր ծել են հան րակր թա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 1434 դպ րոց ներ, ա շա կերտ նե րի թվա քա նա կը կազ մել է 360 446 
մարդ, ո րի 47.9%ը աղ ջիկ ներ են: Դպ րոց նե րում ա շա կերտ նե րի հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու
թյան ցու ցա նի շը96 կազ մել է 87.9%, ը նդ ո րում, տար րա կան դպ րո ցում այն կազ մել է 94.1%, 
հիմ նա կան դպ րո ցում` 92.6%, ա վագ դպ րո ցում` 74.0%: Ա վագ դպ րո ցում ա շա կերտ նե րի հա
մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շը ցածր է, քա նի որ հիմ նա կան դպ րոցն ա վար տե լուց 
հե տո հա մա պա տաս խան տա րի քի բնակ չու թյան 18.2%ն ու սու մը շա րու նա կել է նախ նա կան 
մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա
տու թյուն նե րում: 

Ինչ պես նշ վեց, ը նդ հա նուր հան րակր թա կան դպ րո ցը (19 դա սա րան ներ) Հա յաս տա նում 
պար տա դիր է, սա կայն ե րե խա նե րի կր թու թյան ի րա վուն քը ոչ միշտ է ա պա հով ված: 2005 
թվա կա նի ՄԱԿի Ման կա կան հիմ նադ րա մի ու սում նա սի րու թյան հա մա ձայն97 18,000 ե րե խա 
դուրս է մնա ցել դպ րո ցից, 2007ին այդ թի վը հա սել է 7,000ի: Սա նաև հետ ևանք է նրա, որ 
դպ րո ցից բա ցա կա յու թյան թու լատ րե լի սահ մա նը 240 ժա մից ի ջել է 180ի, այժմ նաև՝ 160 ժա
մի: Այ սինքն՝ դպ րո ցից դուրս մնա ցող նե րի թվի նվա զու մը կր թու թյան մատ չե լի ու թյան մա կար
դա կի բարձ րաց ման մա սին չի վկա յում:

2011թ.ին Հա յաս տա նի Հել սին կյան կո մի տեն ի րա կա նաց րել է մշ տա դի տար կում, ո րի ար
դյունք նե րը փաս տում են, որ Հա յաս տա նում շատ ե րե խա նե րի կր թու թյան ի րա վուն քը ա պա
հով ված չէ, քա նի որ այդ ե րե խա նե րը չեն ստա նում պար տա դիր կր թու թյուն: « Նույ նիսկ հան
րային ծա ռայող նե րը հա ճախ տե ղյակ չեն այդ ե րե խա նե րի մա սին»98: Սո ցի ա լա պես խո ցե լի 
շատ ե րե խա ներ դուրս են մնում պար տա դիր կր թու թյու նից: 

Ըստ Ա ՎԾ տվյալ նե րի դպ րո ցից հե ռա ցած ե րե խա նե րի ա վե լի քան 50%ը հե ռա ցել է սո ցի
ա լա կան պայ ման նե րի պատ ճա ռով: 

Դպ րո ցից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րի կամ պար տա դիր կր թու թյուն չս տա ցող նե րի թվի վե
րա բե րյալ հա վաս տի և ի րա կան տվյալ ներ ստա նա լու հա մար պետք է հաշ վի առ նել նաև այն 

95 Այլընտրանքային զեկույց, ՄԱԿի երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի համաձայն ներկայացվող 
Հայաստանի Հանրապետության երրորդ եվ չորրորդ պարբերական համատեղ զեկույցների, 2012թ, 45 
կազմակերպությունների համատեղ զեկույց, էջ 30:

96 Կրթահամակարգում համախառն ընդգրկվածության ցուցանիշ` տվյալ կրթահամակարգի դասարանների 
աշակերտների ընդհանուր թվաքանակի տոկոսային մասնաբաժինն է մշտական բնակչության նույն 
կրթահամակարգի համար պաշտոնապես սահմանված տարիքային խմբի թվաքանակի նկատմամբ:

97 Երկրի բնութագիր (2010), կրթություն Հայաստանում, տե՛ս http://www.unicef.org/ceecis/Armenia_2010.pdf 
98 Հայաստանում Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծություն, ՄԱԿի մանկական հիմնադրամ, 2013, էջ 27:
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հան գա ման քը, որ քա նի որ հան րակր թա կան դպ րոց նե րը ֆի նան սա վոր վում են ա շա կերտ նե
րի թվով, ա պա հա ճախ կոնկ րետ դպ րո ցում հաշ վառ ված ե րե խա նե րի թի վը կա րող է հա ճա
խող ե րե խա նե րի թվից ա վե լի լի նել: Այս խն դի րը նաև առ կա է նե րա ռա կան և հա տուկ դպ րոց
նե րում, հատ կա պես ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, 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 34 ան գամ ա վել ֆի
նան սա վո րում, քան կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք չու նե ցող ե րե խա նե րի 
հա մար:

Կր թու թյան ի րա վուն քը սահ մա նում է, որ բո լոր ե րե խա նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նան ստա նա լու պար տա դիր ան վճար, այլև ո րա կյալ կր թու թյուն` ո ւղղ ված ան հա տա կա
նու թյան, ֆի զի կա կան և մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը: 

Ի րա վի ճա կի վեր լու ծու թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րը կր թու
թյան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ցույց տվե ցին, որ այ սօր վա հան րային կր թու թյու նը ոչ 
թե ե րե խա նե րի ան հա տա կան ու նա կու թյուն նե րի, այլ նրանց սեր տե լու հմ տու թյան զար գաց
մանն  է ո ւղղ ված: 

20052009 թվա կան նե րի ՄԱԿի « Հա յաս տան. Հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ
նե րի ա ռա ջըն թա ցի զե կույ ցում» նշ վում է, որ ե րկ րի հան րակր թու թյան ո լոր տում առ կա են 
զգա լի թե րու թյուն ներ: Ա շա կերտ նե րը դպ րոց հա ճա խե լու փո խա րեն ստիպ ված են փնտ րել 
մաս նա վոր ու սու ցիչ նե րի ըն դու նե լու թյան չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու և կր թա կան 
հա ջորդ փու լին ան ցնե լու նպա տա կով (ՀՀ Կա ռա վա րու թյուն և ՄԱԿի հա յաս տա նյան աշ խա
տա կազմ, 2010թ.): 

Ինչ պես նշ ված է 2012թ. ի րա կա նաց ված «Դպ րո ցա կան Կր թու թյան հա սա նե լի ու թյու նը» 
հաշ վետ վու թյան մեջ, ՀՀ դպ րո ցա կան կր թու թյան հա մա կար գում ի րա կա նաց վել են մի շարք 
բա րե փո խում ներ, ո րոնք ի նչոր չա փով վնաս հասց րե ցին կր թա կան ա ռօ րյա գոր ծառ նու թյուն
նե րին: « Կա րե լի է նշել բա րե փո խում նե րի ե րեք հիմ նա կան ո լորտ` դպ րո ցա կան ու սում նա ռու
թյան տա րի նե րի եր կա րաձ գում, գնա հատ ման հա մա կար գի փո փո խու թյուն և ա ռան ձին ա վագ 
դպ րոց նե րի ստեղ ծում»: Հին հա մա կար գը են թադ րում էր դպ րո ցա կան ու սում նա ռու թյան 10 
տա րի: 2001թ.ին այն փոխ վեց դառ նա լով 11 տա րի, և 2006թ.ին այն դար ձավ 12 տա րի: (ՀՀ 
Ազ գային ժո ղով, 1999թ.): Ներ կայիս ազ գային հա մընդ հա նուր կր թու թյան ու սում նա կան ծրա
գի րը տաս ներ կո ւա մյա հիմ նա կան ծրա գիր է, ո րը բաղ կա ցած է պար տա դիր տար րա կան (1
ից 4 դա սա րան ներ), պար տա դիր  միջ նա կարգ (5ից 9 դա սա րան ներ), և բարձր միջ նա կարգ 
կամ ա վագ դպ րոց (10ից 12 դա սա րան ներ) կր թա կան փու լե րից: Մաս նա գի տա կան և տեխ
նի կա կանմաս նա գի տա կան դպ րոց նե րը հան դի սա նում են ա վագ դպ րոց նե րի այ լընտ րանք 
(UNESCO, 2011թ.): Մեկ այլ խո շոր փո փո խու թյու նը դպ րո ցա կան կր թու թյան ո լոր տում ան ցումն 
է 5ից 10ը բա լա նոց գնա հատ ման հա մա կար գին, ո րն ու ժի մեջ մտավ 2006թ.ից, և ո րի նպա
տակն է բա րե լա վել ա շա կերտ նե րի գնա հատ ման ար դյունք նե րի ճշգր տու թյունն ու իս կու թյու նը 
(ՀՀ Կա ռա վա րու թյուն և ՄԱԿի հա յաս տա նյան աշ խա տա կազմ, 2010թ.): Ը ստ փոր ձա գետ
նե րի, գնա հատ ման նոր հա մա կար գը իս կա պես հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել ճկուն և 
տար բե րակ ված մո տե ցում ցու ցա բե րել ե րե խա նե րին գնա հա տե լիս, սա կայն ու սուց ման գոր
ծըն թա ցի բա րե լավ ման և ե րե խա նե րի ան հա տա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման տե սան
կյու նից  ա ռա վել հաս ցե ա կան կա րող է լի նել ձևա վո րող գնա հա տու մը, ին չը բա ցա կա յում է 
գնա հատ ման հա մա կար գից: 

Ա մե նա վեր ջին փո փո խու թյու նը դպ րո ցա կան կր թա կան հա մա կար գում ա վագ դպ րոց նե րի 
ստեղ ծումն է որ պես ա ռան ձին դպ րոց ներ, ո րոնք հա մախմ բում են տար բեր դպ րոց նե րի ա շա
կերտ նե րին, ին չը խնդ րա հա րույց է ե րե խա նե րի ին տեգր ման, նոր մի ջա վայ րին հար մար վե լու 
տե սան կյու նից:

Կր թու թյան ո րա կի վրա ազ դող մեկ այլ կար ևոր գոր ծոն է դպ րոց նե րի նյու թա տեխ նի կա
կան ա պա հով վա ծու թյու նը: Չնա յած բազ մա թիվ դպ րոց նե րի վե րա նո րոգ ման ծրագ րե րին և 
դպ րոց նե րը ար դի ա կան սար քա վո րում նե րով ա պա հո վե լու ջան քե րին, տար բեր դպ րոց նե րի 
ֆի զի կա կան պայ ման նե րը խնդ րա հա րույց են: Գրե թե բո լոր դպ րոց նե րում ան վա նա պես առ
կա հա մա կար գիչ նե րը գտն վում են փակ ված սե նյակ նե րում, ի սկ ա շա կերտ նե րը պար զա պես 
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չեն խրա խուս վում դրանք օգ տա գոր ծե լու հա մար: Լա բո րա տո րի ա նե րում սար քա վո րում նե րի 
պա կա սը խո չըն դո տում է դա սա վանդ վող ա ռար կան պատ շաճ հաս կա նա լուն99: 

Ա ռա վել խո ցե լի են այս ա ռու մով նե րա ռա կան դպ րոց նե րը: Կր թու թյան ա ռանձ նա հա
տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ան ձանց (ԿԱՊ ԿՈւ) կր թու թյան մա սին օ րեն քը բա վա
կա նին ա նո րոշ ձևա կեր պում է տա լիս ՆԴնե րի ֆի զի կա կան հար մա րեց վա ծու թյան չա փա
նիշ նե րին: Խոս քը ան հրա ժեշտ տա րածք նե րի, են թա կա ռուց վածնք նե րի մա սին է, ո րոնց 
բո վան դա կային կող մը չի նշ վում: Նե րա ռա կան կր թու թյան ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ
մանն ո ւղղ ված հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ը նտ րան քային 34 ՆԴ ֆի զի կա կան հար
մա րեց վա ծու թյան գնա հատ ման ար դյունք նե րը ցույց են տվել, որ  ֆի զի կա կան պայ ման նե րի 
տե սան կյու նից ու սում նա սիր ված 34 ՆԴնե րին կա րե լի է դա սել խիստ թեր հա գեց ված նե րի 
շար քին100` ՆԴնե րը ա պա հով ված են մի այն մուտ քում թե քա հար թա կով և ճա շա րա նով, ի սկ 
հար մա րեց ված դա սա րան նե րը, սան հան գույց նե րը, սպորտ դահ լիճ նե րը բա ցա կա յում են առ
հա սա րակ: 

Դպ րո ցա կան կր թու թյան մեկ այլ կար ևոր բա ղադ րիչ` դա սագր քե րը, ևս հա ճախ հան դի
սա նում են կր թու թյան ո րա կի վրա ազ դող կար ևո րա գույն գոր ծոն: Ի նչ պես նախ կին հե տա
զո տու թյուն նե րը, այն պես էլ ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը փաս տում են դա սագր քե րի ծան րա
բեռն վա ծու թյան, հա կա սա կան տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կե լու մա սին101: 

Ե րե խա նե րի կր թու թյան ի րա վունքն ա պա հո վող կար ևո րա գույն ռե սուրս են ու սու ցիչ նե րը: 
Ը ստ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի՝ ու սու ցիչա շա կերտ 
մի ջին հա րա բե րակ ցու թյու նը 1ին 11 է102, սա կայն պետք է ան դրա դառ նալ ու սուց չա կան կազ
մի ո րա կին և ո րա կի ա պա հով մա նը: Չնա յած որ ներդր վել է ու սու ցիչ նե րի ա տես տա վոր ման 
հա մա կար գը, այ նո ւա մե նայ նիվ այդ հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս վատ ար դյունք
ներ ու նե ցող ու սու ցիչ նե րին բա ցա հայ տե լու և նրանց աշ խա տան քից հե ռաց նե լու։ Ի րա կա նում 
ա տես տա վո րու մը՝ վե րա պատ րաստ մա նը ու սուց չի մաս նակ ցու թյու նը և տե սա կան գի տե լիք
նե րի առ կա յու թյու նը հա վաս տող վկա յա կան է։ Դա ու սուց չի՝ դա սա րա նում նոր մե թոդ նե րով 
աշ խա տե լու կա րո ղու թյու նը հա վաս տող փաս տա թուղթ չէ։

 Վե րա պատ րաս տում նե րը  դեռևս ու սու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց ման մի ակ 
ձևն ե ն։ Ա նց կաց վել են ու սու ցիչ նե րի բազ մա թիվ վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր՝ ա ռար
կա յա կան չա փո րո շիչ նե րի, ու սուց ման նոր մե թոդ նե րի, գնա հատ ման, տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի գծով, մար դու ի րա վունք նե րի, ե րե խայի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ։ 
Սա կայն այդ վե րա պատ րաս տում նե րից հե տո ու սու ցիչ նե րը բա վա րար ա ջակ ցու թյուն չեն 
ստա նում նոր գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը դա սապ րո ցե սում կի րա ռե լու նպա տա կով։ 
Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած ու սու ցիչ նե րի 37%ը հա մա րում է, որ ի րենց ան հրա ժեշտ 
են վե րա պատ րաս տում ներ՝ ա շա կերտ նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու հմ տու թյուն նե րի զար
գաց ման ո ւղ ղու թյամբ։103

 Նե րա ռա կան դպ րոց նե րում կար ևոր խն դիր է հա մար վում ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի հետ 
ան մի ջա կա նո րեն աշ խա տող բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամ նե րի մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծու թյու նը: Դպ րո ցի նե րա ռա կան կար գա վի ճակ ստա նա լուն հա ջոր դում են ու
սու ցիչ նե րի, բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ան դամ նե րի վե րա պատ րաս տում նե րը: Գո յու թյուն 
չու նի ը նդ հա նուր մո տե ցում բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի պար տա դիր կազ մի և ան դամ նե րի 
գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բե րյալ: Մաս նա գե տի աշ խա տան քի նկա րագ րու թյու նը կամ ա ռն վազն 
պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նը չի նկա րագր վում: Նման կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յու

99 «Դպրոցական կրթության հասանելիություն» հետազոտական ուսումնասիրություն, Թրփանճեանի անվան 
հասարակական հետազոտությունների կենտրոն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, 2012, էջ 55: 

100 Ներառական կրթության արդյունավետության գնահատում,  Կրթական հետազոտությունների և 
խորհրդատվությունների կենտրոն, Երևան, 2013, էջ 8: 

101 Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը Հայաստանում 
հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստում, «Բարև» ՀԿ, Երևան , 2013, էջ 7:

102 ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալական վիճակը 2013թ.ին:
103 Ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը Հայաստանում 

հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստում, «Բարև» ՀԿ, Երևան , 2013, էջ 6:
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թյան ար դյուն քում, թե՛ բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի կազ մը, թե՛ պար տա վո րու թյուն նե րի ըն
կա լու մը տար բեր վում է ոչ մի այն մար զից մարզ, այլև դպ րո ցից՝ դպ րոց104:

Կր թու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման վրա ազ դող գոր ծոն է նաև դպ րո ցի կա ռա վա րու մը, ո րն 
այժմ ի րա կա նաց վում է կո լե գի ալ մարմ նի` դպ րո ցի կա ռա վար ման խորհր դի կող մից: Սա կայն 
հա ճախ այդ խոր հուրդ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կրում է ձևա կան բնույթ, մաս նա կից նե րի ը նտ
րու թյու նը ի րա կա նաց նում է դպ րո ցի տնօ րե նը` չպահ պա նե լով թա փան ցի կու թյան սկզ բուն քը: 
Ձևա կան բնույթ են կրում նաև ա շա կեր տա կան խոր հուրդ նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյու նը սահ
մա նա փակ վում է ար տաու սում նա կան մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լով մի այն: Ա շա կերտ նե
րը ոչ միշտ են տե ղյակ ա շա կեր տա կան խոր հուրդ նե րի գոր ծա ռույթ նե րի  ի րա կան շր ջա նա կի 
մա սին, հա ճախ ու սու ցիչ նե րը մի ջամ տում են ա շա կեր տա կան խոր հուրդ նե րի գոր ծու նե ու թյա
նը`ա ռա ջադ րե լով խորհր դի նա խա գահ, ո րո շե լով գոր ծու նե ու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րը: Ա շա կեր
տա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում ա շա կերտ նե րի ներգ րա վումն ո ւղղ ված է ա շա
կերտ նե րի քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյա նը և մաս նակ ցու թյա նը դպ րո ցի կյան քում` նրանց մոտ 
քա ղա քա ցի ա կան ար ժեք նե րի, հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, սա կայն ի րա կա նում քա ղա քա
ցի ա կան կր թու թյու նը ա շա կերտ նե րը չեն ստա նում պայ մա նա վոր ված վե րոն շյալ հան գա մանք
նե րով, բա ցի այդ ոչ միշտ են հա մա պա տաս խան ու սու ցիչ ներ դա սա վան դում հա սա րա կա գի
տա կան ա ռար կա նե րը: Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյուն ե րե խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն 
ստա նա լու նաև այլ ա ռար կա նե րի շր ջա նակ նե րում դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի կի րառ ման 
մի ջո ցով` խմ բային աշ խա տանք, բա նա վե ճեր, քն նա դա տա կան մո տե ցում: Սա կայն ի նչ պես 
ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյուն նե րը, հա ճախ հան րակր թա կան դպ րոց նե րում ին տե րակ տիվ 
մո տե ցում նե րի կի րա ռու մը կրում է ի նք նան պա տակ, ձևա կան բնույթ և խիստ պայ մա նա վոր
ված է ու սուց չի հան գա ման քով` ո րոշ ու սու ցիչ ներ են մի այն գրա գե տո րեն կի րա ռում դա սապ
րո ցե սի խն դիր նե րին հա մա պա տաս խան մե թոդ ներ, մե ծա մա սամբ ու սու ցիչ նե րը կի րա ռում են 
ա վան դա կան մե թոդ ներ` սահ մա նա փա կե լով դա սա րա նի բո լոր ե րե խա նե րի հա վա սար ներգ
րա վու մը դա սապ րո ցե սին, ի նչ պես նաև դա սը կա ռու ցե լով դա սա րա նի բարձր ա ռա ջա դի մու
թյուն ու նե ցող մեկեր կու ա շա կերտ նե րի շուրջ: 

Քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյանն ո ւղղ ված ծրագ րեր ի րա կա նաց վում են տե ղա կան և մի
ջազ գային հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից` ՍԻ ՎԻ ՏԱՍ, « Սեյվ դը չիլդ
րեն», « Վորլդ  վի ժըն»: ՍԻ ՎԻ ՏԱՍ կազ մա կեր պու թյան կող մից 20082014թթ.ին վե րա
պատ րաստ վել են 1000 հա սա րա կա գի տու թյան ու սու ցիչ ներ, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը 
շուրջ 15 ա շա կերտ նե րի հետ ի րա կա նաց րել է ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ նա խա գի ծը` հա տուկ մե թո դա
բա նու թյուն ո ւղղ ված ե րե խայի մոտ քա ղա քա ցի ա կան ար ժեք նե րի, գի տե լիք նե րի, հմ տու
թյուն նե րի ձևա վոր մա նը:

Կր թու թյան ի րա վուն քի մեկ այլ բա ղադ րիչ է ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման (Ա ՌՆ) կր
թու թյան ի րա կա նա ցու մը Հա յաս տա նում, ո րին ներգ րավ ված են հա սա րա կա կան և մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյուն ներ: ՄԱԿի ման կա կան հիմ նադ րա մը  և « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ
մա կեր պու թյուն նե րը ի րա կա նաց նում են ծրագ րեր հան րակր թա կան և հա տուկ դպ րոց նե րում՝ 
ո ւղղ ված Ա ՌՆ կր թու թյանն ու պատ րաստ վա ծու թյա նը: Ի նչ պես նշ ված է «Ա ղետ նե րի ռիս կե րի 
նվա զեց ման կր թու թյան ի րա կա նա ցու մը Հա յաս տա նում` հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա
նե րի կա րիք նե րի և ի րա վունք նե րի տե սան կյու նից» գր քում, հան րակր թու թյան բո վան դա կու
թյու նը սահ մա նող փաս տաթղ թե րում` չա փո րո շիչ նե րում և ծրագ րե րում բա վա րար չա փով և 
ո ւղ ղա կի ո րեն չեն ար տա ցոլ վում Ա ՌՆ կր թու թյան հար ցե րը, մաս նա վո րա պես չկա մի աս նա
կան հայե ցա կարգ և մե թո դա բա նու թյուն105:

Մ շակ վել են ձեռ նարկ ներ ու սու ցիչ նե րի հա մար Ա ՌՆ կր թու թյան վե րա բե րյալ106:

104 Ներառական կրթության արդյունավետության գնահատում, Երևան, 2013, էջ 9:
105 Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության իրականացումը Հայաստանում` հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների կարիքների և իրավունքների տեսանկյունից, Երևան, 2013, Էջ 34:
106 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, հանրակրթություն, աղետների ռիսկի նվազեցման 

կրթություն, http://www.edu.am/index.php?menu1=9&menu2=528&arch=0 
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3.3.3 Խո ցե լի խմ բե րի ե րե խա նե րի կր թու թյու նը 

Ե րե խա նե րի կր թու թյան ի րա վուն քը սահ մա նում է կր թու թյուն ստա նա լու հա վա սար հնա
րա վո րու թյուն ներ բո լոր ե րե խա նե րի հա մար: Ա նդ րա դառ նանք խո ցե լի ո րոշ խմ բե րի և հաս
կա նանք, որ քա նով է նրանց կր թու թյան ի րա վուն քը ի րաց վում Հա յաս տա նում:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ

 Հաշ մադ նա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի կր թու թյան ի րա վուն քը սահ ման վում է ՀՀ «Կր թու
թյան մա սին» և «Կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ան ձանց մա սին» 
օ րենք նե րով, ի նչ պես նաև հա մընդ հա նուր նե րառ ման գա ղա փա րա խո սու թյամբ, ը ստ ո րի մինչև 
2022թ.ին բո լոր դպ րոց նե րը պետք է դառ նան նե րա ռա կան: Այժմ Հա յաս տա նում գոր ծում է 139 
նե րա ռա կան դպ րոց` ա պա հո վե լով ՀՀ բո լոր մար զե րը, սա կայն ոչ հա վա սա րա չափ բաշխ մամբ: 
Նույ նիսկ հաշ վի առ նե լով ՀՀ մար զե րի ոչ հա վա սա րա չափ բաշ խումն ը ստ բնակ չու թյան, ա մեն 
դեպ քում ան հա վա սա րա չափ են նե րա ռա կան դպ րոց նե րի բաշ խումն ը ստ մար զե րի` Ա րա գա
ծոտն, Ա րա րատ, Ար մա վիր մար զե րում առ կա են ե րե քա կան նե րա ռա կան դպ րոց: Հա մա ձայն 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 20132016թթ. ռազ մա վա րու թյան՝ 2012թ.ին ՀՀ նե
րա ռա կան դպ րոց նե րում սո վո րել է 2000 ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա, չնա յած որ ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի 
ը նդ գրկ վա ծու թյան վե րա բե րյալ տվյալ ներն ամ բող ջա կան չեն: Քա նի որ ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի 
բա ցա հայտ ման հա մա կար գը և նե րա ռա կան կր թու թյու նը դեռևս հա մա տա րած ներդր ված չեն, 
հնա րա վոր չէ մի ար ժե քո րեն ա սել թե այդ ե րե խա նե րի որ մասն է կր թու թյու նից դուրս մնում: 
Բա ցի այդ, հա մայնք նե րում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով նե րը ի պաշ
տո նե պետք է հայտ նա բե րեն ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րին և ա պա հո վեն նրանց կր թու թյու նը, ի րա
կա նաց նեն մշ տա դի տար կում: Սա կայն այս ի նս տի տու տը հա սա րա կա կան հի մունք նե րի վրա 
հիմն ված լի նե լու հետ ևան քով, ոչ միշտ է կա տա րում իր ո ղջ գոր ծա ռույթ նե րը:

 Բա ցի ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի հա ճա խու մը, գո յու թյուն ու նեն նաև այլ խն դիր ներ նրանց 
ի րա վունք նե րի ի րաց ման ճա նա պար հին: Ու սու ցիչ նե րի մի մա սը ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ կան խա կալ և կարծ րա տի պային վե րա բեր մունք ու նեն: Ո րոշ դեպ քե րում ա ռար
կա յա կան ու սու ցիչ նե րը ԿԱՊ ԿՈՒ ե րե խա նե րին ըն կա լում են որ պես ա նըն դու նակ, հի վանդ 
ե րե խա նե րի, ո րոնց հետ ա նի մաստ է ժա մա նակ ծախ սել, քա նի որ ոչ մի լուրջ գի տե լիք չեն 
կա րող ըն կա լել107:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը կր թու թյու նը շա րու նա կում են ստա նալ նաև հա
տուկ դպ րոց նե րում. թվով 23 պե տա կան հա տուկ դպ րոց է գոր ծում: Չնա յած պե տա կան ծրագ
րե րը հռ չա կում են հա տուկ դպ րոց նե րի բեռ նա թափ ման, նրան ցում ա շա կերտ նե րի քա նա կի 
նվազ ման մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ դրանք դեռ շա րու նա կում են գոր ծել: Մի շարք հե տա զո
տու թյուն ներ վկա յա կո չում են այն տեղ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը` բռ նու թյան 
դեպ քե րը ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ան հա տա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մանն ո ւղղ ված 
ոչ պրո ֆե սի ո նալ մո տե ցու մը, մե կու սա ցու մը հա սա րա կու թյու նից:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր 3 ե րե խայից 1ն է հա ճա խում կամ հա ճա
խել ման կա պար տեզ: Գյու ղա կան հա մայնք նե րում այս ցու ցա նի շը (23%) գրե թե կրկ նա կի 
ցածր է քա ղաք նե րի հա մե մա տու թյամբ (44%): Հաս տա տու թյուն նե րում գտն վող հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը կրկ նա կի խո ցե լի վի ճա կում են գտն վում, ին չի մա սին են 
փաս տում հե տա զո տու թյուն նե րը`« Ման կատ նե րում բնակ վող հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րը գրե թե դուրս են մնում ը նդ հա նուր հիմ նա կան կր թու թյու նից: Յու րա քան չյուր 
20 ե րե խայից մի այն 1ն է հա ճա խում ը նդ հա նուր հան րակր թա կան դպ րոց (5%), 5ը հա
ճա խում են հա տուկ դպ րոց ներ (23%), ի սկ 14ը բա ցար ձա կա պես դպ րոց չեն հա ճա խում 
(72%)»108:

107 Ներառական կրթության արդյունավետության գնահատում, Կրթական հետազոտությունների և 
խորհրդատվությունների կենտրոն, 2012: 

108 Խոսքը ներառման մասին է, UNICEF, էջ 15:
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 Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով (աղ քատ) ե րե խա ներ

 Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ե րե խա նե րը խո ցե լի են կր թու թյան հա սա նե լի ու թյան տե սան
կյու նից` դպ րո ցից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րի ցու ցա նի շը հաս նում է 35 %ի109:

Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի հետ ան ցկաց ված հար ցում նե րի ար դյունք նե րը վկա յում են 
այն մա սին, որ աղ քա տու թյան և դպ րո ցում ա ռա ջա դի մու թյան միջև ո րո շա կի կապ գո յու թյուն 
ու նի: Ցածր մի ջին գնա հա տա կան ու նե ցող ա շա կերտ նե րը  տա նը չեն կենտ րո նա նում ի րենց 
դա սե րի վրա և ա վե լի պա կաս ժա մա նակ են ու նե նում տնային աշ խա տանք նե րի վրա ծախ սե
լու հա մար110:

 Հաս տա տու թյուն նե րում գտն վող ե րե խա ներ (գի շե րօ թիկ դպ րոց ներ, խնամ քի և դաս տի ա
րա կու թյան գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն ներ, ման կատ ներ, հա տուկ դպ րոց ներ)

2014թ. դրու թյամբ Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան են թա կա յու
թյան տակ գոր ծող ե րե խա նե րի խնամ քի և պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն նե րում գտն վում 
է 1481 ե րե խա, ո րից դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րը` 74% են կազ մում, ի սկ նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա նե րը՝ 14%: Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի մի այն 77%ն է ստա նում կր թու թյուն 
հան րակր թա կան ծրագ րե րով, ո րից`76%ը հա ճա խում է ը նդ հա նուր հան րակր թա կան դպ րոց, 
ի սկ 19%ը` հա տուկ հան րակր թա կան դպ րոց:

 Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը կր թու թյուն ստա նում են հաս տա տու թյուն նե
րում, սա կայն ոչ միշտ է  նրանց ցու ցա բեր վում ո րա կյալ կր թու թյուն: 

Էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն ներ 

Ըստ 2011թ.ի մար դա հա մա րի տվյալ նե րի՝ Հա յաս տա նում մինչև 19 տա րե կան 16480 ազ
գային փոք րա մաս նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ կա, ին չը ներ կա յաց ված է ստորև ՝ Սանդ ղակ 1ո ւմ:

 Սանդ ղակ 1.  019 տա րե կան էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րի բաշ խու մը

 Վի ճա կագ րա կան շատ քիչ տե ղե կու թյուն ներ են հա սա նե լի դպ րոց չհա ճա խող ե րե խա նե
րի մա սին: Հատ կա պես դժ վար է ստա նալ տվյալ ներ բաղ դատ ված ը ստ տա րի քի, սե ռի, բնա
կու թյան վայ րի, էթ նիկ ծագ ման, կրո նա կան պատ կա նե լի ու թյան եւ սո ցի ալտն տե սա կան ի րա
վի ճա կի: ՄԱԿի Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վը Հա յաս տա նի եր րորդ եւ չոր րորդ 
հա մակց ված պար բե րա կան զե կույ ցի նա խա պատ րաս ման հա մար են թա կա խն դիր նե րի ցան
կում (2012թ.), ՀՀ Կա ռա վա րու թյու նից պա հան ջել է նման ման րա մասն տվյալ ներ111: Սա կայն, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, նման տվյալ ներ ո ւղ ղա կի գո յու թյուն չու նեն։ Մի ա ժա մա նակ և´ 

109 Հայաստանում Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծություն, ՄԱԿի մանկական հիմնադրամ, 2013:
110 «Դպրոցական կրթության հասանելիություն» հետազոտական ուսումնասիրություն, Թրփանճեանի անվան 

հասարակական հետազոտությունների կենտրոն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, 2012, էջ 43:
111 CRC/C/ARM/Q/34, էջ 3: 
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Ռա սիզ մի և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը (ՌԵ ԱՀ) և՛ ՄԱԿի 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վը Հա յաս տա նին վե րա բե րող ի րենց նո րաց ված փաս
տաթղ թե րում նշում են, որ դպ րոց չհա ճա խող ե րե խա նե րի թի վը բա վա կա նին մեծ է: 

Օ րեն քի հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ112

ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը չու նի հս տակ քա ղա քա կա նու թյուն, զար գաց ման ամ րագր ված ո ւղ
ղու թյուն ներ ան չա փա հաս ի րա վա խախտ ան ձնանց ո ւղղ ման ու վե րա կանգն ման վե րա բե րյալ` 
որ պես ի նս տի տու ցի ո նալ մո տե ցում: Հատ կա պես հատ կան շա կան է ան չա փա հաս ի րա վա
խախտ նե րի կր թու թյան ո ւղ ղու թյամբ ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յու թյու նը և թե
րու թյուն նե րը: Որ ևէ ի րա վա կան ակ տով չեն նա խա տես վում կոնկ րետ մե խա նիզմ ներ ու քայ լեր 
ան չա փա հաս կա լա նա վոր ված նե րի և դա տա պար տյալ նե րի կր թու թյան կամ մաս նա գի տա կան 
կր թու թյան կազ մա կերպ ման ո ւղ ղու թյամբ: 

Ան չա փա հաս դա տա պար տյալ նե րը գտն վում են Ա բո վյան քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար
կում, որ տեղ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ան չա փա հաս նե րը ստա նում են պար տա դիր հան
րակր թա կան կր թու թյուն և նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյուն (հյուս նու թյուն, գյուղ մե
խա նի կա, է լեկտ րա սար քա վո րում նե րի մաս նա գետ): Ը նդ ո րում ան չա փա հաս նե րի քա նա կի և 
ռե սուրս նե րի սա կա վու թյան պատ ճա ռով պար տա դիր կր թու թյու նը ե րե խա նե րը ստա նում են 
կոմպ լեկ տա վոր ված դա սա րան նե րում` մի քա նի դա սա րա նի ան չա փա հաս դա տա պար տյալ
ներ սո վո րում են միև նույն դա սա րա նում: Ի նչ պես փաս տում են հե տա զո տու թյան ար դյունք նե
րը, հիմ նար կի տնօ րի նու թյու նը դա տա պար տյա լին այս կամ այն դա սա րան հրա մա նագ րում է 
ը ստ դա տա պար տյա լի հայ տա րա րու թյան, թե որ դա սա րա նում է սո վո րել մինչ ա զա տազրկ
վե լը: Չեն գնա հատ վում դա տա պար տյա լի կր թու թյան կա րիք նե րը, հաշ վի չի ա ռն վում նրա 
նախ կին ա ռա ջա դի մու թյու նը: Բա ցի այդ, մաս նակ ցու թյու նը դա սապ րո ցե սին կրում է ձևա կան 
բնույթ ներ կա ստա նա լու հա մար113:

3.3.4 Ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը մշա կու թային կյան քին 

ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյու նը ե րե խա նե րի գե ղար վես տա կան կր թու թյան և գե ղա գի
տա կան դաս տի ա րա կու թյան բնա գա վա ռում մի աս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց
նե լու նպա տա կով մշա կել և ՀՀ Կա ռա վա րու թյան հաս տատ մանն է ներ կա յաց րել գե ղար վես
տա կան կր թու թյան հայե ցա կար գը: 

Հա մա ձայն ՀՀ օ րենսդ րու թյան՝ ար տադպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կը սո
վո րող նե րի ա զատ ժա ման ցի կազ մա կերպ ման մի ջո ցով նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րի զար
գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծելն է և նպա տա կաուղղ ված է նրանց հոգ ևոր, գե ղա գի
տա կան, ֆի զի կա կան զար գաց մա նը, ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյա նը, բնա
պահ պա նա կան և կի րա ռա կան գի տե լիք նե րի ձեռք բեր մա նը: Ար տադպ րո ցա կան դաս տի ա
րա կու թյունն ի րա կա նաց վում է ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա գոր ծա կան և գե ղա գի տա կան 
կենտ րոն նե րի, ե րաժշ տա կան, նկար չա կան և ար վես տի դպ րոց նե րի, ա կումբ նե րի, պա տա նի 
հայ րե նա սեր նե րի, տեխ նիկ նե րի, բնա սեր նե րի և տու րիս տա կան կա յան նե րի, մար զադպ րոց
նե րի, ա ռող ջա րա րա կան ճամ բար նե րի և ար տադպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյուն ի րա կա
նաց նող այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով:

 Հա մա ձայն վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րի՝ 20132014 ու սում նա կան տա րում 
հան րա պե տու թյու նում գոր ծել են ե րաժշ տա կան, ար վես տի, գե ղար վես տի և ման կա պա տա
նե կան ստեղ ծա գոր ծա կան 226 դպ րոց և կենտ րոն` ը նդ գր կե լով բո լոր մար զե րը, սա կայն ոչ 
հա վա սա րա պես:

112 Օրենքի հետ գործ ունեցող երեխաները, ՄԱԿի մանկական հիմնադրամ:
113 Անչափահաս ազատազրկվածների կրթությունը և մասնագիտական ուսուցումը, «Սոցիալական 

արդարություն» ՀԿ, 2015:
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20132014 ու սում նա կան տա րում ե րաժշ տա կան, ար վես տի, գե ղար վես տի դպ րոց նե րում և 
ման կա պա տա նե կան ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րոն նե րում սո վո րել է 47822 ա շա կերտ (65.6%
ը` աղ ջիկ), ո րոնց 70.3%ը` վճա րո վի (73.3%ը` աղ ջիկ): Այս ա ռու մով պետք է նկա տել, որ տղա 
ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյունն ա ռա վել ցածր է:

2013/2014 ու սում նա կան տա րում փա ռա տոն նե րի և մր ցույթ նե րի մաս նակ ցել է 1919 ե րե
խա, ո րից շուրջ 70%ը՝ աղ ջիկ: 

Հիմ նադր վել են դպ րո ցա կան ֆիլ հար մո նի ա, տիկ նի կային թատ րոն ներ, սա կայն ե րե խա
նե րի ներգ րա վու մը դրան ցում ի րա կան և խո րը ու սում նա սի րու թյան կա րիք ու նի:

 Հա յաս տա նում գո յու թյուն ու նեն պե տա կան և ոչ պե տա կան բազ մա թիվ ար տադպ րո ցա
կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ: Ը նդ ո րում ՀՀ ԿԳՆ են թա կա յու թյամբ գոր ծում են 8 
պե տա կան ար տադպ րո ցա կան կր թա դաս տի ա րակ չա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ, 
ո րոնց աշ խար հագ րա կան տա րա ծու մը բա վա կա նին սահ մա նա փակ է` Եր ևան, Տա վուշ: Գու
մա րային հաշ վով այդ հաս տա տու թյուն նե րում ու սա նում է մոտ 4500 սան՝ ը ստ պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րի114:

 Գե ղար վես տա կան կր թու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման նպա տա կով ՀՀ Կա ռա վա
րու թյան 2007թ.ի հոկ տեմ բե րի 11ի N 1167Ն ո րոշ մամբ հաս տատ վել է ՀՀ ե րաժշ տա կան և 
ար վես տի դպ րոց նե րում ազ գային նվա գա րան նե րի գծով ու սուց ման ծրա գի րը: Ո ւս ման վար
ձավ ճար նե րի փոխ հա տու ցում ՀՀ 20092011թթ.ին ստա ցել են 144 դպ րոց նե րի 2443 սո վո
րող ներ: 

Ար տաու սում նա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց վում են հա սա րա կա կան և մի ջազ գային կազ
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, սա կայն դրանց մա սին հա վաս տի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
բա ցա կա յում են, մաս նա վո րա պես՝ հա ճա խող ե րե խա նե րի սե ռա տա րի քային, մար զային բաշ
խու մը: 

Ե րե խա նե րի ժա ման ցի, մշա կու թային կյան քին մաս նակ ցե լու ոչ պե տա կան կենտ րոն նե
րում ներգ րավ ման մա սին ևս հա վաս տի տվյալ ներ չկան: 

Ինչ պես ներ կա յաց ված է այ լընտ րան քային զե կույ ցում ե րե խա նե րի գե ղար վես տա կան 
կր թու թյան բնա գա վա ռում վեր ջին տա րի նե րին զգա լի դրա կան տե ղա շար ժեր են գրանց վել: 
Նախ բարձ րա ցել է հա մայնք նե րի կող մից ե րի տա սարդ նե րի ու ե րե խա նե րի շր ջա նում մշա
կույ թի, ար վես տի, սպոր տի զար գաց ման հա մար մի ջոց նե րի հատ կաց ման կար ևո րու թյան 
գի տակ ցու մը, ա վե լա ցել են նաև գե ղար վես տա կան կր թու թյան զար գաց մա նը, ե րի տա սար
դա կան հա ղոր դա շա րե րի և մր ցույթ նե րի, մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ մանն ո ւղղ ված պե
տա կան ծրագ րե րը: Սա կայն դեռևս կան խն դիր ներ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, դպ րոց նե րում և 
հա մայնք նե րում գրա դա րան նե րը գտն վում են ան մխի թար վի ճա կում, առ կա գրա կա նու թյու նը 
հիմ նա կա նում ու նի 2030 տար վա վա ղե մու թյուն: Դպ րոց նե րում մի նի մալ ֆի զի կա կան պայ
ման ներն ա պա հով ված են մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լու հա մար` բեմ, մար զա դահ լիճ ներ: 
Սա կայն դրանք ա մե նա մյա կրկն վող մի ջո ցա ռում ներ են, ո րունք չեն բա վա րա րում ե րե խա նե
րի հե տաքրք րու թյուն նե րը115:

3.3.5 Ե րե խա նե րի` նախ նա կան և մի ջին  
մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը 

20132014 ու սում նա կան տա րում հան րա պե տու թյու նում գոր ծել են նախ նա կան մաս նա
գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) ծրա գիր ի րա կա նաց նող 45 պե տա կան ու սում նա կան հաս
տա տու թյուն ներ, ո րոն ցից 25ը` նախ նա կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և 20ը` 
մի ջին մաս նա գի տա կան: Ու սում նա ռու թյունն ի րա կա նաց վել է հիմ նա կան և միջ նա կարգ կր

114 ՀՀ կրթության եվ գիտության նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական արտադպրոցական 
կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություններ, տե՛ս http://www.edu.am/DownloadFile/6102armCANK.pdf 

115 Այլընտրանքային զեկույց:
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թու թյան հիմ քի վրա: Ու սա նող նե րի թվա քա նա կը կազ մել է 7448, ո րոնց 24.1%ը աղ ջիկ ներ 
են: Ա նվ ճար ու սուց ման հա մա կար գում սո վո րել է ու սա նող նե րի 95.6%ը, ի սկ վճա րո վի` 4.4%
ը: Ու սա նող նե րի հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շը կազ մել է 7.2% (կա նանց` 3.7%, 
տղա մարդ կանց` 10.3%), գեն դե րային հա վա սա րու թյան ցու ցա նի շը (տ ղա նե րի հա մա խառն 
ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շի նկատ մամբ աղ ջիկ նե րի  հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու
ցա նի շի հա րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը)` 0.36:

 Նախ նա կան մաս նա գի տա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 28 ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն ներ կան բո լոր մար զե րում, բա ցա ռու թյամբ Վայոց Ձո րի և Ա րա րա տի: 

Ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի նախ նա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում սո
վո րող նե րի թիվն աճ ման մի տում ու նի: Ո լոր տի մաս նա գետ նե րը սա կա պում են կր թու թյան 
ո լոր տում ըն թա ցող մի շարք բա րե փո խում նե րի հետ` 12ա մյա կր թա կան հա մա կարգ, պար
տա դիր տար կետ ման ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյուն, նախ նա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
ո լոր տում ի րա կա նաց վող մի ջազ գային ծրագ րեր: 

20132014 ու սում նա կան տա րում նախ նա կան մաս նա գի տա կան ծրագ րով սո վո րել են 
6193 ե րե խա (մինչև 18 տա րե կան սո վո րող նե րի թիվն է ը ստ վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան), 
ո րից շուրջ 90%ը սո վո րել է ան վճար հի մունք նե րով:

 Հան րա պե տու թյան 99 մի ջին մաս նա գի տա կան պե տա կան և ոչ պե տա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում (Մ ՄՈւՀ) 20132014 ու սում նա կան տա րում ըն դուն վել է 9785 (աղ ջիկ
ներ` 54.4%), սո վո րել` 30125 (աղ ջիկ ներ` 53.3%), ա վար տել` 7019 ( աղ ջիկ ներ` 58.9%) մարդ: 
Ու սում նա ռու թյունն ի րա կա նաց վել է հիմ նա կան և միջ նա կարգ կր թու թյան հիմ քի վրա: Ու սա
նող նե րի հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շը կազ մել է 12.2% (աղ ջիկ ներ` 13.4%, տղա
ներ` 11.1%), գեն դե րային հա վա սա րու թյան ցու ցա նի շը (տ ղա մարդ կանց հա մա խառն ը նդ գրկ
վա ծու թյան ցու ցա նի շի նկատ մամբ կա նանց հա մա խառն ը նդ գրկ վա ծու թյան ցու ցա նի շի հա
րա բե րակ ցու թյան գոր ծա կի ցը)` 1.21: 

20132014 ու սում նա կան տա րում հան րա պե տու թյու նում գոր ծել է 82 մի ջին մաս նա գի տա
կան պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն: Ու սա նող նե րի թվա քա նա կը կազ մել է 28333 
(մինչև 18 տա րե կան սո վո րող նե րի թի վը կազ մել է 22259), ո րոնց 52.4%ը աղ ջիկ ներ են: Վճա
րո վի ու սուց ման հա մա կար գում սո վո րել է ու սա նող նե րի 60.5%ը, ի սկ ան վճա րում` 39.5%ը: 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ 

Հիմն վե լով վեր լու ծու թյան մեջ ներ կա յաց ված տվյալ նե րի վրա` ներ կա յաց նում ե նք կր թա
կան հա մա կար գում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման բա րե լավ մանն ո ւղղ ված հետ ևյալ 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը.
yy  հա սա նե լի դարձ նել նա խադպ րո ցա կան կր թու թյան կենտ րոն նե րը բո լոր հա մայնք նե րում 

և բո լոր ե րե խա նե րի հա մար, այդ թվում՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող
yy կր թու թյու նից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րի բա ցա հայտ ման հա մար մշա կել հաշ վառ ման, 

մո նի թո րին գի հա մա կարգ, այդ թվում տար բեր խո ցե լի խմ բե րի ե րե խա նե րի հա մար, այդ 
թվում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող, սո ցի ա լա պես ա նա պա հով և այլն

yy  բա րե լա վել կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը փակ հաս տա տու թյուն նե րում` քրե ա կա
տա րո ղա կան հիմ նարկ, հա տուկ դպ րոց ներ

yy  ներդ նել կր թու թյան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի կա րիք
նե րի և ա ռա ջա դի մու թյան գնա հատ ման ճկուն մե խա նիզմ ներ

yy դպ րոց նե րում ներդ նել տար բե րակ ված մշա կու թային խմ բակ ներ 
yy զար գաց նել ա շա կեր տա կան խոր հուրդ նե րի աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված ե րե խա նե

րի հմ տու թյուն նե րը` ո ւղղ ված ա շա կեր տա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, մաս
նակ ցու թյան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ մա նը

yy  ներդ նել ու սու ցիչ նե րի ա ջակ ցու թյան ա ռա վել հաս ցե ա կան և օ պե րա տիվ հա մա կարգ
yy կր թու թյան բո վան դա կու թյան բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րում ներգ րա վել ա շա կերտ

նե րի:
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3.4 Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ. 
Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԻ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

3.4.1 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան մատ չե լի ու թյուն և ո րակ 

Որ պես Ա ՀԿ/Եվ րո պայի գոր ծըն կեր պե տու թյուն` Հա յաս տա նը Ա ՀԿի վե րահս կո ղու թյամբ 
պար տա վոր վել է կր ճա տել ե րե խայի ա ռող ջու թյա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րը, ի նչ պես նաև 
հաս նել ՄԱԿի հա զա րա մյա կի զար գաց ման նպա տակ նե րին, մաս նա վո րա պես` 4րդ և 5րդ 
նպա տակ նե րին, ո րոնք վե րա բե րում են ման կա կան մա հա ցու թյան կր ճատ մա նը և մայ րա կան 
ա ռող ջու թյան բա րե լավ մա նը: 

Հա յաս տա նում վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի (1549 տա րե կան) կա նանց թի վը մո տա վո
րա պես 1.32 մի լի ոն է116: 

Օ րենդ րու թյան մա կար դա կում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյունն ա պա հով վում է 
«Բ նակ չու թյան բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով (ըն դուն ված 
04.03.1996թ.ին) և « 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 քով (ըն դուն ված 11.12.2002թ.ին), ի նչ պես նաև կա ռա վա րու թյան ո րո
շում նե րով և ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` ԱՆ) կող մից մշակ ված 
չա փո րո շիչ նե րով (տե՛ս հա վել վա ծը):  Ծա ռա յու թյուն նե րի մա կար դա կում Հա յաս տա նում վե
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը և մայ րա կան խնամքն ի րա կա նաց վում է ման
կա բարձբու ժակ նե րի կե տե րի, ամ բու լա տոր պո լիկ լի նի կա նե րի և հի վան դա նոց նե րի մի ջո ցով: 
Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման ծա
ռա յու թյուն նե րը մա տուց վում են կա նանց կոն սուլ տա ցի այի կլի նի կա նե րի և գյու ղա կան ա ռող
ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի մի ջո ցով: Ծա ռա յու թյուն նե րի հիմ նա կան փա թե թը (ԾՀՓ) 
նե րա ռում է վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան բնա գա վա ռում սահ մա նա փակ ծա ռա յու թյուն
ներ, ի նչ պի սիք են ա ռա ջին մա կար դա կի այ ցե լու թյուն նե րը գի նե կո լո գին, տա րին մեկ ան գամ 
ստու գում՝ սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րի (ՍՓՀ) հայտ նա բեր ման 
նպա տա կով, հղի ու թյա նը նա խոր դող ի մու նի զա ցի ա բո լոր կա նանց հա մար և ծա ռա յու թյուն նե
րի ա վե լի լայն սպեկտր ո րո շա կի խո ցե լի խմ բե րի հա մար:  ԾՀՓն չի նե րա ռում այն ծախ սե րը, 
ո րոնք պա հանջ վում են հե տա գա զնն ման, հե տա զոտ ման, լա բո րա տոր քն նու թյուն նե րի կամ 
բուժ ման և ան հրա ժեշտ դե ղո րայ քի հա մար:

 Նա խածնն դյան խնամ քը նե րառ ված է ԾՀՓո ւմ և գոր ծում է Հա յաս տա նում ապ րող բո լոր 
կա նանց հա մար: 2010թ.ին ան ցկաց ված Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան 
հար ցե րի հե տա զո տու թյու նը (Հ ԺԱՀ) ցույց է տա լիս, որ հայ կա նանց 99%ն օ գտ վել է նա
խածնն դյան խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րից: Նրանց մեծ մա սը  (93%) հայտ նել են, որ վեր ջին 5 
տա րի նե րի ըն թաց քում կա տա րել են չորս կամ ա վե լի նա խածնն դյան այ ցե լու թյուն ներ: Հիմն
վե լով 2010թ.ի ՀԺԱՀի տվյալ նե րի վրա` կա նանց 74%ը չի վճա րել նա խածնն դյան ծա ռա յու
թյուն նե րի հա մար, ի սկ 53% տո կո սը դե ղե րը ստա ցել է ան վճար: Նա խածնն դյան ծա ռա յու
թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը հաշ ման դամ կա նանց հա մար դեռևս չլուծ ված հարց է Հա յաս տա
նում, քա նի որ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի մեծ մա սը չու նի հա մա պա տաս խան 
հար մա րու թյուն ներ և ֆի զի կա պես մատ չե լի չէ ան վա սայ լա կից օ գտ վող նե րի հա մար: Տե սո ղա
կան և լսո ղա կան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձինք ևս պատ շաճ խնամք ստա նա լու ճա նա պար հին 
հան դի պում են տար բեր խո չըն դոտ նե րի:    

ՀՀ ԱՆի տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ 2010թ.ին մայ րա կան մա հա ցու թյան դեպ քե րի 
թի վը կազ մել է 0.12՝ 100,000 կեն դա նա ծին նե րի հաշ վով, սա կայն այն ա ճել է վեր ջին ե րեք 
տա րի նե րի ըն թաց քում` 2013թ. հաս նե լով 0.30ի117: Տնային պայ ման նե րում ծնն դա բե րու թյուն

116 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության վերաբերյալ հետազոտություն, 2010:
117 Առողջապահության ազգային ինստիտուտի և ՀՀ ԱՆի վիճակագրական տարեգիրք, 2014:
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նե րի թի վը 2000թ.ի 9%ից հա սել է 2%ի 2005թ.ին, ի սկ 2010թ.ին ի ջել է 1%ի ց118: ԱՆ վի
ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ 2007թ.ին կեն դա նա ծին նե րի թի վը կազ մել է 
40055, ի սկ 2008թ.ին` 41258, 2009թ.ին` 44306, 2010թ.ին` 44330, ի սկ 2013թ.ին` 41668: 
20082010թթ.ի ըն թաց քում թվի ան նշան ա ճը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ծնն դօգ նու
թյան վկա յագ րի ներդր մամբ, սա կայն սա չպետք է դի տար կել որ պես մի ակ բա ցատ րու թյուն: 

Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյու նը նաև վե րա բե րում է ըն տա նի քի պլա նա վոր ման և 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հատ ման հար ցե րին: 2002թ.ին Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի 
կող մից ըն դուն ված վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյան և ի րա վունք նե րի մա սին օ րենսդ րու
թյան հա մա ձայն` հա կա բեղմ նա վո րիչ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը, այդ թվում` կա մա վոր ամ լա
ցումն օ րի նա կան է Հա յաս տա նում: Հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տու մը ևս օ րի նա կան է, 
ե թե այն տե ղի է ու նե նում հղի ու թյան 12րդ շա բա թից ա ռաջ: Կա նանց կե սից ա վե լին որ ևէ հա
կա բեղմ նա վո րիչ չի օգ տա գոր ծում, ի սկ ո րոշ շր ջան նե րում հա կա բեղմ նա վո րիչ չօգ տա գոր ծող
նե րի թի վը հաս նում է 73%ի119: Վե րար տադ րո ղա կան տա րի քի 1000 կնոջ հաշ վով գրանց ված 
հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում նե րի թի վը 2013թ.ին 15.9 էր, ին չը շատ մոտ է վեր ջին 5 
տա րի նե րի ըն թաց քում գրանց ված թվին120: Ար հես տա կան ը նդ հա տում նե րով ա վարտ վող հղի
ու թյուն նե րի թի վը վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում կր ճատ վել է՝ 50%ից հաս նե լով 45%ի 
(20002005թթ.), ի սկ 2010թ.ին 29%ի: 2010թ.ի ն՝ ՀԺԱՀը ցույց է տա լիս, որ հղի ու թյունն ար
հես տա կա նո րեն ը նդ հա տող կա նանց 39%ը որ պես պատ ճառ նշել է, որ այլևս չի ցան կա նում 
ե րե խա ու նե նալ: Սե ռով պայ մա նա վոր ված ը նդ հա տում նե րի թի վը նշ վել է դեպ քե րի 9%ո ւմ, 
հա ճախ այն պատ ճա ռով, որ ցան կա լի սե ռը ե ղել է ա րա կա նը (8%)121: Ը ստ ժո ղովր դագ րա կան 
վի ճա կագ րու թյան` սկ սած 1990թ.ից նո րա ծին նե րի շր ջա նում ա րա կանի գա կան հա մա մաս
նու թյու նը փոխ վել է դե պի ա րա կա նի գե րա կա յու թյու նը: 2012թ.ին նո րա ծին նե րի սե ռե րի հա
րա բե րակ ցու թյու նը կազ մում է 114 նո րա ծին տղա՝ 100 նո րա ծին ա ղջ կա հաշ վով, ե թե ե րե խան 
ե րկ րորդն է ըն տա նի քում, մինչ դեռ բնա կան հա մա մաս նու թյունն է 102106  ա րա կա նը՝  100 
ի գա կա նի հաշ վով: 

« 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 քում ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյան ըն դուն ման դեպ քում ե րե խայի սե ռը չի բա ցա
հայտ վե լու նախ քան հղի ու թյան 30րդ շա բա թը: 2013թ.ից սկ սած ԱՆն մի ջազ գային կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյամբ մշա կում է հան րային ի րա զեկ ման քա րո զար շավ ներ, ո րոնք 
հա մար վում են ա վե լի ար դյու նա վետ, քան օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րը: 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

yy  Շա րու նա կել ջան քեր ներդ նել գյու ղա կան հա մայնք նե րում ման կա բար ձա կան խնամ քի 
բա րե լավ ման, հատ կա պես նո րա ծին նե րի ին տեն սիվ խնամ քի և վե րա կենդ նաց ման ծա
ռա յու թյուն նե րի հզո րաց ման ո ւղ ղու թյամբ: 

yy Շա րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում ան ցկաց նել ծնն դատ նե րում նո րած նային խնամ քի, 
թեր հաս նո րա ծին նե րի խնամ քի, մոր և ման կան ա ռող ջու թյան կան խար գե լիչ և լու սա վոր
չա կան մի ջո ցա ռում նե րի, ի նչ պես նաև պատ շաճ խորհր դատ վու թյուն տա լու ո լոր տում ամ
բու լա տո րի ա նե րի ան ձնա կազ մե րի հետ, հատ կա պես` գյու ղա կան վայ րե րում: 

yy Հե տա մուտ լի նել նա խածնն դյան, ծնն դօգ նու թյան և հետծնն դա բե րա կան խնամ քի ո լոր
տում ա նօ րի նա կան վճար նե րի և կո ռուպ ցի ոն ռիս կե րի հայտ նա բեր մա նը: 

yy Ա պա հո վել ա ռող ջա պա հա կան բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի հա վա սար մատ չե լի ու թյու նը, 
մաս նա վո րա պես` հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան ըն թաց քում հաշ ման դամ կա նանց հա
մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա վա սար մատ չե լի ու թյու նը: 

yy Հաշ վի առ նե լով թեր հաս և թեր քաշ նո րա ծին նե րի մեծ թի վը` ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն 
118 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության վերաբերյալ հետազոտություն, 2010:
119 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության վերաբերյալ հետազոտություն, 2010:
120 Առողջապահության ազգային ինստիտուտի և ՀՀ ԱՆի վիճակագրական տարեգիրք, Առողջություն և 

հանրային առողջություն, 2014:
121 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության վերաբերյալ հետազոտություն, 2010:
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պետք է դարձ նել մայ րա կան ա ռող ջու թյան վրա, հատ կա պես բեղմ նա վո րու մից ա ռաջ 
խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րին, զույ գե րին և հղի կա նանց նվա զա գույն հե տա զո տու թյուն նե
րի ու բուժ ման փա թեթ ա ռա ջար կե լու հար ցին: 

yy Մե ծաց նել հս կո ղու թյու նը ծնունդ նե րի բար դա ցում նե րի ժա մա նակ ձեռ նարկ վող ան հե
տաձ գե լի մի ջամ տու թյուն նե րի նկատ մամբ. մաս նա վո րա պես` ստու գել կե սա րյան հա տում 
վի րա հա տու թյան ի րա կա նաց ման հա մա պա տաս խա նու թյու նը սահ ման ված ցու ցում նե րին:  

yy Տ րա մադ րել ա վե լի նա խա ձեռ նո ղա կան կր թու թյուն ծնող նե րին նո րա ծին նե րի կե րակր
ման, զար գաց ման և նո րա ծին նե րի հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ վտան գա վոր ախ տա
նիշ նե րի ճա նաչ ման ո լոր տում: 

yy Հ ղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում նե րի թի վը կր ճա տե լու նպա տա կով ու սում նա սի րել 
բնակ չու թյան հա մար հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի հա սա նե լի ու թյու նը և հա կա բեղմ նա վո րիչ
ներ չօգ տա գոր ծե լու այլ հնա րա վոր պատ ճառ նե րը: Ե րի տա սարդ նե րի հա մար ա ռա վել 
մատ չե լի ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նել: Ե րի տա սարդ կա նանց հա կա բեղմ նա վո րիչ նե
րի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ տրա մադ րել: 

yy Ա ռա վել մատ չե լի դարձ նել, այդ թվում` գնի տե սան կյու նից, հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րը, հատ
կա պես` գյու ղա կան վայ րե րում բնակ վող կա նանց հա մար:

yy  Զի նել ա պա գա մայ րե րին և գյու ղա կան վայ րե րում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
տրա մադ րող նե րին հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րով և պատ կե րա ցում նե րով հղի ու թյան 
ըն թաց քի վտանգ նե րի ախ տա նիշ նե րի մա սին: 

yy Բա րե լա վել ան պտ ղու թյան վաղ հայտ նա բե րումն ու բու ժու մը, ի նչ պես նաև ա վե լի մատ չե լի 
դարձ նել վե րար տադ րո ղա կան տեխ նո լո գի ա նե րը ցածր ե կա մուտ ներ ու նե ցող ըն տա նիք
նե րի հա մար:

yy Խ թա նել հան րային ի րա զե կու մը հղի կա նանց ա ռող ջու թյան և սնն դա կար գի վե րա բե րյալ` 
նվա զեց նե լու թեր քաշ և թեր հաս նո րա ծին նե րի թի վը: 

yy Ի լրումն հան րային ի րա զեկ ման ար շավ նե րի և գեն դե րային հա վա սա րու թյան և հա սա
րա կու թյու նում կա նանց դե րի ամ րապնդ ման` կար ևոր է ա պա հո վել օ րենսդ րա կան կար
գա վո րում ներ հղի ու թյուն նե րի սե ռով պայ մա նա վոր ված ար հես տա կան ը նդ հա տում նե րի 
կան խար գել ման նպա տա կով: 

yy Մայ րա կան ա ռող ջու թյան պահ պան ման նպա տա կով ա պա հո վել նա խա բեղմ նա վոր ման 
խորհր դատ վու թյուն և նա խածնն դյան խնամ քի փու լում հայտ նա բեր ված պա թո լո գի ա նե րի 
ան վճար բու ժում:  

yy Հ ղի կա նանց ա պա հո վել եր կա թի և ֆո լաթթ վի հա մալ րում նե րով: 

3.4.2 Ե րե խայի (618) ա ռող ջու թյունն ու սնու ցու մը 

Ա ռող ջու թյան հե տա զոտ ման ծրագ րեր և սնու ցում

 Նա խորդ տա րի քային խմ բում ե րե խայի ա ռող ջու թյունն ու բա րե կե ցու թյու նը հիմ նա կա
նում կախ ված էր ծնո ղից և ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից: Ստորև ը նդ հա նուր մա
հա ցու թյան տվյալ նե րի հետ մեկ տեղ ամ փոփ վում են վար քագ ծային ռիս կի գոր ծոն նե րը դպ
րո ցա կան և դե ռա հա սու թյան տա րի քում: Ե թե մենք չկա րո ղա նանք դե ռա հաս նե րի շր ջա նում 
սեր մա նել ա ռողջ վար քա գիծ և ա ռողջ ապ րե լա կեր պի հմ տու թյուն ներ, ա պա հե տա գա յում, մեծ 
տա րի քում հի վան դու թյուն նե րի 70%ի պատ ճա ռը կվե րագր վի ա նա ռողջ կամ ռիս կային վար
քագ ծին, որ մար դիկ ձևա վո րում են ա վե լի ե րի տա սարդ տա րի քում122:

 Հա յաս տա նում ե րե խայի ա ռող ջու թյան պահ պան ման ի րա վունք ներն ամ րագ րող բո լոր 
ը նդ հա նուր օ րենսդ րա կան փաս տաթղ թե րի հետ մեկ տեղ դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի ա ռող
ջու թյան պահ պան ման ի րա վուն քը հա տուկ մատ նանշ ված է « Նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա

122 Առողջություն աշխարհի դեռահասների համար. երկրորդ հնարավորություն երկրորդ տասնամյակում, 
ԱՀԿ, 2014: 
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կան հաս տա տու թյուն նե րում ե րե խա նե րի բժշ կա կան խնամ քի մա սին» (09.04. 2013, N 874Ա) 
հրա մա նում և Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի` « Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան
վճար բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման շր ջա նակ նե րում ե րե խա նե րի բժշ կա կան օգ
նու թյան և սպա սարկ ման կազ մա կերպ ման չա փո րո շի չը հաս տա տե լու մա սին» (03.11.2013, N 
70Ն) հրա մա նում: Ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րը և 
վի ճա կագ րու թյու նը չեն հա վաք վում հա մա կարգ ված ե ղա նա կով: Օ րի նակ՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հու
թյան նա խա րա րու թյու նը 350ից ա վե լի ա շա կերտ ու նե ցող դպ րո ցի հա մար ա պա հո վում է մեկ 
բուժք րոջ ծա ռա յու թյուն: Ե թե ա շա կերտ նե րի թիվն ա վե լի փոքր է, ա պա բուժ քույրն աշ խա տում 
է մե կից ա վե լի դպ րո ցում: Դպ րո ցա կան բուժ քույ րը կա պեր ու նի տե ղա կան պո լիկ լի նի կայի հետ 
և հիմ նա կա նում պա տաս խա նա տու է ա ռա ջին օգ նու թյան և հա մա ճա րակ նե րին ար ձա գան
քե լու և ա մե նօ րյա հե տա զո տում նե րի հա մար: Հե տա զո տում նե րը կա տար վում են տա րին մեկ 
ան գամ, դրանք ամ րագր ված են թիվ N 70Ն հրա մա նով և թիվ N 874Ա հրա մա նով և նե րա ռում 
են քա շը, հա սա կը, զար կե րա կային ճն շու մը, տե սո ղա կան և լսո ղա կան խն դիր նե րը, կեց ված
քի շե ղում նե րը: 2008թ.ից սկ սած հո գե բա նա սո ցի ա լա կան հար ցա շա րեր են լրաց վել, սա կայն 
ը նդ հա նուր վի ճա կագ րու թյուն չի վար վել այս բո լոր ցու ցա նիշ նե րի վե րա բե րյալ: Ո րոշ փորձ նա
կան դպ րոց նե րի հա մար Ա րաբ կիր բժշ կա կան կենտ րո նը ի րա կա նաց նում է վի ճա կագ րա կան 
ու սում նա սի րու թյուն, ո րը, սա կայն չի ար տա ցո լում ը նդ հա նուր ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում: 
Բուժ քույ րը նաև պա տաս խա նա տու է ե րի տա սարդ նե րին բա րե կա մա կան ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն ներ (Youth Friendly Health Services) մա տու ցե լու հա մար: Այ դու հան դերձ, այս ծա
ռա յու թյուն նե րի ո րա կը և մա տուց ման մա կար դա կը դպ րոց նե րում խնդ րա հա րույց է: 2003թ.ից 
սկ սած Ըն տա նի քի և ա ռող ջու թյան հա մա հայ կա կան ա սո ցի ա ցի այի, ՄԱԿի բնակ չու թյան հիմ
նադ րա մի օ ժան դա կու թյամբ Հա յաս տա նում գոր ծել են 30ից ա վե լի ե րի տա սարդ նե րին բա րե
կա մա կան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կենտ րոն ներ, վե րա պատ րաստ վել 
են մաս նա գետ ներ այդ մո տե ցում նե րի, խորհր դատ վու թյան տրա մադր ման և հա ղոր դակ ցու
թյան ո լոր տում: Ծրագ րի ա վար տից հե տո ծա ռա յու թյուն նե րի մեծ մա սը շա րու նա կա կան բնույթ 
չի ու նե ցել, քա նի որ պե տու թյու նից ֆի նան սա կան օ ժան դա կու թյուն չի ստաց վել: 

Պո լիկ լի նի կա նե րից և դպ րոց նե րից մի քա նիսն ու նեն հո գե բան ներ, սա կայն դա ԱՆի 
պաշ տո նա կան պա հան ջը չէ: Այս պի սով` դպ րո ցա հա սակ նե րի և դե ռա հաս նե րի հո գե կան 
ա ռող ջու թյան վի ճա կը կա րող է գնա հատ վել մի այն 1217 տա րե կա նում կա տար ված զն նում նե
րի ար դյուն քում:  

Ինչ վե րա բե րում է հի վան դա նո ցային խնամ քին, ծնող նե րը վճա րում են ե րե խա նե րի հա
մար՝ սկ սած 8 տա րե կա նից: Ա ՀԿի ոչ վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի չորս գոր ծոն նե րի (ծ խա
խո տի օգ տա գոր ծում, ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան բա ցա կա յու թյուն, ա նա ռողջ սնն դա կարգ և 
ալ կո հո լի վնա սա կար օգ տա գոր ծում), ի նչ պես նաև հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րի կան
խար գե լու մը պետք է սկ սել դե ռա հա սու թյան տա րի քից: Քա ղա քա կա նու թյան մա կար դա կում 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը թմ րա դե ղե րի, ծխա խո տի և ակ լո հո լի գոր ծա ծու մից ամ րագր
ված է «Ծ խա խո տի վա ճառ քի, սպառ ման և օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, «Թմ րա դե ղե
րի և հո գե մետ նյու թե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և « Գո վազ դի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

Հա յաս տա նում բա ցա կա յում է պաշ տո նա կան նոր վի ճա կագ րու թյուն դպ րո ցա հա սակ նե րի 
կող մից ալ կո հո լի, թմ րա մի ջոց նե րի կամ ծխա խո տի օգ տա գործ ման մա սին: Դպ րո ցա հա սակ նե
րի ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող հե տա զո տու թյու նը` հիմն ված ե րե խա նե րի հա ղոր դում նե րի վրա և 
ան ցկաց ված Ա րաբ կիր բժշ կա կան կենտ րո նի կող մից 2012թ.ին ցույց է տա լիս, որ 15 տա րե կան 
տղա նե րի 11%ը և աղ ջիկ նե րի 1.5%ը ծխում են, 15 տա րե կան տղա նե րի 18%ը, ի սկ աղ ջիկ նե րի 
6%ն են օգ տա գոր ծում ալ կո հոլ, 15 տա րե կան տղա նե րի 6%ը և աղ ջիկ նե րի` 0.4%ը օգ տա
գոր ծում են թմ րա մի ջոց ներ: Դպ րոց նե րը ան ց են կաց նում ա ռողջ ապ րե լա կեր պի վե րա բե րյալ 
դա սըն թաց ներ և սո վո րա բար այդ ծրագ րե րում նե րա ռում են ծխա խո տի, ալ կո հո լի և թմ րա մի
ջոց նե րի գոր ծա ծու թյան հետ ևանք ներն ա ռող ջու թյան հա մար թե մա նե րը: Ա ռող ջու թյա նը վե րա
բե րող 42 դա սա ժամ է նա խա տես ված 911րդ դա սա րան նե րի դպ րո ցա կան ծրագ րում:  

 Գի րու թյու նը նույն պես հա մա տա րած եր ևույթ է դառ նում դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի 
շր ջա նում: Ե րե խա նե րի սնուց ման հար ցը կա ռա վա րու թյան հս կո ղու թյան տակ է գտն վում և 
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կար գա վոր վում է հետ ևյալ օ րենսդ րա կան ակ տե րով և ծրագ րե րով` « Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նում ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 20042015 թթ. ազ գային ծրա գիր», 
« ՄԱԿի զար գաց ման ա ջակ ցու թյան 20102015թթ. ծրա գիր» (ՄԱԿի բնակ չու թյան հիմ նադ
րամ), Ա լյու րի հարս տաց ման ազ գային ծրա գիր, «Ե րե խա նե րի սնուց ման բա րե լավ ման ազ
գային ռազ մա վա րու թյու նը և 20132015թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր» (2011թ.), Յո դի պա
կա սուր դի վե րաց ման ազ գային ծրա գիր և սա նի տա րա կան նոր մեր և դպ րոց նե րում սնն դի 
ա պա հով ման մա սին կա նոն ներ (06.06.2014թ.): 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

yy  Շա րու նա կել ա ռողջ ապ րե լա կեր պի մա սին կր թու թյու նը (պատ շաճ թվով ա ռողջ ապ րե լա
կեր պի մա սին դա սե րի հետ ևո ղա կան ան ցկա ցում բո լոր դա սա րան նե րում) դպ րո ցա հա
սակ ե րե խա նե րի շր ջա նում ` ե րե խա նե րի ակ տիվ ներգ րավ մամբ: 

yy Ա պա հո վել ա ռողջ ապ րե լա կեր պի դա սա վանդ ման մե թո դա բա նու թյան վե րա բե րյալ նախ
նա կան և ըն թա ցիկ վե րա պատ րաս տում ներ ու սու ցիչ նե րի հա մար: 

yy Կր թել և ի րա զե կել ծնող նե րին, ու սու ցիչ նե րին և ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի աշ խա տող
նե րին ա ռողջ ապ րե լա կեր պի և սե ռա կան ա ռող ջու թյան ո լոր տի խն դիր նե րի մա սին: 

yy Կր թել և ի րա զե կել ծնող նե րին, ման կա վարժ նե րին և ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի աշ խա
տող նե րին դպ րո ցա հա սակ նե րիդե ռա հաս նե րի ա ռող ջու թյանն ու սնուց մա նը, ա ռողջ ապ
րե լա կեր պին և սե ռա կան ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող խն դիր նե րի մա սին: 

yy Բա րե լա վել դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի սնուն դը, հատ կա պես` գյու ղա
կան վայ րե րում: Սա են թադ րում է խթա նել ա ռողջ սնունդ օգ տա գոր ծե լու սո վո րույթ նե րի 
ձևա վոր մա նը, այդ թվում` ի րա զեկ ման քա րո զար շավ ներ շա քար պա րու նա կող ըմ պե լիք
նե րի և ‹‹ա րագ սնն դի›› գերս պառ ման հետ կապ ված: 

yy Ա պա հո վել սնն դի ո րա կին և ան վտան գու թյա նը վե րա բե րող հա մա պա տաս խան քա ղա քա
կա նու թյան մշա կում, կի րար կում և վե րահս կում: 

yy Ա ջակ ցել ե րի տա սարդ նե րին բա րե կա մա կան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մո
դե լի զար գաց մա նը և շա րու նա կա կա նու թյա նը: 

yy Ա պա հո վել վի ճա կագ րու թյան կենտ րո նաց ված տվյալ նե րի բա զա դպ րոց նե րում ի րա կա
նաց ված զն նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք կա րող են հե տա գա յում ևս օգ տա գործ վել 
դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի շր ջա նում ա ռող ջա պա հա կան խն դիր նե րի բա ցա հայտ ման և 
լուծ ման հա մար: 

yy Ա պա հո վել ծխա խո տի և ալ կո հո լի ա պառ ման և գո վազ դի մա սին օ րենսդ րու թյան կի րար
կու մը, հատ կա պես ու շադ րու թյու նը բևե ռե լով մինչև 18 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար 
ծխա խո տի և ալ կո հո լային խմիչք նե րի հա սա նե լի ու թյան սահ մա նա փակ ման վրա:  

3.4.3 Դպ րո ցա կան ա ռող ջու թյունն ու սնու ցու մը

Դպ րո ցա կան ա ռող ջու թյունն ու սնու ցու մը հա մա պար փակ հաս կա ցու թյուն է: Այն ը նդ գր
կում է մի շարք բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք ո ւղղ ված են 618 տա րե կան ե րե խա նե րի ա ռող ջա կան 
ռիս կե րի ու խն դիր նե րի ար դյու նա վետ կան խար գել մա նը:

 Չա փա զանց կար ևոր է դպ րո ցա կան նե րի հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ստեղ
ծու մը` նրանց բա ռի լայն ի մաս տով ա ռողջ պա հե լու նպա տա կով, ին չը իր հեր թին կա պա հո վի 
ար դյու նա վետ կր թա կան հա մա կարգ, ու սու ցառ ման  ար դյունք ներ և հե տա գա հա ջո ղու թյուն
ներ կյան քում:

Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րը խո ցե լի են ո րոշ ա ռող ջա կան ռիս կե րի նկատ մամբ, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է ի րենց ֆի զի ո լո գի ա կան և վար քագ ծային յու րա հատ կու թյուն նե րով:

 Սեյվ դը չիլդ րե նը Հա յաս տա նում ի րա կա նաց րել է դպ րո ցա կան ա ռող ջու թյան ի րա վի ճա
կի գնա հա տում` կի րա ռե լով մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված Ռե սուրս նե րի կենտ րո նա ցում ար
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դյու նա վետ դպ րո ցա կան ա ռող ջու թյան վրա (Ռ ԿԱ ԴԱՀ) կա ռուց ված քը, ո րը նե րա ռում է չորս 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներ. (1) Դպ րո ցա կան ա ռող ջա պա հու թյան և սնուց ման ամ բող ջա կան 
քա ղա քա կա նու թյան առ կա յու թյուն և ի րա կա նա ցում; (2)Ա պա հով ֆի զի կա կան և սո ցի ալհո
գե բա նա կան մի ջա վայ րի ա պա հո վում; (3) Հմ տու թյուն նե րի վրա հիմն ված ա ռող ջա պա հա կան 
կր թու թյուն և (4) Դպ րո ցա հեն ա ռող ջա պա հա կան և սնուց ման ծա ռա յու թյուն նե րի ամ բող ջա
կան և ան վճար տրա մադ րում: 

Ս տաց ված ար դյունք նե րը փաս տում են, որ չի կա տար վել ե րկ րի դպ րո ցա կան ա ռող ջու
թյան ի րա վի ճա կի ներ կա յա ցուց չա կան վեր լու ծու թյուն: Դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի ա ռող ջու
թյան վե րա բե րյալ հա սա նե լի վի ճա կագ րու թյու նը թե րի է կամ հնա ցած: Ո րոշ ցու ցա նիշ նե րի 
վե րա բե րյալ տվյալ նե րը բա ցա կա յում են (գի րու թյուն, բե րա նի խո ռո չի ա ռող ջու թյուն, բռ նու
թյուն դպ րո ցում, ճիճ վակ րու թյան տա րած վա ծու թյուն և այլն):

Բս ցի այդ գո յու թյուն ու նեն տար բեր քա ղա քա կան փաս տաթղ թեր, ո րոնք ե րաշ խա վո րում 
են ար դյու նա վետ դպ րո ցա կան ա ռող ջու թյուն և սնու ցում, սա կայն կա այդ փաս տաթղ թե րի 
լու սա բան ման և տե ղե կաց վա ծու թյան խն դիր, ի նչ պես նաև առ կա քա ղա քա կա նու թյուն նե րի 
հետ ևո ղա կան ի րա կա նաց ման և մշ տա դի տարկ ման պա կաս:  

Դպ րոց նե րում ա պա հով ֆի զի կա կան մի ջա վայր ե րաշ խա վո րող քա ղա քա կան փաս
տաթղ թե րը  նե րա ռում են կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րին ներ կա յաց վող հիմ նա կան 
պա հանջ նե րը, դպ րո ցի շեն քի շի նա րա րու թյան նոր մե րը, ջրա մա տա կա րար ման և սա նի
տա րա հի գի ե նիկ  ստան դարտ նե րը, դպ րո ցա կան սնուն դի ո րակն ու ան վտան գու թյու նը 
կար գա վո րող նոր մե րը, ֆի զի կա կան կուլ տու րայի դա սե րի հա մար նա խա տես ված հար մա
րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ա ղետ նե րի ռիս կի նվա զեց ման չա փո րո շիչ նե րը: Միև նույն ժա
մա նակ տվյալ նոր մերն ու ստան դարտ նե րը պատ շաճ կեր պով լու սա բան ված և հա սա նե լի 
չեն դպ րոց նե րին: Վեր ջին սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե րը մշակ վել և հաս տատ վել են ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան կող մից 2002թ., սա կայն դրանք չեն նե րա ռում այն պի սի կար ևոր կե տեր 
ի նչ պի սիք են` հաշ ման դամ խմ բե րի ե րե խա նե րի հա տուկ կա րիք նե րը, հի վան դու թյուն նե րի 
կան խար գե լու մը և այլ:  Սեյվ դը չիլդ րե նի կող մից ի րա կա նաց ված թի րա խային դպ րոց նե
րի հար մա րու թյուն նե րի տար բեր գնա հա տում նե րը բա ցա հայ տել են զգա լի ան հա մա պա
տաս խա նու թյուն ներ սա նի տա րա հի գի ե նիկ նոր մե րին, այդ թվում խմե լու ջրի և ձեռք լվա լու 
հար մա րանք նե րի բա ցա կա յու թյուն, սան հան գույց նե րի, ի նչ պես նաև ճա շա րա նի և մար զա
դահ լի ճի վատ պայ ման ներ:   

Դպ րոց նե րում ա պա հով սո ցի ալհո գե բա նա կան մի ջա վայ րը ե րաշ խա վո րող մե խա նիզմ
նե րի պա կաս կա; չկա որ ևէ ար տա քին և ներ քին հա մա պար փակ քա ղա քա կա նու թյուն, ո րը 
հաս ցե ագ րում է դպ րոց նե րում բռ նու թյու նը, ա հա բե կու մը, փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մա
մաբ խտ րա կան վե րա բեր մուն քը, ի նչ պես նաև թմ րա դե ղե րի ու ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մը: Աշ
խա տա կազ մը և ե րե խա նե րը բա վա կա նա չափ չեն ի րա զեկ վում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ: 

Ինչ վե րա բե րում է ա ռող ջա կան կր թու թյա նը, հմ տու թյուն նե րի վրա հիմն ված ա ռող ջա կան 
կր թու թյու նը չի ու սու ցան վում պատ շաճ և բա վա րար կեր պով բո լոր դպ րոց նե րում: Յու րա քան
չյուր թե մային տրա մադր ված ժա մա նա կը, ի նչ պես նաև ու սուց ման մե թոդ նե րի ան հետ ևո ղա
կան ի րա կա նա ցու մը բա վա րար չեն ե րե խա նե րի մոտ ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ ձևա վո րե լու 
և ա ռողջ ապ րե լա կերպ սեր մա նե լու հա մար:

Չ նա յած ու սում նա կան պլա նի մեջ նե րառ ված է ե րե խա նե րի ֆիզ կուլ տու րայի  դա սե րը, այ
նո ւա մե նայ նիվ գո յու թյուն չու նեն այ լընտ րան քային (հա տուկ) դա սեր ա ռող ջա կան խն դիր ներ 
կամ սահ մա նա փա կում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար (օ ր՝ կար ճա տե սու թյուն, գի րու թյուն): 

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ սահ ման ված դպ րո ցա հեն ա ռող ջա պա հա կան և սնուց ման 
ծա ռա յու թյուն նե րը բա վա րար չեն դպ րո ցա կան նե րի ա ռող ջա պա հա կան կա րիք նե րը (լայն 
ի մաս տով) պատ շատ ու սում նա սի րե լու և հաս ցե ագ րե լու հա մար: Նման խն դիր նե րից են 
հո գե բա նա կան կար գա վի ճա կը, մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի հետ կապ ված խն
դիր նե րը, սե ռային խն դիր նե րը, ալ կո հո լի կամ թմ րա նյու թի չա րա շա հու մը, ի նք նաս պա նու
թյան փոր ձե րը և այլն: 
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Ա ռա ջար կու թյուն ներ

yy  Պե տա կան հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րը վե րա նայեն և բա րե լա վեն սա նի տա րա հի գի
ե նիկ նոր մե րը:

yy  Պե տու թյունն  ա ռաջ նա հեր թու թյուն տա և ա վե լի շատ մի ջոց ներ հատ կաց նի  դպ րո ցա
կան նե րի ա ռող ջու թյան հա մար, հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյան հետ ևո ղա կան 
կի րառ ման  հա մար, ի նչ պես նաև բա րե լա վի  դրանց ի րա կա նաց ման վե րահս կու մը: 

yy Ամ րապնդ վի  պե տա կան մի ջո լոր տային հա մա գոր ծակ ցու թյունն ու հա մա կար գու մը դպ
րո ցա կան ա ռող ջու թյան և սնուց ման քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման/ վե րա նայ ման ու ի րա
կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Ե րաշ խա վոր վի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա
տուկ կա րիք նե րի հաս ցե ագ րու մը

yy Հ նա րա վո րու թյուն ստեղծ վի դպ րո ցա կան մա կար դա կում ՌԿԱ ԴԱՀ  գնա հա տում ի րա
կա նաց նե լու հա մար, որ պես զի ու սում նա սիր վի  տե ղե կատ վու թյան  տա րա ծու մը վեր ևից 
ներքև ու առ կա ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն նե րի փաս տա ցի կի րա ռու մը:

yy Հ նա րա վո րու թյուն ստեղծ վի ազ գային դպ րո ցա կան ա ռող ջու թյան ի րա վի ճա կի վեր լու ծու
թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար նե րա ռյալ կլի նի կա կան ու վար քային հե տա զո տու թյուն նե րը

yy  Բա րե լավ վի կր թա կան և ա ռող ջա պա հա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րը՝ հաշ վի 
առ նե լով շա հագր գիռ կող մե րի կար ծի քը հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ:

yy  Հա մա կարգ վեն ջա տա գո վու թյան ջան քե րը` տար րա կան և միջ նա կարգ  դպ րոց նե րում 
ա ռող ջա կան կր թու թյան ու սու ցա նու մը բա րե լա վե լու հա մար

yy  Ներդ վի դպ րոց նե րի սո ցի ալհո գե բա նա կան մի ջա վայ րը կար գա վո րող հա մընդ հա նուր 
դպ րո ցա կան քա ղա քա կա նու թյուն: Այն նե րա ռում է բռ նու թյան կան խար գե լում, հա մա ցան
ցի  ա պա հով օգ տա գոր ծում, խտ րա կա նու թյան և պի տա կա վոր ման կան խար գե լում, ի նչ
պես նաև հո գե ներ գոր ծող նյու թե րի օգ տա գործ ման հս կո ղու թյուն: 

yy Հա մա պա տաս խան աշ խա տանք տար վի` սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րով ե րե խա նե
րի հա մար (կար ճա տես, գեր) այ լընտ րան քային ֆի զի կա կան կր թու թյան դա սեր ներդ նե լու 
հա մար:

3.4.4 Հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյու նը 

ԱՀԿն սահ մա նում է հաշ ման դա մու թյու նը` որ պես խան գա րում ներ և գոր ծու նե ու թյան ու 
մաս նակ ցու թյան սահ մա նա փա կում: Հա ճախ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներն ար
գելք նե րի են հան դի պում ա ռող ջա պա հա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ
վե լու հար ցում, հատ կա պես` գյու ղա կան վայ րե րում: 

Քա ղա քա կա նու թյան մա կար դա կում հաշ ման դամ ան ձանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը 
պաշտ պան վում են « Հաշ ման դամ նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
(1993թ.), « Հաշ ման դամ նե րի սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» ազ գային ռազ մա վա
րու թյան 20052015թթ. ծրագ րով և « Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 
մա սին» կոն վեն ցի այով (վա վե րաց ված՝ 17.05.2010թ.ին): Օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն` ան ձը 
բժշ կա կան և սո ցի ա լա կան ստուգ ման ար դյուն քում ճա նաչ վե լով հաշ ման դամ ստա նում է հաշ
ման դա մու թյան կարգ (I, II, III կարգ), ի սկ 18ից ցածր տա րի քի ե րե խան ստա նում է հաշ
ման դամ ե րե խայի կարգ: Առ կա է նաև « 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 ներգ րավ ման մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը, ո րն ար տա ցո
լում է հաշ ման դա մու թյան նկատ մամբ սո ցի ա լա կան մո տե ցու մը:

 Գո յու թյուն ու նեն պե տա կան մի շարք բժշ կա կան և սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ
րեր, ո րոնք տրա մադ րում են ան վճար ծա ռա յու թյուն ներ հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա
նե րին: Հա մա ձայն ՀՀ օ րենսդ րու թյան` վե րա կանգ նո ղա կան սար քա վո րում նե րը ան վճար են 
հաշ ման դամ ե րե խա նե րի հա մար: Կա ան վճար ան հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրա գիր, 
ո րը հաշ ման դամ ե րե խային պետք է տրա մադր վի սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տ րա մադ
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րող տա րած քային մար մին նե րի կող մից: Ան հա տա կան ծրա գի րը ե րե խային ա պա հո վում է  
պրո թե զա վոր մանօր թո պե դիկ մի ջոց նե րով, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով, սար քա վո րում նե
րով: Սա կայն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տվյալ նե րով (« Լի ար ժեք կյանք» ՀԿ, 
2012թ.)` ան հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րը ձևա կան բնույթ են կրում: Հա մա ձայն 
ՄԱԿի ման կա կան հիմ նադ րա մի 2012թ.ի զե կույ ցի` հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող հաշ վառ ված 
ե րե խա նե րը կազ մում են ե րե խա նե րի ը նդ հա նուր թվի 1 տո կո սը (հաշ վառ ված է 8000 ե րե խա): 
Հա մա ձայն նույն զե կույ ցի` գո յու թյուն ու նի հաշ վարկ, ը ստ ո րի ե թե հաշ ման դա մու թյուն ու նե
ցող հաշ վառ ված ե րե խա նե րի հա մաշ խար հային մի ջի նը բնակ չու թյան 2,5%ն է, ա պա պետք է 
գո յու թյուն ու նե նա հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մոտ 12000 ե րե խա, ո րոնք ի նչի նչ պատ ճառ
նե րով հաշ վառ ված չեն: Այս պի սով` այս ե րե խա նե րը ներգ րավ ված չեն սո ցի ա լա կան և վե րա
կանգ նո ղա կան ծրագ րե րում: Սկ սած 2005թ.ից ԵՄի ֆի նան սա վոր մամբ Հա յաս տա նը կի րա
ռում է ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կարգ, ո րը պետք է հայտ նա բե րի 
դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա նե րին ազ գային և մար զային մա կար դակ նե րում: 
Սա կայն ի րա կա նում այս հա մա կար գը ար դյու նա վետ չի գոր ծում հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հայտ նա բեր ման տե սան կյու նից: 

Ցան կա ցած տի պի բժշ կա կան խնամք ան վճար է 18ից ցածր տա րի քի հաշ ման դամ ե րե
խա նե րի հա մար: Հաշ ման դամ ե րե խա նե րին տր վում են ան վճար դե ղա մի ջոց ներ բժշ կի նշա
նակ մամբ: Ա նվ ճար դե ղա մի ջոց նե րի տրա մադր ման չա փո րո շիչ նե րը և քա ղա քա ցի նե րի ար
տոն ված խմ բե րը ամ րագր ված  են կա ռա վա րու թյան 23.11.2006թ.ի թիվ 1717Ն ո րոշ մամբ: 
Սա կայն ՄԻՊի գրա սե նյակն ար ձա նագ րել է դեպ քեր, ե րբ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան
ձինք, այդ թվում` ե րե խա նե րը չեն ստա նում դե ղա մի ջոց ներ ի րենց տա րած քային ա ռող ջու
թյան ա ռաջ նային պահ պան ման հաս տա տու թյուն նե րից:

 ՄԱԿի ման կա կան հիմ նադ րա մի վեր ջին (2012թ.) ու սում նա սի րու թյու նը հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյան և 
այդ ծա ռա յու թյուն նե րից ծնող նե րի գո հու նա կու թյան ա ռն չու թյամբ բա ցա հայ տել է, որ քա ղա
քային վայ րե րում հաշ ման դամ ե րե խա նե րի 19%ը, և գյու ղա կան վայ րե րում հաշ ման դամ ե րե
խա նե րի 25%ը չեն գտն վում ման կա բույ ժի հս կո ղու թյան ներ քո: Ծնող նե րի 48%ի կար ծի քով` 
նման ծա ռա յու թյուն նե րի կա րիք չկա, 26%ը չի կա րո ղա նում վճա րել այդ ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար, 16%ը նշել է իր հա մայն քում նման ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին, 12%ը 
նշել է, որ ի րա զեկ ված չի ե ղել ծա ռա յու թյան մա սին, ի սկ 12%ը նշել է, որ առ կա ծա ռա յու թյուն
նե րի ո րա կը բա վա րար չի ե ղել: Գյու ղա կան հա մայնք նե րում պա տաս խա նող ներն ա վե լի հա
ճա խա կի հի շա տա կել են ծա ռա յու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյունն ու ֆի նան սա կան ար գելք նե րը: 

Կան նաև հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րին պե տա կան սո ցի ա լա կան և բժշ կա կան 
ծրագ րե րում չներգ րա վե լու այլ պատ ճառ ներ, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, ծնող նե րի շր ջա նում 
տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյու նը: Օ րի նակ, ՄԱԿի ման կա կան հիմ նադ րա մի 2012թ.ի 
ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի մի այն 23%ն 
է ստա նում ծա ռա յու թյուն ներ ան հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե
րում, ըն տա նիք նե րի 32%ը չի վճա րել բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց, 52%ը վճա
րել է դե ղա մի ջոց նե րի դի մաց, 28%ը վճա րել է բուժզն նու թյան դի մաց, 6%ը` տեխ նի կա
կան հար մա րու թյուն նե րի և 22%ը` բժիշկ նե րին և բուժ քույ րե րին: Ծնող նե րի կե սից ա վե լին 
հի շա տա կել են, որ տե ղյակ չեն ե ղել ան հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րի կամ 
ան վճար դե ղե րի ցան կի մա սին: Ի լրումն` ՄԱԿի կո մի տեն հի շա տա կել է, որ մար զե րում 
բնակ վող հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի հա մար մատ չե լի չեն պատ շաճ ո րա կի խնամքն 
ու ծա ռա յու թյուն նե րը:  

Մյուս խն դի րը հե նա շար ժիչ հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի զի կա կան 
մատ չե լի ու թյունն է: Տե սո ղա կան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը զրկ ված են ա ռող ջա կան ռիս
կե րի մա սին` ի րենց տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու
նից, քա նի որ բրայ լյան լեզ վով, նշան նե րի լեզ վով նման տե ղե կու թյուն ներ գո յու թյուն չու նեն, 
ի սկ նշան նե րի լեզ վով կամ սուբ տիտ րե րով որ ևէ հե ռուս տա հա ղոր դում չի հե ռար ձակ վում: 
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yy Ա ռա ջարկ վում է բա րե լա վել հաշ ման դա մու թյան հաշ վառ ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 
հա մա կար գը, որ պես զի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը դուրս չմ նան պե տա կան 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րե րից և չզրկ վեն ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից ան վճար 
օ գտ վե լու ի րենց ի րա վուն քից: 

yy Բարձ րաց նել հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րի ի րա զեկ վա ծու թյու նը 
գոր ծող օ րենսդ րու թյան և պե տու թյան կող մից հաշ ման դամ ե րե խա նե րին մա տուց վող 
ա ջակ ցու թյան վե րա բե րյալ: Տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են տա րած վել լրատ վա մի ջոց նե րի, 
սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի կամ բու ժաշ խա տող նե րի կող մից, ով քեր ան մի ջա կան շփում 
ու նեն ըն տա նիք նե րի հետ: 

yy Ի րա զեկ վա ծու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով այն սո ցի ա լա կան խմ բե րի և դա սե րի 
ցան կը, ո րոնք ի րա վունք ու նեն ան վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով ստա նա լու դե ղա
մի ջոց ներ, պրո թեզ ներ կամ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ, պետք է հրա պա րա կել 
ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պան ման հաս տա տու թյուն նե րում կամ սո ցի ա լա կան ծա
ռա յու թյուն ներ տ րա մադ րող տա րած քային մար մին նե րի գրա սե նյակ նե րում: Շա հա ռու նե
րին կա րե լի է բա ժա նել նաև բուկ լետ ներ: 

yy Բա րե լա վել բուժ հաս տա տու թյուն նե րի ֆի զի կա կան մատ չե լի ու թյու նը և պայ ման նե րը` էլ 
ա վե լի մատ չե լի դարձ նե լու դրանք հաշ ման դամ ե րե խա նե րի հա մար: 

yy Նա խա տե սել լրա ցու ցիչ սո ցի ա լա կան փա թեթ ներ հաշ ման դամ ե րե խա նե րի ծնող նե րի 
հա մար: 

yy Կա տա րե լա գոր ծել ան հրա ժեշտ  վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րը և ծա ռա յու թյուն նե րը  
(ար դի ա կա նաց ված սար քա վո րում ներ, ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը հա մայնք նե
րում) հատ կա պես` գյու ղա կան վայ րե րում:  

yy Տ րա մադ րել ա ռող ջու թյա նը վե րա բե րող նյու թեր բրայ լյան լեզ վով տե սո ղա կան խն դիր ներ 
ու նե ցող դպ րո ցա հա սակ նե րի հա մար: Հե ռար ձա կել բժշ կա կան կր թա կան հա ղոր դում ներ, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են լսո ղա կան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի կա րիք նե րին` 
ժես տային թարգ մա նու թյան կամ սուբ տիտ րե րի մի ջո ցով:  

yy Ամ րապն դել միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան հա մար: 






