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ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒ ՄԸ
(JUST/2013/JPEN/AG/4581)

 Մարտ, 2014 թ. – Փետր վար, 2016 թ.

 ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՂ՝ Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն 
(Ե ՊՄԿ) - Բել գի ա

 ԳՈՐ ԾԸՆ ԿԵՐ ՆԵՐ՝
 Լյուդ վիգ Բոլց մա նի ան վան մար դու ի րա-
վունք նե րի ի նս տի տուտ (Ա վստ րի ա), 
Տար տու ի հա մալ սա րա նի սո ցի ա լա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի տուտ (Էս-
տո նի ա), Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու-
թյան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն 
(Ֆ րան սի ա), Իռ լան դի այի քրե աի րա-
վա կան բա րե փո խում ե րի հա վա տար-
մագ րային հիմ ադ րամ (Իռ լան դի ա), 
Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն (Ի տա լի ա), 
Լատ վի այի Հան րա պե տու թյան Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սե նյակ 
(Լատ վի ա), Կր թա կան և սո ցի ա լա կան 
հա մայնք նե րի ազ գային ըն կե րակ ցու-
թյուն (Լյուք սեմ բուրգ), Ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային կազ մա-
կեր պու թյուն (Նի դեռ լանդ ներ), Մար դու 
ի րա վունք նե րի հել սին կյան հիմ ադ րամ 
(Լե հաս տան), Տի մի շոա րայի Ա րևմ տյան 
հա մալ սա րա նի CICOP հե տա զո տա-
կան կենտ րոն (Ռու մի նի ա), «Proyecto 
Solidario» (Իս պա նի ա):

Ա ՍՈ ՑԱՑ ՎԱԾ ԳՈՐ ԾԸՆ ԿԵՐ ՆԵՐ՝ 
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի կենտ րոն (Սեր-
բի այի Հան րա պե տու թյուն), Հո վար դի 
ան վան քրե աի րա վա կան բա րե փո խում-
նե րի լի գա (Մեծ Բրի տա նի այի Մի ա ցյալ 

Թա գա վո րու թյուն), Ը նդ դեմ խոշ տան-
գում ե րի հա մաշ խար հային կազ մա կեր-
պու թյուն (Ը ԽՀԿ/OMCT), Եվ րո պայի 
խոր հուրդ (ԵԽ):

 ՓՈՐ ՁԱ ԳԵՏ ՆԵՐ՝ 
Ի լի ա նա Բե լո (Շ վեյ ցա րի ա), Է նն-Սո ֆի 
Բո նետ (Ֆ րան սի ա), Բեռ նար դե Վոս 
(Բել գի ա), Մալ կոլմ Է վանս (Մեծ Բրի-
տա նի այի Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն), 
Փո լա Ջեք (Իռ լան դի ա), Ֆի լիպ Դ. Ջա ֆի 
(Շ վեյ ցա րի ա), Ո ւր սու լա Քիլ քե լի (Իռ լան-
դի ա), Թոն Լի ֆարդ (Նի դեռ լանդ ներ), 
Սո նյա Սնե քեն (Բել գի ա), Նի քիլ Ռոյ 
(Մեծ Բրի տա նի այի Մի ա ցյալ Թա գա վո-
րու թյուն), Նև ևե նա Վա կո վիկ (Սեր բի այի 
Հան րա պե տու թյուն):

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅԱՆ 
(Ե ՊՄԿ) ԲԵԼ ԳԻ ԱՅԻ ԳՐԱ ՍԵՆՅԱ ԿԻ 
ԹԻ ՄԻ ԱՆ ԴԱՄ ՆԵՐ՝
 Բե նու ա Վան Կիրս բիլկ (ղե կա վար), 
Սա ռա Գրանդ ֆիլս (հա մա կար գող-հե-
տա զո տող), Ա նդ րե ա Սալ սե դո Կա խա 
(ծ րագ րի ղե կա վար), Պի եռ-Իվ Ռո սեթ 
(հե տա զո տող), Մա րին Բրաուն (հե տա-
զո տող), ի նչ պես նաև Նա տա շա Դե լա-
հոթ, Ի ոան նա Գիմ ո պու լոու, Ա լե խանդ-
րա Յու րի բե Ռեստ րե պո, Ջաս թին Մի-
նոթ և Ի սա լին Դե գելդ րե (փորձ նակ ներ):
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ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԾՐԱ ԳԻ ՐԸ
 Սույն Գործ նա կան ու ղե ցույ ցի հե ղի նակն 
է Սա ռա Գրանդ ֆիլ սը՝ Ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային կազ մա-
կեր պու թյան (Ե ՊՄԿ) նա խա գահ և Բել-
գի այի գրա սե նյա կի տնօ րեն և Բե նու ա 
Վան Կիրս բիլ կի ղե կա վա րու թյամբ: Խմ-
բագ րու թյանն ի րենց փոր ձա գի տու թյամբ 
նպաս տել են ամ բողջ Եվ րո պայից ներգ-
րավ ված 14 գոր ծըն կեր ներն ու ա սո ցաց-
ված գոր ծըն կեր նե րը և ԵՄ-ի կող մից 
ֆի նան սա վոր վող «Ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րը ճա ղե րից այն կողմ» ծրագ րի 
11 բարձ րա կարգ մի ջազ գային փոր ձա-
գետ նե րից բաղ կա ցած բազ մա մաս նա-
գի տա կան թի մը: 

ԵՊՄԿ Բել գի այի թի մի ան դամ ե րը, մաս-
նա վո րա պես Ա նդ րե ա Սալ սե դո Կա խան 
և Պի եռ-Իվ Ռո սե թը ու մե ծա պես օ ժան-
դա կել են սույն Ու ղե ցույ ցի կյան քի կոչ մա-
նը և մշակ մա նը:
Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյան (Ե ՊՄԿ) 
Բել գի այի գրա սե նյակն այս ծրագ րի գլ-
խա վոր գոր ծըն կերն է: Ե ՊՄԿ-Բել գի այի 
աշ խա տան քի նպա տակն է պահ պա նել և 
պաշտ պա նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը 
Բել գի ա յում և այլ ե րկր նե րում՝ հա մա գոր-
ծակ ցե լով ո ղջ աշ խար հում 47 գոր ծըն կեր-
նե րից և այլ ա սո ցաց ված գոր ծըն կեր նե րի 
ցան ցից բաղ կա ցած ազ գային կա ռույց-
նե րի հետ: Ե ՊՄԿ-ի կող մից ի րա կա նաց-
վող հիմ ա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ե ն՝ 
վե րա պատ րաս տում եր, կր թու թյուն և 
ի րա զեկվ ման մա կար դա կի բարձ րա ցում, 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի խախտ ման 
պա րա գա յում մի ջոց նե րի ձեռ նար կում և 
պե տու թյան կող մից ե րե խա նե րի հիմ ա-
րար ի րա վունք նե րը հար գե լու նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյան և մշ տա դի տարկ ման 
ա պա հո վում: Մի ջամ տու թյան հիմ ա կան 
ո լորտ ներն ե ն՝ ան չա փա հաս նե րի ար դա-
րա դա տու թյու նը և ե րե խա նե րի հա մար 
ար դա րա դա տու թյան հա սա նե լի ու թյու նը, 
ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա-
հե լը, տե ղա շար ժի մեջ գտն վող ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րը, ե րե խա նե րի՝ մաս-

նակ ցու թյուն ու նե նա լու և խոս քի ա զա-
տու թյան ի րա վունք նե րը:

Այս Ու ղե ցույ ցը «Ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րը ճա ղե րից այն կողմ» ծրագ րի հիմ-
նա կան ար դյունքն է: Ծրա գի րը սկիզբ է 
ա ռել այն դի տար կու մից, թե ե րե խա նե րին 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու տա րա տե-
սակ վայ րեր այ ցե լու թյուն են թադ րող մշ-
տա դի տարկ ման կա ռու ցա կար գե րը Եվ-
րո պա յում չու նեն ե րե խա նե րին վե րա բե-
րող հա տուկ Ու ղե ցույց ներ, ո րոնք կա րող 
են օգ տա գործ վել որ պես ի րենց մշ տա-
դի տարկ ման այ ցե րի նա խա պատ րաստ-
ման, ի րա կա նաց ման և հե տա գա քայ լե րի 
կոնկ րետ հղ ման աղ բյուր: Հետ ևա բար, 
ծրագ րի նպա տակն է մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող մաս նա գետ նե րին ա պա-
հո վել հատ կա պես ե րե խա նե րին և նրանց 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րին 
վե րա բե րող գործ նա կան և մե թո դա բա-
նա կան գոր ծի քով: Այս Ու ղե ցույ ցը հնա-
րա վո րինս կի րա ռա կան դարձ նե լու նպա-
տա կով ծրա գի րը մշակ վել է այն պես, որ 
այն սկս վի զու գա հե ռա բար 13 ԵՄ պե-
տու թյուն նե րում և Սեր բի ա յում դաշ տային 
ու սում ա սի րու թյուն ներ կա տա րե լով՝ մշ-
տա դի տարկ ման և բո ղո քարկ ման առ կա 
կա ռու ցա կար գե րի աշ խա տան քի և ձևա-
վոր ված պրակ տի կայի ը նդ հա նուր պատ-
կե րը ստա նա լու հա մար: Այս ու սում ա սի-
րու թյան ար դյուն քում հրա պա րակ վել է 14 
ազ գային զե կույց և մեկ ը նդ հա նուր եվ րո-
պա կան ամ փոփ զե կույց: Հետ ևա բար, Ու-
ղե ցույ ցը հիմ ված է այս ձեռք բե րում ե րի 
և ծրագ րի ամ բողջ թի մի փորձառության, 
տար բեր ո լորտ նե րի մաս նա գի տա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի, խորհր դա ծու թյուն նե-
րի, ե րեք մի ջազ գային սե մի նար նե րի ու 
գոր ծըն կեր նե րի բազ մա թիվ փո խայ ցե րի 
ժա մա նակ հա մա տեղ ի րա կա նաց րած 
աշ խա տան քի և ծրագ րի ո ղջ ըն թաց քում 
փոր ձա գետ նե րի ներդ րում ե րի վրա:
Այս ծրագ րի բո լոր վերջ նար դյունք նե րը 
զե տեղ ված են կայ քում՝
www.childrensrightsbehindbars.eu
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 Ե ՐԱԽ ՏԻ ՔԻ ԽՈՍՔ
 Հե ղի նակ նե րը ցան կա նում են շնոր հա կա-
լու թյուն հայտ նել բո լոր գոր ծըն կեր նե րին, 
ա սո ցաց ված գոր ծըն կեր նե րին և «Ե րե խա
նե րի ի րա վունք նե րը ճա ղե րից այն կողմ» 
ծրագ րի փոր ձա գետ նե րին՝ սույն Գործ նա-
կան ու ղե ցույ ցի շուրջ խորհր դա ծու թյուն նե-
րի, նա խա պատ րաստ ման, դի տո ղու թյուն-
ներ ա նե լու և վե րա նայ ման գոր ծում ի րենց 
ու նե ցած չա փա զանց ար ժե քա վոր ներդր-
ման հա մար: 14 ե րկր նե րում կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րը, դրան ցից բխած 
ազ գային զե կույց նե րը, դրանք ամ փո փող 
եվ րո պա կան զե կույ ցը, ի նչ պես նաև 2014 
և 2015 թվա կան նե րին Բրյու սե լում ան ց- 
կաց ված 3 սե մի նար նե րին ամ բողջ թի մի 
մաս նակ ցու թյու նը չա փա զանց օգ տա կար և 
կա ռու ցո ղա կան է ին այս Ու ղե ցույ ցը պատ-
րաս տե լու ա ռու մով: Մենք ա ռանձ նա կի 
գնա հա տում ե նք ներգ րավ ված ան ձան ցից 
յու րա քան չյու րի նվիր վա ծու թյու նը, ջան-
քերն ու ճկու նու թյու նը:

 Մենք շնոր հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում 
նաև այս ծրա գի րը ֆի նան սա վո րող հիմ-
նա կան կա ռույ ցին՝ Եվ րո պա կան մի ու-
թյա նը, ի նչ պես նաև հա մա ֆի նան սա վո-
րող կա ռույց նե րին՝ Եվ րո պայի խորհր դին, 
«Fonds Houtman»-ին, «Loterie Nationale»-
ին և «Wallonie-Bruxelles International»-ին, 
ա ռանց ո րոնց հնա րա վոր չէր լի նի ի րա կա-
նաց նել այս ծրա գի րը:
Ա վե լին, մենք ցան կա նում ե նք շնոր հա կա-
լու թյուն հայտ նել այն պի սի գոր ծըն կե րոջ, 
ի նչ պի սին ԽԿԿ-ն (CPT) է՝ ծրագ րին իր կա-
մա վոր մաս նակ ցու թյան հա մար, ի նչ պես 

նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
այն բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րին, մշ-
տա դի տարկ ման և բո ղո քարկ ման կա ռու-
ցա կար գե րի ան դամ ե րին, դա տա վոր նե-
րին, փաս տա բան նե րին, պաշ տո նա տար 
ան ձանց, ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան 
մեջ պա հե լու վայ րե րի ղե կա վար նե րին ու 
աշ խա տա կից նե րին, փոր ձա գետ նե րին, հե-
տա զո տող նե րին և այլ ա ռանց քային դե րա-
կա տար նե րի, ո րոնք ի րենց ա ջակ ցու թյունն 
են ցու ցա բե րել այս ծրագ րի շր ջա նա կում 
ի րա կա նաց ված ու սում ա սի րու թյանն ու 
աշ խա տանք նե րին: Մենք սր տանց շնոր-
հա կա լու թյուն ե նք հայտ նում Էյշ լինգ Հե-
ֆեր նա նին, Փո լա Ջե քին և Քլեր Բրի սե թին՝ 
այս Ու ղե ցույ ցի սր բագր ման ար ժե քա վոր 
աշ խա տան քը կա տա րե լու հա մար:
Ոչ պա կաս կար ևո րու թյամբ մենք սր տանց 
ցան կա նում ե նք շնոր հա կա լու թյուն հայտ-
նել այն բո լոր ե րե խա նե րին ու ե րի տա-
սարդ նե րին, ո րոնք հա մա ձայնվե ցին հան-
դես գալ այս ծրագ րի շր ջա նա կում և ներ-
կա յաց նել ա նա զա տու թյան մեջ պահ վե լու և 
այդ հան գա մանք նե րում ի րենց ի րա վունք-
նե րը հարգ ված լի նե լու ի րենց կեն սա փոր-
ձը:
Եվ վեր ջում, ա ռանձ նա հա տուկ և սր տանց 
շնոր հա կա լու թյուն Ե ՊՄԿ-Բել գի այի ամ-
բողջ թի մին ու փորձ նակ նե րին՝ վեր ջին 
եր կու տար վա ըն թաց քում ի րենց աշ խա-
տան քի, նվիր վա ծու թյան և այս ծրա գիրն 
ի րա գոր ծե լու գոր ծում ու նե ցած ան սահ-
ման ներդր ման հա մար: Յու րա քան չյուր ոք 
տար բեր մա կար դակ նե րում իր նպաստն է 
բե րել այս ծրագ րին:



Ա ՌԱ ՋԱ ԲԱՆ 

Ա վե լի քան 25 տար վա ըն թաց քում ամ բողջ Եվ րո պայով մեկ ԽԿԿ-ի կա լան քի 
վայ րեր կա տա րած այ ցե լու թյուն նե րի փոր ձից ել նե լով՝ կա րող ե նք ա սել, որ 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րը հա ճախ վատ վե րա բեր մուն քից 
տու ժե լու ա վե լի մեծ վտան գի են են թա կա քան չա փա հաս նե րը:

Դժ բախ տա բար, ԽԿԿ-ն չա փա զանց հա ճախ է հան դի պել այն պի սի ի րա վի-
ճակ նե րի, ե րբ ե րե խա նե րի հան դեպ վե րա բեր մունք է դրս ևոր վել ոս տի կան-
նե րի կամ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի աշ խա տա կից նե րի կող մից 
կի րառ ված « դաս տի ա րակ չա կան» ապ տա կից մինչև բռունց քով, ոտ քով ու 
ոս տի կա նա կան մա հա կով հար ված ներ: Մենք հան դի պել ե նք նաև ան չա փա-
հաս նե րի, ո րոնք բռ նու թյան են են թարկ վել այլ բան տար կյալ նե րի կող մից, 
հատ կա պես ը նդ հա նուր նն ջա սե նյակ նե րում, և ան չա փա հաս նե րի, ո րոնց տե-
ղա վո րել են չա փա հաս բան տար կյալ նե րի հետ նույն բան տախ ցում՝ ա ռանց 
ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րը հաշ վի առ նե լու: Շատ դեպ քե-
րում ոս տի կան ներն ան չա փա հաս նե րին վե րա բեր վում են որ պես չա փա հաս 
ան ձանց, և նրանց տա րի քին հա մա պա տաս խան ի րա վա կան պաշտ պա նու-
թյունն ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից գործ նա կա նում չի ի րա կա նաց վում: 
Ներ գաղ թի հիմ քով ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում ե րե խա նե րը 
կա րող են գտն վել ծանր պայ ման նե րում՝ ա ռանց կր թու թյան կամ մար զա կան 
մի ջո ցա ռում ե րի հա սա նե լի ու թյան և ա ռանց նրանց ի րա վունք նե րը պաշտ-
պա նող խնա մա կալ նե րի ներ կա յու թյան: Հո գե բու ժա կան և սո ցի ա լա կան 
պաշտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն նե րում մենք հան դի պել ե նք եր կար ժա-
մա նակ ի րենց մահ ճա կալ նե րին կապ ված կամ մե կու սա րան նե րում պահ վող 
ե րե խա նե րի: Նման գոր ծե լա կեր պը բա ցար ձա կա պես ա նըն դու նե լի են:
Իր այ ցե լու թյուն նե րի մի ջո ցով ԽԿԿ-ն փոր ձել է փոխլ րաց նել մի ջազ գային 
փաս տաթղ թե րով, մաս նա վո րա պես ՄԱԿ-ի «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա-
սին կոն վեն ցի ա» (1989 թ.) և «Ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի վե րա բե րյալ 
եվ րո պա կան կա նոն ներ» փաս տաթղ թե րով (2008 թ.) սահ ման ված չա փո-
րո շիչ նե րը: 1998 թվա կա նին այն սահ մա նեց մի շարք ե րաշ խիք ներ, ո րոնք 
պետք է ե րաշ խա վոր վե ին քրե ա կան օ րենսդ րու թյան շր ջա նա կում ի րենց 
ա զա տու թյու նից զրկ ված բո լոր ան չա փա հաս նե րի հա մար: Այս չա փո րո շիչ-
նե րը թար մաց վել և ը նդ լայն վել են ԽԿԿ-ի 2014 թվա կա նի Ը նդ հա նուր զե-
կույ ցում՝ նա խան շե լով այն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք պետք է ա պա հով վեն, և 
նկա րագ րե լով հաս տա տու թյան այն տե սա կը, որ տեղ պետք է նրանք պահ-
վեն, ու այն հա տուկ խնամ քը, ո րը լավ վե րա պատ րաստ ված և նվիր ված աշ-
խա տա կազ մը պետք է ա պա հո վի նրանց հա մար:
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Ա նա զա տու թյան մեջ պահ վող ե րե խա նե րին խոշ տան գում ե րից, ան մարդ-
կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից պաշտ-
պա նե լը են թադ րում է հա վա քա կան ջանք: Այն պա հան ջում է ոչ մի այն 
ազ գային ու մի ջազ գային կան խար գե լիչ կա ռու ցա կար գե րի, այլև մար դու 
ի րա վունք նե րի հար ցե րով զբաղ վող հաս տա տու թյուն նե րի՝ մար դու ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նի, Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի, դա տա կան 
հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե-
րա կա տար նե րի և հե տա զո տող նե րի ներգ րա վում:

 Հաշ վի առ նե լով վատ վե րա բեր մուն քի կան խար գել ման գոր ծում ի րենց դե րի 
կար ևո րու թյու նը՝ մշ տա դի տարկ ման գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող մար-
մին նե րը դա պետք է ա նեն պրո ֆե սի ո նալ կեր պով: Սա պա հան ջում է այ-
ցե լու թյուն նե րի հս տակ մե թո դա բա նու թյուն չա փո րո շիչ նե րի ի մա ցու թյուն և 
ե րե խա նե րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող խն դիր նե րի մա սին 
պատ կե րա ցում, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի հետ ի րենց կեն սա փոր ձի մա սին 
հար ցազ րույց վա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ, նր բան կա տու-
թյուն և ի րա զեկ վա ծու թյուն:

 Հենց սրա նում է սույն Ու ղե ցույ ցի կար ևո րու թյու նը: Այն մշակ վել է հաշ վի առ-
նե լով մի շարք ազ գային ու մի ջազ գային կա ռույց նե րի գործ նա կան փոր ձը և 
հեն վե լով այս ո լոր տում աշ խա տող փոր ձա գետ նե րի փոր ձի վրա: Ու ղե ցույ-
ցի նպա տակն է ա ջակ ցել մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րին 
և հզո րաց նել նրանց կա րո ղու թյուն նե րը, որ պես զի ար դյու նա վետ կեր պով 
ի րա կա նաց վեն ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր կա-
տար վող այ ցե լու թյուն նե րը, մշակ վի կի րա ռա կան գոր ծիք նե րով հա գե ցած 
քայլ առ քայլ մո տե ցում, ո րը կուղ ղոր դի, թե ի նչ պես պետք է կազ մա կերպ վի 
այ ցը և որ խն դիր նե րը պետք է ու սում ա սիր վեն:
Իմ կար ծի քով, այս Ու ղե ցույ ցը պետք է դառ նա ե րե խա նե րին ա նա զա տու-
թյան մեջ պա հե լու վայ րեր մշ տա դի տարկ ման ար դյու նա վետ այց կա տա րե-
լու ցան կու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյան գոր ծի քա կազ մի 
մաս:

 Մի կո լա ԳՆԱ ՏՈՎՍ ԿԻ
 Խոշ տան գում ե րի կան խար գել ման  

եվ րո պա կան կո մի տե ի (ԽԿԿ) նա խա գահ 

7
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1 ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ 
ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

Ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ 
ՄԱԿ-ի նվա զա գույն ստան դարտ կա նոն ներ (« Պե կի նյան կա նոն ներ»)

ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ  
ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան չա փա հաս նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ ՄԱԿ-ի 
կա նոն ներ (« Հա վա նայի կա նոն ներ»)

ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ  
ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

Ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ չկապ ված մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ ՄԱԿ-ի նվա զա գույն 
ստան դարտ կա նոն ներ (« Տո կի ոյի կա նոն ներ»)

ԱԻ ԵԿ Պա տիժ նե րի կամ այլ մի ջոց նե րի են թարկ ված ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի վե-
րա բե րյալ եվ րո պա կան կա նոն ներ

ՌԻ ԱԴՅԱՆ  
ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ

Ան չա փա հաս նե րի ի րա վա խախտ վար քագ ծի կան խար գել ման ՄԱԿ-ի ու ղե նի շեր 
(« Ռի ա դյան ու ղե նի շեր»)

ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ  
ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

Բան տար կյալ նե րի հետ վար վե ցո ղու թյան վե րա բե րյալ ՄԱԿ-ի նվա զա գույն ստան-
դարտ կա նոն ներ (« Ման դե լայի կա նոն ներ»)

ԵԲԿ Եվ րո պա կան բան տային կա նոն ներ
Ե ԻԿ ՄԱԿ-ի Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա
 ԻՀ ՄԱԿ-ի Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղով
ԵԽ Եվ րո պայի խոր հուրդ

Ե ԿԱՈՒ Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի ե րե խա յա կենտ րոն ար դա րա դա տու-
թյան մա սին ու ղե ցույց ներ

ԵՄ Եվ րո պա կան մի ու թյուն

ԸՄ թիվ 10
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի՝ Ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ 
ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին Ը նդ հա-
նուր մեկ նա բա նու թյուն թիվ 10

ԽԴԿ Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ա

ԽԴՀ ՄԱԿ-ի Խոշ տան գում ե րի դեմ պայ քա րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղով

Խ ԿԵ Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման են թա կո մի տե

ԽԿԿ Խոշ տան գում ե րի և ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե-
րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման եվ րո պա կան կո մի տե

ԽԴԿ ԿԱ
Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցի այի կա մըն տիր ար ձա-
նագ րու թյուն

ԿԱՄ-եր Կան խար գել ման ազ գային մե խա նիզմ(ներ)

ԿԲՀՎԿ
Կին բան տար կյալ նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի և կին դա տա պար տյալ նե րի նկատ-
մամբ կի րառ վող՝ ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ չկապ ված մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ 
ՄԱԿ-ի կա նոն ներ

ԿԽՄԿ Կար միր խա չի մի ջազ գային կո մի տե
ՀԿ-ներ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն(ներ)
ՄԱԿ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն
ՄԻ ԱՀ Մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն
ՄԻ ԵԴ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան

ՄԻ ԵԿ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա

ՍՀՓ Կա լան քի կամ ա զա տու թյու նից զր կե լու ցան կա ցած տե սա կի են թարկ ված ան ձանց 
պաշտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի հա մա լիր փա թեթ

ՏՀՀ Տե սահսկ ման հա մա կարգ
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1.  ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րը գտն վում են բռ նու թյան, 
չա րա շահ ման և խոշ տանգ ման կամ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար
ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի են
թարկ վե լու բարձր ռիս կի տակ: Ե րե խային նույ նիսկ շատ կարճ ժա մա

նա կա հատ վա ծով ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը կա րող է քայ քայել ե րե խայի 
հո գե բա նա կան ու ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյու նը և խա թա րել ճա նա չո ղա կան 
զար գա ցու մը: Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի մոտ նկատ վում է 
դեպ րե սի այի ու տագ նա պի բարձր ռիսկ, և նրանց մոտ հա ճախ են դրս ևոր վում 
հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային խան գար ման ախ տա նի շեր: Ե րե խա նե րին ա նա
զա տու թյան մեջ պա հե լու ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ զե կույց նե րը վկա յում են 
ի նք նաս պա նու թյան ու ի նք նավ աս ման, հո գե կան խան գար ման ու զար գաց
ման հետ կապ ված խն դիր նե րի բարձր ցու ցա նիշ նե րի մա սին: 
Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի բա ցա ռիկ խո ցե լի ու թյու նը պա հան
ջում է խոշ տան գում ե րի ու դա ժան վե րա բեր մուն քի կան խար գել ման ա ռու մով 
ա վե լի բարձր չա փո րո շիչ ներ ու ա վե լի ը նդ գր կուն ե րաշ խիք ներ: Հա տուկ ու
շադ րու թյան և վե րա նայ ված չա փո րո շիչ նե րի կա րիք ու նեն այն պի սի հա տուկ 
գոր ծե լա կեր պեր ու հիմ ա հար ցեր, ի նչ պի սիք են խտ րա զա տու մը (սեգ րե գա
ցի ա), ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի կազ մա կեր պում ու կա ռա վա րու
մը, կար գա պա հա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րը, վե րա կանգ նո ղա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րը, հա տուկ ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տա կազ մի ու սու ցու
մը, ըն տա նե կան ա ջակ ցու թյունն ու այ ցե լու թյուն նե րը, այ լընտ րան քային մի ջոց
նե րի առ կա յու թյու նը, հա մար ժեք մշ տա դի տար կում ու վե րահս կո ղու թյու նը»:

 Հա տուկ զե կու ցո ղի զե կույ ցը խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու
նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի մա սին, Խու ան Ե. Մեն դեզ [Juan E. Mendez] A/HRC/28/68/ 
5 մար տի, 2015 թ.

Ե րե խա նե րի կա րիք ներն ու ի րա վունք ներն ա ռանձ նա հա տուկ են և տար բեր վում են 
չա փա հաս նե րի կա րիք նե րից ու ի րա վունք նե րից: Ե րե խա նե րի վրա ա նա զա տու թյան 
մեջ պա հե լու հա մընդ հա նուր ճա նա չում գտած ու բո լո րին հայտ նի վա սա կար ազ դե-
ցու թյուն նե րը են թադ րում են, որ այդ մի ջո ցին պետք է դի մել մի այն ծայ րա հեղ դեպ-
քում: Միշտ պետք է ա ռաջ նա հեր թու թյուն տր վի ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լուն այ-
լընտ րանք հան դի սա ցող մի ջոց նե րի կի րառ մա նը: Ե րբ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը 
կի րառ վում է որ պես ծայ րա հեղ մի ջոց, ա պա դա պետք է լի նի մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե-
րում, բխի ե րե խայի լա վա գույն շա հից և լի նի հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա կա հատ-
վա ծով: Դրա նպա տա կը պետք է լի նի ե րե խա նե րին հա սա րա կու թյան մեջ վե րաին-
տեգ րե լու հա մար նա խա պատ րաս տե լը, կր թե լը և վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք-
ներ տա նե լը: Մի ջազ գային ի րա վուն քում ամ րագ րում ստա ցած այս ա ռանց քային 
սկզ բունք նե րը ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ցան կա ցած դրս ևոր ման 
նա խա պայ ման ներն են:

 Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վե լով՝ ե րե խա նե րը շա րու նա կում են ու նե նալ Ե րե խայի ի րա-
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի (Ե ԻԿ) շր ջա նա կում նրանց հա մար սահ ման ված բո-
լոր ի րա վունք նե րը: Սա կայն ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի պայ ման ներն ու 
դրան ցում ե րե խա նե րի հան դեպ դր ևոր վող վե րա բեր մուն քը ոչ միշտ են հա մա պա-
տաս խա նում ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րին ու կոնկ րետ ի րա վունք նե-
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րին: Սա վե րա բե րում է պատ շաճ կր թու թյան հա սա նե լի ու թյա նը, ըն տա նի քի և ար տա-
քին աշ խար հի հետ կա պին, ան ձնա կան կյան քի, ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի, ժա-
ման ցի և հանգս տի կա րիք նե րին, ա ռող ջու թյան ի րա վուն քին և ար դա րա դա տու թյան 
հա սա նե լի ու թյա նը:

 Մյուս կող մից, ի րենց տա րի քով, հա սու նու թյան մա կար դա կով և հո գե բա նա կան  
փխ րու նու թյամբ և նրանց բա րե կե ցու թյան ու զար գաց ման վրա ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու եր կա րատև վա սա կար ազ դե ցու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ե րե խա ներն 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ան ձանց ա մե նա խո ցե լի խմ բե րից մեկն են: Ա վե լին, 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ան ձին շատ հա ճախ ոչ պատ շաճ կեն սա պայ ման նե-
րում պա հե լը, որ տեղ կե ցու թյան, հի գի ե նայի, ա ռող ջա պա հու թյան և սնուց ման պայ-
ման նե րը ոչ միշտ են ե րաշ խա վո րում հար գան քը մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան 
հան դեպ, սաստ կաց նում է խտ րա կա նու թյան, չա րա շահ ման ու բռ նու թյան նկատ մամբ 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի խո ցե լի ու թյու նը:

 Այս հա մա տեքս տում է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի ե րե խա նե րի ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու վայ րե րում պար բե րա կան ու ան կախ մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը: 
Մշ տա դի տարկ ման նպա տակն է ա պա հո վել ե րե խա նե րի հիմ ա րար ի րա վունք նե րի 
նկատ մամբ պրոակ տիվ հար գան քը՝ նվա զեց նե լով խոշ տան գում ե րի, բռ նու թյան, 
չա րա շահ ման կամ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ցան կա ցած այլ խախտ ման վտան գ 
(կան խար գե լիչ դեր), և ա պա հո վել, որ բո լոր պա հանջ վող ե րաշ խիք նե րը, այդ թվում՝ 
բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը, գոր ծեն ար դյու նա վետ կեր պով՝ նրանց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու նպա տա կով (պաշտ պա նա կան / քնն չա կան 
դեր):
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1.1. Ա ռանց քային բա ռե րի ու  
ար տա հայ տու թյուն նե րի սահ մա նում եր

 Ե րե խա
«Ե րե խա է հա մար վում տաս նութ (18) տա րին չլ րա ցած յու րա քան չյուր ան ձ, ե թե 
նրա նկատ մամբ կի րառ վող օ րեն քով նա չա փա հա սու թյան չի հաս նում ա վե լի 
վաղ»: (Ե ԻԿ, Հոդ ված 1)

 Սույն Ու ղե ցույ ցի նպա տակ նե րով մենք օգ տա գոր ծե լու ե նք «ե րե խա» եզ րույ թը, այլ ոչ 
թե « դե ռա հաս», «ան չա փա հաս» կամ « պա տա նի», նույ նիսկ ե թե 17 տա րե կան ե րի տա-
սարդ ան ձը ան պայ մա նո րեն ի րեն չի վե րագ րում «ե րե խա» եզ րույ թը:

 Ա նա զա տու թյան մեջ պա հել
 Հա վա նայի կա նոն նե րի Հոդ ված 11-ով, Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ-
կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ 
կոն վեն ցի այի կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյան (ԽԴԿ ԿԱ) Հոդ ված 4.2-ով և Պա տիժ նե րի 
և այլ մի ջոց նե րի են թարկ ված ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի վե րա բե րյալ եվ րո պա-
կան կա նոն նե րի (ԱԻ ԵԿ) Կա նոն 21.5-ով ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը սահ ման վում է 
որ պես « Դա տա կան, վար չա կան կամ այլ մարմ ի հրա մա նով ան ձին կա լա նա վո րե
լու կամ ձեր բա կա լե լու ցան կա ցած ձև կամ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու  պե տա
կան կամ մաս նա վոր հաս տա տու թյու նում ան ձին տե ղա վո րե լը, որ տե ղից այդ ան ձն 
ի րա վունք չու նի իր կամ քով հե ռա նալ»:

 Այս սահ ման ման ը նդ գր կու մը կի րա ռա կան գոր ծե լա կեր պի վե րա ծե լիս ՝ Խոշ տան-
գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման են թա կո մի տեն (Խ ԿԵ) մեկ նա բա նու-
թյուն է տա րա ծել՝ նշե լով «որ պետք է հնա րա վո րինս ը նդ գր կուն մեկ նա բա նու թյուն 
տալ՝ ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու ԿԱՄի (Կան խար գել ման ազ գային կա ռու ցա կար գեր) 
աշ խա տան քի կան խար գե լիչ ազ դե ցու թյու նը»:

« Ցան կա ցած վայր, որ տեղ ան ձը գտն վում է ա նա զա տու թյան մեջ (հե ռա նա լու ա զա-
տու թյուն չու նե նա լու ի մաս տով) կամ որ տեղ (...) ան ձին կա րող են զր կել ա զա տու թյու-
նից, պետք է լի նի ԽԴԿ ԿԱ-ի ազ դե ցու թյան շր ջա նա կում, ե թե դա վե րա բե րում է այն-
պի սի ի րա վի ճա կի, ե րբ պե տու թյու նը կամ կի րա ռում է կամ ա կն կալ վում է, որ կկի րա-
ռի կար գա վո րող գոր ծա ռույթ»:1

 Վայ րեր, որ տեղ ե րե խա նե րը կա րող են զրկ ված լի նել  
ա զա տու թյու նից
 Ցան կա ցած տե սա կի պե տա կան կամ մաս նա վոր՝ քրե ա կա տա րո ղա կան, ու ղ ղիչ,  
կր թա կան, պաշտ պա նա կան, սո ցի ա լա կան, բու ժա կան, բժշ կա կան, վար չա կան հաս-
տա տու թյուն, որ տե ղից ե րե խային չի թույ լատր վում հե ռա նալ իր կամ քով:

 Այս Ու ղե ցույ ցի շր ջա նակ նե րում մենք կօգ տա գոր ծենք «ա նա զա տու թյուն» և ոչ թե 

1 Տե՛ս ԽԴԿԿԱ-ի Հոդված 4-ի շրջանակի վերաբերյալ ԽԿԵ-ի մեկնաբանությունը։
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« կա լա նա վո րում» եզ րույ թը՝ այս Ու ղե ցույ ցի ը նդ գրկ ման շր ջա նակն ը նդ լայ նե լու նպա-
տա կով նե րա ռե լու հա մար փակ հաս տա տու թյուն նե րը, ո րոնք պար տա դիր չէ, որ լի նեն 
բան տան ման կամ են թադ րե ն ա զա տազր կում:

 Ամ բողջ Ու ղե ցույ ցում հետ ևյալ եզ րույթ նե րը՝ « հիմ ար կու թյուն, հիմ արկ, կենտ րոն և 
հաս տա տու թյուն» օգ տա գործ վե լու են հա վա սա րա պես՝ մատ նան շե լով այն վայ րե րը, 
որ տեղ ե րե խա նե րը կա րող են զրկ ված լի նել ա զա տու թյու նից:
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 Բա ցա ռու թյուն ներ.
Այն վայ րե րը, որ տեղ ե րե խայի՝ հաս տա տու թյու նից հե ռա նա լու ի րա վուն քը չի սահ մա-
նա փակ վում, ը նդ գրկ ված չեն այս Ու ղե ցույ ցի շր ջա նա կում:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման ան կախ կա ռու ցա կար գեր
 Մար մին ներ, ո րոնք ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հաս տա տու թյուն նե րի մշ տա դի-
տար կում են ձեռ նար կում՝ տվյալ վայր այ ցեր (հայ տա րար ված կամ չհայ տա րար-
ված) կա տա րե լու մի ջո ցով:

Մշ տա դի տար կու մը նե րա ռում է այց հաս տա տու թյուն, ո րի ար դյուն քում կազմ վում է 
այ ցի մա սին բա նա վոր կամ գրա վոր զե կույց, շա հագր գիռ մար մին նե րին և ա նա զա-
տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծում ազ գային ու մի ջազ-
գային մա կար դա կում ներգ րավ ված այլ դե րա կա տար նե րին ու ղղ ված հանձ նա րա րա-
կան նե րի ձևա կեր պում, այդ հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար մա նը հետ ևող գոր ծո-
ղու թյուն ներ:

Աա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում մշ տա դի տարկ ման այ ցե րի հա մար պա-
տաս խա նա տու մարդ կանց նկա րագ րե լու հա մար այս Ու ղե ցույ ցում կօգ տա գործ վի 
«մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք» եզ րույ թը:

 Բա ցա ռու թյուն ներ.
Այս Ու ղե ցույ ցի նպա տակ նե րով այ ցե րի կամ ստու գայ ցե րի հետ ևյալ տե սակ նե րը ար-
տա քին ան կախ մարմ ի կող մից մշ տա դի տարկ մա ն ի րա կա նա ցում . չեն հա մար վում

  Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից կա տար վող ոչ պաշ տո նա կան 
ու սում ա սի րու թյուն 

Երբ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե րը սահ մա նա փակ վում է հա մայն քի 
և ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի միջև կապ ա պա հո վե լով, օ րի նակ, ե րբ 
մշա կու թային, կրո նա կան կամ կր թա կան խմ բե րը կամ ան հատ ներն աշ խա-
տում են այդ հաս տա տու թյուն նե րի ներ սում:

 Կա ռա վա րա կան կա ռույց նե րի կող մից կա տար վող ներ քին վար չա կան 
ստու գում եր 
Երբ վար չա կան մար մին նե րի դե րը սահ մա նա փակ վում է ազ գային չա փո րո-
շիչ նե րի, վար չա կան ու ղե ցույց նե րի ու կա նո նա կար գե րի հետ աշ խա տա կազ-
մի և ըն թա ցա կար գե րի հա մա պա տաս խա նու թյան հս կո ղու թյամբ: Չնա յած 
նրանց դե րը շատ կար ևոր է հատ կա պես հաշ վետ վողա կա նու թյան ա ռու մով, 
այն հազ վա դեպ է նե րա ռում ա վե լի լայն մո տե ցում, ո րը կանդ րա դառ նա այն-
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պի սի հար ցե րի, ի նչ պի սիք են ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի ար-
ժա նա պատ վու թյունն ու հիմ ա րար ի րա վունք նե րը: Ներ քին ստու գում երն ու 
ար տա քին մշ տա դի տար կու մը պետք է մի ա ժա մա նակ առ կա լի նեն և մշա կեն 
հա ղոր դակց ման ու ղի ներ՝ ստեղ ծե լով ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում 
հս կո ղու թյան ու ժեղ ու փոխլ րաց նող ցան ցային հա մա կարգ:

 Տե՛ս Բա ժին 3.5., էջ 40

 Բո ղո քարկ ման կա ռու ցա կար գեր
 Բո ղո քարկ ման կա ռու ցա կար գե րը նե րա ռում են ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ե րե խա նե րի կող մից այս հա մա տեքս տում առ կա պայ ման նե րի, վե րա բեր մուն քի և 
տրա մադր վող խնամ քի մա սին ներ կա յաց վող խնդ րանք նե րի և (կամ) բո ղոք նե րի 
վար ման ըն թա ցա կար գե րը/ գոր ծըն թաց նե րը:

Դ րանք կա րող են հաս ցե ագր վել ներ քին պատ կան մար մին նե րին, ո րոնք պա տաս-
խա նա տու են ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հող հաս տա տու թյան հա մար, 
ի նչ պես նաև ան կախ ար տա քին մար մին նե րին (օ րի նակ՝ Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նին, մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն նե րին, մշ տա դի-
տար կում ի րա կա նաց նող ան կախ մար մին նե րին, դա տա կան մար մին նե րին, քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րին և այլն):

Այս կա ռու ցա կար գե րը կա րող են լի նել ան հա տա կան կամ կո լեկ տիվ, ոչ ֆոր մալ 
(օ րի նակ՝ բա նա վոր խնդ րանք կամ միջ նոր դու թյուն) կամ ֆոր մալ (գ րա վոր ե ղա նա-
կով բո ղոք ներ կա յաց նե լով և ըն թա ցա կար գով), բա նա վոր (օ րի նակ՝ աշ խա տա կազ-
մին ու ղղ ված խնդ րանք) կամ գրա վոր (օ րի նակ՝ Մար դու  ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին 
հաս ցե ագր ված նա մակ): 
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1.2. Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող  
ե րե խա նե րը և մի ջազ գային ու եվ րո պա կան 
ի րա վա կան դաշ տը
Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի մի ջազ գային ու տա-
րա ծաշր ջա նային չա փո րո շիչ նե րը նե րա ռում են հետ ևյալ փաս տաթղ թե րը, սա կայն չեն 
սահ մա նա փակ վում դրան ցով.

 Ա. ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵՐ

Ի րա վա կան պար տա դիր ու ժ ու նե ցող
 Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ ՄԱԿ-ի կոն վեն ցի ա (ԽԴԿ), 
1984 թ.
 ՄԱԿ-ի Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ա (Ե ԻԿ), 1989 թ.
 Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցի այի կա մըն տիր ար-
ձա նագ րու թյուն (ԽԴԿ ԿԱ), 2002 թ.

 Նոր մա տի վային 
Ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու վե րա-
բե րյալ ՄԱԿ-ի նվա զա գույն ստան դարտ կա նոն ներ (« Պե կի նյան կա նոն ներ»), 
1985 թ.
 Կա լան քի կամ ա զա տու թյու նից զր կե լու ցան կա ցած տե սա կի են թարկ ված ան-
ձանց պաշտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի հա մա լիր փա թեթ (ՍՀԹ), 1988 թ.
Ան չա փա հաս նե րի ի րա վա խախտ վար քագ ծի կան խար գել ման ՄԱԿ-ի ու ղե նի-
շեր (« Ռի ա դյան ու ղե նի շեր»), 1990 թ.
Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան չա փա հաս նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ 
ՄԱԿ-ի կա նոն ներ (« Հա վա նայի կա նոն ներ»), 1990 թ.
Ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ չկապ ված մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ ՄԱԿ-ի նվա-
զա գույն ստան դարտ կա նոն ներ (« Տո կի ոյի կա նոն ներ»), 1990 թ.
Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի՝ Ան չա փա հաս նե րի նկատ-
մամբ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա-
սին Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն թիվ 10 (Ե ԻԿ - ԸՄ թիվ 10), 2007 թ.
Կին բան տար կյալ նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի և կին դա տա պար տյալ նե րի 
նկատ մամբ կի րառ վող ա զա տու թյու նից զր կե լու հետ չկապ ված մի ջոց նե րի վե-
րա բե րյալ ՄԱԿ-ի կա նոն ներ (« Բանգ կո կյան կա նոն ներ» կամ ԿԲՀՎԿ), 2010 թ.
 Խոշ տան գում ե րի և այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման են թա կո մի տե ի 
(Խ ԿԵ) ու ղե ցույց նե րը կան խար գել ման ազ գային կա ռու ցա կար գե րի վե րա բե-
րյալ, 2010 թ.
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 Բան տար կյալ նե րի հետ վար վե ցո ղու թյան վե րա բե րյալ ՄԱԿ-ի նվա զա գույն 
ստան դարտ կա նոն ներ (« Ման դե լայի կա նոն ներ»), 2015 թ.

Բ. ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱ ԾԱՇՐ ՋԱ ՆԱՅԻՆ  
ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵՐ 

Ի րա վա կան ու ժ ու նե ցող
 Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա (ՄԻ ԵԿ), 1950 թ.
 Խոշ տան գում ե րի և ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց-
նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա, 
1987 թ.
 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (ՄԻ ԵԴ) նա խա դե պային 
ի րա վունք

 Նոր մա տի վային 
Եվ րո պա կան բան տային կա նոն ներ (Ե ԲԿ), ըն դուն վել է Եվ րո պայի խորհր դի 
նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից, 2006 թ.
 Պա տիժ նե րի և այլ մի ջոց նե րի են թարկ ված ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի 
վե րա բե րյալ եվ րո պա կան կա նոն ներ (ԱԻ ԵԿ), ըն դուն վել է Եվ րո պայի խորհր դի 
նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից, 2008 թ.
Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի ե րե խա յա կենտ րոն ար դա րա-
դա տու թյան մա սին ու ղե ցույց ներ (Ե ԿԱՈՒ), 2010 թ.
 Խոշ տան գում ե րի և ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց-
նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման եվ րո պա կան կո մի տե ի 
ստան դարտ նե րի (ԽԿԿ/ Տեղ) վե րա նայ ված տար բե րակ, 2015 թ.



21

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

21

11
1.3. Ո՞ւմ հա մար է այս Ու ղե ցույ ցը
 Սույն գործ նա կան Ու ղե ցույ ցը նա խա տես ված է ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու վայ րե րում ման դա տով, օ րեն քով կամ ա ռանձ նա հա տուկ հա մա ձայ նագ րով 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու կամ դրանք այ ցե լե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող 
մաս նա գետ նե րի լայն շր ջա նա կի կող մից օգ տա գործ վե լու հա մար: Սա նե րա ռում է, 
սա կայն չի սահ մա նա փակ վում հետ ևյա լով.

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային մար-
մին նե րի փոր ձա գետ ներն ու ան դամ ե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ ԽԿԵ-ն, ԽԿԿ-ն 
և Եվ րո պայի խորհր դի Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րը, ի նչ պես նաև 
այն պի սի կա ռույց ներ, ի նչ պի սիք են ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ը, ՄԱՓԳՀ-ն կամ ԿԽՄԿ-ն 
(հա կա մար տու թյուն նե րի տա րածք նե րի հա տուկ դեպ քե րի հա մար),
 Կան խար գել ման ազ գային կա ռու ցա կար գե րի (ԿԱԿ) ան դամ ե րը, ո րոնք, 
որ պես այդ պի սին, ստեղծ վել կամ նշա նակ վել են ԽԴԿ ԿԱ-ի շր ջա նա կում,
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված այլ մար-
մին ներ, օ րի նակ՝ Մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն նե րը, 
Ե րե խա նե րի հար ցե րով հանձ նա կա տար նե րը, Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պան նե րը, և այլն,Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող հա տուկ մար մին նե րը, 
օ րի նակ՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ արկ նե րում և մար մին նե րում հա սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա-
նաց նող հա սա րա կա կան դի տորդ նե րի խում բը ,
Ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով մաս նա գի տաց ված դա տա վոր նե րը,
 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան-
ձինք և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը (ՀԿ-ներ), 
Ազ գային և ԵՄ խորհր դա րա նա կան նե րը,
 Մի քա նի կա ռույց նե րից բաղ կա ցած մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին-
նե րը,
 Փաս տա բան նե րը:

 Տե՛ս Բա ժին 3.5., էջ 40

 Սույն Ու ղե ցույ ցում ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րը օգ տա կար կլի նեն նաև ե րե-
խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի ղե կա վա րու թյան, վար չա կազ մի 
և աշ խա տա կից նե րի հա մար՝ ի րենց ա ռօ րյա աշ խա տանք նե րը կա տա րե լիս, ներ քին 
ու սում ա սի րու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լիս և մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի 
այ ցի ժա մա նակ:

 Լի նե լով ԵՄ ծրագ րի ար դյունք՝ սույն Ու ղե ցույցն ու նի եվ րո պա կան ը նդ գր կում: Այ նո-
ւա մե նայ նիվ, տար բեր հա մա տեքս տե րը կամ ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
ար տա ցո լե լու նպա տա կով ո րոշ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լով՝ մե թո դա բա նու թյունն 
ու բո վան դա կու թյու նը կա րե լի է տե ղայ նաց նել և կրկ նօ րի նա կել՝ աշ խար հի տար բեր 
ե րկր նե րում ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու կա ռույց ներ այ ցե լու թյուն ներ 
կա տա րե լու ժա մա նակ օգ տա գոր ծե լու հա մար:
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1.4.  Գործ նա կան ու ղե ցույ ցի հիմ ա վո րու մը
 Հայտ նի է, որ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր կա տար վող պար բե րա կան, 
ար տա քին և ան կախ մշ տա դի տարկ ման այ ցե րը ա ռանց քային գոր ծիք են խոշ տան-
գում ե րը և մար դու ի րա վունք նե րի այլ խախ տում ե րը կան խար գե լե լու և հիմ ա րար 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար: Այ դու հան դերձ, փոր ձը ցույց է տա լիս, որ չնա-
յած մի շարք ազ գային և (կամ) մի ջազ գային կա ռու ցա կար գերի մշ տա դի տարկ ման 
այ ցեր են ի րա կա նաց նում նման վայ րեր: «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը ճա ղե րից այն 
կողմ» ծրագ րի շր ջա նա կում կա տար ված ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այդ 
կա ռու ցա կար գե րը հազ վա դեպ են կենտ րո նա նում մի այն ե րե խա նե րի հա մար նա խա-
տես ված հաս տա տու թյուն նե րի վրա և (կամ) այդ հաս տա տու թյուն ներ այ ցե լե լիս ի րենց 
մշ տա դի տարկ ման քա ղա քա կա նու թյան ու մե թո դա բա նու թյան մեջ հազ վա դեպ են 
ու նե նում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի վրա կենտ րո նաց ված մո տե ցում: Դրա նից բա-
ցի՝ ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված փակ հաս տա տու թյուն ներ մշ տա դի տարկ ման 
այ ցեր հա ճախ կա տա րում են այն նույն մար մին նե րը, ո րոնք այ ցե լում են  չա փա հաս-
նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր: Նրանք հա ճախ չու նեն ե րե խա նե րի խն-
դիր նե րի, ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ա ռու մով կի րառ վող հա տուկ 
կա նոն նե րի, չա փո րո շիչ նե րի ու ցու ցիչ նե րի, և ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լու 
ժա մա նակ կի րառ վե լիք կոնկ րետ սկզ բունք նե րի ու մե թոդ նե րի (հա ղոր դակ ցու թյան) 
վե րա բե րյալ գի տե լիք ներ, կա րո ղու թյուն ներ և պատ րաստ վա ծու թյուն: Հա ճախ բա ցա-
կա յում են նաև նման վայ րե րում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու հա մար ե րե խա-
նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նող և կի րա ռա կան գոր ծի քա կազ մե րը:

 Հետ ևա բար, սույն Ու ղե ցույ ցը մշակ վել է այն պես, որ ան դրա դառ նա այս բո լոր մտա-
հո գու թյուն նե րին՝ ձևա վո րի ե րե խային ա ռնչ վող նր բու թյուն նե րը հաշ վի առ նող և 
կան խար գե լիչ մո տե ցում պա րու նա կող կի րա ռա կան գոր ծի քա կազմ, հաշ վի առ նե-
լով այն բո լոր ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք ներն ու կող մե րը, ո րոնք ե րե խա նե րին ա վե լի 
խո ցե լի են դարձ նում ա նա զա տու թյան մեջ պահ վե լու ժա մա նակ ի րենց ի րա վունք նե րի 
ցան կա ցած խախտ ման նկատ մամբ:
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11
1.5.  Գործ նա կան ու ղե ցույ ցի նպա տակ նե րը

Ա. Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆՊԱ ՏԱԿ
Այս Ու ղե ցույ ցի ը նդ հա նուր նպա տակն է բա րե լա վել ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու պայ ման նե րը՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րին ա պա հո վե լով 
կի րա ռա կան գոր ծի քով, ո րը կն պաս տի նրանց կա րո ղու թյուն նե րի կա տա րե լա գործ-
մա նը, որ պես զի ար դյու նա վետ ու հա մար ժեք ձևով կան խար գե լեն ա նա զա տու թյան 
մեջ գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման կամ խախտ ման ցան կա ցած 
ռիսկ ու ձև, և ամ րապն դեն ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի ար ժա նա պատ-
վու թյունն ու նրանց հիմ ա րար ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քը:

Բ. ՀԱ ՏՈՒԿ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵՐՆ ԵՆ
 Շեշ տադ րել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րին և 
նրանց ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի ան կախ մշ տա դի տարկ մա նը 
վե րա բե րող մի ջազ գային ու տա րա ծաշր ջա նային չա փո րո շիչ նե րը,
 Բարձ րաց նել տար բեր կա ռու ցա կար գե րի ի րա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կը՝ 
այն կար ևոր՝ կան խար գե լիչ ու պաշտ պա նա կան/քն նա կան դե րի մա սին, որ 
նրանք կա րող են կա տա րել ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ-
րե րում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու ժա մա նակ,
 Նա խան շել մշ տա դի տարկ ման հիմ ա կան սկզ բունք ներն ու ե րե խա նե րին 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու գործ նա կան կող մե րը, ո րոնց վրա պետք է 
կենտ րո նաց նել ու շադ րու թյու նը այ ցեր կա տա րե լիս,
Տ րա մադ րել գործ նա կան և մե թո դա բա նա կան կողմ ո րո շում՝ ե րե խա նե րին 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր ար դյու նա վետ մշ տա դի տարկ ման այ-
ցեր նա խա պատ րաս տե լու, ի րա կա նաց նե լու և հե տա գա քայ լեր ձեռ նար կե լու 
հա մար, 
Ընդգ ծել, թե ի նչ պես կա րող են մշ տա դի տարկ ման մա սին զե կույց ներն ու 
գոր ծուն ա ռա ջար կու թյուն նե րը կան խել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի չա րա-
շահ ման ցան կա ցած ձև և կա ռու ցո ղա կան ե րկ խո սու թյան գոր ծըն թա ցի մի ջո-
ցով հաս տա տու թյուն նե րի ներ սում հան գեց նել փո փո խու թյուն նե րի,
Խ թա նել ար դյու նա վետ հա ղոր դակ ցու թյուն ու հա մա գոր ծակ ցու թյուն մշ-
տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային 
մար մին նե րի միջև՝ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի մշ-
տա դի տարկ ման ա ռն չու թյամբ:
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1.6. Ինչ պե՞ս օ գտ վել այս Ու ղե ցույ ցից
 Այս Ու ղե ցույ ցը մշակ վել է այն պես, որ, կախ ված ե րե խայի ի րա վունք նե րի, ե րե խա-
նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու, մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի ու մե թո դա-
բա նու թյան ո լորտ նե րում օ գտ վող նե րի փոր ձից ու գի տե լիք նե րի մա կար դա կից տրա-
մադ րի տար բեր մա կար դա կի գործ նա կան խոր հուրդ ներ:
Այս նպա տա կով Ու ղե ցույ ցի ԲԱ ԺԻՆ 2-ը և 3-ը, ո րոնք վե րա բե րում են ե րե խա նե րին 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հա մա տեքս տին և մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց-
ման կա ռու ցա կար գե րին, ա ռա վել նկա րագ րա կան բնույթ ու նեն, ու ս տի նա խա տես-
ված են ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու մշ տա դի տար կե լու հաս կա ցու-
թյան հետ նոր ծա նո թա ցող օգ տա գոր ծող նե րի հա մար:

 ԲԱ ԺԻՆ 4-ը, ո րը վե րա բե րում է մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման մե թո դա բա նու-
թյա նը, ա վե լի շատ գործ նա կան աշ խա տան քի ու ղղ վա ծու թյուն ու նի և նա խա տես ված 
է օգ տա գոր ծող նե րին մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցից ա ռաջ, դրա ըն թաց քում և 
դրա նից հե տո ա ջակ ցե լուն՝ ե րե խա նե րի ու նրանց ա ռանձ նա հա տուկ պա հանջ նե րի 
հետ կապ ված մե թոդ նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով: Պայ մա նա կան նշան նե րը, մաս-
նա վո րա պես, օգ տա գոր ծող նե րին կօգ նեն մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի նա խա-
պատ րաստ ման, ի րա կա նաց ման ու հե տա գա գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռու մով նույ նա կա-
նաց նել ե րե խա նե րին վե րա բե րող ա ռանձ նա հա տուկ հիմ ախն դիր նե րը:

 ԲԱ ԺԻՆ 5-ը նե րա ռում է ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ա ռու մով կի-
րառ վող ա ռա վել կար ևոր չա փո րո շիչ նե րը ու ե րե խա նե րին վե րա բե րող ցու ցիչ նե-
րը՝ ման րա մաս նե լով այն հե նա նիշ նե րը, ո րոնք մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի ըն-
թաց քում պետք է օգ տա գործ վեն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց կող մից, 
ա ռանձ նաց նե լով այն մարդ կանց, ո րոնց հետ պետք է հար ցազ րույց վա րել, նշե լով 
այն վայ րե րը, ո րոնք պետք է ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյամբ ու սում ա սի րել, այն փաս-
տաթղ թերն ու գրան ցա մա տյան նե րը, ո րոնք պետք է ու սում ա սի րել, ի նչ պի սի հար ցեր 
պետք է տալ և որ կոնկ րետ ի նչ խն դիր նե րի պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել՝ 
կախ ված տվյալ հաս տա տու թյան տե սա կից և դրա նում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ե րե խա նե րի տար բեր խմ բե րից:

 ԲԱ ԺԻՆ 6-ը նվիր ված է բո ղո քարկ ման կա ռու ցա կար գե րին՝ որ պես մշ տա դի տար-
կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից այ ցե րի ժա մա նակ ու շադ րու թյան ար ժա նի 
ա ռանձ նա հա տուկ հար ցի ՝ ե րաշ խա վո րե լու հա մար ե րե խա նե րի՝ լս ված լի նե լու, մաս-
նակ ցու թյան և բո ղո քար կե լու ի րա վունք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, հա սա նե լի ու թյու-
նը և գոր ծուն լի նե լը:

Ու ղե ցույ ցի վեր ջում օգ տա գոր ծող նե րը կգտ նեն Ե ԻԿ-ի պար զեց ված տար բե րա կը 
(ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1), օգ տա կար գոր ծիք ներ, այդ թվում՝ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ու-
ղե ցույց նե րի օ րի նակ ներ (Է թի կա կան ու ղե ցույց ներ՝ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2, Ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյուն՝ ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3), և ՄԻ ԵԴ-ի հա մա պա տաս-
խան ո րո շում ե րի այբ բե նա կան ցան կը (ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4): Ու ղե ցույ ցի վեր ջին բա ժի նը 
(ԲԱ ԺԻՆ 7) վե րա բե րում է մեր կայ քէ ջին, որ տեղ առ կա է հղում վե րա բե րե լի տե ղե կու-
թյուն նե րին, լրա ցու ցիչ ըն թեր ցա նու թյան նյու թե րին և այլ օգ տա կար նյու թե րին ու 
փաս տաթղ թե րին:

Ե րե խային վե րա բե-
րող ա ռանձ նա հա-
տուկ հարց

Մեջ բե րում Հարց Կար ևոր  
տե ղե կու թյուն
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2. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ

ԻՆ ՉՈ՞Ւ ԵՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՊԱ ՀՈՒՄ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: 
ՈՐ ՏԵ՞Ղ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՊԱ ՀԵԼ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ: 
Ո՞Վ Է Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՊԱ ՀՈՒՄ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ:

2.1. Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ  
պա հե լու հա մա տեքս տը և ձևե րը
 Բո լոր ե րե խա նե րին, ա ռանց տար բե րակ ման, տար բեր պատ ճառ նե րով կա րե լի է պա-
հել ա նա զա տու թյան մեջ: Ա վե լին, ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը կա րող է ու նե նալ 
տար բեր ձևեր և կա րող է տե ղի ու նե նալ տար բեր հա մա տեքս տե րում:

Ք րե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա տեքս տում ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան 
մեջ կա րե լի է պա հել հան ցանքի կա տար ման մեջ կաս կած վե լու, մե ղադր վե լու կամ 
դրա հա մար դա տա պարտ ման հիմ քով2: Այս ե րե խա նե րին կա րող են ձեր բա կա լել և 
են թար կել կա լան քի, նրանց նաև կա րող են դա տա պար տել ա զա տազրկ ման հետ 
կապ ված պա տիժ նե րի: Հետ ևա բար, այս ե րե խա նե րին կա րող են պա հել. 

Ձեր բա կալ ված, բեր ման են թարկ ված ան ձանց պա հե լու վայ րե րում, այդ թվում՝ 
ոս տի կա նու թյան կամ այլ ի րա վա սու մար մին նե րի մե կու սա րան նե րում, տրանս-
պոր տային մի ջոց նե րում,
Դա տա րա նի խցե րում,
կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րում, 
ա զա տազրկ ման հետ կապ ված պա տիժ նե րի ի րա կա նաց ման վայ րե րում, այդ 
թվում՝ ու ղ ղիչ հիմ արկ նե րում:

Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ե րկ րորդ կար ևոր հա մա տեքս տը, վե րա-
բե րում է ե րե խայի պաշտ պա նու թյան կամ ե րե խայի խնամ քի հա մա կար գին: Այս 
հա մա տեքս տում ե րե խա նե րը կա րող են ի նչ պես պե տա կան են թա կա յու թյուն ու նե ցող, 
այն պես էլ մաս նա վոր հաս տա տու թյուն նե րում ա նա զա տու թյան մեջ պահ վել պաշտ-
պա նու թյան, կր թու թյան նկա տա ռում ե րով կամ հաշ ման դա մու թյուն կամ ֆի զի կա կան 
կամ հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ ու նե նա լու պատ ճա ռով: Այս 
ե րե խա նե րին կա րող են պա հել.

2 Մի շարք երկրներում, քրեական արդարադատության համատեքստում ազատությունից զրկված երեխաների 
հետ սերտորեն առնչվում են այն երեխաները, որոնք (ենթադրաբար) կատարել են կարգավիճակային՝ 
ստատուսային իրավախախտումեր, այն է՝ արարքներ, որոնք հանցավոր չեն դիտվում չափահասների 
կողմից կատարվելու պարագայում, սակայն այդպիսին են հանդիսանում երեխաների կողմից դրսևորվելիս, 
ինչպես օրինակ՝ փողոցում ապրելը, մուրացկանությամբ զբաղվելը, դասերից փախչելը [truancy], և այլն, կամ 
այն երեխաները, որոնք ունեն թմրամիջոցների, թունանյութերի, հոգեներգործուն նյութերի կամ ալկոհոլի 
չարաշահման հետ կապված խնդիրներ: Այս երեխաները կարող են ի վերջո զրկվել ազատությունից վերը նշված 
հաստատություններից մեկում կամ թմրամոլների վերականգնողական կենտրոնում



Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅՈՒՆ  
(Ե ՊՄԿ) - Բել գի ա | Գործ նա կան ու ղե ցույց

2626

Կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րում և վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն նե րում,
Ե րե խա նե րի ա զատ տե ղա շար ժը բա ցա ռող դպ րոց նե րում,
Հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում,
Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված հաս տա տու-
թյուն նե րում,
Հաս տա տու թյուն նե րում, որ տեղ ե րե խա նե րին կա րող են տե ղա վո րել կամ հոս-
պի տա լաց նել (կա մա վոր կամ կամ քին հա կա ռակ)՝ հա նուն նրանց ի սկ պաշտ-
պա նու թյան,
Ե րե խա նե րի խնամ քի հաս տա տու թյուն նե րում3,
Թմ րա մոլ նե րի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն նե րում,
Մե կու սա րան նե րում, պատ ժախ ցե րում (նույ նիսկ բաց հաս տա տու թյուն նե րում), 
որ տեղ ե րե խա նե րին կա րող են պա հել՝ հա նուն նրանց պաշտ պա նու թյան կամ 
ան վտան գու թյան կամ կար գա պա հա կան նպա տակ նե րով:

Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու մեկ այլ հա մա տեքստ է միգ րա ցի ան: 
Ա ռանց ու ղեկ ցու թյան կամ ըն տա նի քից ա ռանձ նաց ված ե րե խա նե րը, ա պաս տան հայ-
ցող ե րե խա նե րը, միգ րանտ ե րե խա նե րը մեկ այլ եր կիր մուտք գոր ծե լիս կամ կոնկ րետ 
եր կի րը լքե լիս կա րող են պահ վել ա նա զա տու թյան մեջ մե նակ կամ ի րենց ըն տա նի քի 
ան դամ ե րի հետ մի ա սին: Տե ղա շար ժի մեջ գտն վող այս ե րե խա նե րին կա րող են պա-
հել.

Ըն դու նե լու կամ ար տաք սե լու կենտ րոն նե րում,
Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու կենտ րոն նե րում,
Հե տա դարձ չվեր թե րում,
Վար չա կան կար գով ա նա զա տու թյան մեջ պահ վե լու ցան կա ցած դրս ևոր ման 
ներ քո:

 Վար չա կան կար գով ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը կի րառ վում է նաև որ պես ը նդ հա-
նուր եզ րույթ՝ վար չա կազ մի կող մից տար բեր պատ ճառ նե րով, օ րի նակ՝ հան րային  
ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րից ել նե լով կի րառ ված ա զա տու թյու նից զրկ ման 
Շդրս ևո րում երն ը նդ գր կե լու հա մար: Այլ ձևե րը նե րա ռում են զին վո րա կան կա լան-
քը կամ վար չա կան ի րա վա խախ տում եր կա տա րե լու հա մար ար գե լան քի վերց նե լը:

Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հա մա տեքս տե րի ու ձևե րի այս ոչ սպա ռիչ ցան կը նե-
րա ռում է մի շարք վայ րեր, որ տեղ ե րե խա նե րը զրկ վում են ա զա տու թյան՝ ի րենց հիմ-
նա րար ի րա վուն քից: Այ նու ա մե նայ նիվ, հաս տա տու թյուն նե րի տար բեր տե սակ ներն ու 
ի րա վի ճակ նե րը կա րող են ի նչ պես մի մյան ցից ա ռանձ նաց ված, այն պես էլ մե ծա պես 
փոխ կա պակց ված լի նել: Օ րի նակ՝ քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա տեքս տում 
հայտն ված ե րե խա նե րը կա րող են, ի վեր ջո, հայտն վել ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան 
հաս տա տու թյուն նե րում կամ հա կա ռա կը:

 Վար չա կան կար գով ար գե լան քը կա րող է կի րառ վել նաև օ րեն քի հետ խն դիր ներ ու նե-
ցող ե րե խա նե րի նկատ մամբ: Ե րե խա նե րը կա րող են նաև մի հա մա տեքս տից տե ղա-
փոխ վել մյու սը: Օ րի նակ՝ սա կա րող է պա տա հել միգ րանտ ե րե խա նե րի հետ, ո րոնք 
հայտն վում են քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում կամ այն ե րե խա նե րի 

3 ՀՀ-ում երեխաների խնամքի հաստատություններ են, մասնավորապես, ընդհանուր, մասնագիտացված, 
ընտանեկան տիպի մանկատները, գիշերօթիկ խնամքի հաստատությունները, հատուկ հանրակրթական 
ուսումական հաստատությունները: 
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հետ, ո րոնց քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գից տե ղա փո խել են ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյան հա մա կարգ:

Ա վե լին, տար բե րու թյուն ներ կան հա տուկ ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված ու այդ-
պի սին չհան դի սա ցող հաս տա տու թյուն նե րի և պե տա կան ու մաս նա վոր հաս տա տու-
թյուն նե րի միջև:

 Հա վա նայի կա նոն նե րը սահ մա նում են, որ ա զա տու թյու նից զր կու մը կա րող է ո րոշ վել 
«որ ևէ դա տա կան, վար չա կան կամ այլ պե տա կան մարմ ի կար գադ րու թյամբ»: Գործ-
նա կա նում ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա րող են կա յաց նել.

Դա տա րան նե րը կամ (ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով մաս նա գի տաց ված) դա-
տա վոր նե րը, 
Ոս տի կա նու թյու նը կամ ի րա վա պահ մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձինք,
 Դա տա խա զու թյան կա ռույց նե րը:
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2.2. Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող  
ե րե խա նե րի խո ցե լի ու թյան հա մա տեքս տը
 Տե ղա վոր ման վե րը նշ ված բո լոր ձևե րի ը նդ հա նուր հատ կա նիշն այն է, որ դրանք ե րե-
խա նե րին զր կում են ի րենց ա զա տու թյու նից և որ այն տեղ տե ղա վոր ված ե րե խա նե րին 
չի թույ լատր վում հե ռա նալ սե փա կան կամ քով: Ա զա տու թյու նից զր կե լը ե րե խա նե րին 
դնում է ու ժե րի ան հա վա սա րակշ ռու թյու նից ա ռանձ նա հա տուկ կա խյալ վի ճա կում, 
այ սինքն, ե րե խա նե րը սո վո րա բար մում են այն պի սի հաս տա տու թյուն նե րում, որ-
տեղ, հնա րա վոր է, բա ցա կայի թա փան ցի կու թյու նը, և որ տեղ նրանց պա հում են ամ-
բող ջու թյամբ ռե ժի մից ու վար չա կազ մից կա խյալ վի ճա կում: Սա ի նք նին ե րե խա նե րին 
դարձ նում է խո ցե լի:

Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի տա րի քը, հա սու նու թյան մա կար դա-
կը, զար գաց ման փու լը, գեն դե րային, էթ նիկ պատ կա նե լու թյու նը, հո գե բա նա կան 
փխ րու նու թյու նը և տրավ մայի հա վա նա կան են թա կա յու թյու նը, ֆի զի կա կան կամ 
մտա վոր հաշ ման դա մու թյու նը, թմ րա մի ջոց նե րի, թու նա նյու թե րի, հո գե ներ գոր-
ծուն նյու թե րի կամ ալ կո հո լի չա րա շա հու մը, կր թա կան մա կար դա կը, վար չա կան 
կար գա վի ճա կը և ըն տա նե կան վի ճա կը, ա վե լա նա լով ու ժե րի ան հա վա սա րակշ ռու-
թյան հա մա տեքս տին, նրանց բռ նու թյան են թարկ վե լու ռիս կի ա ռու մով դնում են չա-
փա հաս նե րի ու ա զա տու թյան մեջ գտն վող ի րենց հա սա կա կից նե րի հա մե մատ ա ռա-
վել խո ցե լի ի րա վի ճա կում:

Այդ ռիս կե րը կա րող են բխել աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րից կամ այլ ե րե խա նե րից 
կամ հենց հաս տա տու թյու նում կի րառ վող ռե ժի մից: Օ րի նակ՝ հատ կա պես ռիս կային 
է ոս տի կան նե րի կող մից ձեր բա կա լու թյան գոր ծըն թա ցը. ձեր բա կա լու թյու նը կա րող է 
լի նել կա մա յա կան, կա րող է կի րառ վել ան հա մա չափ ու ժ, ի նչ պես նաև վեր բալ բռ նու-
թյուն կամ սպառ նա լիք, ե րե խա նե րը հնա րա վոր է տե ղե կաց ված չլի նեն ի րենց ի րա-
վունք նե րի մա սին, ծնող նե րը, խնա մա կալ նե րը, օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կամ 
ի րա վա կան օգ նու թյունն հա սա նե լի չլի նի:

Ի խախ տում մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի, ո րոն ցով սահ ման վում է, որ ե րե խան 
պետք է ա ռանձ նաց վի մե ծա հա սակ նե րից, «ե թե մի այն չի հա մար վում, որ ե րե խայի 
լա վա գույն շա հե րից ել նե լով, հար կա վոր չէ այդ ա նել» (Ե ԻԿ, Հոդ ված 37(գ)), ե րե խա-
նե րին մե ծա հա սակ նե րից կամ ե րե խա նե րին մի մյան ցից չա ռանձ նաց նե լը նույն-
պես կա րող է վա սա կար լի նել: Նրանք կա րող են ա վե լի շատ են թարկ վել բռ նու թյան, 
և սա վտան գում է վե րա կանգն վե լու և հա սա րա կու թյան մեջ վե րաին տեգր վե լու նրանց 
կա րո ղու թյու նը: Օ րի նակ ներ. նախ նա կան կա լան քի տակ գտն վող ե րե խա նե րին պա-
հե լը՝ դա տա պարտ ված ե րե խա նե րի հետ, ի միգ րա ցի ոն նպա տակ նե րով ե րե խա նե րին 
ա զա տու թյու նից զր կել մե ծա հա սակ նե րի հետ նույն վայ րե րում, աղ ջիկ նե րին ու կա-
նանց ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը նույն վայ րում, կամ տղա նե րին ու աղ ջիկ նե րին՝ 
ա ռանց ա ռանձ նաց նե լու, կամ փոքր ու ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խա նե րին մի ա սին 
պահելու և այլն:

 Կար գա պա հա կան ներ գոր ծու թյան ու ան վտան գու թյան մի ջոց նե րի և պատ ժիչ մո տեց-
ման ան հա մա չափ կի րա ռու մը նույն պես կա րող է լի նել բռ նու թյան ու զայ րույ թի, ու-
ժեղ հո գե բա նա կան խան գար ման, տրավ մայի ու դեպ րե սի այի պատ ճառ, ար դյուն քում 
հան գեց նե լով բռ նի վար քագ ծի, ի նք նավ աս ման կամ ի նք նաս պա նու թյան:

Ի խախ տում մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի, ո րոն ցով հանձ նա րար վում է, որ ե րե խա-
նե րին չպետք է պա հել մե նախ ցե րում և որ խա փան ման ու կար գա պա հա կան ներ գոր-
ծու թյան մի ջոց ներն ու մի ջո ցա ռում ե րը պետք է կի րառ վեն հա մա չա փո րեն՝ մի այն 
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ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րից ել նե լով, մե կու սա ցում ու մե նա խուց տե ղա վո րե-
լը դեռևս հա ճախ են օգ տա գործ վում ոչ մի այն որ պես մյուս նե րի և (կամ) ի րենց հա մար 
պաշտ պա նա կան, այլև որ պես կար գա պա հա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց:

Ե րե խա նե րի վրա ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու այլ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե-
րից են ան հա տա կա նաց ված խնամ քի, բուժ ման և (կամ) կր թա դաս տի ա րակ չա կան 
ծրագ րե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ ոչ պատ շաճ լի նե լը, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան 
ակ տի վու թյան, հանգս տի, ժա ման ցի և ըն տա նի քի ու ար տա քին աշ խար հի հետ 
կա պի բա ցա ռու մը կամ դրանց սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյու նը, ին չը, մի կող մից, 
խո չըն դո տում է վե րա կանգն վե լու և հա մայն քում վե րաին տեգր վե լու ի րա կա նաց ումը և, 
մյուս կող մից, դառ նում է ա պա մո տի վաց ման, ան գոր ծու թյան պատ ճառ և նպաս տում է 
բռ նու թյան ու վատ վե րա բեր մուն քի ռիս կի ա ռա ջաց մա նը:

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի խախտ ման և նրանց վե րաին տեգր մա նը խո չըն դո տող 
հա վա նա կան աղ բյուր ներ են ե րե խային պա հե լու շեն քային պայ ման նե րի ան հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը ե րե խայի կա րիք նե րին ու կոնկ րետ ի րա վունք նե րին ե րե խայի 
տա նից ու ըն տա նի քից՝ շեն քի գտն վե լու վայ րի հե ռա վո րու թյու նը:

Աշ խա տա կից նե րի նախ նա կան ու շա րու նա կա կան հա մա պա տաս խան վե րա պատ-
րաս տում ե րի բա ցա կա յու թյու նը և աշ խա տան քային դժ վար մի ջա վայ րը նույն պես 
կա րող են հան գեց նել ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն քի ու խնամ քի և ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րի խախտ ման:

Ո րոշ ե րե խա ներ ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ խո ցե լի վի ճա կի հետ ևան քով գտն վում են 
խտ րա կա նու թյան և (կամ) չա րա շահ ման են թարկ վե լու բարձր ռիս կի տակ և ա վե լի 
շատ ու շադ րու թյուն են պա հան ջում, ե րբ խոս քը վե րա բե րում է ե րաշ խիք նե րին ու կան-
խար գել մա նը: Սա վե րա բե րում է աղ ջիկ ե րե խա նե րին, օ տա րերկ րա ցի ե րե խա նե րին 
կամ տե ղա շար ժի մեջ գտն վող ե րե խա նե րին, հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված 
խն դիր ներ կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին, էթ նիկ կամ կրո նա կան 
փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ե րե խա նե րին և լես բու հի, գեյ, բի սեք սու ալ, 
տրանս գեն դեր կամ ին տեր սեք սու ալ ե րե խա նե րին:
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3. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐԵ ՐՈՒՄ  
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ 
ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ

«Ան կախ և բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող մշ տա դի տար կում ի րա կա
նաց նող ան ձանց է պետք լի ա զո րել նա խա պես հայ տա րար ված ստու
գայ ցե րը կա նո նա վոր կեր պով, ի նչ պես նաև սե փա կան նա խա ձեռ նու
թյամբ նա խա պես չհայ տա րար ված ստու գայ ցե րը ի րա կա նաց նե լու 

հա մար. նրանք պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նեն հաս տա տու թյուն նե
րում գտն վող ե րե խա նե րի հետ գաղտ նի ու թյան պայ ման նե րում զրույց նե րի 
վար մա նը»: 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հար ցե րով ՄԱԿի հանձ նա ժո ղով, Ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյուն թիվ 10

3.1. Մշ տա դի տարկ ման ի րա վա հենք  
մո տե ցու մը
Ե ԻԿ-ը սահ մա նում է ե րե խա նե րին տր ված ի րա վունք նե րի ը նդ հա նուր շր ջա նա կը, և 
վե րը նշ ված բո լոր կա նոն նե րը, չա փո րո շիչ ներն ու սկզ բունք նե րը սահ մա նում են ա նա-
զա տու թյան մեջ պահ վե լու պա րա գա յում նրանց կոնկ րետ ի րա վունք նե րը՝ հաշ վի առ-
նե լով, որ ա զա տու թյան ի րա վուն քից բա ցի, նրանք ու նեն նույն ի րա վունք նե րը, ի նչ 
ա զա տու թյան մեջ բնա կա նոն կյան քով ապ րող ե րե խա նե րը: Դրանք ե ն՝ գո յատ ևե լու 
և զար գա նա լու ի րա վուն քը, խտ րա կա նու թյան չեն թարկ վե լու ի րա վուն քը, մաս նակ ցու-
թյան ի րա վուն քը և ի րենց վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող բո լոր ո րո շում ե րում ե րե խայի 
լա վա գույն շա հը որ պես ա ռաջ նային նկա տա ռում հաշ վի առ նե լու ի րա վուն քը: Ե րե խա-
նե րի ի րա վունք նե րը փոխ կա պակց ված են, և դրանց պետք է մո տե նալ հա մա կող մա նի 
տե սան կյու նից:

Ա ռա ջին հեր թին, Ե ԻԿ-ն ը նդ գծում է, որ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը 
պետք է լի նի որ պես ծայ րա հեղ մի ջոց և որ քան հնա րա վոր է կարճ ժա մա նա կա հատ-
վա ծով, և ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու բա ցա հայտ ու գլ խա վոր նպա-
տա կը պետք է լի նի նրանց կր թու թյա նը, վե րա կանգն մա նը նպաս տե լը և հա սա րա կու-
թյան մեջ վե րաին տեգր վե լուն նա խա պատ րաս տե լը:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա վա հենք մո տեց ման մեկ նա կե տը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե-
րի ու կա րիք նե րի դի տար կում է, ին չից էլ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք 
պետք է սկ սեն ի րենց մշ տա դի տարկ ման ա ռա ջադ րան քը՝  մի կող մից՝ վե րահս կե լու 
հա մար այդ ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ պահ պա նու թյու նը, պաշտ պա նու թյունն ու 
կեն սա գոր ծու մը, (պաշտ պա նա կան/ քն նա կան դեր), մյուս կող մից՝ ե րաշ խա վո րե լու 
հա մար դրանց ան խախ տու թյունն ու չա րա շա հու մից զերծ մա լը(կան խար գե լիչ դեր):

Ի րա վա հենք մո տեց ման նպա տակն է եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում ամ րապն դել 
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ի րա վուն քը կրող նե րի (ե րե խա նե րի) կա րո ղու թյու նը՝ ի րենց ի րա վունք նե րը հար գե-
լու նկատ մամբ պա հան ջով հան դես գա լու, դրանց խախտ ման կամ ի րենց հան դեպ 
դրս ևոր ված չա րա շահ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված վաս նե րի հա մար ի րա վա կան 
ու օ րի նա կան կեր պով և փոխ հա տու ցում և խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում 
պա հան ջե լու հա մար:

Ի հա կադ րու թյուն դրա՝ մի այն կա րիք նե րի վրա հիմ ված մո տե ցում ու ղղ ված է կար-
ճա ժամ կետ հե ռան կա րում նրանց չբա վա րար ված կա րիք նե րը հո գա լուն ու ան հա պաղ 
բա վա րա րում ա պա հո վե լուն՝ ա ռանց կա րի քի մեջ գտն վող մարդ կանց դիր քե րը ա պա-
գայի կտր ված քո վ ամ րապն դե լու:

Այս պի սի մո տե ցու մը նաև փոր ձում է զար գաց նել պա տաս խա նատ վու թյուն կրող-
նե րի (պատ կան մար մին նե րի) կա րո ղու թյու նը, որ պես զի հար գեն, պաշտ պա նեն ու 
ե րաշ խա վո րեն ե րե խայի այս ի րա վունք նե րը, այլ ոչ թե « պար զա պես» բա վա րա րեն 
նրանց կա րիք նե րը: Այն ու ղղ ված է ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հետ կապ ված բար-
դու թյուն նե րը հա մա կող մա նի մո տեց մամբ հար թե լուն՝ հաշ վի առ նե լով ան հատ նե րի 
և ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հա մար պա տաս խա նա տու հա մա կար գե րի միջև առ-
կա կապն ը նդ հան րա պես:

 Վեր ջա պես, ի րա վա հենք մո տե ցու մը ջա նում է ա պա հո վել պատ կան մար մին նե րի 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը:

3.2. Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ  
պա հե լու մշ տա դի տարկ ման ա ռար կան
Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու մշ տա դի տար կու մը նե րա ռում է տե ղում 
կա տար վող այ ցե րի մի ջո ցով ե րե խա նե րի տար բեր և փոխ կա պակց ված ի րա վունք-
նե րի ու սում ա սի րու թյուն, ո րոնք ե րե խա նե րի՝ ա նա զա տու թյան մեջ գտն վե լու ժա մա-
նակ պետք է ե րաշ խա վոր վեն և պաշտ պան վեն պատ կան մար մին նե րի կող մից՝ ու-
շադ րու թյուն դարձ նե լով.

ԸՆԴ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵՍ
Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րին վե րա բե րող, կի րա ռե լի բո լոր ի րա վա կան ու 
վար չա կան մի ջոց նե րին ու հրա հանգ նե րին ՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյա նը, ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հի, նրանց կյան քի ի րա վուն քի, ֆի զի-
կա կան ու հո գե բա նա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան, խտ րա կա նու թյան չեն թարկ վե լու և 
մաս նակ ցու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր մա նը:

Եվ ա վե լի կոնկ րե տաց ված, սա կայն չսահ մա նա փակ վե լով.
Ն րանց ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու  կե ցու թյան/ նյու թա կան պայ ման նե րին,
 Խոշ տան գում ե րից կամ դա ժան, ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող վե րա-
բեր մուն քից, ի նչ պես նաև ը նդ հան րա պես բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյա նը,
Ան զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի կա նո նա կար գին և ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու նպա տա կի ի րա գործ մա նը (ու ղ ղում, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան-
խում), ի նչ պես նաև ա զատ վե լուց հե տո տրա մադր վող օգ նու թյան շա րու նա կա-
կա նու թյա նը,
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Կր թու թյան, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան, աշ խա տան քի, ֆի զի կա կան 
ակ տի վու թյան, հանգս տի ու ժա ման ցի հա սա նե լի ու թյան,
 Բու ժօգ նու թյան/ա ռող ջա պա հա կան խնամ քի և հա մա պա տաս խան սո ցի ա-
լա կան, հո գե բա նա կան և (կամ) հո գե բու ժա կան ա ջակ ցու թյան հա սա նե լի ու-
թյա նը, 
Ե րե խա նե րին մե ծա հա սակ նե րից և ի րա րից ան ջատ պա հե լուն,
 Հաս տա տու թյան աշ խա տա կից նե րի ու ղե կա վար նե րի աշ խա տան քի ըն դուն-
մա նը, ը նտ րու թյա նը, կազ մին, ո րա կա վոր մա նը, պահ ված քին, ե րե խայի հիմ-
նա հար ցե րի վե րա բե րյալ նախ նա կան ու շա րու նա կա կան վե րա պատ րաստ մա-
նը, 
Ըն տա նի քի, ար տա քին աշ խար հի հետ շփ մա նը և ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյան և փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյա նը,
 Պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րին, այդ թվում՝ պաշտ պա նու թյան և օգ նու թյուն 
ստա նա լու, ի նչ պես նաև բո ղո քարկ ման ի րա վունք նե րի հա սա նե լի ու թյա նը, և 
ար ձա նագ րու թյան կար ևո րու թյա նը, 
Ե րե խա նե րի ան վտան գու թյա նը, այդ թվում՝ աշ խա տա կից նե րի ու ե րե խա նե-
րի և հենց ե րե խա նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին, 
Աղ ջիկ նե րի և ա ռանձ նա կի ռիս կի խմ բում գտն վող ե րե խա նե րի այլ խմ բե րի 
նկատ մամբ կի րառ վող կոնկ րետ մի ջոց նե րին ու հա վա սար վե րա բեր մուն քին:

Ե րե խա նե րին վե րա բե րող ցու ցիչ նե րի ամ բող ջա կան ու ման րա մասն ցան կը, որ մշ-
տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է նկա տի ու նե նան ի րենց այ ցե րի կա-
տար ման ըն թաց քում, զե տեղ ված է Բա ժին 5-ու մ, որ տեղ հաշ վի է ա ռն ված մի ջազ-
գային ու տա րա ծաշր ջա նային չա փո րո շիչ նե րի ո ղջ ծա վա լը: Տե ղա կան հա մա տեքս տի 
կար ևո րու թյու նը նույն պես պետք է հաշ վի առ նել՝ հա մա պա տաս խան չա փա նիշ ներ 
մշա կե լիս, սա կայն տե ղա կան չա փա նիշ նե րը եր բեք չպետք է ա վե լի ցածր լի նեն մի-
ջազ գային չա փո րո շիչ նե րով սահ ման ված նե րից:
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3.3. Ար դյու նա վետ մշ տա դի տար կում  
ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ  
հիմ ա րար պա հանջ նե րը 

ԱՆ ԿԱ ԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԲՆՈՒՅԹ 
ԱՅ ՑԵ ՐԻ ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ/ 
 ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
 ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
 ԶԵ ԿՈՒՅ ՑԻ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ՆԵՐ
 ՀԵ ՏԵ ՎՈՂ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ/ՀԵՏ ՎԵ ՐԱՀՍ ԿՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ
 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Վե րո հի շյալ մի ջազ գային ստան դարտ նե րը վե րա բե րում են այն չա փա նիշ նե րի շար-
քին, որ մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար գե րը պետք է կյան քի կո չեն՝ 
ի րենց ա ռա քե լու թյու նը գոր ծուն և ար դյու նա վետ ձևով կա տա րե լու, այ սինքն, ա նա զա-
տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քը ե րաշ խա-
վո րե լու հա մար:

ԱՆ ԿԱ ԽՈՒԹՅՈՒՆ 
Ա ռա ջին և հա վա նա բար ա մե նա կար ևոր հատ կա նի շը [մշ տա դի տարկ ման ի րա կա-
նաց ման մե խա նիզ մի] ան կա խու թյու նը/ ի նք նա վա րու թյունն է թե՛ այն պատ կան մարմ-
նից, ո րից կախ ված է (մաս նա վո րա պես, մարդ կային, նյու թա կան ու ֆի նան սա կան 
ռե սուրս նե րի, նրանց ը նտ րու թյան գոր ծըն թա ցի, կազ մի, զե կույց նե րի ու ա ռա ջար-
կու թյուն նե րի ա ռու մով) և թե՛ այ ցե լու թյան հաս տա տու թյուն նե րից ու դրանց ղե կա վար 
վար չա կազ մից:

ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԲՆՈՒՅԹ
Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման մե խա նիզ մը պետք է ներ քին կա ռույ ցից տար բեր 
լի նի: Այն պետք է իր վե րահս կո ղու թյան ա ռար կայից ան ջատ լի նի՝ շա հե րի բա խու մից 
կամ կողմ ա կա լու թյան վտան գից խու սա փե լու հա մար:

ԱՅ ՑԵ ՐԻ ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մշ տա դի տարկ ման այ ցե րը, որ պես կա նոն, պետք է տե ղի ու նե նան հնա րա վո րինս 
կա նո նա վոր կեր պով, ին չը չի նշա նա կում ան պայ մա նո րեն հա ճա խա կի, սա կայն են-
թադ րում է պար բե րա կա նու թյուն այ ցե րի պար բե րա կա նու թյու նը թի մե րին հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս ա վե լի լավ ճա նա չել վայ րը, ի նչ պես նաև աշ խա տա կից նե րին ու 
ե րե խա նե րին, և օգ նում է վս տա հե լի հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել նրանց հետ, 
ին չը հիմ ա րար նշա նա կու թյուն ու նի նրանց եր կու սի հետ կա ռու ցո ղա կան ե րկ խո սու-
թյան մեջ մտ նե լու հա մար՝ պատ շաճ հար գանք ցու ցա բե րե լով նրանց ան կա խու թյան 
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և ան կողմ ա կա լու թյան նկատ մամբ: Ե րե խա նե րի հա մար հատ կա պես դժ վար կա րող 
է լի նել ան ծա նոթ մե ծա հա սակ նե րին վս տա հե լը, և դա սո վո րա բար ժա մա նակ, նր բան-
կա տու թյուն, ճկու նու թյուն ու համ բե րու թյուն է պա հան ջում՝ մինչև ե րե խան կզ գա, որ 
կա րող է ա զատ հա ղոր դակց վել:

Այ ցե րը շատ ա վե լի ար դյու նա վետ կեր պով կն պաս տեն ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան 
մեջ պա հե լու վայ րե րի պայ ման նե րի ու ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի կա-
յուն բա րե լավ մա նը, ե թե տե ղի ու նե նան պար բե րա կան ու կա նո նա վոր կտր ված քով: 
Ա վե լին, կա նո նա վոր մշ տա դի տարկ ման այ ցե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս գնա հա-
տե լու պրակ տի կայի է վո լյու ցի ան (փո փո խու թյուն նե րը և բա րե լա վում ե րը) և նախ կի-
նում տր ված հանձ նա րա րա կան նե րի ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը:

Ինչ ևէ, (ազ գային կամ ԵՄ) խորհր դա րա նա կան նե րի կամ այլ մար մին նե րի կող մից կա-
տար վող ե զա կի, ոչ ֆոր մալ մշ տա դի տարկ ման այ ցե րը շա րու նա կում են ար դյու նա վետ 
լի նել, սա կայն նրանց գոր ծա ռույթն ա վե լի շատ դի տելն ու զե կու ցելն է, քան կան խե լը:
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ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼՈՒ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 
/ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
Մշ տա դի տարկ ման իր ա ռա քե լու թյու նը լի ար ժեք և պատ շաճ ձևով կա տա րե լու հա մար 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մը պետք է ու նե նա հետ ևյալ կա րո ղու թյուն նե րը.

 Կա տա րել չհայ տա րար ված այ ցեր,
 Մուտք ու նե նալ թե պե տու թյան տա րած քում և թե հաս տա տու թյան ցան կա ցած 
հատ վա ծում ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու բո լոր վայ րեր, 
Ու նե նալ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի պայ ման նե րի, ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ դրս ևոր վող  վե րա բեր մուն քի և, այդ թվում՝ կի րառ վող ան վտան գու-
թյան ու կար գա պա հա կան ներ գոր ծու թյան բո լոր մի ջոց նե րի մա սին տե ղե կու-
թյուն նե րից ու ար ձա նագ րու թյուն նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն, 
Ա զատ ը նտ րել, թե ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րից ո ՞րն այ ցե լել և ո ՞ր 
ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րել, 
Ու նե նալ աշ խա տա կից նե րից յու րա քան չյու րին այ ցե լե լու հնա րա վո րու թյուն, 
Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րից ստա նալ չբաց ված (կոն ֆի դեն ցի ալ) 
նա մակ ներ/ հա ղոր դագ րու թյուն ներ և դրանց ա ռն չու թյամբ ձեռ նար կել հե տա-
գա քայ լեր,
 Հե տա մուտ լի նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման կամ խախտ ման 
մա սին հայ տա րա րու թյուն նե րին (ան ձամբ կամ ու ղար կե լով ի րա վա սու մար մին-
նե րին),
Մ շա կել, տա րա ծել և կյան քի կո չել զե կույ ցում նշ ված հետ ևող գոր ծո ղու թյուն-
ները, այդ թվում՝ բա րե լավ մանն ու ղղ ված հանձ նա րա րա կան նե րը:
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ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
Յու րա քան չյուր մշ տա դի տարկ ման այց պետք է նաև նե րա ռի հար ցազ րույց ներ ա նա-
զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ՝ որ պես մաս նակ ցու թյան նրանց ի րա վուն-
քի ար տա հայ տու թյուն: Այս հար ցազ րույց նե րը կա րող են ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն-
ներ տալ փակ հաս տա տու թյան կա նո նա կար գի մա սին, ի սկ մշ տա դի տար կում ի րա-
կա նաց նող ան ձանց կա րող են ա պա հո վել զե կույ ցի հա մար ան հրա ժեշտ ո րա կա կան 
տվյալ նե րով: Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րելն իս կա պես 
նուրբ գործ է և մի գոր ծըն թաց, ո րի հա մար ան հրա ժեշտ է ե րե խա նե րի հետ հա ղոր-
դակց ման հա տուկ վե րա պատ րաս տում կամ փորձ, պատ շաճ պատ րաստ վա ծու թյուն, 
հա մար ժեք ի րա կա նա ցում, և պետք է կի րառ վի նր բան կատ ու ճկուն ձևով: Մշ տա դի-
տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք կա րող են ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լիս 
բախ վել խնդ րա հա րույց է թի կա կան խն դիր նե րի հետ: Նրանք պետք է միշտ օ գտ վեն 
է թի կա կան Ու ղե ցույց նե րից   Տե՛ս Բա ժին 4.1. / Է., էջ 56 և Հա վել ված 2, էջ 158, 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լիս պահ պան ման 
են թա կա բո լոր սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան.  Տե՛ս Բա ժին 3.3., 
էջ 32, հար ցազ րույց վա րե լու ե ղա նա կի և տա րած ված խն դիր նե րին ար ձա գան քե լու 
ա ռանձ նա հա տուկ մե թո դա բա նու թյան հա մար   Տե՛ս Բա ժին 4.3. / Դ., էջ 73:

Ա մեն դեպ քում, ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րը միշտ պետք է վա րել՝ հիմ վե լով 
կա մա վո րու թյան ու գաղտ նի ու թյան սկզ բուն քի վրա և կի րա ռե լով ե րե խային ա ռնչ-
վող նր բու թյուն նե րը հաշ վի առ նող մո տե ցում, ե րե խայի ը նտ րու թյամբ՝ եր րորդ ան ձի 
ներ կա յու թյամբ կամ ա ռանց նրա  Տե՛ս Բա ժին 3.3., էջ 32: Ե րե խա նե րին պետք է տալ 
մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րի մա սին տե ղե կա նա լու ի րա վունք:

 ԶԵ ԿՈՒՅ ՑԻ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՁ ՆԱ ՐԱ ՐԱ ԿԱՆ ՆԵՐ 
Այ ցե րի ըն թաց քում հա վա քած փաս տե րի մա սին զե կույց նե րը պետք է ներ կա յաց նել 
ճիշտ4, ժա մա նա կին և ճիշտ մարդ կանց:

 Զե կույց նե րը պետք է նե րա ռեն այն բո լոր կող մերն ու հար ցե րը, ո րոնք ար ծարծ վել ու 
բա ցա հայտ վել են այ ցե րի ըն թաց քում: Ե թե նա խորդ այ ցից ի վեր նկատ վել են բա-
րե լա վում եր, ա պա դրանց մա սին պետք է հա տուկ նշել, և յու րա քան չյուր լավ գոր-
ծե լա կեր պի մա սին, ո րը կա րող է ոգ ևո րիչ լի նել, նույն պես պետք է նշել: Մտա հո գու-
թյուն ներն ու խն դիր նե րը պետք է քն նար կել հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ՝ 
նախ քան զե կույց ներն ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի հա մար պա տաս խա նա-
տու պատ կան մար մին նե րին հաս ցե ագ րե լը: Զե կուց ման գոր ծըն թա ցը պետք է տե ղի 
ու նե նա այցն ա վար տե լուց հե տո հնա րա վո րինս շուտ:

 Բա րե լա վում ե րին ու ղղ ված հանձ նա րա րա կան նե րը, ո րոնք նե րառ ված են զե կույ ցում, 
պետք է գր ված լի նեն կա ռու ցո ղա կան և հա սա նե լի ձևով և պետք է տե ղայ նաց վեն 
նրանց հա մար, ու մ հա մար նա խա տես ված են: Դրանք պետք է քն նար կել ե րե խա-
նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի ղե կա վար նե րի հետ և հաս ցե ագր վեն 
այ ցե լած հիմ ար կու թյան հա մար պա տաս խա նա տու պատ կան մարմ ին, հատ կա պես 
դրա այն մա կար դա կին, ո րն ու նի փո փո խու թյուն կա տա րե լու լի ա զո րու թյուն: Հաս-

4 Երբեմ, ելնելով երեխայի շահից, ցանկալի չէ մանրամասն զեկույց ներկայացնել, օրինակ, երբ մեղադրական 
հայտարարությունները դեռևս ներքին մանրազնին ուսումասիրության են ենթարկվում, երբ դրանք բավարար 
չափով հիմավորված չեն կամ երբ ճնշամիջոցների վտանգ են առաջացնում:
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տա տու թյուն նե րի ղե կա վա րու թյու նը պետք է զե կույ ցը ստա նա լուց հե տո ար ձա գան քի 
հանձ նա րա րա կան նե րին:

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րը պետք է ու նե նան զե կույց ներն ու 
հանձ նա րա րա կան նե րը հրա պա րա կե լու լի ա զո րու թյուն: Նրանք պետք է հար գեն հար-
ցազ րույց նե րի գաղտ նի ու թյան սկզ բուն քը (ը նդ հան րա պես, և հատ կա պես ե րե խա նե րի 
հետ հար ցազ րույց նե րի)՝ ճն շա մի ջոց նե րի ցան կա ցած վտանգ կան խար գե լե լու նպա-
տա կով:

 ՀԵ ՏԵ ՎՈՂ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
 Հանձ նա րա րա կան ներ մշա կե լը և հաս ցե ագ րե լը՝ ա ռանց դրանց կա տար ման նկատ-
մամբ կա նո նա վոր հետ վե րահսկ ման, ազ դե ցու թյուն ու նե նալ չի կա րող:: Շատ կար-
ևոր է հետ ևել հանձ նա րա րա կան նե րին և ա պա հո վել դրանց ար դյու նա վետ ի րա կա-
նա ցու մը: Այն, թե ի նչ ծա վա լի բա րե լա վում եր ու փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել՝ ի 
պա տաս խան տր ված հանձ նա րա րա կան նե րի, պետք է նշել հա ջոր դող զե կույց նե րում: 
Գոր ծըն թա ցի ըն թաց քում կա րե լի է նաև կազ մա կեր պել ղե կա վար նե րի և (կամ) պատ-
կան մար մին նե րի հետ հա ջոր դա կան հան դի պում եր, ի նչ պես նաև այլ ռազ մա վա-
րու թյուն ներ՝ հանձ նա րա րա կան նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը կեն սա գոր ծե լու 
նպա տա կով:

 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Ե րե խա նե րի ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր այ ցեր կա տա րող մշ տա դի տարկ-
ման ի րա կա նաց ման տար բեր կա ռու ցա կար գե րը պետք է ա ռն վազն հա ղոր դակց վեն 
և, հա նուն լա վա գույն գոր ծե լա կեր պի, հա մա գոր ծակ ցեն մի մյանց և ա ռանց քային դե-
րա կա տար նե րի հետ:

Ն րանք պետք է հայտ նեն ի րենց ու նե ցած տե ղե կու թյուն ներն ու բա ցա հայ տում ե րը և 
դրանք հա սա նե լի դարձ նեն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ազ գային, տա րա ծաշր-
ջա նային ու մի ջազ գային այլ մար մին նե րին, ա ռանց քային պատ կան մար մին նե րին 
(վար չա կազմ, նա խա րա րու թյուն ներ, պատ գա մա վոր ներ և այլն), քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան խմ բե րին և եր բեմ, ը ստ նպա տա կա հար մա րու թյան և հա տուկ ու-
շադ րու թյուն դարձ նե լով բո վան դա կու թյա նը, լրատ վա մի ջոց նե րին: Մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րին, ո րոնք մտա դիր են այ ցե լել նույն վայ րե րը, հար կա վոր 
է տե ղե կաց նել այ ցե րի հա մա պա տաս խան պլա նա վոր ման մա սին, և նրանք պետք է 
ի րենց այ ցե րը կա տա րեն փոխլ րաց նող կար գով (խու սա փե լով ան հար կի կրկ նօ րի նա-
կում ե րից), ար դեն հա վա քագվ րած փաս տերն ամ բող ջաց նե լով ի րենց սե փա կան տե-
սան կյու նից ու պատ կե րա ցում ե րից, ա պա հո վե լով կոնկ րետ խն դիր նե րի կամ մտա հո-
գու թյուն նե րի նկատ մամբ հետ վե րահս կո ղու թյու նը: Դրա նից բա ցի, ո րոշ դեպ քե րում, 
նրանք պետք է կա տա րեն հա մա տեղ այ ցեր:

Ինչ վե րա բե րում է մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րին, ո րոնք գոր ծում են 
գաղտ նի ու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա, ե րբ բա ցա հայ տում եր ու վերջ նար դյունք ներ 
փո խա նա կելն ան հնար է, մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մյուս մար մին նե րը պետք 
է, նվա զա գույ նը ջա նան խու սա փել հա մընկ նում ե րից կամ կրկ նօ րի նա կու մից:
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3.4. Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու  
հիմ ա կան սկզ բունք նե րը

ՉՎ ՆԱ ՍԵԼ 
Ի ՄԱ ՆԱԼ ՉԱ ՓՈ ՐՈ ՇԻՉ ՆԵ ՐԸ
 ՀԱՐ ԳԱՆՔ ՊԱՏ ԿԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ/ԱՆ ՁԱՆՑ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ
ՎՍ ՏԱ ՀԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ
 ԳԱՂՏ ՆԻ ՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՐ ԲԱՆ ԿԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՆ ԿՈՂՄ ՆԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ
 ԹԱ ՓԱՆ ՑԻ ԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում մշ տա դի տար կու մը պետք է 
ի րա կա նաց նել հիմ ա րար սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խան: Այս հա մա տեքս տում 
հիմ ա րար նշա նա կու թյուն ու նի այն, որ նրանք, ով քեր կա տա րում են նման այ ցեր, 
հաս կա նան, հի շեն և հար գեն ստորև թվարկ ված մի շարք հիմ ա րար է թի կա կան սկզ-
բունք ներ5:

Ա. ՉՎ ՆԱ ՍԵԼ
Հա ճախ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նե լիս շա հե րի բա խում է ծա գում տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու ան հրա ժեշ տու-
թյան և ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի ան վտան գու թյան միջև, օ րի նակ՝ 
ճն շա մի ջոց նե րի են թարկ վե լու վտան գը հար ցազ րույց տա լու հա վա նա կան թեկ նա ծու-
նե րի նկատ մամբ, կամ ոչ պատ շաճ հար ցազ րույ ցի հետ ևան քով հասց ված հո գե բա նա-
կան ու հու զա կան վա սը կամ տրավ ման: Մշ տա դի տարկ ման այ ցեր կա տա րե լիս միշտ 
գլ խա վորն ու ա ռաջ նա հեր թը պետք է լի նի հաս տա տու թյու նում ե րե խա նե րի ան վտան-
գու թյու նը: Այց կա տա րող մարմ ի կող մից ոչ մի գոր ծո ղու թյուն չպետք է վտան գի այն:

Բ. Ի ՄԱ ՆԱԼ ՉԱ ՓՈ ՐՈ ՇԻՉ ՆԵ ՐԸ
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է լավ տի րա պե տեն թե՛ ի րենց մշ-
տա դի տար կում կա տա րե լու ման դատ տվող, և թե՛ այ ցել վող հաս տա տու թյուն նե րում 
ան հրա ժեշտ վե րա բեր մունքն ու պայ ման նե րը սահ մա նող մի ջազ գային, տա րա - 
ծաշր ջա նային ու ազ գային չա փո րո շիչ նե րին:

5 Այս սկզբունքների համար ոգեշնչման աղբյուր են եղել գլխավորապես մոնիտորինգի 18 հիմական 
սկզբունքները, որոնք սահմանված են ՄԻԳՀԳ-ի «Մարդու իրավունքների մշտադիտարկման մասին ուսումական 
ձեռնարկ»ի Գլուխ V-ում (2001 թ.), Մասնագիտական ուսումական շարք թիվ 7, ՄԱԿ: Այս սկզբունքներն ավելի 
մանրամասն տե՛ս ԽԿԱ-ի (APT) «Կալանավայրերի մշտադիտարկում. Գործնական ուղեցույց»ում, (2004 թ.), էջ 
27-32:
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Գ. ՀԱՐ ԳԱՆՔ ՊԱՏ ԿԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ/ԱՆ ՁԱՆՑ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 
Այց կա տա րող մարմ ի դերն է ստու գել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի պահ պա նու մը պատ կան մար մին նե րի/ան ձանց կող մից, ի սկ սրան 
լա վա գույնս կա րե լի է հաս նել փո խա դարձ հար գան քի նվա զա գույն հիմք ստեղ ծե լու 
մի ջո ցով: Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է հար գեն պատ կան մար-
մին նե րի/ան ձանց գոր ծու նե ու թյու նը և տար բե րա կեն հի ե րար խիկ աս տի ճան ներն ու 
նրանց պար տա կա նու թյուն նե րը, որ պես զի կա րո ղա նան խն դիր նե րին հաս ցե ագ րել 
ճիշտ մա կար դակ:

 Փո խա դարձ հար գան քի այս դրս ևո րու մը չի նշա նա կում, որ պատ կան մար մին նե րը/
ան ձինք որ ևէ ազ դե ցու թյուն ու նեն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մի վրա, և ոչ 
մի դեպ քում այն չպետք է ան դրա դառ նա նրա ան կողմ ա կա լու թյան ու ա նա չա ռու թյան 
վրա:

Դ. ՎՍ ՏԱ ՀՈՒԹՅՈՒՆ
Վս տա հու թյու նը վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի հա ջող մշ տա դի տարկ ման հա մար, և 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք չպետք է տան այն պի սի խոս տում եր, որ 
չեն կա րո ղա նա լու կա տա րել: Ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լիս հատ կա պես 
կար ևոր է ա պա հո վել, որ ե րե խա ներն ի մա նան այն սահ ման նե րի մա սին, թե ին չի կա-
րող են հաս նել մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք, և որ տրա մադր ված ցան-
կա ցած տե ղե կու թյուն ա նա նուն է ու գաղտ նի:

Ե. ԳԱՂՏ ՆԻ ՈՒԹՅՈՒՆ
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է պահ պա նեն ի րենց ստա ցած տե-
ղե կու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյու նը, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում դա կա րող է լուրջ 
հետ ևանք ներ ու նե նալ թե՛ հար ցազ րույց տված ան ձի հա մար և թե՛ մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող ան ձի վս տա հե լի ու թյան ա ռու մով: Հա տուկ մի ջոց ներ պետք է ձեռ նար-
կել ար ձա նագ րած տե ղե կու թյուն նե րը, ի նչ պի սին հար ցազ րույց տված ան ձանց ի նք-
նու թյունն է, ա նա նուն պա հե լու հա մար, օ րի նակ՝ գաղտ նա նուն ներ օգ տա գոր ծե լու մի-
ջո ցով:

Զ. Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է գի տակ ցեն թե՛ ի րենց ի սկ ան-
վտան գու թյու նը, թե՛ նրանց ան վտան գու թյունն, ու մ հետ շփ ման մեջ են մտ նում, և թե՛ 
հաս տա տու թյան ան վտան գու թյու նը՝ որ պես ամ բող ջու թյուն:

Է. ՆՐ ԲԱՆ ԿԱ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լիս խիստ կար-
ևոր է, որ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք նր բան կատ լի նեն՝ ու շադ րու թյուն 
դարձ նեն ե րե խա նե րի հա վա նա կան տրավ մային, հո գե բա նա կան խան գար մա նը ու 
(կամ) փխ րու նու թյա նը, ի նչ պես նաև նրան, որ ո րոշ ի րա դար ձու թյուն ներ հի շե լը ե րե-
խա նե րի հա մար կա րող է ու նե նալ տրավ մա տիկ ազ դե ցու թյուն: Նրանք պետք է ի մա-
նան ե րե խա նե րի հետ հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի մա սին և վե րա պատ րաստ-
ված լի նեն դրանց կի րառ ման ա ռու մով:
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Ը. ԱՆ ԿՈՂՄ ՆԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է ար ձա նագ րեն ի րա կան փաս տեր 
և կազ մեն հիմ ար կու թյան մա սին օբյեկ տիվ է և հույ զե րից կամ կան խա կալ մտ քե րից 
զերծ զե կույց:

Թ. ԹԱ ՓԱՆ ՑԻ ԿՈՒԹՅՈՒՆ
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է հա մոզ ված լի նեն, որ պատ կան 
մար մին նե րը/ան ձինք գի տեն հաս տա տու թյու նում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու 
ի րենց մե թո դա բա նու թյան և լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կի մա սին: Մշ տա դի տար-
կում ի րա կա նաց նող ան ձանց աշ խա տան քը պետք է հան րայ նաց վի նրանց գրա վոր 
զե կույց նե րի և լրատ վա մի ջոց նե րին զգու շա վոր կեր պով օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով՝ հան-
րու թյանն ի րենց աշ խա տան քի մա սին տե ղե կաց նե լու և բա նա վե ճեր հրահ րե լու, քա-
ղա քա կա նու թյուն ներ մշա կե լու ու շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված քայ լեր սկ սե լու 
հա մար:
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3.5. Մշ տա դի տարկ ում ի րա կա նաց նե լու  
տար բեր կա ռու ցա կար գե րի ը նդ հա նուր  
նկա րագ րու թյուն
 Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա-
ցում կա րող են ներգ րավ ված լի նել տար բեր կազ մա կեր պու թյուն ներ կամ մար մին ներ: 
Յու րա քան չյուր կա ռու ցա կարգ կա րող է տար բեր տե սան կյուն, տես լա կան ու գոր ծառ-
նա կա նու թյուն ա պա հո վել, ի նչ պես նաև կա րող են փոխլ րաց նել մի մյանց՝ պայ մա նով, 
որ ար դյու նա վետ կեր պով հա ղոր դակց վեն և հա մա գոր ծակ ցեն:

 Գործ նա կա նում տես նում ե նք, որ հա ճախ մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման բազ մա-
թիվ կա ռու ցա կար գեր կան, սա կայն քչերն են նա խա տես ված կամ և ոչ մե կը նա խա-
տես ված չէ սոսկ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի մշ տա դի տարկ-
ման հա մար, կամ քչերն են կի րա ռում կամ ոչ մեկն էլ չի կի րա ռում ե րե խայի ի րա վունք-
նե րի վրա հիմ ված մո տե ցում կամ քչերն ու նեն կամ էլ ոչ մե կը չու նի հա տուկ բա ժին 
կամ գոր ծա կալ, ո րին հա տուկ հանձ նա րար ված է այդ աշ խա տան քը:

 Սա կայն ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա տուկ կար գա վի ճա կը պա հան-
ջում է նման ի րո ղու թյան մեջ հայտն ված ե րե խա նե րի ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րը, 
հա տուկ խո ցե լի ու թյու նը և ի րա վունք նե րի հնա րա վոր խախ տում ե րի վտան գա վո րու-
թյու նը հաշ վի առ նող կամ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ի նք նու րույն ու ա ռանձ նա-
հա տուկ կա ռույ ցի կամ գո յու թյուն ու նե ցող կա ռույ ցի ներ սում հա տուկ կար գա վո րում-
նե րի առ կա յու թյուն:

Ա. ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ
Ձ ևա վոր վել են ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու բո լոր վայ րե րը, այդ թվում՝ այն վայ րե րը, 
որ տեղ կա րող են լի նել ե րե խա ներ, այ ցե լե լու և ի րենց բա ցա հայ տում ե րի մա սին կա-
ռա վա րու թյուն նե րին զե կու ցե լու ման դա տով օ ժտ ված մի ջազ գային կա ռույց ներ:

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյուն. Խոշ տան գում ե րի և 
այլ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս-
տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման են թա կո-
մի տե (Խ ԿԵ)
ԽԴԿ ԿԱ-ի շր ջա նակ նե րում ձևա վոր ված ԽԿԵ-ն, կա րող է, ա ռանց շա հագր գիռ Կողմ 
պե տու թյան նախ նա կան լի ա զո րու թյան և ա ռանց իր այ ցե րի ծրագ րի մա սին նախ նա-
կան տե ղե կատ վու թյան տրա մադր ման կա նո նա վոր այ ցեր կա տա րել այն բո լոր վայ-
րեր, որ տեղ մար դիկ պահ վում են ա նա զա տու թյան մեջ:

Այ նու հետև, ԽԿԵ-ն գաղտ նի զե կույց, այդ թվում՝ հանձ նա րա րա կան ներ է ներ կա-
յաց նում շա հագր գիռ Կողմ պե տու թյա նը և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ԿԱՄ-ին: 
Գաղտ նի զե կույ ցը կա րող է հրա պա րակ վել պե տու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ: Հանձ-
նա րա րա կան նե րը պե տու թյան հա մար պար տա դիր բնույթ չու նեն, սա կայն պե տու-
թյուն նե րը պետք է ու սում ա սի րեն դրանք և ե րկ խո սու թյան մեջ մտ նեն դրանց ի րա-
կա նաց ման ա ռն չու թյամբ: Ե թե Կողմ պե տու թյու նը հրա ժար վում է հա մա գոր ծակ ցել, 
Խոշ տան գում ե րի դեմ պայ քա րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վը կա րող է հան դես գալ 
հան րային հայ տա րա րու թյամբ կամ հրա պա րա կել զե կույ ցը՝ ԽԿԵ-ի ա ռա ջար կով:
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Ինչ վե րա բե րում է 2006 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած ԽԴԿ ԿԱ-ին, ա պա այն վա վե-
րաց րած Կողմ պե տու թյուն նե րը նույն պես պետք է ստեղ ծեն ի րենց Կան խար գել ման 
ազ գային կա ռու ցա կար գե րը (ԿԱՄ)՝ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի մշ տա դի-
տար կու մը նա խա ձեռ նո ղա կան (պ րոակ տիվ) կան խար գե լիչ ման դա տով ի րա կա նաց-
նե լու հա մար:
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Խ ԿԵ-ն նաև ու նի Կողմ պե տու թյուն նե րին ԿԱՄ-եր ստեղ ծե լու մա սին խորհր դատ վու-
թյուն տա լու և ԽԴԿ ԿԱ-ի շր ջա նա կում ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու ըն-
թաց քում նրանց օ ժան դա կու թյուն ու ու սու ցում տրա մադ րե լու ման դատ:

Ժն ևյան կոն վեն ցի ա ներ. Կար միր խա չի մի ջազ գային կո մի տե 
(ԿԽՄԿ)
Ժն ևյան կոն վեն ցի ա նե րը ԿԽՄԿ-ին օժ տում են և՛ պա տե րազ մի գե րի նե րին, և՛ հա կա-
մար տու թյան ժա մա նակ բռն ված քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց, այդ թվում՝ ե րե խա նե-
րին, այ ցե լե լու ման դա տով: Նրանք այ ցե լում են նաև բռ նու թյան այլ ի րա վի ճակ նե րում 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող մարդ կանց: Ը ստ Կոն վեն ցի ա նե րի՝ ԿԽՄԿ-ն ու նի այ-
ցե լու թյան վայ րերն իր ցան կու թյամբ ը նտ րե լու լի ա կա տար ա զա տու թյուն և պետք է 
կա րո ղա նա ա նա զա տու թյան մեջ գտ նող նե րի հետ հար ցազ րույց վա րել ա ռանց վկա-
նե րի: Նման այ ցե րի տևո ղու թյունն ու հա ճա խա կա նու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փակ-
վել: Այ նու ա մե նայ նիվ, այ ցե րը, բա ցա ռիկ դեպ քե րում ու որ պես ժա մա նա կա վոր մի ջոց, 
կա րող են չթույ լատր վել՝ ռազ մա կան խիստ ան հրա ժեշ տու թյան նկա տա ռում ե րից ել-
նե լով: Նրանց այ ցի նպա տակն է ա պա հո վել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ան ձանց 
նկատ մամբ մարդ կային վե րա բեր մուն քը, կան խել բռ նու թյու նը և բա րե լա վել պայ ման-
նե րը:

Բ. ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ
 Կան նաև Եվ րո պայի խորհր դի կող մից ստեղծ ված տա րա ծաշր ջա նային կա ռույց ներ, 
ո րոնք ու նեն ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր այ ցե լե լու և ի րենց բա ցա հայ տում-
նե րի մա սին կա ռա վա րու թյուն նե րին զե կու ցե լու ման դատ:

 Խոշ տան գում ե րի և ան մարդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման  
եվ րո պա կան կո մի տե (ԽԿԿ)
ԽԿԿ-ն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ա ռա ջին մի ջազ գային կա ռույցն է, ո րը 
ստեղծ վել է հատ կա պես կան խար գե լիչ այ ցեր կա տա րե լու հա մար: Կողմ պե տու թյուն-
նե րի կող մից կոն վեն ցի ան վա վե րաց նե լուն պես ԽԿԿ-ն ու նե ցել է Եվ րո պայի խորհր դի 
ան դամ պե տու թյուն նե րի շր ջա նա կում չա փա հաս նե րին կամ ե րե խա նե րին ա նա զա-
տու թյան մեջ պա հե լու ցան կա ցած տե սա կի վայ րե րը ցան կա ցած պա հի ան սահ մա նա-
փակ քա նա կով ա նար գել մուտ քի ի րա վունք:

 Կո մի տեն կա րող է հար ցազ րույց վա րել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ցան կա ցած 
ան ձի կամ ի րենց տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու ու նակ այլ ան ձանց հետ: ԽԿԿ-ն 
կա րող է կա տա րել պար բե րա կան և ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան (ad hoc) (այ սինքն, « հան-
գա մանք նե րի թե լադ րան քով») այ ցեր:
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Յու րա քան չյուր այ ցից հե տո հա մա պա տաս խան Պե տու թյանն ու ղարկ վում է ԽԿԿ-ի 
բա ցա հայ տում երն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը պա րու նա կող զե կույ ցը, ո րին տվյալ պե-
տու թյու նը պետք է տա ման րա մասն պա տաս խան: Այ ցե րը հիմ ված են ԽԿԿ-ի չա-
փո րո շիչ նե րի վրա, ո րոնք նե րա ռում են հա տուկ բա ժին ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ան չա փա հաս նե րի մա սին6: Թե՛ զե կույ ցը և թե՛ պա տաս խա նը պահ վում են գաղտ նի, 
մինչև պե տու թյու նը ո րո շում է հրա պա րակ ման թույլտ վու թյուն տալ:

Եվ րո պայի խորհր դի Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տար 
Իր ման դա տի շր ջա նա կում Հանձ նա կա տարն այ ցե լում է բո լոր ան դամ պե տու թյուն-
ներ՝ մար դու ի րա վունք նե րի հետ կապ ված ի րա վի ճա կը մշ տա դի տար կե լու և գնա հա-
տե լու նպա տա կով: Նման այ ցե րի ըն թաց քում նա հան դի պում եր է ու նե նում կա ռա վա-
րու թյան, Ազ գային ժո ղո վի, դա տա կան իշ խա նու թյան, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան և մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային կա ռույց նե րի բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հետ: Նա նաև զրու ցում է մար դու ի րա վունք նե րի հետ կապ ված մտա հո գու-
թյուն ներ ու նե ցող սո վո րա կան մարդ կանց հետ և այ ցե լում է մար դու ի րա վունք նե րին 
ա ռնչ վող վայ րեր, այդ թվում՝ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ ներ, հո գե բու ժա կան 
հի վան դա նոց ներ, ա պաս տան հայ ցող նե րի կենտ րոն ներ, դպ րոց ներ և այլն:

Այ ցե րից հե տո տվյալ ե րկ րի իշ խա նու թյուն նե րին կա րող է հաս ցե ագր վել մար դու ի րա-
վունք նե րի հետ կապ ված ի րա վի ճա կի գնա հա տա կա նը և օ րենսդ րու թյան և պրակ տի-
կայի մեջ տեղ գտած թե րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լուն ու ղղ ված ա ռա ջար կու թյուն ներ 
պա րու նա կող զե կույց կամ նա մակ:

 Հանձ նա կա տա րը նաև կա տա րում է Եվ րո պա յում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան հա մար ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նե ցող հիմ ախն դիր նե րի վե րա բե-
րյալ թե մա տիկ աշ խա տանք: Նա խորհր դատ վու թյուն և տե ղե կատ վու թյուն է տա լիս 
մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի կան խար գել ման վե րա բե րյալ և հրա պա րա-
կում կար ծիք ներ, փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու ներ և զե կույց ներ: Մաս նա վո րա պես, 
նա հրա տա րա կել է «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին» դիր քո րո շու մային փաս տա-
թուղթ (2010 թ.), Ե րե խա նե րի ու ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան հար ցե րի 
(2009 թ.) և Երե խա նե րի ու մարմ ա կան պատ ժի (2008 թ.) վե րա բե րյալ փաս տաթղ-
թե րի եր կու ժո ղո վա ծու:7

Գ. ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ 
Ի վեր ջո, գո յու թյուն ու նեն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ազ գային մար մին ներ, 
ո րոնց փոխլ րաց նում են մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մի ջազ գային ու տա րա-
ծաշր ջա նային մար մին նե րին: Ստորև ներ կա յաց վում է մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նող ազ գային մար մին նե րի տար բեր տե սակ նե րի ոչ ամ բող ջա կան ցան կը, ո րոնք 
հատ կո րոշ վել են «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը ճա ղե րից այն կողմ» ծրագ րի շր ջա-
նա կում կա տար ված ազ գային հե տա զո տու թյան մի ջո ցով:

6 1998 թ. ԽԿԿ-ի գործունեության մասին 9-րդ Ընդհանուր զեկույց, 2015 թ. 24-րդ Ընդհանուր զեկույց
7 Եվրոպայի խորհրդի Մարդու իրավունքների հանձնակատար, «Երեխաների իրավունքների մասին 
դիրքորոշումերը» (CommDH/Position Paper (2010)1), Ստրասբուրգ, մայիսի 3, 2010 թ., «Երեխաները և 
անչափահասների արդարադատությունը. բարելավումերին ուղղված առաջարկություններ» (2009 թ.), 
Երեխաները և մարմական պատիժը. «Ծեծի չենթարկվելու իրավունքը նույնպես երեխաների իրավունք է» (2008 
թ.)
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Օ րեն քով սահ ման ված մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին-
ներ
Ս րանք մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող այն մար մին ներն են, ո րոնց պար տա կա-
նու թյուն ներն ու գոր ծա ռույթ նե րը սահ ման ված են օ րեն քով: Նրանց ան կա խու թյու նը 
ե րաշ խա վո րե լու հա մար նրանք պետք է ստեղծ վեն Ազ գային ժո ղո վի կող մից և պետք է 
հաշ վե տու լի նեն Ազ գային ժո ղո վին՝ վեր ջի նիս հրա պա րա կային զե կույց ներ կա յաց նե-
լով: Օ րենսդ րո րեն նրանց հա մար պետք է ա նար գել մուտք ա պա հով վի ե րե խա նե րին 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ցան կա ցած վայ ր և սահ ման վի իշ խա նու թյուն նե րին զե-
կույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ո րում սահ ման ված ա ռա ջար կու թյուն նե-
րի հի ման վրա էլ իշ խա նու թյուն նե րը պետք է հե տա գա գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կեն:

ԽԴԿ ԿԱ-ի շր ջա նա կում ստեղծ ված ԿԱՄ-ե ր
 ԿԱՄ-ե րն ան կախ ար տա քին մար մին ներ են (գո յու թյուն ու նե ցող կամ ստեղծ վե լիք), 
ո րոնք կա րող են չհայ տա րար ված այ ցեր կա տա րել բո լոր վայ րեր, որ տեղ մար դիկ, այդ 
թվում՝ ե րե խա նե րը, գտն վում են ա նա զա տու թյան մեջ, և պետք է պատ րաս տեն զե-
կույց ներ՝ նե րա ռյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ ու հետ ևեն դրանց ի րա կա նաց մա նը:

 Կողմ պե տու թյուն ներն ա զատ են ը նտ րե լու այն պի սի մար մին, ո րը լա վա գույնս հա-
մա պա տաս խա նում է ի րենց կոնկ րետ ի րա վա կան հա մա տեքս տին (օր.՝ մար դու ի րա-
վունք նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան, խորհր դա-
րա նա կան հանձ նա ժո ղով, ՀԿ և այլն), և ո րո շե լու՝ ա րդյոք ԿԱՄ-ը պետք է լի նի ե զա կի 
մար մին, թե, օ րի նակ, պետք է ձևա վո րի մի քա նի կա ռույ ցից ու հանձ նա ժո ղո վից բաղ-
կա ցած հա մա կարգ՝ հիմ վե լով, օ րի նակ, ա ռա ջադ րան քի տա րա ծաշր ջա նային կամ 
թե մա տիկ բա ժան ման վրա:

Խ ԿԵ-ն ըն դու նել է (2010թ.) Կան խար գել ման ազ գային կա ռու ցա կար գե րի մա սին ու-
ղե ցույց ներ, «որ պես զի լրա ցու ցիչ հս տա կու թյուն մտց նի ԿԱՄե րի ստեղծ ման ու գոր
ծարկ ման ա ռն չու թյամբ ԽԿԵի ա կն կա լիք նե րի ա ռու մով», ի նչ պես նաև ԿԱՄ-ե րի ի նք-
նագ նա հատ ման վեր լու ծա կան գոր ծիք:

 Ե րե խա նե րի հար ցե րի հանձ նա կա տար / Մար դու  ի րա վունք նե րի 
պաշտ պան / Մար դու ի րա վունք նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն-
ներ (ՄԻ ԱՀ-ներ) 
Այս մար մին ներն ու նեն ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քը խթա նե լու, 
պաշտ պա նե լու և գնա հա տե լու շատ լայն ման դատ, այդ թվում՝ ե րե խա նե րին ա նա-
զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու և ա նա զա-
տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րից խնդ րանք ներ ու բո ղոք ներ ստա նա լու և դրանք 
ու սում ա սի րե լու` օ րեն քով սահ ման ված ի րա վունք:

Ն րանց այ ցե րի խո րու թյունն ու հա ճա խա կա նու թյու նը, սա կայն, կա րող են տար բեր 
լի նել: Ա վե լին, ե րե խա նե րին պա հե լու հաս տա տու թյուն նե րի մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նե լը նրանց բազ մա թիվ պար տա կա նու թյուն նե րից ըն դա մե նը մեկն է:

Ար դյուն քում, պա հանջ վող ժա մա նա կը, հա մա պա տաս խան մարդ կային, նյու թա կան 
ու ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րը ոչ միշտ են ու ղղ վում, ի նչ պես նաև այ ցե րի ան հրա ժեշտ 
պար բե րա կա նու թյու նը ոչ միշտ է նա խա տես ված լի նում այն ե րե խա նե րին ա նա զա-
տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում մշ տա դի տարկ ման ա ռա քե լու թյան ի րա կա նաց մա նը: 
Նաև, նման վայ րեր այ ցե րը հա ճախ ձեռ նարկ վում են կոնկ րետ մե ղադ րա կան հայ տա-
րա րու թյուն ներ ու սում ա սի րե լու և ա ռան ձին բո ղոք ու սում ա սի րե լու և ոչ թե ա նա զա-
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տու թյան մեջ պա հե լու ը նդ հա նուր պայ ման նե րը կան խար գե լիչ ձևով մշ տա դի տար կե-
լու և գնա հա տե լու հա մար:

 Կախ ված ի րա վի ճա կից՝ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան նե րի և մար դու ի րա վունք-
նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն նե րի շա հա վետ հատ կա նիշ նե րից են.

Ան կախ և ար տա քին մար մին լի նե լը,
Լայն ման դա տը,
Ե րե խա նե րին հատ կաց վող հա տուկ ու շադ րու թյու նը,
Հա սա նե լի ու թյու նը,
Չհայ տա րար ված այ ցեր կա տա րե լու կա րո ղու թյու նը և ու սում ա սի րու թյուն կա-
տա րե լու լայն լի ա զո րու թյուն նե րը,
Հրա պա րա կային հա ղոր դու մը Ազ գային ժո ղո վին (տա րե կան և (կամ) թե մա-
տիկ),
Ազ դե ցիկ ա ռա ջար կու թյուն նե րը,
Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը այլ ա ռանց քային դե րա կա տար նե րի հետ:

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող հա տուկ մար մին ներ 
Ո րոշ ե րկր նե րում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող հա տուկ մար մին նե րը ստեղծ վել 
են կոնկ րետ նա խա րա րու թյան են թա կա յու թյան տակ (օր.՝ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ-
նարկ նե րում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող կո մի տե, ոս տի կա նու թյան նկատ մամբ 
հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող տես չա կան հանձ նա ժո ղով) կամ Ազ գային ժո ղո վի են-
թա կա յու թյամբ, բայց ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու կոնկ րետ հաս տա տու թյուն նե րի 
հա մար նա խա տես ված (օր.՝ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն ներ, ի միգ րա ցի ոն կա-
ռույց ներ):

Այս կո մի տե ներն ու հանձ նա ժո ղով երն ի րա վա բա նո րեն ձևա վոր վել են որ պես մշ տա-
դի տար կում ի րա կա նաց նող ար տա քին կա ռու ցա կար գեր: Սա կայն նրանց ան դամ ե րը 
սո վո րա բար նշա նակ վում են հա մա պա տաս խան նա խա րա րի կող մից:

Ն ման մար մին նե րը կա րող են բաղ կա ցած լի նել պաշ տո նա տար ան ձան ցից, ան կախ 
քա ղա քա ցի ա կան ան ձան ցից, ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից ու փոր ձա գետ նե րից 
(դա տա վոր ներ, ի րա վա բան ներ, բժշ կա կան փոր ձա գետ ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա-
տող ներ, և այլն): Այս մար մին նե րի ը նդ հա նուր ա ռա քե լու թյունն ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու վայ րե րի (օր.՝ քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ ներ կամ ձեր բա կալ ված նե րին 
պա հե լու վայ րեր) ան կախ վե րահս կո ղու թյունն է և ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ան-
ձանց (այդ թվում՝ ե րե խա նե րի) նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի մշ տա դի տար կու մը: Դրա-
նից բա ցի՝ նրանք հա ճախ ու նե նում են հաս տա տու թյան հա մար պա տաս խա նա տու 
նա խա րա րու թյա նը օ րենսդ րու թյան կամ կար գե րի ու կա նո նա կար գե րի ան հրա ժեշտ 
բա րե լավ ման վե րա բե րյալ խորհր դատ վու թյուն տա լու ման դատ:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա ցում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան կող մից 
Ո րոշ ե րկր նե րում քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն ներն ու նեն 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր պար բե րա կան այ ցեր կա տա րե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ լի ա զո րու թյուն/ հա վա տար մագ րում:

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը սո վո-
րա բար բնու թագր վում է իշ խա նու թյուն նե րից ու թի մի ան դամ ե րից բարձր աս տի ճա-
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նի ան կա խու թյամբ: Սա կայն, մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու հա մար ի րա վա կան 
հիմ քը հա ճախ կա րող է թույլ լի նել՝ հիմ վե լով մեկ կամ մի քա նի նա խա րա րու թյուն-
նե րի կամ նա խա րար նե րի հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի վրա: Այս դեպ քում քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը կա րող 
է կախ ված լի նել իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կան կամ քից: Ար դյուն քում, մի շարք 
հան գա մանք նե րում ո րոշ ՀԿ-ներ կա րող են չու նե նալ մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում 
ու սում ա սի րու թյուն կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր լի ա զո րու թյուն նե րը և 
չկա րո ղա նան, ան հրա ժեշտ մա կար դա կի ան կա խու թյուն դրս ևո րե լով, ա զատ զե կու-
ցել ի րենց բա ցա հայ տում ե րի մա սին: Մեկ այլ դժ վա րու թյուն, որ կա րող է խո չըն դո-
տել նրանց աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյա նը, կա րող է լի նել նրանց ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի սա կա վու թյու նը, օ րի նակ՝ ճա նա պար հա ծախ սի կամ մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող ան ձանց վճար նե րի մա սին հո գա լու ա ռու մով: Այ նու ա մե նայ նիվ, այս 
խո չըն դո տը կա րե լի է հաղ թա հա րել հա մա գոր ծակ ցու թյան հար թակ ներ ստեղ ծե լով՝ 
սերտ փոխ ներ գոր ծու թյուն ձևա վո րե լու և կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև մշ տա դի-
տարկ ման ա ռա ջադ րանք նե րը (և պա հանջ վող ռե սուրս նե րը) բա ժա նե լու մի ջո ցով:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա ցում դա տա կան իշ խա նու թյան կող-
մից
 Դա տա վոր նե րը հա ճախ ու նեն հաս տա տու թյուն նե րը վե րահս կե լու ֆոր մալ դեր՝ ա նա-
զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր այ ցե լե լու և այն տե ղի պայ ման նե րը ստու գե լու, նշա-
նակ ված մի ջոց նե րի ի րա կա նաց մա նը հետ ևե լու և ե րե խա նե րի բո ղոք նե րը լսե լու մի-
ջո ցով: Նման մշ տա դի տար կու մը լա վա գույն ար դյունք է ու նե նում, ե րբ դա տա վոր նե րը 
կա րո ղա նում են հա մա պա տաս խան ժա մա նակ ու ռե սուրս ներ հատ կաց նել ի րենց աշ-
խա տան քի այս մա սին: Ո րոշ ե րկր նե րում կա հա տուկ դա տա վոր, ո րը պա տաս խա-
նա տու է ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի պայ ման նե րի վե րահս-
կո ղու թյան հա մար: Ա ռան ձին գոր ծեր քն նե լու մի ջո ցով ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու 
վայ րե րի մա սին ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը կա րող են նպաս տել, որ նրանք ա վե լի շատ 
ու շադ րու թյուն դարձ նեն ա զա տազրկ ման ը նդ հա նուր պայ ման նե րին ու կա նո նա կար-
գին և ի րենց բա ցա հայ տում ե րի մա սին զե կու ցեն պատ կան մար մին նե րին: Ի նչ վե րա-
բե րում է ե րե խա նե րին, նրանք սո վո րա բար ճա նա չում են դա տա վո րին, և ու սում ա սի-
րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ե րե խա նե րի ըն կալ մամբ նրանք ազ դե ցիկ են:

 Խորհր դա րա նա կան ստու գայ ցեր 
Երկր նե րի մեծ մա սում ը նտր ված (ԵՄ կամ ազ գային) պատ գա մա վոր նե րը, որ պես 
գոր ծա դի րի գոր ծու նե ությու նը հան գա մա նո րեն ու սում ա սի րե լու ի րենց գոր ծա ռույ թի 
մաս, ի րա վունք ու նեն այ ցե լե լու ցան կա ցած վայր, որ տեղ մար դիկ, այդ թվում՝ ե րե-
խա նե րը, զրկ ված են ա զա տու թյու նից: Նրանց դի տար կում ե րը, բա ցա հայ տում երն 
ու ա ռա ջար կու թյուն ներն ամ փո փող զե կույց նե րը սո վո րա բար ներ կա յաց վում են բաց 
նիս տե րին: Որ պես ի րենց օ րենսդ րա կան գոր ծա ռույ թի մաս՝ նրանք կա րող են նաև 
ի րենց այ ցից կա տա րած եզ րա հան գում երն օգ տա գոր ծել օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու-
թյան ըն թաց քում:

 Փաս տա բան ներ
 Փաս տա բան նե րը կա րող են հան դես գալ ոչ ֆոր մալ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց-
նո ղի դե րում, ե րբ ի րաց նում են ի րենց վս տա հորդ նե րին այ ցե լե լու ի րա վուն քը, վս տա-
հոր դի կող մից ցան կա ցած ժա մա նակ ան վճար հի մունք նե րով և ա ռանց սահ մա նա-
փակ ման ի րենց հետ կապ հաս տա տե լու ի րա վուն քը, ի րենց վս տա հոր դի նկատ մամբ 
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կի րառ ված հար կադ րան քի մի ջոց նե րի մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու և այդ հան գա-
մանք նե րում նրանք օգ նե լու ի րա վուն քը և այլն:

 Փաս տա բան նե րի կող մից ոչ ֆոր մալ մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը լա վա գույնս 
գոր ծում է այն դեպ քում, ե րբ դրան հատ կաց վում է հա մա պա տաս խան ու շադ րու թյուն, 
ժա մա նակ և ռե սուրս ներ: Դա չա փա զանց ար դյու նա վետ է դառ նում, ե րբ փաս տա-
բան ներն ի րենց բա ցա հայ տում ե րի մա սին, ո րոնք փաս տա բա նա կան գաղտ նիք 
չեն հան դի սա նում, հայտ նում են մի ջամ տե լու և մե ղադ րա կան հայ տա րա րու թյուն նե-
րի ա ռն չու թյամբ հե տա գա քայ լեր ձեռ նար կե լու լի ա զո րու թյուն ու նե ցող ա ռանց քային 
հաս ցե ա տե րե րին կամ ծա ռա յու թյուն նե րին 

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րը, ո րոնք կա տա րում են կա նո նա վոր 
մշ տա դի տարկ ման այ ցեր (օ րի նակ՝ ԿԱՄ-ե րը կամ ի րա վունք նե րի պաշտ պան նե րը) 
պետք է որ պես լավ գոր ծե լա կերպ ի րենց մա սին հայտ նեն փաս տա բան նե րին՝ ի րենց 
միջև տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նակ ման ար դյու նա վետ հա ղոր դակց ման ու ղի ստեղ-
ծե լու հա մար:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա ցում բազ մա թիվ գոր ծա կա լու թյուն-
նե րի կող մից
 Բազ մա թիվ ե րկր ներ ու նեն ոչ թե մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող սոսկ մեկ մար մին, 
այլ մի շարք կազ մա կեր պու թյուն ներ ու գոր ծա կա լու թյուն ներ, ո րոնք կա տա րում են 
այս դե րը՝ աշ խա տե լով մի ա սին, որ պես զի հա մա պար փակ հս կո ղու թյուն ա պա հո վեն 
ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի նկատ մամբ: Սա հատ կա պես 
վե րա բե րում է փոքր պե տու թյուն նե րին (օ րի նակ՝ Լյուք սեմ բուր գին), որ տեղ խթան վում 
է մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու այս մո դե լը: Բազ մա թիվ գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
կող մից մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման դեպ քում այս կա ռույց նե րի միջև հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը ոչ մի այն ար ժե քա վոր ներդ րում է, այլև հիմ ա րար նշա նա կու թյուն 
ու նի նրանց ա ռա քե լու թյան ար դյու նա վե տու թյան հա մար:
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4. ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՈՒՄ  
Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ  
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող յու րա քան չյուր մար մին պետք է մշա կի հս տակ մե-
թո դա բա նու թյուն՝ իր այցն ար դյու նա վետ կեր պով կա տա րե լու և ե րե խա նե րի ի րա-
վունք նե րի հա մար պա հանջ վող չա փո րո շիչ նե րը բա վա րա րե լու հա մար:

Մշ տա դի տարկու մ ի րա կա նաց նելու մե թո դա բա նու թյու նը պետք է հիմ ված լի նի  
հետ ևյալ տար րե րի վրա.

մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի ման դա տի շր ջա նա կը,
այն նպա տակ նե րը, ո րոնց պետք է հաս նել, 
իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը, 
առ կա և ան հրա ժեշտ, նյու թա կան, ֆի նան սա կան ու մարդ կային ռե սուրս նե րը,
ար դյու նա վետ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նե լու չա փո րո շիչ նե րը 
 Տե՛ս Բա ժին 3.3., էջ 32, 
այն հիմ ա կան սկզ բունք նե րը, ո րոնք պետք է հար գել մշ տա դի տար կում ի րա-
կա նաց նե լիս  Տե՛ս Բա ժին 3.4., էջ 37,

բո լոր վե րա բե րե լի չա փո րո շիչ ներն ու ե րե խա նե րին վե րա բե րող ցու ցիչ նե րը 
 Տե՛ս Բա ժին 5., էջ 93:

Մշ տա դի տար կու մը նե րա ռում է ե րեք ան հրա ժեշտ փուլ, ո րոն ցից ոչ մե կը չի կա րե լի 
ան տե սել.

Այ ցի նա խա պատ րաս տու թյուն (նա խա պես) –  Տե՛ս Բա ժին 4.2., էջ 60

Այ ցի ի րա կա նա ցում (ըն թաց քում) –  Տե՛ս Բա ժին 4.3., էջ 67

Այ ցին հետ ևող գոր ծո ղու թյուն ներ (հե տո) –  Տե՛ս Բա ժին 4.4., էջ 83
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4.1. Մշ տա դի տարկ ման ռազ մա վա րու թյան 
մշա կու մը 

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ  
ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ ՀԱՍ ԿԱ ՆԱ ԼԸ
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ՀՍ ՏԱԿ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ  
ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՑՈՒՅ ՑԻ  
ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ 
ԱՅ ՑԵ ԼԵ ԼՈՒ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  
ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ԱՅ ՑԵ ՐԻ ԲՆՈՒՅ ԹԻ, ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  
ՀԱ ՃԱ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ԹԻ ՄԻ ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Է ԹԻ ԿԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆՆ 
ՈՒ ՂՂ ՎԱԾ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒՄ 
ԱՅ ՑԵՐ ԿԱ ՏԱ ՐՈՂ ԱՅԼ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՁԵՌՔ ԲԵ ՐՈՒՄ, ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ  
ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող յու րա քան չյուր մար մին պետք է մշա կի մշ տա դի-
տարկ ում ի րա կա նաց նելու ռազ մա վա րու թյուն:

 Հենց սկզ բից մշ տա դի տարկու մ ի րա կա նաց նելու ռազ մա վա րու թյու նը իր նպա տակ նե-
րի կենտ րո նում պետք է դնի ե րե խային, նրա ի րա վունք նե րը, կա րիք ներն ու ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը:

Ա. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ  
Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ ՀԱՍ ԿԱ ՆԱ ԼԸ 
Որ պես զի պատ կե րա ցում կազ մեն այն ը նդ հա նուր հա մա տեքս տի մա սին, ո րում տե ղի 
է ու նե նում ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը, մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց-
նող ան ձինք պետք է կա տա րեն հե տա զո տու թյուն՝ տվյալ պե տու թյան ե րե խա նե րին 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ի րա վա կան, սո ցի ա լա կան ու քա ղա քա կան հա մա-
տեքս տի մա սին բո լոր առ կա տե ղե կու թյուն նե րը և հար ցի վե րա բե րյալ առ կա ա մե նա-
թարմ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը հա վա քե լու հա մար:

 Կար ևոր տար րեր, որ ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ.

 Մի ջազ գային (ի րա վա կան) շր ջա նա կը, ո րը բաղ կա ցած է՝ ե րե խա նե րին ա նա-
զա տու թյան մեջ պա հե լու ա ռու մով տվյալ պե տու թյան կող մից վա վե րաց ված 
մի ջազ գային փաս տաթղ թե րից  Տե՛ս Բա ժին 1.2., էջ17, Կոն վեն ցի ա նե րով նա-
խա տես ված մի ջազ գային կա ռույց նե րի ներ կա յաց րած հանձ նա րա րա կան նե-
րից, ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր մեկ-
նա բա նու թյուն նե րից կամ եզ րա կա ցու թյուն նե րից, ԽԿԿ-ի չա փո րո շիչ նե րից ու 
զե կույց նե րից, ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե պային ի րա վուն քից  Տե՛ս Բա ժին 4.1. / Ը., էջ 58 
և Հա վել ված 4., էջ 162,
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4

Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ազ գային ի րա վա կան շր ջա նա-
կը (ո ՞ւմ կա րե լի է զր կել ա զա տու թյու նից, ո ՞ր տա րի քում, ի ՞նչ պատ ճա ռով, ո ՞ւմ 
կող մից, ի նչ պի սի՞ հաս տա տու թյուն(ներ)ում, որ քա՞ն ժա մա նա կով, և այլն)  Տե՛ս 
Բա ժին 2.1., էջ 23, 
Երկ րում ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու քա ղա քա կա նու թյանն 
ա ռնչ վող ու ղե ցույց նե րը և այս ո լոր տում վեր ջին շր ջա նում մշակ ված քա ղա-
քա կա նու թյուն նե րը,
Ու սում ա սի րել տե ղա կան կամ ազ գային կա նո նա կար գե րի, ու ղե ցույց նե րի, 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի միջև հնա րա վոր 
ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րը,
Այն տա րաբ նույթ վայ րե րը, որ տեղ ե րե խա նե րը կա րող են զրկ ված լի նել 
ա զա տու թյու նից, այդ վայ րե րի գոր ծու նե ու թյու նը կա նո նա կար գող կար գերն ու 
կա նո նա կար գե րը, այդ հաս տա տու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու մար-
մին նե րը, նրանց կա րո ղու թյուն նե րը, նրանց ռե ժի մը, այս վայ րե րում ա նա զա-
տու թյան մեջ գտ վող ե րե խա նե րի կար գա վի ճակն ու տար բեր խմ բե րը և այլն,
Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու տա րաբ նույթ վայ րե րում մշ-
տա դի տար կում ի րա կա նաց նող տար բեր կա ռույց նե րը, նրանց ման դա տը, 
լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը, կազ մը, վեր ջին այ ցի ամ սա թի վը, վեր ջին զե-
կույց նե րի ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը  Տե՛ս Բա ժին 3.5., էջ 40,
Տե ղե կու թյուն ներ պրակ տի կայի և կոնկ րետ մի ջա դե պե րի մա սին (հե տա զո-
տու թյուն, լրատ վա մի ջոց ներ):

Բ. ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ  
ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ 
Ել նե լով ի րենց ման դա տից և ի րենց գոր ծա ռույ թի հիմ ա վո րու մից՝ մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րը պետք է սահ մա նեն ի րենց այ ցե րի հս տակ նպա տակ-
ներն ու խն դիր նե րը:

Ընդ հան րա պես, պայ մա նա վոր ված Ղե կա վար սկզ բունք նե րի (Ե ԻԿ, Հոդ ված 37) այն 
պա հան ջով, որ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը պետք է լի նի ծայ րա հեղ 
մի ջոց, ո րը կա րող է տե ղի ու նե նալ մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում և հնա րա վո րինս 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծով՝ ցու ցա բե րե լով պատ շաճ հար գանք ե րե խայի լա վա-
գույն շա հի նկատ մամբ, և ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի մշ-
տա դի տարկ ման նպա տակ նե րը կա րող են լի նել.

Ե րաշ խա վո րել, որ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը ի կա տար 
ած վի մի ջազ գային, տա րա ծաշր ջա նային ու ազ գային չա փո րո շիչ նե րով ե րե-
խա նե րին տր ված բո լոր ի րա վունք նե րին հա մա հունչ և այն պի սի պայ ման-
նե րում, որ տեղ հարգ վում է մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը, ա պա հով-
վում է ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան ու մտա վոր ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը,
Ե րաշ խա վո րել, որ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հետ կապ-
ված նպա տակ նե րին, մաս նա վո րա պես, նրանց կրթ մա նը, վե րա կանգն մա նը 
և հա սա րա կու թյան մեջ վե րաին տեգր մա նը, հե տա մուտ լի նեն ար դյու նա վետ 
կեր պով, և որ հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան ու մարդ կային ռե սուրս ներ 
հատ կաց վեն ի նչ պես այդ նպա տակ նե րի, այն պես էլ ա զատ վե լուց հե տո տրա-
մադր վող խնամ քի և օ ժան դա կու թյան ի րա կա նաց մա նը,
Ե րաշ խա վո րել, որ ի րա վունք նե րի խախտ ման կամ չա րա շահ ման դեպ քում 
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ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րին ար դյու նա վետ կեր պով հա սա նե լի 
լի նեն ի րա վա կան օգ նու թյունն ու բո ղո քարկ ման գոր ծուն կա ռու ցա կար գե-
րը,
Ե րաշ խա վո րել և ամ րապն դել ե րե խայի մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քի ի րա-
կա նա ցու մը՝ ի րեն ա ռնչ վող բո լոր հար ցե րի վե րա բե րյալ իր տե սա կետ ներն ար-
տա հայ տե լու ի րա վուն քի կեն սա գոր ծու մը, և որ այդ տե սա կետ նե րը լսե լի լի նեն 
և հաշ վի ա ռն վեն՝ ե րե խայի տա րի քին ու հա սու նու թյա նը հա մա պա տաս խան:

Իր նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը սահ մա նե լիս մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող յու-
րա քան չյուր մար մին դրանց կյան քի կո չե լու նկատ մամբ պետք է ի րա տե սա կան մո-
տե ցում դրս ևո րի:

Գ. ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ-
ՑՈՒՅ ՑԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ
Մշ տա դի տարկ ման ծրագ րի ժա մա նա կա ցույ ցը պետք է հիմ ված լի նի հետ ևյալ տար-
րե րի վրա.

մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի ման դա տի տևո ղու թյու նը,
մշ տա դի տարկ ման ամ բող ջա կան ցիկ լի ի րա կա նաց ման հա մար պա հանջ վող 
ժա մա նա կը (այ ցի նա խա պատ րաս տու թյուն - ի րա կա նա ցում – հե տա գա քայ-
լեր),
հնա րա վո րու թյան դեպ քում, այ ցե րի պար բե րա կա նու թյու նը –  Տե՛ս Բա ժին 
3.3., էջ 32,
չհայ տա րար ված և (կամ) ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան (ad hoc) այ ցեր պլա նա վո-
րե լու կա րո ղու թյու նը:

Դ. ԱՅ ՑԵ ԼԵ ԼՈՒ ՆՊԱ ՏԱ ԿՈՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐԵ ՐԻ Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մինչև այ ցե լու թյան վայ րի ա ռաջ նա հեր թու թյա ն ո րո շու մը՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նող յու րա քան չյուր մար մին պետք է կա տա րի ե րե խա նե րին ա զա տու թյու նից 
զրկ ման՝ իր մի ջամ տու թյան շր ջա նա կում գտն վող վայ րե րի ամ բող ջա կան ու թար-
մաց ված քար տե զագ րում և հա վա քի այս վայ րե րի վե րա բե րյալ բո լոր օգ տա կար 
տե ղե կու թյուն նե րը Տե՛ս Բա ժին 2., էջ 23 և Բա ժին 4.1. / Ա., էջ 48:

 Հաս տա տու թյուն ներ կա տար վե լիք այ ցե րի հեր թա կա նու թյունն այ նու հետև կախ ված 
կլի նի մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի սահ մա նած կոնկ րետ նպա տակ նե-
րից:

 Հետ ևյալ (ոչ ամ բող ջա կան) չա փա նիշ նե րը ա ռան ձին կամ ամ բող ջու թյան մեջ վերց-
ված, կա րող են օգ նել մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ին՝ ու շադ րու թյան են-
թա կա տար բեր վայ րե րի ը նտ րու թյան գոր ծում.

(Հա վա նա կան կամ ի րա կան) ռիս կը, ո րին են թարկ վում են ե րե-
խա նե րը.

Ոս տի կա նու թյան կող մից ա զա տու թյու նից զրկ վե լը (ձեր բա կա լու թյան ժա մա-
նակ, փո խադր ման կամ հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում),
Նախ նա կան կա լան քի մե կու սա րան նե րը կամ ան չա փա հաս նե րի քրե ա կա տա-
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րո ղա կան հիմ ար կը,
Հաս տա տու թյուն ներ, որ տեղ ե րե խա նե րը պահ վում են մե ծա հա սակ նե րի հետ 
մի ա սին (ձեր բա կալ ված նե րին պա հե լու վայ րեր կամ ան չա փա հաս նե րի քրե ա-
կա տա րո ղա կան հիմ արկ ներ, ոս տի կա նու թյան կող մից ա զա տու թյու նից զր կել 
և այլն),
 Պատ ժախ ցե րը կամ նմա նա տիպ այլ սե նյակ ներ, որ տեղ ե րե խա նե րը պահ-
վում են լրիվ մե կու սաց ված վի ճա կում (մե նախ ցեր, այլ),
Վայ րեր, ո րոնք սո վո րա բար կապ չու նեն ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հետ 
(հի վան դա նոց ներ, ի միգ րա ցի ոն (ներ գաղ թային) կենտ րոն ներ, թմ րա մոլ նե րի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն ներ, այլ):

 Հա սա նե լի տե ղե կատ վու թյուն
Բո ղո քարկ ման ար տա քին կա ռու ցա կար գե րի կող մից ար ձա նագ րած բո ղոք նե-
րի թի վը (թե՛ բո ղոք նե րի մեծ քա նա կու թյու նը, թե՛ իս պառ բա ցա կա յու թյու նը),
Մա մու լում տպագր ված հոդ ված նե րը կամ ու սում ա սի րու թյուն նե րը, որ տեղ 
ներ կա յաց վում են կե ցու թյան պայ ման նե րը, վե րա բեր մուն քը, չա րա շահ ման 
(բռ նու թյան) դեպ քե րը կամ դրանց վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն նե րը և այլն,
Այլ աղ բյուր նե րից, օ րի նակ՝ այց կա տա րող մի ջազ գային կամ ազ գային այլ մար-
մին նե րից ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը:

Օ րի նակ
Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի 
շար քում ե րկ րում ա մե նա ներ կա յա ցուց չա կա նը հա մար վող վայ րեր,  Տե՛ս Բա
ժին 2.1., էջ 23,
Այլ, օ րի նակ՝ ոչ հա ճախ այ ցել վող, պա կաս հա սա նե լի կամ ա նա զա տու թյան 
մեջ պա հե լու հետ սո վո րա բար կապ չու նե ցող վայ րեր (հի վան դա նոց ներ, ի միգ-
րա ցի ոն (ներ գաղ թային) կենտ րոն ներ, թմ րա մոլ նե րի վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն ներ, այլ):
Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու տար բեր տի պի վայ րե րի և (կամ) տար բեր ե րե-
խա նե րի խա չաձև ը նտ րու թյուն (մեծ ու փոքր, տղա ներ ու աղ ջիկ ներ, կա լան քի 
տակ գտն վող և դա տա պարտ ված, հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն-
դիր ներ կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ներ, այլ):

Ե. ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ԱՅ ՑԵ ՐԻ ԲՆՈՒՅ ԹԻ, ՏԵ ՎՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՀԱ ՃԱ ԽԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ 
Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր այ ցե լե լը տե ղե կու թյուն ներ  
հա վա քե լու հիմ ա կան աղ բյու րը և մշ տա դի տարկ ման ա մե նաար դյու նա վետ գոր-
ծիքն է:

 Կա րող են կա տար վել տար բեր տե սա կի այ ցեր և դրանց ի րա կա նա ցու մը ևս տար-
բեր պետք է լի նի, հատ կա պես ժա մա նա կի ը նտ րու թյան ու հա ճա խա կա նու թյան ա ռու-
մով՝ կախ ված դրանց բնույ թից ու նպա տա կից:
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Այ ցի բնույ թի գոր ծա ռույ թը 
Եր կու կար ևոր տար բե րա կում կա րե լի է կա տա րել՝ կան խար գե լիչ ու ու սում ա սի րու-
թյուն ի րա կա նաց նող այ ցե րի, ի նչ պես նաև կան խար գե լիչ այ ցե րի՝ ման րակր կիտ ու 
կայ ծակ նային այ ցե րի միջև:

 Կան խար գե լիչ այ ցե րը կա րող են տե ղի ու նե նալ ցան կա ցած ժա մա նակ՝ սո վո րա-
բար կա նո նա վոր հա ճա խա կա նու թյամբ: Դրանք նա խա ձեռ նո ղա կան (պ րոակ տիվ) 
բնույթ ու նեն և չեն փոր ձում ար ձա գան քել ա ռան ձին դեպ քե րի: Դրանց ու շադ րու թյան 
ա ռանց քում է ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ցան կա ցած խախտ ման կամ չա րա շահ ման 
կան խար գե լու մը, ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի՝ որ պես հա մա կար գի վեր լու-
ծու թյու նը (հա մա կող մա նի ո րեն), և ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հետ կապ ված բո լոր 
գոր ծոն նե րի գնա հա տու մը, ո րոնք կա րող են հան գեց նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
խախտ ման, այս հա մա տեքս տում մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյա նը հասց վող այլ 
վի րա վո րանք նե րի կամ չա րա շա հում ե րի: Օ րի նակ՝ տվյալ հիմ ար կու թյան աշ խա-
տա կից նե րի գոր ծե լա կեր պը, կամ տվյալ հաս տա տու թյու նում ըն դուն ված ար ժեք նե րի 
կամ առ կա վե րա բեր մուն քի ար դյուն քում այդ վայ րե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի, կա նոն-
նե րում կամ կա նո նա կար գե րում ամ րագ րում ստա ցած վար վե լա կեր պը:

 Կան խար գե լիչ այ ցը, դրա կան մո տեց ման և կա ռու ցո ղա կան ե րկ խո սու թյան մի ջո ցով 
կհան գեց նի այ ցի հա մար ը նտր ված ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում բա րե-
լավ ման մշա կույ թի ձևա վոր մա նը: Այդ ի մաս տով կար ևոր է նաև ու շադ րու թյուն դարձ-
նել լավ գոր ծե լա կեր պի դրս ևոր ման դի նա մի կային և ը նդ գծել այն:

Ա վե լին, կան խար գե լիչ այ ցե րը կա րող են տար բեր ձևով ի րա կա նաց վել.

 Ման րակր կիտ այ ցերն ա վե լի եր կար կա րող են տևել (1-ից մինչև մի քա նի օր) 
և կա րող են ը նդ գր կել մեծ, պրո ֆե սի ո նալ, բազ մա մաս նա գի տա կան թիմ, ո րն 
ու շադ րու թյուն կդարձ նի ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի գոր ծու նե ու թյան 
բո լոր կող մե րին կամ բազ մա թիվ կող մե րի: Նրանց հիմ ա կան նպա տակն է 
հան գա մա նո րեն փաս տագ րել ի րա վի ճա կը, վեր լու ծել ռիս կի գոր ծոն նե րը և բա-
ցա հայ տել թե՛ առ կա խն դիր նե րը և թե՛ լավ գոր ծե լա կեր պը: Նման այ ցե րը կա-
նո նա վոր կեր պով ի րա կա նաց վում են մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող այն-
պի սի մար մին նե րի կող մից, ի նչ պի սիք եք, օ րի նակ՝ ԿԱՄ-ե րը:
« Կայ ծակ նային» այ ցերն ա վե լի կարճ են տևում (մի քա նի ժա մից մինչև կես 
օր) և կա տար վում են մեկ ան ձի կամ ա վե լի փոքր թի մի կող մից: Հիմ ա կան 
նպա տակն է ստա նալ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի ը նդ հա նուր պատ-
կե րը: Այս այ ցե րը նաև նպա տակ ու նեն զս պող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ և նպաս-
տել ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի թա փան ցի կու թյանն ու նրանց 
ղե կա վար կազ մի հաշ վետ վո ղա կա նու թյա նը: Նման այ ցեր ա ռա վել հա ճախ 
ի րա կա նաց վում են ԵՄ խորհր դա կան նե րի կամ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա-
վոր նե րի կող մից: 
Պաշտ պա նա կան/ու սում ա սիր ման բնույթ կրող այ ցե րը տե ղի են ու նե նում 
ի պա տաս խան ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի կող մից ներ կա-
յաց ված կոնկ րետ դեպ քի կամ բո ղո քի: Նման այ ցերն ա վե լի հազ վա դեպ են: 
Պաշտ պա նա կան/ու սում ա սիր ման բնույթ կրող այ ցերն ա վե լի շատ ան հա տա-
կան և ռե ակ տիվ բնույթ ու նեն: Դրանց նպա տակն է ու սում ա սի րել մե ղադ-
րա կան բնույթ կրող հայ տա րա րու թյուն նե րը, գտ նել փաս տեր և ու սում ա սի րել 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու խնդ րա հա րույց կող մե րը, ո րոնք էլ տվյալ դեպ քի 
կամ ի րա վունք նե րի խախտ ման պատ ճառ են դար ձել, որ պես զի վե րա կանգ նեն 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը և, հնա րա վո րու թյան դեպ քում, հա տու ցեն հասց-
ված վա սը:
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Ի րենց կան խար գե լիչ, պաշտ պա նա կան կամ ու սում ա սի րու թյան դե րից բա ցի՝ այ ցե-
րը կա րող են ու նե նալ նաև հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը.

Տե ղե կու թյուն նե րի հա վաքագ րում ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե-
լու վայ րե րում պայ ման նե րի ու վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ՝ հե տա գա բա րե-
լա վում ե րը գնա հա տե լու նպա տա կով ե լա կե տային հիմք ստեղ ծե լու հա մար,
Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագ րում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ե րե խա նե րի թվի, բնու թագ րիչ հատ կա նիշ նե րի և ե րե խայի ի րա վունք նե րի 
կոնկ րետ խախ տում ե րի մա սին (օ րի նակ՝ ա րդյոք ե րե խա նե րը ա զա տազրկ-
ված են մե ծա հա սակ նե րի հա մար նա խա տես ված քրե ա կա տա րո ղա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում, ա րդյոք նախ նա կան կա լան քի տակ գտն վող ե րե խա նե րի 
գոր ծե րի քն նու թյու նը ձգձգ վում է, թե ոչ, և այլն),
Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի վե րա կանգն ման հա մար պա տաս-
խա նա տու պատ կան մար մին նե րի հետ ան մի ջա կան և կա ռու ցո ղա կան ե րկ-
խո սու թյան հա մար հիմ քի ա պա հո վում,
Տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ րում ե րե խա նե րի՝ ա զա տու թյու նից զրկ վե լու 
հետ կապ ված փոր ձի և ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին ըն կա լում ե րի վե րա-
բե րյալ, օ րի նակ՝ նրանց կա րող են հարց նել, թե ի նչ պես են վե րա բեր վել ի րենց 
ոս տի կա նու թյան կող մից ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող լի նե լու ժա մա նակ, 
հար ցաքն նու թյան կամ դա տա կան լսում ե րի ժա մա նակ, մե նախ ցում գտն վե-
լիս, և այլն,
Ա պա հո վել, որ ե րե խա նե րը տե ղյակ լի նեն բո ղո քարկ ման ի րենց ի րա վուն քի 
գո յու թյան մա սին և հա մոզ վել, որ այս ի րա վուն քը նրանք ըն կա լում են որ պես 
ի մաս տա լի և օգ տա կար:

 Մո դել ներ
Չ հայ տա րար ված այ ցե րը մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց հնա րա վո-
րու թյուն են տա լիս, օ գտ վե լով ան սպա սե լի ու թյան է ֆեկ տից, ա վե լի ի րա տե սա կան 
պատ կե րա ցում կազ մել ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու այ ցել ած վայ րում ե րե խա նե րի 
կե ցու թյան պայ ման նե րի ու նրանց նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի մա սին: Ան կան խա-
տե սե լի ու թյու նը մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց հա մար այ ցի ժա մա նակ 
ա պա հո վում է այն ա ռա վե լու թյու նը, որ հա տուկ մի ջոց ներ ձեռ նարկ ված չեն լի նում՝ 
ի րա վի ճա կը գե ղա զար դա րե լու և (կամ) որ ևէ հնա րա վոր խն դիր քո ղար կե լու հա մար, 
և աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րին կամ ե րե խա նե րին նա խա պատ րաս տած չեն լի նում 
հար ցազ րույ ցի հա մար:

 Հայ տա րար ված այ ցե րը կազ մա կերպ վում են այն պես, որ ա նա զա տու թյան մեջ պա-
հե լու այ ցել վող վայ րե րը տե ղե կաց ված լի նեն մշ տա դի տարկ ման այց կա տար վե լու և 
դրա նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի մա սին: Այ ցի նպա տա կը կա րող է լի նել նախ կին 
հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար մա նը հետ ևե լը կամ կոնկ րետ խն դիր ու սում ա սի րե լը:

Տ ևո ղու թյուն 
Այ ցե րի տևո ղու թյու նը կախ ված է այ ցի բնույ թից ու նպա տա կից/ գոր ծա ռույ թից, ի նչ-
պես նաև մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի (մարդ կային ու ֆի նան սա կան) 
ռե սուրս նե րից: Այ նու ա մե նայ նիվ, ա մեն դեպ քում, այ ցը պետք է ու նե նա պատ շաճ 
տևո ղու թյուն, որ պես զի այց կա տա րած թի մը կա րո ղա նա ու սում ա սի րել հաս տա տու-
թյու նը, դի տար կել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի կե ցու թյան պայ ման ներն 
ու նրանց նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, հար ցազ րույց վերց նել ղե կա վա րից, աշ խա տա-
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կից նե րից ու հար ցազ րույ ցին մաս նակ ցե լու ցան կու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րից:

Այ ցի տևո ղու թյու նը գնա հա տե լու հա մար կա րող են հաշ վի ա ռվ ել մի քա նի գոր ծոն.

այ ցել վող վայ րի չափն ու տե սա կը,
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի թիվ ու տար բեր խմ բե րը (մեծ ու 
փոքր, տղա ներ ու աղ ջիկ ներ, կա լան քի տակ գտն վող և դա տա պարտ ված, հո-
գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ներ, այլ),
հաս տա տու թյան տե ղան քը,
այ ցել վող վայ րի մա սին ար դեն հա վաք ված տե ղե կատ վու թյան ծա վա լը
ա րդյոք մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող նույն մար մի նը կամ մեկ այլ կա ռույց 
ար դեն այ ցե լել է այդ վայր, թե ոչ,
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող այլ մար մին նե րի տված խոր հուրդ նե րը տվյալ 
վայր այ ցե լու թյա նը հատ կաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ նա խա տես վող ժա մա-
նա կի մա սին,
կի րառ վող ան վտան գու թյան կա նո նա կար գը (որ քան ու ժեղ է ան վտան գու թյու-
նը, այն քան եր կար կտ ևի հաս տա տու թյան ներ սում շր ջե լը),
լե զու նե րը, ո րով խո սում են ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րը, և 
թարգ մա նու թյան հա վա նա կան ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Այ ցե րի հա ճա խա կա նու թյու նը 
Որ քան կա նո նա վոր են կա տար վում այ ցե րը, այն քան դրանք ար դյու նա վետ են խոշ-
տան գում ե րը կամ դա ժան վե րա բեր մուն քը կան խար գե լե լու և կա յուն բա րե լա վում 
խթա նե լու ա ռու մով:

Սա կայն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է նաև հի շի, որ, մի կող-
մից, միև նույն վայր կա տար վող չա փա զանց շատ այ ցե րը ե րե խա նե րի կող մից կա րող 
են դիտ վել որ պես մշ տա կան ներ խու ժում և որ, մյուս կող մից, չա փա զանց հա ճա խա կի 
այ ցե րը կա րող են խա թա րել կամ խո չըն դո տել աշ խա տա կազ մի կող մից ի նպաստ 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի կա տար վող աշ խա տան քը (ու սու ցում, մի-
ջո ցա ռում եր, այլ):

 Հետ ևա բար, կար ևոր է պահ պա նել հա վա սա րակշ ռու թյուն ար դյու նա վետ մշ տա դի-
տար կում ի րա կա նաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան և ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե-
խա նե րի խմ բի հա մար սահ ման ված, ղե կա վար ման գոր ծըն թա ցի, ի նչ պես նաև հաս-
տա տու թյու նում տե ղի ու նե ցող մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րին բնո րոշ սահ մա նա փա կում-
նե րի միջև: Ա նս պա սե լի ի րա վի ճակ ներ նույն պես կա րող են պա տա հել, ու ս տի, այց 
կա տա րող թի մը պետք է պատ րաստ լի նի ճկուն լի նել, ե րբ ո րո շում է իր այ ցե րի տևո-
ղու թյունն ու հա ճա խա կա նու թյու նը:

Ի լրում, ա վե լի հազ վա դեպ այ ցե րը (օ րի նակ՝ նրանք, ո րոնք կա տա րում են ազ գային 
կամ ԵՄ խորհր դա րա նա կան նե րը) կան խար գել ման գոր ծա ռույ թից զատ կա րող են 
նաև ու նե նալ կար ևոր մշ տա դի տարկ ման ազ դե ցու թյուն: Տե՛ս Բա ժին 3.3., էջ.32
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Զ. ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ԹԻ ՄԻ ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 Կազ մը / Ի րա վա սու թյուն նե րը
Ի դե ա լա կան տար բե րա կում, այց կա տա րող թի մը պետք է կազմ ված լի նի մշ տա դի-
տարկ ման բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րից, ով քեր կլի նեն չա փա զանց զգա յուն, փոր-
ձա ռու և վե րա պատ րաստ ված՝ ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վե րա բե-
րյալ։

Ի դե ա լա կան տար բե րա կում, թի մը պի տի լի նի բազ մապ րո ֆիլ և դրա հա մալր ման ժա-
մա նակ պետք է հաշ վի ա ռն վեն ի նչ պես մշ տա դի տարկ ման այ ցի հա մար ը նտր ված 
հաս տա տու թյան տե սա կը, այն պես էլ դրա նում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա-
նե րի խմ բե րը: 

Մշ տա պես օգ տա կար է թի մում ը նդ գր կել մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ա ռն վազն 
մեկ ան ձի, ո րը կու նե նա ի րա վա բա նա կան կր թու թյուն։ Ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու-
թյուն կա րող է ու նե նալ նաև մաս նա գի տա ցած բու ժաշ խա տո ղի ներ կա յու թյունն այն 
պա րա գա յում, ե րբ հնա րա վոր են հա ղոր դում եր խոշ տան գում ե րի կամ վատ վե րա-
բեր մուն քի դեպ քե րի մա սին, և/ կամ բժշ կա կան գաղտ նի ու թյան ռե ժի մի պայ ման նե-
րում՝ բժշ կա կան փաս տաթղ թե րին ծա նո թա նա լու և/ կամ բժշ կա կան ան ձնա կազ մի 
ան դամ ե րի հետ շփում ե րը դյու րի նաց նե լու նպա տա կով։ Ի հա վե լում, փոր ձա գի-
տու թյան հետ ևյալ ո լորտ նե րը կա րող են օգ տա կար ձևով լրաց նել թի մը. ե րե խա նե րի 
ի րա վունք ներ և մաս նա վո րա պես՝ ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյուն, սո ցի ա-
լա կան աշ խա տանք, կր թու թյուն/ ման կա վար ժու թյուն, կրի մի նա լո գի ա, ման կա կան 
հո գե բա նու թյուն և/ կամ (ման կա կան) հո գե բու ժու թյուն, և այլն։ Չնա յած վե րոն շյալ 
հա տուկ փոր ձա գի տու թյան և ո րա կա վո րում ե րի առ կա յու թյա նը, մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող ան ձը պետք է նաև մշ տա պես հի շի, որ մշ տա դի տարկ ման այ ցեր ի րա-
կա նաց նե լիս միշտ օգ տա կար է ող ջա խո հու թյան կի րա ռու մը ։

Մշ տա դի տարկ ման թի մի կազ մը պար տա դիր պետք է նաև ար տա ցո լի գեն դե րային 
հա վա սա րու թյու նը և հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում հաշ վի առ նի այ ցե լու թյան 
են թա կա հաս տա տու թյու նում պահ վող ե րե խա նե րի խմ բի էթ նի կա կան, լեզ վա կան և 
տա րա ծաշր ջա նային ծա գու մը և բնու թա գի րը։ Կա րե լի է նաև դի տար կել նախ կի նում 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող որ ևէ ե րե խայի ը նդ գր կու մը. այդ դեպ քում նա թի մի ո րա-
կա վոր մա նը կա վե լաց նի ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու իր սե փա կան փոր ձը։

 Վե րա պատ րաս տում
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց նախ նա կան վե րա պատ րաս տու մը, ի դե-
լա կան տար բե րա կում, պետք է պա րու նա կի հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը.

ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լուն վե րա բե րող (ազ գային, տա րա-
ծաշր ջա նային և մի ջազ գային) ի րա վա կան շր ջա նա կը.
մշ տա դի տարկ ման հիմ ա կան սկզ բունք նե րը  տե՛ս – Բա ժին 3.4. – էջ 37.
ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լուն և ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան 
ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող ա ռանց քային կա րիք նե րը, հար ցե րը և 
հիմ ախն դիր նե րը, ի նչ պես նաև դրանց հնա րա վոր պատ ճառ նե րը.
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 սո ցի ա լա կան բա ցառ ման և ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու միջև առ կա կա պե-
րը.
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հա մա տեքս տում ե րե խա նե րի հետ հա ղոր դակ-
ցու թյան է թի կա կան սկզ բունք նե րը, հմ տու թյուն նե րը և նրանց հետ հար ցազ-
րույց նե րի ան ցկաց ման հնարք նե րը.
ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր գործ նա կա նում մշ տա դի-
տարկ ման այց ի րա կա նաց նե լու և աշ խա տա կից նե րի ու ղե կա վար նե րի հետ 
հար ցազ րույց նե րի ան ցկաց ման մե թո դա բա նու թյու նը.
 հաշ վետ վու թյուն նե րի և ա ռա ջար կու թյուն նե րի ձևա կերպ ման և հաս ցե ագր ման 
մե թոդ նե րը։

Ըն թա ցիկ վե րա պատ րաստ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը հիմ ա քա րային նշա նա կու-
թյուն ու նի։ Դա ա պա հո վում է վեր ջին զար գա ցում ե րի մա սին ի րա զեկ վա ծու թյուն և 
ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լուն ա ռնչ վող ա ռանձ նա հա տուկ խն դիր նե րի 
հետ աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րում։ 
Ի հա վե լում, դա թույլ է տա լիս ա պա հո վել փոր ձա ռու թյան փո խան ց մա նը նույ նա տիպ 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող այլ ան ձանց։ 

 Բա նա վոր թարգ մա նու թյուն 
Ե թե ան հրա ժեշտ է բա նա վոր թարգ մա նու թյուն, ա պա թարգ մա նիչ նե րը պետք է 
պատ շաճ կար գով տե ղե կաց ված լի նեն ի րենց դե րի, այ ցին վե րա բե րող բո լոր ման-
րա մաս նե րի մա սին և ե րե խա նե րին ա ռնչ վող խն դիր նե րի վե րա բե րյալ պատ շաճ 
նա խա պատ րաստ ված ու վե րա պատ րաս տում ան ցած լի նեն (պաշտ պա նու թյուն, 
գաղտ նի ու թյուն, հա ղոր դակ ցու թյուն, և այլն.).

 Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րին ա ռնչ վող լրա ցու ցիչ ման րա մաս նե րի հա մար.

 Տե՛ս – Բա ժին 4.2. / Է. – էջ 65 և Բա ժին 4.3. / Դ. – էջ 73

 Թի մի մե ծու թյու նը
Մշ տա դի տարկ ման թի մի մե ծու թյու նը հարկ է հար մա րեց նել այ ցե լու թյան վայ րին և 
կախ ված է այ ցե լու թյան բնույ թից, դրա նպա տա կից, ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ե րե խա նե րի քա նա կից և տա րա տե սակ խմ բե րից, հաս տա տու թյան տե սա կից, և այլն։

 Թի մը կա րող է կազմ ված լի նել եր կու սից (2) վեց (6) մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող 
ան ձան ցից, ո րոնց հնա րա վոր է, որ ու ղեկ ցեն  թարգ մա նիչ ներ։

 Խորհր դա րա նա կան նե րի կող մից մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նա-
ցում
 Սո վո րա բար խորհր դա րա նա կան նե րը մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նում են կամ մե-
նակ, կամ շատ փոքր խմ բե րով։ Վե րոն շյալ ո րա կա վո րում ե րը, փոր ձա ռու թյուն նե րը 
և/ կամ վե րա պատ րաս տու մը, ո րոնք պա հանջ վում են մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց-
նող այլ մար մին նե րի դեպ քում, պար տա դիր չէ, որ կի րա ռե լի լի նեն խորհր դա րա նա-
կան նե րի դեպ քում, ո րոնք պար տա դիր չէ, որ ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին ու նե-
նան հա տուկ գի տե լիք ներ (գլ խա վո րա պես՝ ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու թե մայով)։ 
Բնա կա նա բար խոր հուրդ է տր վում, որ նախ քան որ ևէ այ ցե լու թյուն կա տա րե լը նրանք 
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տե ղե կա նան հա մա տեքս տին և մշ տա դի տարկ ման տե սա կին, խն դիր նե րին և գոր ծա-
ռույթ նե րին հա մա հունչ հա մար ժեք գի տե լիք նե րի տի րա պե տեն։

Է. Է ԹԻ ԿԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵ ՐԻ ԵՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ-
ՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒՄ 

Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե-
րի ան ցկաց ման Է թի կա կան ու ղե ցույց 
Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի ան ցկա ցու մը ար-
դյու նա վետ մշ տա դի տարկ ման կենտ րո նա կան և ա ռանց քային տար րե րից է։ Այն 
պա հան ջում է ոչ մի այն ե րե խա նե րին վե րա բե րող թե մա նե րով վե րա պատ րաս տում 
և փորձ, կամ՝ ո րո շա կի մարդ կային ո րակ ներ (բարձր զգա յա կա նու թյուն, համ բե րա-
տա րու թյուն, ապ րու մակ ցում, ճկու նու թյուն), այլև է թի կա կան ու ղե ցույց նե րի մի հս տակ 
հա մա խումբ, ո րոնց կհետ ևեն, և կկի րա ռեն։

Ու ղե ցույ ցը, օ րի նակ, կա րող է նե րա ռել հետ ևյալ բա ղադ րիչ նե րը.

Մշ տա դի տարկ ման այ ցի շր ջա նա կում ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի ան-
ցկաց ման հիմ ա կան սկզ բունք նե րը  տե՛ս – Բա ժին 3.4. – էջ 37.
Որ ևէ հար ցազ րույ ցի կամ ֆո կու սային խմ բով քն նարկ մա նը ե րե խայի մաս նակ
ցու թյան և մաս նակ ցու թյան բա ցառ ման չա փա նիշ նե րը  տե՛ս – Բա ժին 4.3. 
/ Դ. – էջ 73.
Ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի նա խա պատ րաստ ման  ան ցկաց ման  
ամ փոփ ման ա ռանց քային տար րե րը (նախ նա կան շփում եր, հար ցազ րույ ցի 
նե րա ծու թյուն, ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյուն, եր րորդ ան ձի ներ կա յու թյուն, 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց վար քա գիծ, վե րա բեր մունք և ըն-
կա լում եր, և այլն).
Հար ցեր / տա րած ված խն դիր ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ե րե-
խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րից ա ռաջ, դրանց ըն թաց քում և դրանց ա վար-
տից հե տո։

Ու ղե ցույցն ան դրա դառ նում է վե րոն շյալ բո լոր մտա հո գու թյուն նե րին, որ պես զի ե րե-
խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րը նա խա տես վեն այն պես, որ դրանք ան ցկաց վեն 
ե րե խա նե րի հա մար ա մե նաանվ տանգ ու ա մե նա հար գա լից ձևով։

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյու նը
 Բա ցի այս Ու ղե ցույց նե րից՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մը պետք է մշա կի 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն, որ պես զի կա րո ղա-
նան ե րե խայի ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման դեպ քի կամ հաշ վե հար դա րի վտան գի 
բախ վե լիս ան մի ջա պես ար ձա գան քել, և նպաս տեն ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ե րե խա նե րի հա մար ա պա հով մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը:

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է սահ մա նել 
այն բո լոր հան գա մանք նե րը, ո րոնց կա րող են բախ վել մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նող ան ձինք, և ան դրա դառ նա բո լոր ի րա վի ճակ նե րին՝ նա խա պես սահ ման ված 
ու հա մա ձայ նեց ված ար ձա գան քով և հա կազ դե ցու թյամբ:

Օ րի նակ՝ ե թե ե րե խան բո ղո քում է բռ նու թյու նից կամ այդ մա սին հայ տա րա րու թյուն է 
ա նում, դեպ քը կա րե լի է ու ղ ղոր դել ե րե խա նե րի հար ցե րով զբաղ վող ծա ռա յու թյա նը, 
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ի սկ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի դեպ քում՝ ոս տի կա նու թյա նը, դա տա խա զին, կամ կա րե-
լի է պա հան ջել բու ժաշ խա տո ղի ան հա պաղ մի ջամ տու թյուն:

 Կա րող է նաև հա տուկ նշ վել, որ չա րա շահ ման կամ իր ի րա վունք նե րի խախտ ման 
մա սին հա ղոր դած ե րե խայի նկատ մամբ ճն շա մի ջոց ներ գոր ծադ րե լու ռիս կի դեպ քում 
պետք է պա հան ջել հա տուկ կար գա վո րում եր (օ րի նակ)՝ նրան իր տա րե կից նե րի կամ 
աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րի ան բա րեն պաստ վե րա բեր մուն քից պաշտ պա նե լու հա-
մար տե ղա փո խել այլ վայր կամ պա հան ջել հա տուկ հս կո ղու թյուն: Քա ղա քա կա նու-
թյան մեջ նա խա պես սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում պետք է կազ մա կեր պել 
հետ վե րահս կո ղա կան այց: Չա րա շա հում եր կա տա րե լու մեջ կաս կած վող աշ խա տա-
կազ մի ան դա մի տե ղա փո խու մը կամ պաշ տո նանկ ա նե լը նույն պես կա րե լի է դի տար-
կել որ պես պաշտ պա նու թյան մի ջոց՝ ե րե խային դա սե րից կամ այլ ծա ռա յու թյուն նե րից 
չկտ րե լու նպա տա կով:

 Սա նաև ցու ցում եր է ա պա հո վում՝ ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ 
կապ հաս տա տող մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց հա վա քագ րե լու և վե-
րահս կե լու պատ շաճ չա փա նիշ նե րի սահ ման ման, տար բեր տա րի քային խմ բե րի ե րե-
խա նե րի հետ աշ խա տե լու և հար ցազ րույց վա րե լու կտր ված քով՝ մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող ան ձանց վե րա պատ րաս տում ե րի, ե րե խա նե րի ան ձնա կան տե ղե կու-
թյուն նե րը, այդ թվում՝ չա րա շա հում ե րի մա սին հայ տա րա րու թյուն նե րի ար ձա նագ-
րու թյուն ներն ա պա հով պա հե լու մա սին ու սուց ման ա ռու մով:

Ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հաս տա տու թյուն մշ տա դի տարկ ման այց 
կա տա րող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ան պայ ման ստո րագ րի Ե րե խա նե րի պաշտ-
պա նու թյանն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու թյու նը:
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Ը. ԱՅՑ ԿԱ ՏԱ ՐՈՂ ԱՅԼ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ՏԵ-
ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑՈՒՄ / ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ-
ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ
Ե րբ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մի քա նի մար մին է աշ խա տում ա նա զա տու-
թյան մեջ պա հե լու միև նույն վայ րում կամ ու նի ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան և ամ րապնդ ման հետ կապ ված միև նույն ման դա տը, խիստ կար ևոր է, որ 
նրանք ստեղ ծեն հա ղոր դակց ման ու հա մա գոր ծակ ցու թյան ու ղի ներ:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան աս տի ճա նը կա րող է տար բեր լի նել՝ նրանց մշ տա դի տարկ ման 
ծրագ րե րի, մե թոդ նե րի կամ բա ցա հայ տում ե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի պարզ 
փո խա նա կու մից մինչև փոխլ րաց նող այ ցեր, կոնկ րետ հար ցե րի շուրջ հա մա գոր-
ծակ ցու թյուն կամ նույ նիսկ գոր ծըն կե րու թյուն: Որ քան զար գա ցած լի նի հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը, այն քան ար դյու նա վետ կլի նի մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցը: Այ դու հան դերձ, հա մա գոր ծակ ցու թյան աս տի ճա նը կախ ված է ոչ մի այն մշ-
տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րի պատ րաս տա կա մու թյու նից, այլև առ կա 
մարդ կային ու ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րից և եր բեմ էլ կա ռու ցա կար գային (ի նս տի-
տու ցի ո նալ) սահ մա նա փա կում ե րից կամ ման դա տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից:

 Մի ջազ գային մա կար դա կում ԽԿԵ-ի և մշ տա դի տարկ ման այց կա տա րող տա րա-
ծաշր ջա նային գոր ծող կա ռու ցա կար գե րի (հիմ ա կա նում ԽԿԿ-ի) միջև աշ խա տանք-
նե րի հա մա կար գու մը նա խա տես ված է ԽԴԿ ԿԱ-ի Հոդ ված 31-ով, ո րով խրա խուս վում 
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է « խորհր դակ ցել և հա մա գոր ծակ ցել՝ կրկ նօ րի նա կում ե րից խու սա փե լու նկա տա ռու
մով»: Ե րբ զե կույց նե րը գաղտ նի են պահ վում, նրանք պետք է գո նե խորհր դակ ցեն մի-
մյանց հետ, ի սկ ե րբ դրանք հրա պա րակ վում են, ԽԿԵ-ի հետ խորհր դակ ցու թյուն ներն 
ու հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա վե լի հեշտ են ըն թա նում: ԽԿԿ-ն նաև նպաս տում է փոխ-
ներ գոր ծու թյա նը և ԿԱՄ-ե րի հետ գի տե լիք նե րի ու լա վա գույն գոր ծե լա կեր պե րի փո-
խա նակ մա նը՝ նպա տակ ու նե նա լով «ա ջակ ցել և ո գեշն չել մի մյանց»: Գործ նա կա նում 
նրանք ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում են ԽԿԿ-ի մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում (նախ քան, ըն թաց քում, հե տո):8

Ազ գային մա կար դա կում մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման ազ գային կա ռու ցա-
կար գե րը պետք է տե ղյակ լի նեն մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային կամ տա րա - 
ծաշր ջա նային կա ռու ցա կար գե րի այ ցե րի և զե կույց ներ կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցի 
մա սին և հաշ վի առ նեն նրանց բո լոր հա մա պա տաս խան բա ցա հայ տում ե րը, ա ռա-
ջար կու թյուն ներն ու եզ րա հան գում ե րը: Տե՛ս ման րա մասն ցան կը ստորև: Դրա նից բա-
ցի, նրանք կա րող են ի րենց ու նե ցած տե ղե կու թյուն նե րը և (կամ) ի րենց զե կույց ներն  
ու ղար կել մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային կամ տա րա ծաշր ջա նային կա ռու ցա-
կար գե րին:

Օգ տա կար կա րող է լի նել նաև մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի (ՄԻԳՀԳ դաշ-
տային գրա սե նյակ ներ, Եվ րո պա յում ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ-
մա կեր պու թյուն) դաշ տային գրա սե նյակ նե րի, Կար միր խա չի մի ջազ գային կո մի տե ի, 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մի շարք կազ մա կեր պու թյուն նե րի աշ խա տան քի 
մա սին, ո րոնց հա տուկ ու շադ րու թյան կենտ րո նում են ա զա տու թյու նից զր կու մը, ե րե-
խա նե րի ի րա վունք նե րը և (կամ) ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյու նը, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ ԽԿԱ-ն (Խոշ տան գում ե րի կան խար գել ման ա սո ցի ա ցի ա), Ե ՊՄԿ-ն (Ե րե խա-
նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն), ՄԻԼՄԴ (FiDH) (Մար դու 
ի րա վունք նե րի հար ցե րով լի գա նե րի մի ջազ գային դաշ նու թյուն), ԱԱՄԴ-ն (OIJJ) (Ան-
չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գային դի տա րան [international juvenile 
justice observatory]), ԲՄԴ-ն (OIP) (Բան տե րի մի ջազ գային հե տա զո տա կան կենտ րոն 
[Observatoire International des Prisons]), Ը ԽՀԿ-ն (Ը նդ դեմ խոշ տան գում ե րի հա մաշ-
խար հային կազ մա կեր պու թյուն), ՄԲԲ-ն (Մի ջազ գային բան տային բա րե փո խում եր), 
« Սեյվ դը չիլդ րեն»-ը, TDH-ը (Terre des Hommes), Հո վար դի ան վան բան տային բա րե-
փո խում ե րի լի գան, և այլն:

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան մար դու ի րա վունք նե րի 
հա մա կար գը
 ՄԱԿ-Ի ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ Ո ՆԱԼ ՄԱՐ-
ՄԻՆ ՆԵ ՐԸ

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի հար ցե րով ՄԱԿ-ի հանձ նա ժո ղով
Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե
Հա մընդ հա նուր պար բե րա կան դի տար կում
Խոշ տան գում ե րի դեմ պայ քա րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղով
Խոշ տան գում ե րի կան խար գել ման են թա հանձ նա ժո ղով

8 «ԽԿԿի և ԿԱՄերի միջև հարաբերություններ»ի մասին լրացուցիչ մանրա- 
մասների համար տե՛ս ԽԿԿ-ի Ընդհանուր զեկույց թիվ 22-ը (2011-2012), էջ 13-19
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 ՄԱԿ-Ի ՄԱՐ ԴՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԽՈՐՀՐ ԴԻ ՇՐ ՋԱ ՆԱ ԿՈՒՄ ԳՈՐ ԾՈՂ ՀԱ ՄԱ-
ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ՀԱ ՏՈՒԿ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԸ

Խոշ տան գում ե րի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցող
Ա զա տու թյու նից կա մա յա կան զր կե լու հար ցե րով աշ խա տան քային խումբ
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր քար տու ղա րի՝ ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյան հար ցե րով 
հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ

 ՄԱԿ-Ի ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱՑ ՎԱԾ ՀԱ ՄԱ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

ՄԱԿ-ի Փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տար
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ (ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու մա սին ծրա գիր)

 Մար դու ի րա վունք նե րի հա մա կար գը Եվ րո պա յում
Խոշ տան գում ե րի կան խար գել ման եվ րո պա կան կո մի տե
Եվ րո պայի խորհր դի Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տար
Սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կո մի տե
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան
ԵՄ խորհր դա րա նի ան դամ եր
Եվ րո պայի խորհր դի մարդ կանց շա հա գործ ման (թ րա ֆի քին գի) դեմ պայ քա րի 
հար ցե րով փոր ձա գի տա կան խումբ (Գ ՐԵ ՏԱ/GRETA)
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4.2. Այ ցի նա խա պատ րաս տու մը
 ՍԱՀ ՄԱ ՆԵԼ ԱՅ ՑԻ ԿՈՆԿ ՐԵՏ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ
 ՀԱ ՎԱ ՔԵԼ ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ԲԱԶ ՄԱ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 
ԹԻՄ ԵՎ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՎԵԼ ԱՅ ՑԻՆ
 ՀԱ ՎԱ ՔԵԼ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐԵ ԼԻ ԱՄ ԲՈՂՋ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ  
ՎԻ ՃԱ ԿԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱՊ ՀԱՍ ՏԱ ՏԵԼ ՆԱԽ ՔԱՆ ԱՅ ՑԸ
 ԿԱԶ ՄԵԼ ԱՅ ՑԻ ԾՐԱ ԳԻՐ
 ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵԼ Ա ՋԱԿ ՑՈՂ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԸ
 ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵԼ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԸ, ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵՐՆ ՈՒ ՍԱՐ ՔԵ ՐԸ ԵՎ 
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊԵԼ ՆՅՈՒ ԹԱ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒ ՄԸ

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման ռազ մա վա րու թյու նը սահ մա նե լուց հե տո մշ տա դի-
տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է սկ սեն նա խա պատ րաստ վել այ ցին: Նա խա-
պատ րաս տա կան այս փու լի տևո ղու թյա նը չպետք է մատ նե րի ա րան քով նայել: 

Ի հար կե, լավ նա խա պատ րաս տած այցն ու նի օպ տի մալ պայ ման նե րում կա տար վե լու 
և ա կն կալ վող ար դյունք նե րին հաս նե լու լա վա գույն նա խադ րյալ նե րը:

Ա. ԱՅ ՑԻ ԿՈՆԿ ՐԵՏ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ 
Այ ցի կոնկ րետ նպա տակ նե րի սահ մա նու մը նշա նա կում է ո րո շել՝ ա րդյոք այ ցը լի նե լու է.

ման րակր կիտ կամ լի ար ժեք այց՝ նպա տակ ու նե նա լով գնա հա տել ա նա զա-
տու թյան մեջ պա հե լու ը նդ հա նուր պայ ման նե րը՝ ե րե խա նե րի հա մար սահ ման-
ված ի րա վունք նե րի ամ բող ջա կան փա թե թի ա ռն չու թյամբ,
հետ ևող այց՝ նպա տակ ու նե նա լով գնա հա տել նա խորդ այ ցի (այ ցե րի) շր ջա-
նա կում տր ված հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար ման աս տի ճա նը, հա մոզ վել, որ 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին բո ղոքն ար դյու նա վետ ըն թացք է 
ստա ցել, բո ղո քի հայտ ներ կա յաց րած կամ նա խորդ այ ցի ժա մա նակ հար ցազ-
րույ ցի մաս նակ ցած ե րե խայի նկատ մամբ ճն շում եր չեն գոր ծադր վել, և այլն, 
ի րա վի ճա կային (ad hoc) կամ թի րա խային այց՝ նպա տակ ու նե նա լով ու սում-
նա սի րել այ ցի հա մար ը նտր ված վայ րի պայ ման նե րի, առ կա վե րա բեր մուն քի 
կամ ռե ժի մի հա տուկ կող մե րը կամ ար ձա գան քել կոնկ րետ մի ջա դե պե րի, դեպ-
քե րի կամ բո ղոք նե րի:
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Բ. ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ԹԻ ՄԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒՄ 
ԵՎ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ

 Կազ մա կեր պել թի մի աշ խա տան քը
 Պետք է ը նտ րել թի մի ղե կա վար՝ աշ խա տան քը ղե կա վա րե լու և այ ցի նա խա պատ-
րաս տու մը – ի րա կա նա ցու մը - հետ վե րահս կո ղա կան գոր ծըն թա ցը հա մա կար գե լու 
հա մար:

 Թի մի ներ սում պետք է սահ մա նել ա ռա ջադ րանք նե րի հս տակ բա ժա նում՝ հաշ վի առ-
նե լով թի մի ան դամ ե րի տար բեր հմ տու թյուն նե րը, կր թու թյու նը, փոր ձը և կոնկ րետ 
կա րո ղու թյուն նե րը:

 Նա խա պատ րաս տել այ ցը
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է.

 ծա նոթ լի նի մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման ռազ մա վա րու թյա նը, նպա-
տակ նե րին, խն դիր նե րին ու ա ռա ջադ րանք նե րին, ո րոնք պետք է կա տա րել 
նախ քան այ ցը, այ ցի ըն թաց քում և այ ցից հե տո, և մշ տա դի տարկ ման այ ցի ժա-
մա նա կա ցույ ցին, 
ու նե նա կամ ձեռք բե րի խոր գի տե լիք ներ հա մա պա տաս խան (ազ գային, տա-
րա ծաշր ջա նային ու մի ջազ գային) ի րա վա կան չա փո րո շիչ նե րի, հա մա տեքս-
տի ան հրա ժեշտ տար րե րի և այ ցել վող ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րում 
մտա հո գիչ կոնկ րետ խն դիր նե րի մա սին,
 ծա նոթ լի նի մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման այն մե թոդ նե րին ու սկզ-
բունք նե րին, ո րոնց պետք է հետ ևել մշ տա դի տարկ ման այց կա տա րե լու ըն-
թաց քում, կամ ան ցած լի նի դրանց վե րա բե րյալ ու սու ցում,
 նա խօ րոք, հաշ վի առ նե լով թի մի յու րա քան չյուր ան դա մի փորձն ու կոնկ րետ 
հմ տու թյուն նե րը, կա տա րի տե ղե կու թյուն ներ հա վա քե լու, ու սում ա սի րե լու, 
կապ հաս տա տե լու, կար դա լու և ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ ու փաս տաթղ-
թեր փո խա նա կե լու իր վրա բաշխ ված աշ խա տանք ներ,
 պատ րաստ լի նի ճկու նու թյուն ցու ցա բե րե լու և բարդ ի րա վի ճակ նե րի հետ 
բախ վե լու և, մաս նա վո րա պես, գի տակ ցի, որ ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
բազ մա թիվ ե րե խա ներ կամ նրան ցից ո րոշ նե րը հնա րա վոր է որ գտն վեն շատ 
փխ րուն հո գե վի ճա կում,
ի մա նա, թե ի նչ պես պետք է գոր ծել (և ե րբ պետք է գոր ծել) ե րե խայի չա րա-
շահ ման (հայ տա րա րու թյուն նե րի) հետ բախ վե լու դեպ քում Տե՛ս Բա ժին 4.1. / Է., 
էջ 56 և Հա վել ված 3., էջ 160,

 տե ղե կաց ված լի նի և ու նե նա կոնկ րետ գի տե լիք ներ նա խա տես վող այ ցե-
լու թյան վայ րի տե սա կի և տվյալ վայ րում պահ վող ե րե խա նե րի կոնկ րետ  
խմ բե րի մա սին:

Գ. ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ-
ՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՎԱ ՔԱԳ ՐՈՒՄ 
Ան կախ նրա նից՝ այ ցը հայ տա րար ված է, թե ոչ, փաս տաթղ թե րի ու սում ա սի րու թյու-
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նը, այդ թվում՝ հե տա զո տու թյու նը, կա պե րի հաս տա տու մը և կար դա լը, պետք է կա-
տա րել՝ այ ցի հա մար ը նտր ված հաս տա տու թյան մա սին հնա րա վո րինս շատ տե ղե-
կատ վու թյուն հա վա քե լու հա մար: Հա վա քագր վող տե ղե կու թյուն նե րը պետք է լի նեն 
քա նա կա կան ու ո րա կա կան տվյալ նե րի հա մադ րու թյուն:

 Տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի հա վա նա կան (սա կայն ոչ սպա ռիչ) ցան կը նե րա-
ռում է.

հենց ին քը՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մի նը և նա խորդ այ ցե րի ըն-
թաց քում բա ցա հայտ ված տվյալ նե րը,
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող այլ մար մին նե րի (ազ գային, տա րա ծաշր ջա-
նային կամ մի ջազ գային) զե կույց նե րը,
ՀԿ-նե րի կամ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
զե կույց նե րը,
գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րը,
մա մու լում տպագր ված հոդ ված նե րը,
նախ կի նում ա նա զա տու թյան մեջ պահ ված ե րե խա նե րի վկա յու թյուն նե րը,
ա ռանց քային պատ կան մար մին նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րը,
վի ճա կագ րա կան և այլ տվյալ ներ,
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի կող մից ներ կա յաց ված բո ղոք նե րը,
հա ղոր դակ ցու թյու նը հաս տա տու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցող պե տա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րի հետ (սո ցի ա լա կան, բժշ կա կան, կր թա կան ծա ռա յու թյուն ներ), 
և ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րեր այ ցե լող տար բեր մարդ-
կանց հետ(հոգ ևոր կամ կրո նա կան հար ցե րով խորհր դա տու ներ, սո ցի ա լա կան 
աշ խա տող ներ, փաս տա բան ներ ու ի րա վա խորհր դա տու ներ, ըն տա նի քի ան-
դամ եր կամ ծա նոթ ներ):

Այ ցե լու թյան հա մար ը նտր ված հաս տա տու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը, հնա-
րա վո րու թյան դեպ քում, պետք է նե րա ռի.

տվյալ հաս տա տու թյու նում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի թի վը և 
հաս տա տու թյան պաշ տո նա պես սահ ման ված տա րո ղու նա կու թյու նը (օ րի նակ՝ 
գեր բեռն վա ծու թյու նը ստու գե լու հա մար),
ե րե խա նե րի տա րի քը, սե ռը և ազ գու թյու նը, 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու հիմ քե րը, 
նրանց ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու կար գա վի ճա կը, այ սինքն, ա րդյոք նրանք 
գտն վում են կա լան քի տակ, դա տա պարտ ված են, փա կի տակ են պահ վում 
ի րենց ի սկ ան վտան գու թյան/ պաշտ պա նու թյան/խ նամ քի հա մար՝ հո գե կան 
ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե նա լու 
պատ ճա ռով, և այլն,
որ քան ժա մա նակ է, որ ա զա տազրկ ված են հաս տա տու թյու նում/որ քան ժա մա-
նակ են ա զա տազրկ ված մա լու,
պա տաս խա նա տու պատ կան մար մին նե րը և վայ րի ղե կա վար կազմ ու աշ-
խա տա կից նե րը,
հաս տա տու թյան տե ղան քը և դրա հե ռա վո րու թյու նը մո տա կա քա ղա քից կամ 
բնա կա վայ րից,
հաս տա տու թյու նում կի րառ վող կա նո նա կար գը և կր թա կան ծրա գի րը,
տվյալ վայ րի կամ այն տեղ պահ վող՝ ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի 
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ա ռն չու թյամբ ստաց ված ցան կա ցած մե ղադ րա կան հայ տա րա րու թյուն, բո ղոք 
կամ խն դիր, որ հայտ նի է:

Դ. ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱ ՊԵ ՐԻ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒՄ ՆԱԽ ՔԱՆ ԱՅ ՑԸ

 Կա պե րի հաս տա տում ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի հետ
Չ ՀԱՅ ՏԱ ՐԱՐ ՎԱԾ ԱՅ ՑԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ հաս տա տու թյան հետ պետք չէ նա խա պես 
կապ հաս տա տել:

 ՀԱՅ ՏԱ ՐԱՐ ՎԱԾ ԱՅ ՑԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մի նը 
պետք է նախ ևա ռաջ կապ հաս տա տի հաս տա տու թյան ղե կա վա րի հետ՝ հե ռա խո սով 
(ոչ ֆոր մալ) կամ պաշ տո նա կան նա մա կի (ֆոր մալ) մի ջո ցով:

 Նա խա պես կապ հաս տա տե լու նպա տա կը կա րող է լի նել.

Բա ցատ րել այ ցի նպա տա կը,
Տե ղե կաց նել ա ռա ջին այ ցի հիմ ա կան տար րե րի մա սին (օ րի նակ՝ այ ցի ամ-
սաթ վե րը և օ րե րի թի վը, թի մի կազ մը, այ ցի հա մար նա խա տե սած ծրա գի րը, 
և այլն),
Դի մել այ ցի հա մար կոնկ րետ խնդ րանք նե րով (վայր մուտք գոր ծե լու թույլտ-
վու թյուն, ներ սում ար գել ված որ ևէ պա րա գա բե րե լու թույլտ վու թյուն, օ րի նակ՝ 
դյու րա կիր հա մա կար գիչ, լու սան կար չա կան ա պա րատ կամ ձայ նագ րող սարք),
Խնդ րել ղե կա վա րին ե րե խա նե րին տե ղե կաց նել տվյալ վայ րում կա տար վե-
լիք մշ տա դի տարկ ման այ ցի մա սին,  Տե՛ս Բա ժին 4.2. / Զ., էջ 64,
Խնդ րել ղե կա վա րին թի մին տրա մադ րել շեն քի հա տա կա գի ծը:

 Կա պե րի հաս տա տում այլ ա ռանց քային ան ձանց հետ
Ե թե այ ցել վող հաս տա տու թյու նում կա որ ևէ ե րի տա սար դա կան խոր հուրդ կամ ե րե-
խա նե րի հար ցե րով զբաղ վող խորհր դի որ ևէ տե սակ, ա պա պետք է կապ հաս տա-
տել նրանց հետ և խորհր դակ ցել այն տար րե րի շուրջ, ո րոնց պետք է ու շադ րու թյուն 
դարձ նել մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի ըն թաց քում:

 Պետք է կապ հաս տա տել այ ցի հա մար ը նտր ված վայ րի հա մար պա տաս խա նա տու 
պատ կան մար մին նե րի հետ՝ ա ռն վազն՝ հայ տա րար ված այ ցի մա սին տե ղե կաց նե լու 
կամ, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, այց կա տա րե լու հա մար նրանց թույլտ վու թյու նը ստա-
նա լու նպա տա կով:

Օգ տա կար կա րող է լի նել նաև մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի կող մից այ ցի 
հա մար ը նտր ված հաս տա տու թյան հետ գոր ծա ռու թային կապ ու նե ցող քա ղա քա կան, 
դա տա կան կամ վար չա կան այլ պատ կան մար մին նե րին տե ղե կաց նե լը: Որ պես հա-
մա գոր ծակ ցու թյան ու հա ղոր դակց ման մաս, այ ցի մա սին պետք է տե ղե կաց նել նաև 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող կամ այց կա տա րող այլ մար մին նե րի: Այս հա-
մա տեքս տում ո րոշ ար տա քին մար մին նե րի հետ (օ րի նակ՝ կա մա վոր հի մունք նե րով 
գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն ներ կամ կա ռույ ցին մոտ բնակ վող բնա կիչ ներ) նույն պես 
կա րե լի է կապ հաս տա տել՝ պար զե լու այն հա վա նա կան ա ռանց քային հիմ ա հար-
ցերը, ո րոնք պետք է ու սում ա սի րել այ ցի ըն թաց քում:
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Ե. ԱՅ ՑԻ ԾՐԱ ԳԻ ՐԸ
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մը պետք է կազ մի այ ցի ման րա մասն և ի րա տե-
սա կան ծրա գիր: Ար դեն նշ վել է, որ այ ցի հա մար ան հրա ժեշտ է պատ շաճ տևո ղու-
թյուն, որ պես զի թի մը բա վա կա նա չափ ժա մա նակ ու նե նա հար ցազ րույ ցի մաս նակ ցող 
ան ձի հետ (ե րե խա ներ, ղե կա վար, աշ խա տա կից ներ) վս տա հե լի հա րա բե րու թյուն ներ 
հաս տա տե լու, հար ցազ րույց ներն ա ռանց մաս նա կից նե րի այս խմ բե րին, հատ կա պես 
ե րե խա նե րին, շտա պեց նե լու վա րե լու, հաս տա տու թյունն ամ բող ջու թյամբ ու սում ա սի-
րե լու և բո լոր ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թերն ու գրան ցա մա տյան նե րը ու սում ա սի րե լու 
հա մար:

Ծ րա գի րը պետք է նե րա ռի ժա ման ման և մեկն ման ժա մա նա կը, վայր գնա լու և այն-
տե ղից վե րա դառ նա լու ժա մա նա կը և ճա շե լու և ը նդ մի ջում ե րի հա մար ան հրա ժեշտ 
ժա մա նա կը: Ա վե լին, ծրագ րում պետք է տեղ թող նել ան սպա սե լի ի րա վի ճակ նե րի հա-
մար, ո րոնք կա րող են հե տաձ գել այլ աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը, բայց կա րող են 
խիստ կար ևոր լի նել դի տար կե լու և զե կու ցե լու հա մար:

Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է ցու ցա բե րել ճկու նու թյուն:

 Միշտ ա վե լի լավ է ա վե լի շատ ժա մա նակ տրա մադ րել կոնկ րետ նպա տակ նե րի հա-
մար, քան շատ քիչ ժա մա նակ՝ չա փա զանց մեծ, տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում ան-
հսա նե լի նպա տակ նե րի հա մար:

Զ. Ա ՋԱԿ ՑՈՂ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ՄԸ 
Ա ջակ ցող փաս տաթղ թե րը կա րող են նե րա ռել հետ ևյա լը՝

Պատ շաճ լեզ վով գր ված տե ղե կատ վա կան փաս տա թուղթ, ո րում ներ կա յաց-
վում են մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի ման դատն ու դե րը, այ ցի 
նպա տա կը, նրա պլա նա վո րած օ րա կար գը, թի մի կազ մը, հետ ևող գոր ծո ղու-
թյուն ներն ու կեն սա գործ ման կա ռու ցա կար գե րը,
Հար ցա թեր թիկ ներ, ո րոնք օգ տա գործ վե լու են մարդ կանց (այդ թվում՝ ե րե-
խա նե րի) հետ հար ցազ րույց վա րե լիս,
Ստու գա թեր թիկ՝ նե րա ռյալ ե րե խա նե րին վե րա բե րող ցու ցիչ նե րը, ո րոնք 
դի տարկ վե լու են այ ցի ըն թաց քում՝ որ պես թի մի կող մից տե ղե կու թյուն նե րի 
ստան դար տաց ված հա վա քագ րու մը ե րաշ խա վո րող մի ջոց։

 Շատ կար ևոր է, որ այս փաս տաթղ թե րը գր վեն պատ շաճ լեզ վով՝ հար մա րեց նե-
լով այն ան ձին (ան ձանց), ու մ հաս ցե ագր ված են, հատ կա պես ե րե խա նե րի հա մար՝ 
հաշ վի առ նե լով նրանց տա րիքն ու զար գաց ման մա կար դա կը: Տե ղե կատ վա կան 
փաս տա թուղ թը չպետք է գր ված լի նի նույն ձևով, ե րբ դա հաս ցե ագր ված է (մեծ կամ 
փոքր տա րի քի) ե րե խայի, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի կամ ա նա զա տու-
թյան մեջ պա հե լու վայ րի աշ խա տա կազ մի չա փա հաս ան դա մի: Շատ կար ևոր է հի շել 
սա և հաշ վի առ նել ա ջակ ցող փաս տաթղ թե րը կազ մե լիս: Պետք է նկա տի ու նե նալ 
նաև դրանց բազ մա լե զու տար բե րա կը՝ ա պա հո վե լով, որ փաս տաթղ թե րը թարգ ման-
ված լի նեն այն (բո լոր) լե զու նե րով, ո րոն ցով խո սում և ո րոնք հաս կա նում են հար-
ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րը:
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Է. ՆՅՈՒ ԹԱ ԿԱՆ ԵՎ ՆՅՈՒ ԹԱ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊԱ ՀՈՎ ՄԱՆ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵՐ

 Փաս տաթղ թեր և սար քեր
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է ան պայ ման ի րենց հետ տա նեն 
ան ձը հաս տա տող հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր.

այ ցի հա մար տր ված հա վա տար մագ րե րի պատ ճեն նե րը (տր ված հա մա պա-
տաս խան պաշ տո նա կան մարմ ի կող մից),
այ ցի ի րա կա նաց ման հա մար նույ նա կա նաց ման փաս տաթղ թեր (ման դա տը, 
այց կա տա րե լու ի րա վունք տվող օ րեն քի հոդ վա ծը, և այլն),
ցան կա ցած վե րա բե րե լի նա մա կագ րու թյուն,
ա ռանց քային ան ձանց (ի թիվս այ լոց՝ պա տաս խա նա տու պատ կան մար մին նե-
րի) կոն տակ տային տվյալ նե րը (էլ. փոստ և հե ռա խո սա հա մար ներ), ո րոնք կա-
րող են ան մի ջա պես մի ջամ տել տա րածք մուտք գոր ծե լիս ծա գած ար տա կարգ 
ի րա վի ճա կի կամ որ ևէ խնդ րի դեպ քում:

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մին կա րող են ան հրա ժեշտ լի նել հետ ևյալ սար-
քե րը.

դյու րա կիր հա մա կար գիչ,
ձայ նագ րող սարք,
լու սան կար չա կան ա պա րատ,
չա փե րիզ ներ կամ է լեկտ րո նային չափ ման սար քեր,
ջեր մա չափ ներ կամ խո նա վա չափ ներ,
պո լի է թի լե նային ձեռ նոց ներ և ախ տա հա նիչ նյու թեր,
լապ տեր ներ,
թի մի ան դամ ե րի միջև հա ղոր դակց ման սար քեր (ռա դի ո սար քեր)։

Հա տուկ թույլտ վու թյուն կա րող է պա հանջ վել ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա-
հե լու վայ րեր այն պի սի սար քե րով մուտք գոր ծե լու հա մար, ո րոնք սո վո րա բար ար-
գել ված են ներ սում: Լու սան կար չա կան ա պա րատ նե րի օգ տա գոր ծում նա խա տե սե լու 
դեպ քում պետք է սահ մա նել լու սան կար նե րի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ պատ շաճ 
ար ձա նագ րու թյուն ներ:  Տե՛ս Բա ժին 4.1., էջ 48 և Հա վել ված 3., էջ 160

Ըն կա լում ե րը և հա գուս տի նկատ մամբ պա հանջ նե րը
Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայր մտ նե լիս, հատ կա պես այն տեղ, որ տեղ ե րե խա նե-
րին փա կի տակ են պա հում, ան հրա ժեշտ է ար տա քին տես քի հետ կապ ված հա տուկ 
նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կել: Ի հար կե, մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող 
մարմ ի ան կա խու թյան, ան կողմ ա կա լու թյան ու ա նա չա ռու թյան կա պակց վա ծու թյու-
նը ոչ մի այն պետք է գո յու թյուն ու նե նա որ պես այդ պի սին, այլ պետք է նաև ար տա-
հայտ վի մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց (ու թարգ մա նիչ նե րի) վար քի մի-
ջո ցով և պետք է նրանց այ ցի ըն թաց քում այդ պի սին ըն կալ վի ե րե խա նե րի կող մից:
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Այդ պատ ճա ռով մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք (և թարգ մա նիչ նե րը) 
պետք է հաս տա տու թյուն այ ցե լե լիս հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նեն ի րենց հա գուս-
տին: Հա գուս տի ձևը պետք է լի նի լուրջ և պրո ֆե սի ո նալ՝ ա ռանց տվյալ հաս տա-
տու թյան աշ խա տա կից նե րի և ղե կա վա րի հա գուս տի ձևի հետ շփո թու թյուն ա ռա ջաց-
նե լու: Հս տակ ձևով տար բեր վե լու հա մար մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք 
կա րող են կրել կրծ քան շան կամ որ ևէ տար բե րա կիչ նշան, ի նչ պես օ րի նակ՝ կոնկ րետ 
գույ նի կամ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի տար բե րան շա նով կամ ան-
վամբ բաճ կոն կամ վեր նա շա պիկ: Դրա նից բա ցի՝ հա գուս տի ձևը պետք է հա մա պա-
տաս խա նի մշա կու թային հա մա տեքս տին և, ա մեն դեպ քում, այն պետք է լի նի կո ռեկտ 
և հար գա լից:

 Լո գիս տի կայի ա պա հո վում
Չ պետք է թե րագ նա հա տել լո գիս տի կայի ա պա հով մա նը հատ կաց վե լիք ան հրա ժեշտ 
ժա մա նակն ու ճկու նու թյու նը, սա կայն չպետք է նաև թույլ տալ պատ կան մար մին նե-
րին « նա խա պատ րաստ վել» այ ցին:

 Նախ քան այ ցը պետք է հաշ վի առ նել հետ ևյալ կող մե րը՝

Այ ցի հայ տա րա րում (հե ռա խո սա զան գեր, նա մակ ներ, թույլտ վու թյուն ներ, տե-
ղե կատ վա կան փաս տա թուղթ, ծրա գիր), 
Այ ցի ամ սաթ վի (ամ սաթ վե րի), օր վա (օ րե րի) և ժա մի (ժա մե րի) նշա նա կում, 
Ա պա հո վել, որ նա խա տես ված ժա մա նա կա հատ վա ծում այ ցել վող վայ րը լի նի 
հա սա նե լի, 
Ա պա հո վել, որ ը նտր ված ժա մա նա կա հատ վա ծում հնա րա վոր լի նի կա տա րել 
գնա հատ ման են թա կա բո լոր կո ղե րի մշ տա դի տար կում (օ րի նակ՝ տո նա կան 
օ րե րին այց կա տա րե լիս կա րող է հնա րա վոր չլի նի դի տար կել, թե ի նչ պես է 
ի րա կա նաց վում կր թու թյան ի րա վուն քը), 
Ա պա հո վել, որ ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րից ել նե լով հնա րա վոր լի նի 
նա խա տես ված օ րե րին այց կա տա րել  ու թույլ վու թյուն ստա նալ,
Ս տա նալ պա հանջ վող թույլտ վու թյուն նե րը՝ ան հրա ժեշտ սար քե րով մուտք 
գոր ծե լու հա մար, 
Ա պա հո վել և փոր ձար կել ան հրա ժեշտ սար քե րը,
 Նա խա պատ րաս տել բո լոր պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը, պատ րաս տել բա-
վա րար թվով պատ ճեն ներ և բե րել բո լոր ան հրա ժեշտ նյու թե րը (թուղթ, գրիչ, 
կրծ քան շան, այլ),
 Կազ մա կեր պել թի մի ու ղ ևո րու թյան և օթ ևա նի հետ կապ ված հար ցե րը,
Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պայ մա նա գիր կն քել թարգ մա նիչ նե րի հետ՝ 
նրանց նա խա պես տրա մադ րե լով հա մա պա տաս խան բո լոր  փաս տաթղ թերն 
ու տե ղե կու թյուն նե րը, տե ղե կաց նել ի րենց դե րի մա սին և նա խա պատ րաս տել 
դրան, ի նչ պես նաև, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ան ցկաց նել ե րե խա նե րի հետ 
հար ցազ րույց վա րե լու մա սին վե րա պատ րաս տում:
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4.3. Այ ցի ի րա կա նա ցու մը 
Այ ցը սո վո րա բար նե րա ռում է հետ ևյալ քայ լե րը, ո րոնք կա րե լի է փո փո խել՝ կախ ված 
հան գա մանք նե րից, և այն հան գա ման քից, թե այ ցի տե սա կով ու նպա տա կով պայ մա-
նա վոր ված, որ գոր ծոն նե րին կա րե լի է ա վե լի շատ կամ քիչ ժա մա նակ հատ կաց նել 

 ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ԶՐՈՒՅՑ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ/Տ ՆՕ ՐԵ ՆԻ ՀԵՏ
 ՇԵՆ ՔԻ ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ
Գ ՐԱՆ ՑԱ ՄԱՏՅԱՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ  
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
 ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ԹԻ ՄԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ԱՅ ՑԻ  
Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈՓ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒՄ
 ՎԵՐՋ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ/Տ ՆՕ ՐԵ ՆԻ 
ՀԵՏ

 
Ան կախ նրա նից, թե մշ տա դի տարկ ման ի նչ պի սի այց է կա տար վում, այ ցի նպա տակն 
ի նք նին, պայ ման նե րի և ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե-
րա բեր մուն քի մա սին տե ղե կու թյուն ներ հա վա քելն է: Տե ղում այս տե ղե կու թյուն նե րը 
կա րե լի է ձեռք բե րել մի քա նի ե ղա նա կով և տար բեր աղ բյուր նե րից.

մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց դի տար կում երն ու ըն կա լում ե-
րը (ի նչ են տես նում, լսում և ըն կա լում), 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի տե սա կետ նե րը,
 ղե կա վա րի, աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րի և այն բո լոր մարդ կանց (ներ քին 
և ար տա քին) տե սա կետ նե րը, ո րոնք հոգ են տա նում այ ցե լած հաս տա տու թյու-
նում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի մա սին,
 տե ղե կատ վու թյան մի շարք պաշ տո նա կան ու գրա վոր աղ բյուր նե րի բո վան-
դա կու թյու նը՝ ար ձա նագ րու թյուն ներ, գրան ցա մա տյան ներ, ե րե խա նե րին բա-
ժան ված ներ քին կա նոն ներ ու փաս տաթղ թեր։

 Հա վա քագ րած տե ղե կու թյուն նե րի ծա վալն ա կն հայ տո րեն չպետք է վեր լու ծել մե կու սի, 
այլ պետք է կա տա րել խա չաձև հա մադ րում, որ պես զի պայ ման նե րի և ա նա զա տու-
թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի գնա հա տու մը լի նի ա ռա-
վե լա գույնս ամ բող ջա կան և ի րա կա նու թյա նը հնա րա վո րինս մոտ:

Ա. ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ 
ՀԵՏ 
Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայր ժա մա նե լուն պես ա ռա ջին մար դը, ո րին պետք է 
հան դի պել, սո վո րա բար հաս տա տու թյան ղե կա վարն է կամ, խո չըն դոտ նե րի դեպ-
քում, ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի որ ևէ ա վագ ան դամ:

Ե թե այ ցը հայ տա րար ված է ե ղել, նախ նա կան հան դի պու մը հա ջոր դում է մշ տա դի-
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տար կում ի րա կա նաց նող թի մի ղե կա վա րի կող մից ա ռա ջին ան գամ հաս տատ ված 
կա պին, ո րը տե ղի է ու նե ցել այ ցից ա ռաջ՝ հե ռա խո սազ րույ ցի կամ պաշ տո նա կան նա-
մա կի մի ջո ցով:

Քն նար կու մը վա րող մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձի վե րա բեր մուն քը և այն, 
թե ի նչ պես է ըն թա նում բուն քն նար կու մը, վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նեն ա նա զա-
տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի հա մար ան մի ջա կա նո րեն պա տաս խա նա տու ան ձի և 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մի միջև կա ռու ցո ղա կան ե րկ խո սու թյան ճիշտ 
հիմ քեր գցե լու հա մար:

Քն նարկ ման բո վան դա կու թյու նը տար բեր կա րող է լի նել՝ կախ ված նրա նից՝ ա րդյոք 
դա ա ռա ջին այցն է, թե կրկն վող այց է, սա կայն այն կա րող է ը նդ գր կել հետ ևյալ հա-
վա նա կան (և ոչ սպա ռիչ) թե մա նե րը.

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի ներ կա յա ցում (դե րը, ման դա տը, 
թի մի կազ մը, մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րը), ե թե դա ա ռա-
ջին այցն է, 
Այ ցի նկա րագ րու թյուն (ն պա տա կը, ծրա գի րը, ե րե խա նե րի ու աշ խա տա կից-
նե րի հետ հար ցազ րույց նե րը, շեն քում շր ջայ ցի կա տա րու մը, փաս տաթղ թե րի 
ու գրան ցա մա տյան նե րի ու սում ա սի րու թյու նը, բա ցատ րու թյուն այն մա սին, թե 
ի նչ պես են օգ տա գործ վե լու այ ցի ըն թաց քում հա վա քագր ված տե ղե կու թյուն նե-
րը) և այ ցին հետ ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն (զե կույց, հա ջորդ 
այց, կա պի պահ պա նում պատ կան մար մին նե րի հետ, և այլն),
 Հար ցազ րույց ներ ե րե խա նե րի հետ (բա ցատ րե լով դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
ման րա մասն ներ կա յաց նե լով մե թոդ ներն ու սկզ բունք նե րը, տա լով է թի կա կան 
ու ղե ցույց նե րի և ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված քա ղա քա կա նու-
թյան օ րի նակ նե րը, ե թե դեռևս չեն տրա մադր վել, խնդ րե լով հա մա գոր ծակ ցել 
հար ցազ րույց նե րի հա մա կարգ ման ու կազ մա կերպ ման գոր ծում՝ նշե լով, որ դա 
պետք է ար վի խիստ կա մա վոր հի մունք նե րով),
 Հար ցազ րույց ներ աշ խա տա կից նե րի հետ,
 Տե ղե կու թյուն ներ այ ցե լած հաս տա տու թյան մա սին, այդ թվում՝ ցան կա ցած 
հարց, մտա հո գու թյուն կամ խն դիր, որ վե րա բե րում է, մաս նա վո րա պես, որ ևէ 
ե րե խայի, ե րե խա նե րի կոնկ րետ խմ բի, բռ նու թյան գոր ծադ րու մով մի ջա դե պի 
կամ չա րա շա հում ե րի մա սին որ ևէ հայ տա րա րու թյան,
 Հաս տա տու թյան ղե կա վա րի տե սա կե տը հենց հաս տա տու թյան, աշ խա տա-
կից նե րի, ռե ժի մի, պայ ման նե րի, ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի, 
ման կա վար ժա կան ծրագ րի կամ կր թա կան մո տեց ման, հաս տա տու թյան ղե-
կա վա րու թյան ա ռջև ծա ռա ցած հա վա նա կան խն դիր նե րի մա սին, բա րե լա վում-
նե րին ու ղղ ված նրա սե փա կան ա ռա ջար կու թյուն նե րը,

 Վերջ նա կան հան դի պում, ո րը նա խա տես ված է այ ցի ա վար տին 
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Անհ րա ժեշտ բո լոր պար զա բա նում երն ու տե ղե կու թյուն նե րը՝ ի պա տաս-
խան ներ կա յաց ված որ ևէ հար ցի, մտա հո գու թյան, ա ռա ջար կու թյան, հանձ նա-
րա րա կա նի կամ կա րի քի:
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Բ. ՇԵՆ ՔԱՅԻՆ ԵՎ ԿԵ ՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ-
ՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ե թե մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մինն ա ռա ջին ան գամ է այ ցե լում տվյալ 
հաս տա տու թյուն, օգ տա կար կա րող է լի նել բա վա կա նա չափ ժա մա նակ տրա մադ րել 
շեն քային պայ ման նե րի ու սում ա սի րու թյա նը՝ հաս տա տու թյան ա մեն վայ րում ու սե-
նյա կում ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու պայ ման նե րի մա սին լավ պատ կե րա ցում կազ-
մե լու հա մար: Դրա հա մար թի մը կա րող է աշ խա տան քը բա ժա նել իր ան դամ ե րի 
միջև:

Ե թե ա ռա ջին այ ցը չէ, հաս տա տու թյու նում ը նդ հա նուր շր ջայց կա տա րե լը կա րող է 
բա վա կան լի նել՝ թերևս ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով այն մի քա նի վայ րե րին, 
ո րոնք նա խորդ այ ցի ժա մա նակ սահ ման վել են որ պես « ռիս կային» (պատ ժա խուց, 
խցեր կամ ը նդ հա նուր նն ջա սե նյակ ներ, և այլն):

 Ղե կա վա րը կամ աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րից որ ևէ մե կը կա րող է շեն քում շր ջե-
լու հա մար ու ղեկ ցել մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մի պատ վի րա կու թյա նը: Այս 
դեպ քում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է ու շա դիր լի նեն, որ ա մեն 
տեղ գնան, այդ թվում՝ այն տա րածք նե րը, որ աշ խա տա կազ մի ու ղեկ ցող ան դա մը 
նրանց ցույց չի տա լիս, կամ կր կին ան դրա դառ նան ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց-
նե րին և (կամ) փաս տաթղ թե րի ու գրան ցա մա տյան նե րի ու սում ա սի րու թյա նը, ե թե 
դրանք նա խորդ ան գամ գրա վել են ի րենց ու շադ րու թյու նը: Շեն քի ու սում ա սի րու-
թյու նը պետք է նե րա ռի հետ ևյալ կե տե րը, սա կայն չսահ մա նա փակ վի սրան ցով.

այն վայ րը, որ տեղ պա հում են ե րե խա նե րին/ու ղեկ ցում են ժա մա նե լուն պես,
նն ջա սե նյակ նե րը / խցե րը / ը նդ հա նուր նն ջա սե նյակ նե րը,
 մե կու սա րան նե րը / ա ռանձ նախ ցե րը,
 պատ ժախ ցե րը,
բժշ կա կան հար մա րու թյուն նե րը,
կր թա կան հար մա րու թյուն նե րը,
 սո ցի ա լա կան հար մա րու թյուն նե րը,
 ֆի զի կա կան ակ տի վու թյան հար մա րու թյուն նե րը (ներ սի ու դր սի տա րածք նե րը՝ 
բա կերն ու մար զա կան հար մա րու թյուն նե րը),
 սան հան գույ ցը, 
այ ցե լու թյուն նե րի սե նյակ նե րը + հե ռա խո սախ ցի կը + փոս տարկ ղը,
կ րո նա կան / հոգ ևոր սե նյակ նե րը,
 բո ղոք նե րի և (կամ) խնդ րանք նե րի ա րկ ղը, 
անվ տան գու թյան աշ խա տող նե րի սե նյա կը և տե սահսկ ման կենտ րո նը, 
այլ:

Այս տար բեր տա րածք նե րով շր ջե լիս մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք 
է մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նեն բո լոր գոր ծոն նե րին, ո րոնք մեծ կար ևո րու թյուն կա րող 
են ու նե նալ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ա ռու մով, այդ թվում.

 վայ րի ը նդ հա նուր ձևա կազ մը (բան տան ման, պաշտ պա նա կան),
 կե ցու թյան ը նդ հա նուր պայ ման նե րը, 
անվ տան գու թյան ա պա հով ման կար գա վո րում ե րը (ցան կա պատ, ճա ղա վան-
դակ ներ, ար գե լա պատ նեշ ներ, փակ դռ ներ, ան վտան գու թյան տե սախ ցիկ ներ,  
զենք կրող աշ խա տա կից ներ, և այլն), 
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ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված տա րածք նե րը (նն ջա սե նյակ ներ, խցեր, 
ը նդ հա նուր նն ջա սե նյակ ներ, ներ քին բակ, դա սա սե նյակ ներ, ը նդ հա նուր սե-
նյակ ներ, ճա շա րան ներ, լո գա սե նյակ ներ, և այլն) և այն վայ րե րը, որ տեղ ծա-
ռա յու թյուն ներ են մա տուց վում ե րե խա նե րին (խո հա նոց, լվաց քա տուն, կրո նա-
կան հար մա րու թյուն ներ, այ ցե լու թյուն նե րի սե նյակ ներ, հե ռա խո սախ ցիկ, փոս-
տարկղ՝ բո ղո քարկ ման հայտ ներ կա յաց նե լու հա մար, և այլն),
 հաս տա տու թյու նում տի րող ը նդ հա նուր մթ նո լոր տը, 
աշ խա տա կից նե րի ու ղե կա վա րի հա մար նա խա տես ված տա րածք նե րը՝ գրա-
սե նյակ նե րը, սան հան գույ ցը, պա հես տը, նկուղ ներն ու ձեղ նա հար կե րը, և այլն,
 մի կող մից, աշ խա տա կից նե րի, մյուս կող մից, ե րե խա նե րի վար քը, 
ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված տա րածք նե րում նրանց հա մար թողն ված 
(տե սա նե լի) փաս տաթղ թե րը (կար գեր ու կա նո նա կար գեր, բո ղո քարկ ման ըն-
թա ցա կար գեր, ծրար ներ ու նա մա կա նիշ ներ, կոն տակ տային ան ձանց ցու ցակ, 
և այլն):

Այ ցի ըն թաց քում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է խո սեն աշ խա-
տա կազ մի հետ՝ նրանց հարց նե լով շեն քի ձևա կազ մի և այն մա սին, թե ի նչ պես են 
տար բեր բա ներ գործ նա կա նում կի րառ վում (օր.՝ Ո ՞ր դեպ քե րում է օգ տա գործ վում 
պատ ժա խու ցը: Որ քա՞ն ժա մա նակ կա րող են ե րե խա նե րը ցն ցուղ ըն դու նել: Ին չո՞ւ լո-
գա րան նե րում վա րա գույր չկա):
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Գ. ԳՐԱՆ ՑԱ ՄԱՏՅԱՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ-
ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒՆ
 Կախ ված մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի՝ ու սում ա սի րու թյուն կա տա րե-
լու լի ա զո րու թյու նից ու կա րո ղու թյուն նե րից՝ կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի, որ այն 
ան ձնա կան գոր ծե րը, գրան ցա մա տյան նե րը, ար ձա նագ րու թյուն ներն ու այլ փաս-
տաթղ թերը ու սում ա սի րվի մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի սկզ բում: Այս փաս-
տաթղ թե րը կա րող են օգ նել խա չաձև հա մադ րել շեն քի դի տարկ ման, հար ցազ րույց-
նե րի ըն թաց քում քա ղած տե ղե կատ վու թյու նը կամ օգ նել ը նտ րել այ ցե լե լու հա մար 
ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյան ար ժա նի վայ րե րը կամ հար ցազ րույ ցի հա մար հա մա-
պա տաս խան մարդ կանց, օ րի նակ.

Ու սում ա սի րե լու հա մար ա ռա ջին օգ տա կար փաս տաթղ թե րը հաս տա տու թյան կար-
գերն ու կա նո նա կար գերն են, որ տեղ ման րա մասն ներ կա յաց ված են ներ քին կա նոն-
նե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վում է ա ռօ րյա կյանքն ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ-
րում: Ե րե խա նե րին վե րա բե րող ցու ցիչ նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ այս կար գերն ար դեն 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց ը նդ հա նուր պատ կեր են տա լիս, թե հաս-
տա տու թյան տա րած քում ի նչ պես են ի րաց վում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա-
նե րի ի րա վունք ներն ու նրանց նկատ մամբ կի րառ վող չա փո րո շիչ նե րը:

Այս հա մա տեքս տում ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել կար գա պա-
հա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րին ու ըն թա ցա կար գե րին, ան վտան գու-
թյան կա նոն նե րին, զսպ ման կա ռու ցա կար գե րին և թույ լատր ված ու ժի կի րառ մա նը, 
ի նչ պես նաև ար տա քին աշ խար հի հետ կապ պահ պա նե լու հա մար կի րառ վող կա նոն-
նե րին (հե ռա խոս, այ ցե լու թյուն ներ, և այլն):

Այս վեր լու ծու թյու նը ցույց կտա այն յու րա հա տուկ կող մե րը, ո րոնց խա չաձև հա մադ-
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րու մը կար ևոր կլի նի գործ նա կա նում դրանց ի րա կա նաց ման ա ռու մով՝ մի կող մից՝ ե րե-
խա նե րի, և մյուս կող մից՝ աշ խա տա կազ մի տե սան կյու նից,:

Կար ևոր է նաև հաս տա տու թյուն ժա մա նե լուն պես ու շադ րու թյուն դարձ նել, թե այս 
փաս տաթղ թերն ի նչ լեզ վով են ձևա կերպ ված և ի նչ պես են բա ցատր վել ե րե խա նե-
րին (և ով է բա ցատ րել):

 Պետք է ան պայ ման ու սում ա սի րել ե րե խայի ան ձնա կան գոր ծը, այդ թվում՝ նրա կր-
թու թյան, մաս նա գի տա կան ու սուց ման, սո ցի ա լա կան խնամ քի, խորհր դատ վու թյան և, 
հա վա նա կան է, բուժ ման ան հա տա կան ծրա գի րը:

Ու սում ա սի րու թյան են թա կա գրան ցա մա տյան նե րը, ե թե այդ պի սիք կան, հետ ևյալն 
են.

գ րան ցում ե րի, մուտ քե րի ու ել քե րի գրան ցա մա տյա նը 
(որ պես զի ի մա նանք, թե որ քան ժա մա նակ են ե րե խա նե րին պա հել հաս տա-
տու թյու նում, մի ա ժա մա նակ քա նի ե րե խա է զրկ ված ա զա տու թյու նից՝ գերբ նա-
կե ցու մը գնա հա տե լու հա մար, որ քան հա ճախ են կա րո ղա ցել թույլտ վու թյամբ 
դուրս գալ կամ տուն ար ձա կուրդ գնալ և այլն),
գ րան ցե լու պա հին նրան ցից վերց րած գույ քի գրան ցա մա տյա նը 
(որ պես զի ստու գենք՝ ա րդյոք գույ քա ցու ցա կը հա մա պա տաս խա նում է մինչև 
ա զատ ար ձա կե լը պահ վող գույ քին),
 կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի կամ պատ ժա մի ջոց նե րի գրան ցա մա տյա նը
(որ պես զի պար զենք, թե որ ե րե խա նե րի նկատ մամբ է կի րառ վել պատ ժա մի-
ջոց, քա նի ան գամ, ի նչ պատ ճառ նե րով և ի նչ պի սի մի ջոց նե րով է այն կի րառ-
վել),
 մե կու սի ա զա տազրկ ման գրան ցա մա տյա նը
(որ պես զի պար զենք, թե որ ե րե խա նե րին են նախ կի նում մե կու սաց րել, քա նի 
ան գամ, որ քան ժա մա նա կով, որ տեղ, ով և որ քան հա ճախ են նրանց ստու գել 
ա ռանձ նաց ված լի նե լու/ պատ ժախ ցում գտն վե լու ըն թաց քում),
 մի ջա դե պե րի գրան ցա մա տյա նը
(որ պես զի հայտ նա բե րենք այն ե րե խա նե րին, ո րոնք մի գու ցե որ ևէ նախ կին մի-
ջա դե պի զոհ կամ մաս են ե ղել, կամ ի մա նանք, թե ե րբ է ու ժի կի րա ռու մը հա-
մար վել ան հրա ժեշտ),
 բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյա նը
(որ պես զի պար զենք, թե որ ե րե խա ներն են բո ղո քի հայտ ներ կա յաց րել, ի նչ 
ըն թացք է ու նե ցել բո ղո քի ու սում ա սի րու թյու նը, ի նչ ժամ կետ նե րում և այլն),
բժշ կա կան գրան ցա մա տյա նը (հաշ վի առ նե լով բժշ կա կան գաղտ նի ու թյու նը)
(որ պես զի գնա հա տենք ե րե խա նե րին տրա մադր վող ա ռող ջա պա հա կան 
խնամ քի պատ շաճ լի նե լը և, հա վա նա կան է, հայտ նա բե րե լու այն ե րե խա նե-
րին, ո րոնք մի գու ցե որ ևէ տե սա կի դա ժան վե րա բեր մուն քի կամ խոշ տանգ ման 
զոհ են ե ղել), 
այ ցե րի գրան ցա մա տյա նը և հե ռա խո սա զան գե րի կամ նա մակ նե րի գրան-
ցա մա տյա նը
(որ պես զի գնա հա տենք ար տա քին աշ խար հի հետ ե րե խա նե րի ու նե ցած կա պի 
մա կար դակն ու հա ճա խա կա նու թյու նը):

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նեն լու սանցք-
նե րում կա տար ված գրա ռում ե րին, փա կագ ծե րում ար ված նշում ե րին, գրա ռում ե րի 
հե ղի նա կին, ով է ստո րագ րել գրան ցա մա տյա նը կամ վա վե րաց նող ստո րագ րու թյուն 
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դրել, դա տարկ դաշ տե րը, գրա ռում ե րի պար բե րա կա նու թյու նը և այլն: Գրան ցա մա-
տյան նե րում (կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի, մի ջա դե պե րի և այլ) կա տար ված գրա-
ռում ե րի քչու թյու նը կա րող է դրա կան տվյալ նե րի նշան չլի նել, այլ ի րա կա նում կա րող 
է նշա նա կել, որ գրան ցում ե րը պատ շաճ կեր պով չեն ար վում:

 Հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ փաս տաթղ թեր կա րող են լի նել.

 հաս տի քա ցու ցակ նե րը (նե րա ռյալ մաս նա գի տա կան փորձն ու գոր ծա ռույթ նե-
րը), 
աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային գրա ֆիկ նե րը,
 շա բա թա կան ճա շա ցան կը,
 հի գի ե նայի ու սա նի տա րա կան պայ ման նե րի, ա ռող ջա պա հու թյան և այլ կող մե-
րի վե րա բե րյալ տես չա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը, 
ար տա քին դե րա կա տար նե րի/ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ պայ մա նագ րե րը, 
ինք նավ աս ման և ի նք նաս պա նու թյան կան խար գել ման ար ձա նագ րու թյու նը, 
այլ:

Դ. ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
« Մաս նա գետ նե րի մե ծա մաս նու թյան հա մար ե րե խա նե րի հետ հա
ղոր դակ ցու մը, ը նդ հան րա պես, զգա լի մար տահ րա վեր ներ է պա րու
նա կում, ո րոնք մե ծա պես կա րե լի է հաղ թա հա րել հա տուկ նախ նա
կան ու սուց մամբ ու շա րու նա կա կան վե րահսկ վող գոր ծե լա կեր պով: 

Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի դեպ քում մաս նա գետ նե րին խոր
հուրդ է տր վում հաշ վի առ նել լրա ցու ցիչ կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներ: Բո լոր ի րա վի ճակ նե րում մաս նա գետ նե րը պետք է ե րե խա նե րի հետ 
հար ցազ րույց վա րե լը պատ կե րաց նեն որ պես մի աշ խա տանք, ո րը պա հան ջում 
է դրա կան ու վս տահ վե րա բեր մունք ու հար գանք՝ ի մա ցա կան ու հու զա կան 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման փու լում գտն վող ան ձի նկատ մամբ: Սա պա
հան ջում է, որ մաս նա գետն ա րագ գնա հա տի ե րե խայի զար գաց ման մա կար
դա կը՝ լեզ վի, շփ վե լիս ան կաշ կանդ (կաշ կանդ ված) զգա լու աս տի ճա նի ա ռու
մով, և ա րագ աչ քի ան ցկաց նի այլ հա վա նա կան նա խազ գու շա կան նշան նե րը, 
ո րոնք կա րող են բնու թագ րել ե րե խայի գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի դեպ քում ա կն կալ վում է, որ ան ծա
նոթ չա փա հաս ան ձի հետ հան դի պու մը կա րող է նշա նա կա լի ան հանգս տու
թյուն ա ռա ջաց նել, ո րի պատ ճա ռով մի ե րե խա կա րող է դառ նալ ի նք նամ փոփ 
ու ա վե լի քիչ շփ վող, ի սկ մեկ այլ ե րե խա կա րող է զրու ցել հա ճո յա կամ, սա կայն 
մա կե րե սային ձևով: Ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ չա րա շա հում ե րի 
տա րած վա ծու թյու նը հատ կա պես բարձր է ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե
խա նե րի բնակ չու թյան շր ջա նում, լի նի դա ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, սե
ռա կան բռ նու թյուն կամ դրանց ցան կա ցած այլ հա մադ րու թյուն կամ նույ նիսկ 
կրի տի կա կան աս տի ճա նի բռ նու թյան են թարկ վա ծու թյուն: Այս պատ ճա ռով 
մաս նա գե տը պետք է զգու շա վոր վե րա բեր մունք ցու ցա բե րի, քա նի որ կա րող է 
չշա հել տվյալ ե րե խայի լի ա կա տար վս տա հու թյու նը, սա կայն միշտ վտան գում է 
ամ բող ջո վին կորց նել այն, ե թե հար ցազ րույց վա րե լիս չհետ ևի հիմ ա կան կա
նոն նե րին: Այ դու հան դերձ, պատ շաճ պայ ման նե րում մաս նա գետ նե րը պետք է 
մեծ բա վա կա նու թյուն ստա նան ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լիս, քա նի 
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որ նրանք հա ճախ ամ բող ջո վին կան խա տե սե լի չեն և ու նակ են ստեղ ծե լու հզոր 
դրա կան վե րա բեր մունք»:

 Ֆի լիպ Դ. Ջա ֆի, հո գե բան, ա զա տազրկ ման հա մա տեքս տում ե րե խայի զար գաց ման հետ կապ ված հար
ցե րի փոր ձա գետ

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է ըն դու նի է թի կա կան ու ղե ցույց-
ներ՝ ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի կար գը սահ մա նե լու հա մար, որ պես զի դրանք 
կա տար վեն ե րե խա ների հա մար ա ռա վե լա գույնս ան վտանգ ու հար գա լից պայ ման նե-
րում և ա ռանց ե րե խա նե րին՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մի հետ խո սե լու հա-
մար ճն շա մի ջոց նե րի վտան գի են թար կե լու: Այս ի մաս տով, ը նդ հան րա պես ըն դուն ված 
է, որ ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ հաշ վի ա ռն վեն մի շարք տար րեր 
ու սկզ բունք ներ, որ պես զի ե րե խա նե րը զգան վս տահ, ա պա հով ու ան վտանգ, որ-
պես զի տրա մադ րեն ան կան խա կալ տե ղե կու թյուն ներ, ին չը հար ցազ րու ցա վար նե րի 
հա մար կար տա ցո լի նրանց ի րա կա նու թյու նը: Տե՛ս Բա ժին 3.4., էջ 37, Բա ժին 4.1. / Է., էջ 
56 և Հա վել ված 2., էջ 158: Խիստ ցան կա լի է, որ ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լու 
հա մար պա տաս խա նա տու մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձը փորձ ու նե նա, ի սկ 
ե թե ոչ, լավ պատ րաս տու թյուն և ու սու ցում ան ցած լի նի ե րե խայի ու բա րե կե ցու թյան 
հար ցե րի, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րի հետ հա ղոր դակց ման մե թոդ նե րի շուրջ: Այս տեղ 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի հա ղոր դակց ման ո ճը: Ա վե լին, նրանք պետք է նաև ծա-
նոթ լի նեն այն սկզ բունք նե րին ու մե թոդ նե րին, ո րոնց պետք է հետ ևել ե րե խա նե րի 
հետ հար ցազ րույց վա րե լիս Տե՛ս Բա ժին 3.4., էջ 37:

Ա ռաջ նա հեր թու թյուն պետք է տալ ա ռանձ նազ րույց նե րին, սա կայն այն դեպ քե րում, 
ե րբ դա հնա րա վոր չէ կամ ե րբ դա հե տաքր քիր է թվում կամ ռազ մա վա րա կան ա ռու-
մով շա հա վետ է, օ րի նակ՝ հե տապնդ ման վտան գից խու սա փե լու նպա տա կով, կա րե լի 
է հա վա քել ֆո կուս խմ բեր: Տե՛ս էջ 79։

 Նախ քան հար ցազ րույ ցը սկ սե լը պետք է հաշ վի առ նել մի քա նի աս պեկտ.

Ո ՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ ԱՅՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒԿ 
ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ, Ո ՐՈՆՔ ՊԵՏՔ Է ՀԻ ՇԵԼ

Ե րե խա նե րի հետ ան կաշ կանդ զգա լու և նրանց հետ շփ վե լու հա մար հա ղոր դակց ման 
այն պի սի ոճ և լե զու ը նտ րե լու կա րո ղու թյու նը, ո րոնք հար մար են ե րե խայի հա մար և 
հա մա պա տաս խա նում են նրա տա րի քին ու զար գաց ման փու լին (օր.՝ նրա հետ խա-
ղա լով, հա տա կին նս տե լով, տե ղի բա ռեր ու ար տա հայ տու թյուն ներ կամ ժար գոն օգ-
տա գոր ծե լով, և այլն):

 Հաս կա նա լու և հա ղոր դակց ման ո ճն ու ո րոշ թե մա նե րին ան դրա դառ նա լու ձևն ե րե-
խա նե րի մշա կու թային նոր մե րին հար մա րեց նե լու կա րո ղու թյու նը:

Գ նա հա տե լու, ըն կա լե լու կա րո ղու թյու նը, որ ե րե խա նե րը կա րող են ի րենց ի րա վի ճակն 
ըն կա լել և ի րենց զգաց մունք ներն ար տա հայ տել մե ծա հա սակ նե րից տար բեր ձևով օր.՝ 
նրանք կա րող են ար տա հայտ վել խորհր դան շա կան ձևե րով, կա րող են հո րի նել բա-
ցատ րու թյուն ներ, շեշ տել ո րոշ խն դիր ներ և կար ևո րու թյուն չտալ այլ խն դիր նե րի և 
այլն):

Վ հա տու թյան, թշ նա ման քի, ան վս տա հու թյան կամ կաս կա ծի ար տա հայ տու թյուն նե րը 
հաս կա նա լու և հան դուր ժե լու կա րո ղու թյու նը:
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ՈՎ ՔԵ՞Ր ԵՆ ԱՅՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԸ, Ո ՐՈՆՑ ՀԵՏ ՊԵՏՔ Է ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՎԱ ՐԵԼ 

Այ ցե լած հաս տա տու թյու նում ա ռանձ նաց նել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա-
նե րի տար բեր ներ կա յա ցուց չա կան խմ բեր՝ ը ստ տա րի քի, սե ռի, հատ կա պես խո-
ցե լի ե րե խա նե րի (ո րոնք նկա րագր վում են որ պես ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռող, 
ան զուսպ, կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի հա ճախ են թարկ վող, ա հա բեկ ման զո հեր, 
պաշ տո նա կան բո ղոք ներ կա յաց րած ներ, և այլն), ոչ մի այն նրանց, ո րոնց ա ռա ջար կել 
են աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րը կամ նրանց, ո րոնք ան ձամբ են մո տե նում մշ տա-
դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մին: Ա նձ նա կան գոր ծե րի ու գրան ցա մա տյան նե րի ու-
սում ա սի րու թյու նը կա րող է օգ նել ը նտ րել հար ցազ րույ ցի հա մար հա վա նա կան թեկ-
նա ծու ե րե խա նե րի:

 Տե՛ս Բա ժին 4.3./Գ., էջ.71

Միշտ հա մոզ վեք, որ ե րե խա նե րը կա մո վին են հա մա ձայն վել հար ցազ րույց տալ՝ ի րենց 
տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյու նը տա լու հա մար բո լոր ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե-
րը հաս կա նա լի ձևով նրանց տրա մադ րե լուց հե տո: Մի ան շա նակ պետք է հար գել այն 
ե րե խայի ո րո շու մը, ո րը չի ցան կա նում մաս նակ ցել, սա կայն հե տաքր քիր կլի ներ հաս-
կա նալ դրա պատ ճառ նե րը:

 Նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ. Մեծ զգո նու թյամբ պետք է մո տե նալ այն ե րե խա նե-
րի հետ հար ցազ րույ ցին, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են հետ ևյալ չա փա նիշ նե րին. 
ե րե խա, ո րն ու նի հս տակ ճա նա չո ղա կան խն դիր ներ կամ տրավ մայի է են թարկ վել, 
կամ ո րի հո գե բա նը, ե րե խայի խնամ քի հար ցե րով զբաղ վող աշ խա տող նե րը կամ սո-
ցի ա լա կան աշ խա տո ղը լուրջ մտա հո գու թյուն ներ ու նեն, որ նման հար ցազ րույց նե րին 
մաս նակ ցե լը, հնա րա վոր է, բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նա նրա վրա:

ՈՐ ՏԵ՞Ղ ԵՆ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՎԱ ՐԵ ԼՈՒ, ԵՎ Ո ՞Վ Է ՎԱ ՐԵ ԼՈՒ

Գտ նել մի վայր, որ տեղ հնա րա վո րինս շատ մե կու սաց վա ծու թյուն կա և որ տեղ ե րե-
խան ա պա հով ու ան կաշ կանդ է զգում՝ ա ռանց չա փա զանց շատ շե ղող եր ևույթ նե րի: 
Ե րե խայի ը նտ րած սե նյակն ա կն հայ տո րեն լա վա գույն տար բե րակն է: Այ լա պես, որ-
պես ա ռաջ նա հեր թու թյուն պետք է դի տար կել որ ևէ չե զոք սե նյակ, օ րի նակ՝ ճա շա րա-
նը, դա սա սե նյա կը կամ այ ցե լու թյուն նե րի սե նյա կը, սա կայն ոչ մի դեպ քում պա հակ-
նե րի աշ խա տա սե նյա կը կամ մեկ այլ վայր, որ տեղ ե րե խան կա րող է ա նա պա հով կամ 
ան կաշ կանդ զգալ, կամ որ տեղ մե կու սաց վա ծու թյու նը կա րող է վտանգ ված լի նել:

 ՄԵ ԿՈՒ ՍԱՑ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԱՂՏ ՆԻ ՈՒԹՅՈՒՆ

«Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է պաշտ պա նեն 
ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի մե կու սաց վա ծու թյունն ու 
ան ձնա կան տվյալ ներն այն պես, որ ե րե խա նե րի մա սին ան ձնա կան 
տե ղե կու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը սահ մա նա փակ վի նվա զա գույն 

թվով մարդ կանց հա մար, ո րոնց ան հրա ժեշտ է ի մա նալ դրանք, և ոչ մի տե ղե
կու թյուն կամ ան ձնա կան տվյալ հա սա նե լի չդառ նա կամ չհ րա պա րակ վի, 
հատ կա պես լրատ վա մի ջոց նե րում, ո րոնք կա րող են բա ցա հայ տել կամ ա նուղ
ղա կի ո րեն թույլ տալ ե րե խայի ի նք նու թյան բա ցա հայ տում, այդ թվում՝ ե րե խայի 
տես քը, ե րե խայի կամ նրա ըն տա նի քի նկա րագ րու թյու նը, ա նուն նե րը կամ 
հաս ցե նե րը, ձայ նագ րու թյուն ներ ու տե սան կա րա հա նում եր և այլն: Ե րե խային 
լու սան կա րե լուց ա ռաջ պետք է խնդ րել նրա թույլտ վու թյու նը, ի սկ լու սան կա րը 
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կա րե լի է օգ տա գոր ծել մի այն այն դեպ քում, ե րբ ե րե խան տվել է իր հա մա ձայ
նու թյու նը՝ կոնկ րետ նպա տա կով դա օգ տա գոր ծե լու հա մար: Մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է գի տակ ցեն այն վտան գը, որ հրա պա րակ վե
լուն պես ի րենց զե կույց նե րը կա րող են օգ տա գործ վել ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ե րե խա նե րի շուրջ խն դիր նե րը սեն սա ցի այի ա ռար կա դարձ նե լու հա
մար և որ այն ե րե խա նե րը, ո րոնք մաս նակ ցել են, կա րող են սխալ ներ կա յաց
վել, և նրանց կա րող են կա պել օ րեն քի հետ խն դիր ու նե ցող ե րե խա նե րի բա րո
յա կան պահ ված քի շուրջ տի րող խու ճա պի հետ: Է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
այն պի սի խոսք և պատ կեր ներ օգ տա գոր ծե լուց խու սա փե լը, ո րոնք կա րող են 
նվաս տաց նել, զո հի դե րում դնել կամ ա մա չաց նել ե րե խա նե րին, ո րոնք կա տա
րում են այն պի սի ը նդ հան րա ցում եր, ո րոնք ճշգր տո րեն չեն ար տա ցո լում ի րա
վի ճա կը, կամ ո րոնք խտ րա կա նու թյուն են դնում ե րե խա նե րի ո րոշ խմ բե րի 
միջև»: 

Ար դա րա դա տու թյուն ե րե խա նե րի հա մար. Տե ղե կա տու թեր թիկ թիվ 2. Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց
ման ան կախ կա ռու ցա կար գեր ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա մար, Մի ջազ գային բան
տային բա րե փո խում եր (PRI)

Ո՞Վ Է ՎԱ ՐԵ ԼՈՒ ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԸ

 Թի մի ան դամ ե րից մի հո գու պետք է նշա նա կել հար ցազ րույ ցը վա րե լու հա մար: Սրա 
հա մար պա հանջ վում է կոնկ րետ փորձ և (կամ) պատ շաճ պատ րաստ վա ծու թյուն ու 
վե րա պատ րաս տում ե րե խա նե րի հար ցե րի և հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի շուրջ: 

 Տե՛ս Բա ժին 4.1. / Զ., էջ 54

Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ե րե խա նե րին պետք է ա ռա ջար կել հար ցազ րույց վա րող 
ան ձի սե ռի ը նտ րու թյան տար բե րակ, ին չն ա ռանձ նա կի կար ևոր կա րող է լի նել այն 
ե րե խայի հա մար, ո րի նկատ մամբ բռ նու թյուն է գոր ծադր վել: 

Ըստ ան հրա ժեշ տու թյան՝ հար ցազ րույ ցին կմաս նակ ցեն պատ շաճ կեր պով պատ-
րաստ ված թարգ մա նիչ ներ:

 Տե՛ս Բա ժին 4.1. / Զ., էջ 54 և Բա ժին 4.2. / Է., էջ 65

ԻՆՉ ՊԵ՞Ս Է ՁԱՅ ՆԱԳՐ ՎԵ ԼՈՒ ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԸ, ԵՎ Ի ՆՉ ՊԵ՞Ս ԵՆ ՀԱ ՎԱ ՔԱԳՐ-
ՎԱԾ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԳԱՂՏ ՆԻ ՊԱՀ ՎԵ ԼՈՒ

 Թույ լատ րե լու դեպ քում կա րե լի է օգ տա գոր ծել ձայ նագ րող սարք՝ սե նյա կում մարդ-
կանց թի վը կր ճա տե լու նպա տա կով: Հա կա ռակ դեպ քում, մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նող ե րկ րորդ ան ձը պետք է մի ա նա հիմ ա կան հար ցազ րույ ցին՝ մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող մյուս ան ձի հա մար նշում եր կա տա րե լու հա մար, որ պես զի նա կա րո-
ղա նա ամ բողջ ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել ե րե խայի վրա և նրա հետ պահ պա նի 
տե սո ղա կան կոն տակտ՝ ե րե խայի հետ վս տա հու թյուն ձևա վո րե լու նպա տա կով:

 Կար ևոր է տե ղե կաց նել ե րե խային, թե ին չու է ձայ նագր վում հար ցազ րույ ցը, և ի նչ պես 
է պահ վե լու ձայ նագ րու թյան գաղտ նի ու թյու նը:

Ի՞ՆՉ ՏԱ ՐԱԾ ՎԱԾ ՀԱՐ ՑԵՐ ՈՒ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ ԾԱ ԳԵԼ 

Ի մա ցեք և պատ րաստ ե ղեք հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ ա ռե րես վել հետ ևյալ խն դիր նե-
րին կամ հար ցե րի հետ.
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4

Ե րե խա նե րը պա տաս խա նում են հար ցե րի, ո րոնց պա տաս խան նե րը չգի տեն, 
Ե րե խա նե րը կար ևո րու թյուն չեն տա լիս ո րոշ հար ցե րի կամ չա փա զանց նում են 
այլ հար ցեր, հատ կա պես այլ ե րե խա նե րի ներ կա յու թյամբ՝ ի րենց « վար կա նի շը» 
բարձ րաց նե լու հա մար, 
Ե րե խա նե րը հար ցազ րու ցա վա րին պատ մում են այն, ի նչ ի րենց կար ծի քով 
հար ցազ րու ցա վա րը ցան կա նում է լսել, կամ այն, ի նչ նրանց սո վո րեց րել են 
աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րը, 
Ե րե խա նե րը ո չինչ չեն ա սում, քա նի որ վա խե նում են, որ ի րենց հայտ նած տե-
ղե կու թյուն նե րի պատ ճա ռով մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մի գնա լուց 
հե տո կեն թարկ վեն ճն շա մի ջոց նե րի, 
Ե րե խա ներ, ո րոնց մտ քի թե լը և (կամ) խոս քը դժ վար է հաս կա նալ կամ ո րին 
դժ վար է հետ ևել:

Որ պես հար ցազ րույ ցի նա խա բան՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձը 
պետք է այն պես ա նի, որ ե րե խա ներն ի րենց ան վտանգ զգան՝ ա պա հո վե լով 
հետ ևյա լը.

 Պատ շաճ կեր պով ներ կա յա նալ նախ քան հար ցազ րույ ցը սկ սե լը և ե րե խային 
ներ կա յա նա լու հնա րա վո րու թյուն տալ,
 Բա ցատ րել հար ցազ րույ ցի նպա տա կը, ին չի հա մար են օգ տա գործ վե լու նրանց 
տված տե ղե կու թյուն նե րը և այն սահ մա նա փա կում ե րը, թե մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող մար մի նը ի նչ կա րող է փո խել կամ ի նչ չի կա րող փո խել,
 Բա ցատ րել, թե ին չու են հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում գրա ռում եր կա տա րում/ 
ձայ նագ րում և ի նչ պես են դրանք գաղտ նի պահ վե լու,
 Բա ցատ րել, որ ե րե խա նե րը կա րող են ցան կա ցած պա հի ա զատ դա դա րեց նել 
հար ցազ րույ ցը:

Այս ա մե նից բա ցի՝ նախ քան ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց սկ սե լը դի տար կեք « սա-
ռույց կոտ րուկ նե րի» կի րա ռու մը: Նախ քան սկ սե լը նս տեք և  ճա շեք նրանց հետ, խա-
ղա ցեք կամ մի ա ցեք որ ևէ սպոր տային խա ղի, նայեք ու քն նար կեք ե րե խա նե րի ձեռ քի 
աշ խա տանք նե րը (խոր հուրդ է տր վում, ե թե ժա մա նա կը և ան վտան գու թյան մի ջոց նե-
րը թույլ են տա լիս):

Այ նու հետև, տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով ե րե խա նե րին 
հար ցեր ու ղ ղե լիս հար ցազ րու ցա վար նե րը պետք է հա վատ ու վս տա հու-
թյուն ձևա վո րեն ե րե խա նե րի մոտ և ցույց տան, թե որ քան ա պա հով կա րող 
են ե րե խա նե րը զգալ ի րենց հետ՝ հետ ևյալ կերպ.

Սկ սել ա ռօ րե ա կան կամ ոչ հա կա սա կան հար ցե րով և աս տի ճա նա բար ան ցնել 
ա վե լի նուրբ հար ցե րի,
 Կի րա ռել ոչ պաշ տո նա կան և հան գիստ մո տե ցում, որ պես զի օգ նեք ե րե խա նե-
րին ան կաշ կանդ զգալ,
 Հաս կա նալ, որ ո րոշ ժա մա նակ կպա հանջ վի, մինչև ե րե խա նե րը բա վա կա նա-
չափ հար մա րա վետ կզ գան խո սել (հատ կա պես, ե թե ի րենց մտա բե րած դեպ-
քե րը տրավ մա տիկ բնույթ ու նեն),
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 Կա րե կից ձևով հաս կա նալ ե րե խա նե րի ի րադ րու թյու նը և զգաց մունք նե րը, 
Ու սում ա սի րել ե րե խա նե րի ռե ակ ցի ա նե րը և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, 
ը նդ հա տել կամ դա դա րեց նել հար ցազ րույ ցը, օ րի նակ՝ գերզ գա յու նա կու թյան 
կամ ագ րե սի այի դեպ քում,
Հս տակ տար բե րա կել Ձեր սե փա կան զգաց մունք նե րը ե րե խա նե րի զգաց մունք-
նե րից,
 Ցու ցա բե րել ոչ պն դե րես մո տե ցում՝ հար գե լով ե րե խա նե րի ա ռանձ նու թյունն ու 
ան ձնա կան տա րած քը:

Հար ցազ րու ցա վա րի պահ վածքն ու մարմ ի լե զուն նույն պես խիստ կար-
ևոր են: Ե րե խա նե րի պատ մու թյուն նե րը լսե լիս հար ցազ րու ցա վար նե րը 
չպետք է որ ևէ կան խա կալ վե րա բեր մուն քի ազ դան շան տան: Ա վե լին, ե րե-
խա նե րը պետք է զգան, որ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք.

Վս տա հում են ի րենց,
Ն րանց հա մա րում են ի րենց ու շադ րու թյան կենտ րո նը,
 Չեն դա տում ի րենց,
 Կա րե կից են նրանց զգա ցա ծի ու ար տա հայտ վե լու ձևի նկատ մամբ,
 Համ բե րա տար են, 
Ան կեղծ հե տաքրք րու թյուն են ցու ցա բե րում նրանց տե սա կետ նե րի ու կար ծիք-
նե րի և նրանց ներ կա դրու թյան նկատ մամբ,
 Հա վա քագ րում են այս տե ղե կու թյուն նե րը, որ պես զի նպաս տեն բո լոր ե րե խա-
նե րի հա մար ա վե լի լավ պաշտ պա նու թյան զար գաց մա նը:

Դ րա նից բա ցի, որ պես զի հա մոզ ված լի նի, որ ան կողմ ա կալ տե ղե կու թյուն ներ է հա-
վա քում, հար ցազ րու ցա վա րը պետք է.

Խ րա խու սի ե րե խա նե րին, որ ի րենց ու նե ցած տե ղե կու թյուն նե րը հայտ նեն ու 
ի րենց պատ մու թյուն նե րը պատ մեն ի րենց ի սկ բա ռե րով՝ նրանց տա լով բաց 
հար ցեր,
 Բա ցատ րի, որ ըն դու նե լի է հար ցազ րու ցա վա րին ա սել, որ չգի տեն հար ցի պա-
տաս խա նը,
 Բա ցատ րի, որ նրանք պետք է ու ղ ղեն հար ցազ րու ցա վա րին, ե թե նա սխալ վում 
է կամ ճիշտ չի ա սում,
 Խու սա փի ու ղ ղոր դող հար ցե րից կամ մեկ նա բա նու թյուն նե րից, ո րոնց պատ ճա-
ռով ե րե խա նե րին կթ վա, որ ի րենց ստի պում են կամ ի րենց վրա ճն շում են գոր-
ծադ րում կոնկ րետ պա տաս խան տա լու հա մար, ի նչ պես նաև պետք է խու սա փի 
այն պի սի հար ցե րից, ո րոնք բա ցա սա բար կըն դուն վեն ե րե խա նե րի կող մից,
 Խու սա փի կրկն վող հար ցե րից, քա նի որ դրա պատ ճա ռով ե րե խան կա րող է 
կար ծել, թե իր տված նա խորդ պա տաս խա նը «ս խալ» էր, 
Օգ տա գոր ծի պարզ, ե րե խա նե րի տա րի քին հա մա պա տաս խան լե զու, և հա-
մոզ վի, որ ե րե խա նե րը հաս կա նում են հար ցի ճիշտ ի մաս տը, 
Ա վե լի շատ ման րա մաս ներ ստա նա լու հա մար տա հա վե լող հար ցեր, օր.՝ «Իսկ 
հե տո ի ՞նչ պա տա հեց»,
Փո փո խի հար ցազ րույ ցի ռիթ մը, որ պես զի այն ե րե խա նե րի հա մար շատ ձանձ-
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րա լի և հոգ նե ցու ցիչ չլի նի:
Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց վա րե լիս մշ տա դի տար-
կում ի րա կա նաց նող ան ձանց կմի ա նան թարգ մա նիչ ներ: Այս դեպ քում նրանք պետք 
է պրո ֆե սի ո նալ կեր պով ա զատ տի րա պե տեն եր կու լեզ վին է լ՝ նա խա պես պատ շաճ 
կեր պով պատ րաստ վե լով, պետք է կա րո ղա նան օգ տա գոր ծել այն պի սի բա ռեր, որ 
ե րե խա նե րը հաս կա նան, ի մա նան, որ ի րենք չեն կա րող մի ջամ տել հար ցազ րու ցա-
վար նե րի ու ե րե խա նե րի միջև տե ղի ու նե ցող քն նարկ մա նը, և որ չեն կա րող ազ դել 
հար ցազ րույ ցի ըն թաց քի վրա՝ սխալ թարգ մա նե լով, ամ փոփ ձևով ներ կա յաց նե լով 
աս վա ծը կամ աս վա ծից կոնկ րետ մա սեր բաց թող նե լով: Նրանց պետք է նաև հի շեց-
նել, որ պար տա վոր են պա հել գաղտ նի ու թյուն և որ ի րենց ան ձնա կան պահ ված քը, 
հա գուս տը և վե րա բեր մուն քը ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն ու նեն ե րե խա նե րի 
հար ցազ րույ ցի հա մար վս տա հե լի մի ջա վայր պահ պա նե լու հա մար: Ի նչ վե րա բե րում 
է հար ցազ րու ցա վար նե րին, ե րե խա նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը լսե լիս դեմ քին չպետք է 
եր ևա ոչ մի կան խա կալ վե րա բեր մուն քի ազ դան շան:

 Տե՛ս Բա ժին 4.1. / Զ., էջ 54 և Բա ժին 4.2. / Է., էջ 65

Եզ րա փա կե լիս հար ցազ րու ցա վար նե րը պետք է հա մոզ վեն, որ.

ե րե խա նե րը չու նեն լրա ցու ցիչ հար ցեր կամ լրա ցու ցիչ մտա հո գու թյուն ներ, 
ո րոնք կցան կա նային բարձ րաց նել,
ե րե խա նե րը հաս կա ցել են ի րենց աշ խա տան քի սահ մա նա փա կում ե րը և կեղծ 
հույ սեր չու նեն՝ կապ ված նրա հետ, թե ի նչ կա րող են նրանց հա մար ա նել մշ-
տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք,
դ րա կա նո րեն են ար ձա գան քում ե րե խա նե րին՝ ի րենց տված տե ղե կու թյուն նե րի 
և այն մա սին, թե որ քան կար ևոր են նրանք մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թացն 
ա վար տուն տես քի բե րե լու հար ցում,
ն րանց տա լիս են ի րենց կոն տակ տային տվյալ նե րը, որ պես զի կա րո ղա նան 
կապ հաս տա տել ի րենց հետ՝ ճն շա մի ջոց նե րի կի րառ ման, հար ցե րի դեպ քում 
կամ ե թե ցան կա նում են լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դել,
գ րա ռում եր կա տա րելն ա վար տում են հար ցազ րույցն ա վար տե լուն պես, որ-
պես զի չմո ռա նան ոչ մի ման րա մասն և ու նե նան հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում 
աս վա ծի, լսա ծի ու զգա ցա ծի հնա րա վո րինս ճշգ րիտ ար ձա նագ րու թյու նը:

Ա վե լին, շատ կար ևոր է այս փոր ձա ռու թյունն ի մաս տա լից դարձ նել ե րե խա նե րի 
և ոչ մի այն մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի հա մար: Գոր ծըն թա ցին նրանց ու նե ցած 
ներդր ման կար ևո րու թյան վե րա բե րյալ գնա հա տան քի ցան կա ցած ձև օգ տա կար կա-
րող է լի նել, օ րի նակ՝ մաս նակ ցու թյան վկա յա գիր տա լը, հար ցազ րույ ցի ա վար տին 
բա ռե րով շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լը, այցն ա վար տե լուց հե տո ե րե խա նե րին տված 
դրա կան ար ձա գան քը, և այլն:

 Ֆո կուս խմ բեր 
Ընդ հան րա պես, ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ խո ցե լի ու թյան պատ ճա ռով, ա նա զա տու-
թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ ա ռանձ նազ րույց նե րը ֆո կուս խմ բե րից գե րա դա-
սե լի են:

 Սա կայն, տար բեր պատ ճառ ներ կա րող են մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մին 
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դր դել հար ցազ րույ ցի հա մար ե րե խա նե րին հա վա քել մի խմ բում.

ո րոշ ե րե խա ներ նա խընտ րում են խո սե լու հա մար խմ բի մաս կազ մել, որ պես-
զի չնույ նաց վեն և ա վե լի քիչ ան հանգս տա նան հա վա նա կան ճն շա մի ջոց նե րի 
մա սին, 
ու նե ցած ժա մա նա կը կա րե լի է օպ տի մա լաց նել՝ ե րե խա նե րի հետ խմ բե րով 
հան դի պե լու դեպ քում, 
ոչ մի ե րե խա կա մա վոր չի ցան կա նում ա ռանձ նազ րույ ցի մաս նակ ցել, 
այլ:

Այս հան գա մանք նե րում, հար ցե րը պետք է նե րա ռեն նույն թե մա նե րը, ի նչ ա ռանձ-
նազ րույց նե րի ժա մա նակ, սա կայն դրանք պետք է հար մա րեց նել խմ բային քն նար-
կում վա րե լու և ցան կա ցած նուրբ հար ցից խու սա փե լու հա մար, ո րը, հա վա նա կան 
է, որ ե րե խային ան հար մար դրու թյան մեջ կդ նի իր հա սա կա կից նե րի ա ռջև: Օ րի նակ՝ 
խմ բային քն նարկ ման ժա մա նակ պետք է խու սա փել խոշ տան գում ե րի ու դա ժան վե-
րա բեր մուն քի մա սին հար ցե րից, քա նի որ դա բա րո յա կան տե սան կյու նից բո լո րո վին 
ճիշտ չէ և վտան գա վոր է:

Հնա րա վո րինս քիչ մե ծա հա սակ ներ պետք է ներ կա լի նեն (ա ռանձ նազ րույց նե րի ժա-
մա նակ), որ պես զի ե րե խա նե րը կա րո ղա նան ա վե լի ա զատ խո սել:

 Կար ևոր է նաև ե րաշ խա վո րել, որ խմ բե րում քն նարկ ված ոչ մի տե ղե կու թյուն չի բա-
ցա հայտ վե լու՝ տվյալ ե րե խային (ե րե խա նե րին) վաս պատ ճա ռե լու կամ նրա (ն րանց) 
նկատ մամբ ճն շա մի ջոց ներ գոր ծադ րե լու վտան գից խու սա փե լու նպա տա կով: Քն նար-
կում ե րի ըն թաց քում հար ցազ րու ցա վա րը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նի նրան, որ 
պատ մե լու գոր ծում հա վա սա րա պես ներգ րա վի բո լոր ե րե խա նե րին՝ ա ռանց ճն շում 
գոր ծադ րե լու այն ե րե խա նե րի վրա, ո րոնք ան կաշ կանդ չեն զգում ի րենց հա սա կա-
կից նե րի ներ կա յու թյամբ կոնկ րետ հար ցի շուրջ խո սե լու հա մար: Նկա տի ու նե ցեք, որ 
հնա րա վոր են խմ բային ճն շում եր և ե րե խա նե րի միջև ոչ ֆոր մալ հի ե րար խի ա-
ներ, ա հա բե կում, մատ նու թյուն, և այլն:

 Ֆո կուս խմ բե րի մի ջո ցով հա վա քագ րած տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են հաս տա տել 
ա ռանձ նազ րույց նե րի ժա մա նակ հա վա քած տվյալ նե րը, սահ մա նել ը նդ հա նուր խն-
դիր նե րը կամ մտա հո գու թյուն նե րը կամ, օ րի նակ՝ պար զել, թե ով կա րող է հե տաքր-
քիր լի նել ա ռանձ նազ րույ ցի հա մար: Ե րբ ի հայտ է գա լիս հա կա սա կան կամ կաս-
կա ծե լի տե ղե կու թյուն, ան հրա ժեշտ կլի նի խա չաձև ստու գել դա ա ռանձ նազ րույց նե րի 
ժա մա նակ՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց դի տար կում ե րի և (կամ) այլ 
աղ բյուր նե րի մի ջո ցով:
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Ե. ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ
 Շատ կար ևոր է թույլ տալ աշ խա տա կից նե րին խո սել և ար տա հայ տել ի րենց տե սա-
կետ նե րը՝ ի րենց ա ռօ րյա կյան քի, աշ խա տան քային պայ ման նե րի, ղե կա վա րի, ի րենց 
գոր ծըն կեր նե րի ու ե րե խա նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ռե ժի մի մա-
սին ի րենց ըն կալ ման, ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը հար գե լու և ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու վայ րում ցան կա ցած այլ խնդ րի վե րա բե րյալ: Ե թե ժա մա նա կը թույլ տա, 
տե ղե կու թյուն նե րի լրա ցու ցիչ աղ բյուր կա րող է լի նել ա րհ մի ու թյուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի հետ քն նար կու մը: Այ ցե լած հաս տա տու թյան հետ կա ռու ցո ղա կան ե րկ-
խո սու թյուն ձևա վո րե լու նպա տա կով օգ տա կար է ըն դու նել այն պի սի հո րի զո նա կան 
մո տե ցում, ո րը կա րե լի լի նի դի տար կել որ պես հա մա գոր ծակ ցու թյուն և ոչ թե վե րահս-
կո ղու թյուն: Ցան կա ցած լավ գոր ծե լա կերպ պետք է հա տուկ ը նդ գծել և ը ստ պատ շա ճի 
հաշ վի առ նել բա րե լավ ման հետ կապ ված ցան կա ցած ա ռա ջար կու թյուն:

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց և աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րի միջև 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը միշտ պետք է ման պրո ֆե սի ո նալ մա կար դա կի վրա, 
հատ կա պես ե րե խա նե րի ներ կա յու թյամբ՝ ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րի բ նույ թի վե րա-
բե րյալ ցան կա ցած տե սա կի շփո թու թյու նից և գաղտ նի հա մա ձայ նու թյան կամ կողմ-
նա կա լու թյան որ ևէ հնա րա վոր կաս կա ծից խու սա փե լու հա մար:

 Կար ևոր է սահ մա նել ը նտ րու թյան հս տակ գոր ծըն թաց՝ ո րո շե լու, թե աշ խա տա կազ-
մի որ ան դամ ե րից հար ցազ րույց վերց նել, որ պես զի խու սա փեք հար ցազ րույց վերց-
նել այն պի սի աշ խա տակ ցից, ո րին ղե կա վա րը կվս տա հեր՝ տվյալ հաս տա տու թյան 
մա սին մի այն լավ ար տա հայտ վե լու հա մար:

Դ րա նից բա ցի՝ ար տա քին ծա ռա յու թյուն մա տու ցող ներն ա նա զա տու թյան մեջ պա-
հե լու վայ րի պայ ման նե րի ու ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի մա սին տե ղե-
կու թյուն նե րի մեկ այլ լրա ցու ցիչ աղ բյուր են, և սա կա րող է օգ նել կա տա րել այլ աղ-
բյուր նե րից հա վա քած տե ղե կու թյուն նե րի խա չաձև ստու գում:

Աշ խա տա կազ մի և ար տա քին ծա ռա յու թյուն մա տու ցող նե րի տար բեր կա տե գո րի-
ա ներ, ո րոնց հետ կա րե լի է հար ցազ րույց վա րել.

անվ տան գու թյան աշ խա տող ներ, 
ու սուց չա կան կազմ,
 բու ժաշ խա տող ներ,
 սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ,
 հո գե բան ներ,
 հաս տա տու թյու նում ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ,
 փաս տա բան ներ,
կ րո նա կան կամ փի լի սո փա յա կան ո լոր տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
այլ:

Ն րան ցից յու րա քան չյու րի նկատ մամբ տար բեր մո տե ցում կա րե լի է ցու ցա բե րել՝ կախ-
ված նրա նից, թե ի նչ պես են հա րա բեր վում ե րե խա նե րի հետ, և այն դե րից, որ կա տա-
րում են այն կող մե րի ա ռն չու թյամբ, ո րոնց պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել մշ տա դի-
տարկ ման գոր ծըն թա ցի շր ջա նա կում: Այ նու ա մե նայ նիվ, նրանց բո լո րին էլ կա րե լի է 
տալ նույն հար ցե րը՝ տե ղե կու թյուն նե րը խա չաձև ստու գե լու նպա տա կով:
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Զ. ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵՐ Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆ ՎՈՂ Ե ՐԵ-
ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ՍԵՐՏ ԿԱ ՊԻ ՄԵՋ ԳՏՆ ՎՈՂ ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ 
ԱՆ ՁԱՆՑ ՀԵՏ
Հան գա մանք նե րից ել նե լով՝ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու և (կամ) այլ աղ-
բյուր նե րից հա վա քած տվյալ նե րը խա չաձև ստու գե լու նպա տա կով, մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող ան ձինք կա րող են խնդ րել հար ցազ րույց վերց նել ար տա քին ան ձան-
ցից, ո րոնք սեր տո րեն ա ռնչ վում են ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ՝: 
Այդ ան ձինք կա րող են լի նել.

ծ նո ղը (ծ նող նե րը),
խ նա մա կա լը (խ նա մա կալ նե րը),
 դա սա տուն (դա սա տու նե րը),
ն շա նակ ված սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը (սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րը),
ն շա նակ ված փաս տա բա նը (փաս տա բան նե րը), 
այլ:

Է. ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿԻՉ ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵ ԿԱ ՎԱ ՐԻ 
ՀԵՏ. ԱՅ ՑԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
Մշ տա դի տարկ ման այ ցը պետք է ա վարտ վի հաս տա տու թյան ղե կա վա րի կամ տնօ րի-
նու թյան որ ևէ ան դա մի հետ ֆոր մալ հան դիպ մամբ: Դրա նա խա պատ րաս տու թյու նը և 
բո վան դա կու թյու նը կա րող են տար բեր լի նել՝ կախ ված կա տար ված այ ցի նպա տա կից 
ու տե սա կից:

Ն ման հան դիպ ման նպա տակն է ան մի ջա պես հետո զե կու ցել կար ևոր բա ցա հայ-
տում ե րի մա սին, ի նչ պես նաև քն նար կել այ ցի ըն թաց քում հայտ նա բեր ված կոնկ րետ 
խն դիր ներն ու մտա հո գու թյուն նե րը և դրանց հա վա նա կան պատ ճառ նե րը: Ու շա-
դիր ե ղեք չզե կու ցել այն պի սի տվյալ նե րի կամ խն դիր նե րի մա սին, ո րոնք չեք կա րող 
բա վա րար չա փով հիմ ա վո րել ու ժեղ ա պա ցույց նե րով: Հա կա ռակ դեպ քում, կթու լա-
նա մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի հան դեպ վս տա հե լի ու թյու նը:

Այս հան դի պու մը կա րող է ա ռիթ լի նել բա րե լա վում ե րին ու ղղ ված նախ նա կան ա ռա-
ջար կու թյուն ներ ա նե լու հա մար, և մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք 
է ան պայ ման նշեն լավ գոր ծե լա կեր պե րի մա սին (և վեր ջին այ ցից ի վեր կա տար ված 
բա րե լա վում ե րի մա սին, ե թե դա ա ռա ջին մշ տա դի տարկ ման այ ցը չէ):

Մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի վեր ջում ղե կա վա րին այդ մա սին տե ղե կաց նե լը և դա 
քն նար կե լը ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի կա ռա վար ման հա մար պա տաս խա-
նա տու նե րի հետ կա ռու ցո ղա կան ե րկ խո սու թյուն ձևա վո րե լու մաս են կազ մում:

Որ քան մեծ լի նեն հան դիպ ման նպա տակ նե րը, այն քան շուտ պետք է այն պլա նա վո-
րել: Ար դյուն քում, այց կա տա րող թի մը պետք է վեր ջում բա վա րար ժա մա նակ տրա-
մադ րի մի ա սին հան դի պե լու, ի րենց բա ցա հայ տած տվյալ նե րը փո խա նա կե լու, հաս-
տա տու թյան ղե կա վա րին ներ կա յաց նե լու են թա կա կոնկ րետ ա ռանց քային կե տե րը և 
դրա կան ար ձա գանք ստա նա լու հա մար դրանք ներ կա յաց նե լու ձևը ո րո շե լու հա մար:
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Ար տա կարգ ի րա վի ճա կի դեպ քում, մաս նա վո րա պես, ե րբ հայտ նա բեր վում են խոշ-
տան գում ե րի, լուրջ չա րա շա հում ե րի դեպ քեր կամ դա ժան վե րա բեր մուն քի այլ ձևեր, 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք պետք է դրանց մա սին հայտ նեն ան մի ջա-
պես վե րին օ ղա կի մար մին նե րին՝ բռ նու թյան մա սին հայտ նած ան ձանց նկատ մամբ 
ճն շա մի ջոց նե րի ցան կա ցած վտան գից խու սա փե լու նպա տա կով:

Երբ այ ցը ու սում ա սի րու թյան բնույթ ու նի, տե ղին չի լի նի կոնկ րետ բո ղո քի ու սում-
նա սի րու թյան ըն թաց քում կար ծիք ներ ու ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նել:
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4.4.  Հետ ևող մշ տա դի տարկ ման այ ցեր /  
Կա տար ման են թա կա գոր ծո ղու թյուն ներ

 ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊԵԼ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ-ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՒՄ ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ  
Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ԹԻ ՄԻ ՀԵՏ
ՍԿ ՍԵԼ ՆԵՐ ՔԻՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ  
ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ՄԸ
 ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵԼ ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԸ
 ԿԱԶ ՄԵԼ ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ
 ՏԱ ՐԱ ԾԵԼ ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԸ
 ՀԵ ՏԵ ՎԵԼ ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱ ՆԸ
Գ ՆԱ ՀԱ ՏԵԼ ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 ՍԱՀ ՄԱ ՆԵԼ ՀԱ ՎԱ ՆԱ ԿԱՆ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀԵ ՏԵ ՎՈՂ  
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ

Այ ցին հետ ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լը և դրանց ար դյուն քում պար տա դիր կա տար-
ման գոր ծո ղու թյուն նե րը այ ցին հա ջոր դող վճ ռո րոշ քայ լեր ե ն՝ մշ տա դի տարկ ման 
ա ռա քե լու թյու նը լի ար ժեք կա տա րե լու հա մար: Այցն ի նք նին բա վա րար չէ: Ի րա-
վունք նե րի խախ տում ե րը կա րե լի է փաս տագ րել կամ դի տար կել, սա կայն փո փո խու-
թյուն տե ղի չի ու նե նա ա ռանց գոր ծուն հետ ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի: Այ ցի ըն թաց քում 
հա վա քած տե ղե կու թյուն ներն ու բա ցա հայ տած տվյալ նե րը պետք է ի մի բե րել, վեր-
լու ծել և հա ղոր դել հա մա պա տաս խան մարդ կանց, այ սինքն, նրանց, ով քեր ու նեն քայ-
լեր ձեռ նար կե լու կա րո ղու թյուն, ին չը կա րող է բա րե լա վել ա նա զա տու թյան մեջ գտն-
վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մունքն ու ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի 
պայ ման նե րը, և այդ պես վար վե լով, հար գել այդ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը: Զե կույց-
նե րում նե րառ ված և պատ կան մար մին նե րին հաս ցե ագր ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց մա նը նույն պես պետք է հետ ևել ի նչ պես հարկն է: Այս գոր-
ծըն թա ցը պա հան ջում է նույն քան ու շադ րու թյուն և պլա նա վո րում, որ քան բուն այ ցը, 
ե թե ոչ ա վե լին:

 Հետ ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի տե սա կը և այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տե գո րի ա նե րը, 
ո րոնք պետք է պլա նա վո րել ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը կեն սա գոր ծե լու 
նպա տա կով, կախ ված կլի նեն կա տար ված այ ցի տե սա կից ու կոնկ րետ նպա տակ նե-
րից: Հետ ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցի պլա նա վո րու մը պետք է նե րա ռել մշ-
տա դի տարկ ման ռազ մա վա րու թյան ը նդ հա նուր ժա մա նա կա ցույ ցի մեջ:

Որ պես նա խա պես մշակ ված ի րա վա հենք մո տեց ման մաս՝ օգ տա կար կլի նի բա ցա-
հայ տած տվյալ նե րի ու տե ղե կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը կա տա րել՝ հաշ վի առ նե լով 
ե րե խա նե րին վե րա բե րող ցու ցիչ նե րը Տե՛ս Բա ժին 5., էջ 93: Վեր լու ծու թյուն կա տա-
րե լու ե ղա նա կը պետք է նաև թույլ տա կա տա րել տար բեր այ ցե րի ար դյունք նե րի հա-
մե մա տու թյուն՝ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը հար գե լու ա ռն չու թյամբ բա րե լա վում ե րի 
մա կար դա կը չա փե լու հա մար: Այդ նպա տա կով մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի-
մը պետք է սահ մա նի բա րե լա վում ե րի ցու ցիչ ներ և պետք է դրանք օգ տա գոր ծի 
որ պես հիմք՝ հա ջորդ այ ցի նա խա պատ րաստ ման հա մար:
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Ա. ՆԵՐ ՔԻՆ ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵՐ 

Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման թի մային հան դի պում եր
 Կախ ված նրա նից, թե որ քան ժա մա նակ է հատ կաց վել մշ տա դի տարկ ման այ ցին, 
ա ռա ջարկ վում է բուն այ ցի շր ջա նա կում կազ մա կեր պել մեկ կամ մի քա նի հան դի-
պում ամ բողջ թի մի հետ՝ տե ղե կու թյուն ներ փո խա նա կե լու, բա ցա հայ տում ե րը խա-
չաձև ստու գե լու, կոնկ րետ խն դիր ներ բարձ րաց նե լու, ի նչ պես նաև դրանց հա վա-
նա կան պատ ճառ նե րը քն նար կե լու հա մար: Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման այս ա ռա ջին 
հան դի պու մը (հան դի պում ե րը) թի մին հնա րա վո րու թյուն կտա նա խա պատ րաստ վել 
հաս տա տու թյան ղե կա վա րի հետ հա վա նա կան վերջ նա կան հան դիպ մա նը և (կամ) 
հա մա ձայ նու թյան գալ զե կուց ման են թա կա ա ռանց քային մտա հո գու թյուն նե րի շուրջ:

Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման այս ա ռա ջին հան դի պու մից (հան դի պում ե րից) բա ցի՝ թի-
մին կամ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող կոնկ րետ ան ձին կա րող է ան հրա ժեշտ 
լի նել լրա ցու ցիչ ամ փո փիչ հան դի պում՝ նպա տակ ու նե նա լով այլ գոր ծըն կեր նե րի 
հետ կի սե լու հու զա կան և (կամ) հո գե բա նա կան հա վա նա կան դժ վա րու թյուն նե րը, 
ո րոնց բախ վել է այ ցի ըն թաց քում: Նման ներ քին քն նար կում ե րը կա րող են թի մին 
ա մեն նոր այ ցի ժա մա նակ « թարմ» տեսք ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն տալ և կան խել 
մաս նա գի տա կան այր ման ախ տա նիշ նե րի ի հայտ գալն ու մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նող մարմ ի ան դամ ե րի բարձր հո սու նու թյու նը, ի նչն ազ դում է նրա ար դյու նա-
վե տու թյան վրա:

Բ. ՆԵՐ ՔԻՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԵ ԿՈՒՅՑ 
Այցն ա վար տե լուց (ղե կա վա րի հետ վերջ նա կան հան դի պու մից) ան մի ջա պես հե տո մշ-
տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մը պետք է աշ խա տի ներ քին փաս տաթղ թի վրա՝ 
հիմ վե լով հա մա ձայ նեց ված ա ռանց քային մտա հո գու թյուն նե րի ու բա ցա հայ տում-
նե րի վրա, ո րոնք ներ կա յաց վել են այ ցե լած հաս տա տու թյան ղե կա վա րին:

 Տե ղե կու թյուն նե րի որ ևէ կո րուստ կան խե լու հա մար կար ևոր է տե ղե կու թյուն նե րի այս 
վեր լու ծու թյանն ու ամ փոփ մանն ան ցնել այ ցից ան մի ջա պես հե տո:

Գ. ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵՐ
 Կախ ված մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի կար գա վի ճա կից, կա տա րած այ-
ցի տե սա կից ու նպա տակ նե րից և թի րախ լսա րա նից՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց-
նող թի մը կա րող է կազ մել մի քա նի տե սա կի զե կույց ներ: Ա մեն դեպ քում, ար տա քին 
զե կույց նե րին պետք է ան դրա դառ նալ այցն ա վար տե լուց հե տո հնա րա վո րինս շուտ, 
որ պես զի դրանք հիմ ված լի նեն թարմ տե ղե կու թյուն նե րի վրա:
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Ճշ տու թյուն և ճշգր տու թյուն
Ա նձ նա կան տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նա զեր ծում մի այն բա ցա հայտ և տե
ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյան դեպ քում և ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան
Լեզ վի ու եզ րա բա նու թյան հա մա պա տաս խա նու թյուն
Ժա մա նա կայ նու թյուն
Գոր ծո ղու թյուն նե րին միտ վա ծու թյուն
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Խ ԿԱ. Ա զա տու թյու նից զր կե լու հար ցե րով մի ջազ գային կոա լի ցի ա, ՄԱԿ ՄԻԽ, «Ի միգ րա ցի այի (ներ
գաղ թի) հիմ քով ա նա զա տու թյան մեջ պա հելու մշ տա դի տար կում. գործ նա կան ու ղե ցույց», էջ 76 [APT – 
International Detention Coalition – UNHRC, “Monitoring Immigration Detention, Practical Guide”]

Այ ցի մա սին զե կույց ներ 
Այ ցի մա սին զե կույց նե րը պետք է նե րա ռեն.

Ա ռանց քային բա ցա հայ տում եր (ու ժեղ ա պա ցույց նե րով հիմ ա վոր ված)
 Կոնկ րետ խն դիր ներ ու մտա հո գու թյուն ներ, ի նչ պես նաև դրանց հա վա նա կան 
պատ ճառ նե րը
 Բա րե լա վում ե րին ու ղղ ված ա ռա ջար կու թյուն ներ
 Հայտ նա բեր ված լավ գոր ծե լա կեր պեր
 Բա րե լա վում եր՝ վեր ջին այ ցից ի վեր (ե թե դա մշ տա դի տարկ ման ա ռա ջին այ-
ցը չէ)
 Ցան կա ցած հարց, որ բարձ րաց վել է ղե կա վա րի հետ վերջ նա կան հան դիպ ման 
ժա մա նակ

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, որ ե րբ տե ղե կու թյուն նե րը հա վաք վում են հար ցազ րույց նե-
րի (ան հա տա կան կամ խմ բային) մի ջո ցով, պետք է հետ ևել մե կու սաց վա ծու թյան ու 
գաղտ նի ու թյան կա նոն նե րին՝ հար գե լով չվ ա սե լու սկզ բուն քը  Տե՛ս Բա ժին 3.4., էջ 37:

Ն ման զե կույց նե րը պետք է հաս ցե ագր վեն այ ցե լու թյան հա մար ը նտր ված ա նա զա-
տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի հա մար պա տաս խա նա տու մար մին նե րին՝ այցն ամ փո-
փե լուց և ներ քին զե կույ ցի նախ նա կան տար բե րա կը կազ մե լուց ան մի ջա պես հե տո: 
Կար ևոր է ը նդ գծել հաս տա տու թյան աշ խա տա կազ մի հետ հաս տատ ված կա ռու ցո ղա-
կան ե րկ խո սու թյան դի նա մի կան, ե թե այդ պի սին կա:

Ե թե մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մը կար ծում է, որ այ ցի մա սին հա մա պար-
փակ ու ման րա մասն զե կույ ցը հիմ ա վոր ված չէ, այ ցե լած հաս տա տու թյան հա մար 
պա տաս խա նա տու մար մին նե րին պետք է գո նե պաշ տո նա կան նա մակ ու ղար կել՝ 
ամ փոփ ներ կա յաց նե լով այ ցի հիմ ա կան ար դյունք նե րը և ա ռա ջար կե լով բա րե լավ-
ման մի քա նի ե ղա նակ:

 Պար բե րա կան զե կույց ներ
Ն ման զե կույց ներ կազմ վում են պար բե րա կան կտր ված քով և պետք է նե րա ռեն ա զա-
տազրկ ման ցան կա ցած տե սա կի հաս տա տու թյուն տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում մշ-
տա դի տար կում ի րա կա նաց նող թի մի կա տա րած այ ցե րի կամ ո րո շա կի ժա մա նա կա-
հատ վա ծում միև նույն ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայր կա տա րած բո լոր այ ցե րի 
բո լոր բա ցա հայ տում երն ու ա ռանց քային խն դիր նե րը:

Այս պի սի զե կույց նե րը կազմ վում են, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն տան հա մե մա տու-
թյուն կա տա րել տվյալ նե րի միջև, տալ կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա վի ճա կի 
ը նդ հա նուր նկա րագ րու թյու նը և պա հել ար ված ա ռա ջար կու թյուն ներն ու հետ ևել, թե 
ի նչ պես են դրանք ի րա կա նաց վել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում:
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4

Թե մա տիկ զե կույց ներ
 Թե մա տիկ զե կույց նե րը կա րող են ան դրա դառ նալ մեկ կամ ա վե լի խն դիր նե րի, ո րոնք 
ու նեն բա րե լավ ման կա րիք մեկ, բազ մա թիվ կամ բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում, որ-
տեղ ե րե խա նե րը զրկ ված են ա զա տու թյու նից, օ րի նակ՝ մե կու սի բան տար կու թյան, 
լուրջ վա սի կամ խոշ տանգ ման մա սին:

 Տա րե կան զե կույց ներ
 Տա րե կան զե կույ ցի նպա տակն է ը նդ հան րաց նել մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող 
մարմ ի կա տա րած բո լոր այ ցե րը:

 Տա րե կան զե կույ ցը կա րող է նաև ա ռիթ լի նել.

կա տա րե լու այ ցե րից բխող հիմ ա կան հար ցե րի ու մտա հո գու թյուն նե րի հիմ-
նա կան պատ ճառ նե րի խոր վեր լու ծու թյուն,
կա պեր ստեղ ծե լու ա ռա վել կար ևոր բա ցա հայ տում ե րի ու դի տար կում ե րի 
միջև,
չա փե լու տա րեց տա րի ար ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մա կար-
դա կը,
ներ կա յաց նե լու կա տար ված բո լոր այ ցե րի և բո լոր բա ցա հայ տում ե րի ու ա ռա-
ջար կու թյուն նե րի կա տա լոգ՝ վայր առ վայր,
կենտ րո նա նա լու մեկ կամ մի քա նի թե մա տիկ/ կոնկ րետ խնդ րի վրա:

 Թե մա տիկ կամ տա րե կան զե կույց նե րը պետք է դի տել որ պես փոխլ րա ցում այ ցե րի 
վե րա բե րյալ զե կույց նե րին, ո րոնց վրա դրանք հիմ ված են:

Դ. Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆԱ ԽԱԳ ԾԻ ՄՇԱ ԿՈՒՄ
 Զե կույց պատ րաս տե լու գոր ծըն թա ցում խիստ կար ևոր է բա րե լա վում ե րին ու ղղ ված 
ա ռա ջար կու թյուն նե րի մշա կու մը, և դրան պետք է հատ կաց նել ան հրա ժեշտ ու շադ րու-
թյուն և պետք է զգույշ լի նել:

Ա ռա ջար կու թյուն նե րի ձևա կեր պու մը ո րո շիչ դեր ու նի այն ա ռու մով, թե ի նչ պես 
դրանք ար դյու նա վե տո րեն ու հա ջո ղու թյամբ կի րա կա նաց վեն: Դրանք պետք է լի նեն 
հս տակ, կոնկ րետ, փաս տագր ված տե ղե կու թյուն նե րով հիմ ա վոր ված և խոր վեր լու-
ծու թյան վրա հիմ ված: Բա ցա ռու թյամբ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի 
լուրջ դեպ քե րի, օ րի նակ՝ խոշ տանգ ման, դա ժան վե րա բեր մուն քի կամ ա վե լի վատ 
դեպ քե րի, դրանք պետք է գր ված լի նեն այն պես, որ ա ռա ջարկ վող բա րե լա վու մը գործ-
նա կան ա ռու մով հա սա նե լի լի նի և ըն կալ վի ոչ թե որ պես դա տա պար տում՝ կոնկ րետ 
չա փո րո շիչ նե րի չհա մա պա տաս խա նե լու հա մար, այլ որ պես մար տահ րա վեր նե տող 
հնա րա վո րու թյուն՝ գոր ծե լա կեր պը բա րե լա վե լու, և այդ պի սով՝ ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք ներն ա վե լի լավ հար գե լու հա մար: Քա նի որ ա ռա ջար-
կու թյուն նե րը կա րող են են թադ րել ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե րի առ կա յու թյուն, օգ տա-
կար կլի նի նա խան շել, որ ա ռա ջար կու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար կպա հանջ-
վեն ա վե լի շատ ֆի նան սա կան և (կամ) նյու թա կան, մարդ կային ռե սուրս ներ:

Ա ռա ջար կու թյուն նե րը պետք է լի նեն «Ս ՄԱՐԹ» [SMART]
 Կոնկ րետ. Մեկ ա ռա ջար կու թյուն կոնկ րետ մեկ խնդ րի վե րա բե րյալ, յու րա քան չյուր 
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ա ռա ջար կու թյուն պետք է ներ կա յաց նի մեկ կոնկ րետ լու ծում և ոչ թե ա ղոտ ցան կու-
թյուն:

 Չա փե լի. Հետ ևող այ ցե րի կամ հե տա գա մշ տա դի տարկ ման այ ցե րի ժա մա նակ պետք 
է հնա րա վոր լի նի գնա հա տել նախ կին ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման աս տի-
ճա նը:

 Հա սա նե լի. Ա ռա ջար կու թյուն նե րը պետք է գործ նա կա նում կի րա ռե լի լի նեն՝ պայ մա-
նով, որ պե տու թյուն նե րը դրանց հա մար տրա մադ րեն բա վա րար ռե սուրս ներ:

Ի րա տե սա կան. Ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է հան գեց նեն ի րա տե սա կան 
ար դյունք նե րի:

 Ժա մա նա կային ա ռու մով ո րո շա կի. Ա ռա ջար կու թյուն նե րը պետք է հս տակ նշեն ի րա-
կա նաց ման ժա մա նա կա հատ ված (կարճ, մի ջին, եր կար ժամ կե տում):

Ն րանց ձևա կեր պու մից բա ցի՝ ա ռա ջար կու թյուն նե րը պետք է ու ղղ ված լի նեն թի րախ 
հաս ցե ա տե րե րին և պատ կան մար մին նե րի ճիշտ մա կար դա կին: Այլ կերպ ա սած, 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը պետք է ու ղղ ված լի նեն պատ կան մար մին նե րի այն մա կար դա-
կին, ո րն ու նի բա րե լավ ման հա մար հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն կամ ո րո շում 
կա յաց նե լու լի ա զո րու թյուն:

Այդ ի մաս տով դրանց մե ծա մաս նու թյու նը պետք է ու ղղ ված լի նի ան մի ջա կա նո րեն 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րի կա ռա վար ման հա մար պա տաս խա նա տու մարմ-
նին (հաս տա տու թյան ղե կա վա րին), սա կայն, ե թե որ ևէ խնդ րի հիմ ա կան պատ ճառն 
այլ տեղ է, ա ռա ջար կու թյուն նե րը պետք է ու ղ ղել ա վե լի բարձ րաս տի ճան օ ղա կի (կամ 
մի քա նի օ ղա կի) (վար չա կազ մին կամ նա խա րա րու թյա նը): Այդ նպա տա կով ան հրա-
ժեշտ կլի նի ա ռան ձին զե կույց:

Ա վե լին, ար տա կարգ ի րա վի ճա կի դեպ քում ա ռաջ նա հեր թու թյուն պետք է տալ բարձ-
րաս տի ճան մարմ ի հետ հա ղոր դակ ցու թյա նը՝ նուրբ կամ լր ջա գույն փաս տեր բա ցա-
հայ տած ե րե խային վաս պատ ճա ռե լու որ ևէ վտան գից խու սա փե լու հա մար:

Ե. ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ՏԱ ՐԱ ԾՈՒ ՄԸ 
Ա ռա ջին փու լի ըն թաց քում զե կույ ցի տա րա ծու մը կա րե լի է հե տաձ գել, որ պես զի հաս-
տա տու թյա նը հնա րա վո րու թյուն տր վի նախ քան հրա պա րա կու մը հար ցեր ու ղ ղել ո րոշ 
փաս տա կան հար ցե րի վե րա բե րյալ: Սա կա րող է հեշ տաց նել պատ կան մար մին նե-
րի հետ ե րկ խո սու թյու նը և հնա րա վո րու թյուն տալ խմ բագ րել մեկ նա բա նու թյուն նե րը, 
խա չաձև ստու գել տե ղե կու թյուն ներն ու հե տաքն նել հա ղոր դած կամ են թադ րյալ չա-
րա շա հում ե րը: Տր ված վերջ նա ժամ կե տից և ա ռա ջար կու թյուն նե րի շուրջ հա մա ձայ-
նու թյան գա լու բո լոր փոր ձե րը կա տա րե լուց հե տո զե կույ ցը կա րե լի է հրա պա րա կել: 
Այդ ի մաս տով պետք է հա վա սա րակշ ռու թյուն պահ պա նել, մի կող մից, ճկուն լի նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան ու կա ռու ցո ղա կան ե րկ խո սու թյուն խթա նե լու և, մյուս կող մից, թա-
փան ցի կու թյան ու հաշ վետ վա կա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան միջև:

 Լավ գոր ծե լա կեր պը են թադ րում է, որ վեր լու ծա կան զե կույց նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
պար բե րա կան ու տա րե կան զե կույց նե րը, պետք է միշտ հրա պա րա կել և, հետ ևա բար, 
պետք է հեշ տու թյամբ հա սա նե լի լի նեն և լայ նո րեն տա րած վեն, մաս նա վո րա պես, այլ 
շա հագր գիռ կող մե րի, հատ կա պես, մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող այլ մար մին նե-
րի ու քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նում, ո րոնք 
կա րող են կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե նալ ա ռա ջար կու թյուն նե րը շեշ տադ րե լու գոր-
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ծում (քա րոզ չու թյուն և շա հե րի պաշտ պա նու թյուն):

Ըստ նպա տա կա հար մա րու թյան՝ զե կույց նե րը կամ զե կույց նե րի ա ռանց քային տար րե-
րը կա րե լի է փո խան ցել լրատ վա մի ջոց նե րին: Հարկ է նշել, որ մշ տա դի տար կում ի րա-
կա նաց նող մար մի նը պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նի լրատ վա մի ջոց նե րին 
հա ղորդ վող տե ղե կու թյուն նե րի ձևա կերպ մանն ու բո վան դա կու թյա նը, խն դիր նե րը 
սեն սա ցի ա դարձ նե լուց խու սա փե լու և, ա մե նա կար ևո րը, « մի՛ վա սիր» սկզ բունքն ու 
աղ բյուր նե րի գաղտ նի ու թյու նը հար գե լու հա մար:

 Կա րող է օգ տա կար լի նել նաև զե կույց նե րը մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ 
ԽԿԿ-ին, ԽԿԵ-ին, ԽԴԿ-ին, Ե ԻԿ-ին, Խոշ տան գում ե րի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցո-
ղին կամ ԵԽ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րին ու ղար կե լը՝ նրանց հե տա գա 
այ ցերն ու ղ ղոր դե լու և վեր ջին ու թարմ տե ղե կու թյուն նե րին նրանց ա ռն չա կից դարձ-
նե լու նպա տա կով:

Զ. ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻՆ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ ՀԵ ՏԵ ՎՈՂ 
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
 Հետ ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լը կա րող է մի քա նի ձև ըն դու նել.

 Տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նա կում և աշ խա տան քային քն նար կում եր՝ պար բե-
րա կան հա ջոր դա կան հան դի պում ե րի կամ կլոր սե ղան նե րի մի ջո ցով՝ հա-
վա քե լով բո լոր շա հագր գիռ կող մե րին,
 Պար բե րա կան պաշ տո նա կան նա մակ նե րի փո խա նա կում,
 Հայ տա րար ված կամ չհայ տա րար ված ստու գիչ այց (այ ցեր), 
Ա ռա ջար կու թյուն նե րի կար գա վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյուն ներ (հա ջո ղու-
թյամբ կա տար ված, առ կախ, դեռևս չի րա կա նաց ված) մշ տա դի տար կում ի րա-
կա նաց նող մարմ ի տա րե կան զե կույ ցում:

 Պատ կան մար մին նե րի՝ զե կույցն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը դի տար կե լու ա կն հայտ ու 
ոչ ա կն հայտ հանձ նա ռու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նող մար մի նը ստիպ ված կլի նի ձեռ նար կել դրանց հար կա դիր կա տար ման այլ 
մի ջոց ներ, ի նչ պես օ րի նակ.

 Դի մել ա վե լի բարձր օ ղա կի և (կամ) օ ղակ նե րի, ո րոնք, հա վա նա կան է, որ 
ճն շում կգոր ծադ րեն տվյալ հաս տա տու թյան հա մար պա տաս խա նա տու նե րի 
վրա,
 Զե կույ ցը հա սա նե լի դարձ նել լրատ վա մի ջոց նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան ու մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար, 
ո րոնք մի գու ցե կա րո ղա նան ազ դել ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի վրա,
 Դի մել խորհր դա րա նի ան դամ ե րին կամ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող 
այլ մար մին նե րի, ո րոնք գտն վում են խորհր դա րա նի են թա կա յու թյան տակ:

Ա վե լին, մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է հե տա դարձ կապ ա պա-
հո վի այն ե րե խա նե րի հետ, ո րոնք ցան կու թյուն են հայտ նել տե ղե կա նալ այ ցի հետ-
ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Այս դեպ քում շատ կար ևոր է հա մոզ ված լի նել, որ բա-
նա վոր կամ գրա վոր հա ղոր դակ ցու թյու նը կկա տար վի պատ շաճ և հաս կա նա լի լեզ վով 
և ե րե խա նե րի հա մար կեղծ ա կն կա լիք ներ չեն ստեղծ վի:
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Է. ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ-
ՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մարմ ի աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը կա-
րե լի է գնա հա տել ժա մա նա կի ըն թաց քում նրա զե կույց նե րի ու ա ռա ջար կու թյուն նե րի 
ազ դե ցու թյու նը գնա հա տե լու մի ջո ցով: Այդ գնա հա տու մը կա տա րե լու հա մար մշ տա-
դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մի նը պետք է տես նի, թե ի նչ պես են դի տարկ վել 
զե կույց ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը և ա րդյոք ար դյու նա վե տո րեն են ի րա կա-
նաց վել, թե ոչ: Այ նու ա մե նայ նիվ, նա պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նի նաև իր մշ տա-
դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րին, որ պես զի վե րա նայի և գնա հա տի, թե 
որ քան ար դյու նա վե տո րեն են դրանք նա խա պատ րաստ վել, պլա նա վոր վել, կա-
տար վել ու ի րա կա նաց վել՝ նա խա տե սած նպա տակ նե րին ու ա կն կալ վող ար դյունք-
նե րին հաս նե լու հա մար:

Մե թո դա բա նու թյու նը, ո րն ը նտր վել է մշ տա դի տարկ ման ա ռա ջադ րան քը 
կա տա րե լու հա մար, կա րե լի է վե րա նայել՝ պա տաս խա նե լով հետ ևյալ հար ցե
րին.

Ի՞նչ ե նք ա րել: 
Ին չի՞ ե նք հա սել: 
Որ քա՞ն լավ ե նք ա րել դա: 
Ի՞նչ դրա կան փո փո խու թյուն ե նք ա ռաջ բե րել: 
Ինչ պե՞ս ե նք ի մա նում այդ մա սին: 
Իր հեր թին, սա պետք է պա տաս խա նի հետ ևյալ հար ցե րին.
Ի՞նչ գի տենք այժմ, որ ա ռաջ չգի տե ինք:
 Կա՞ն ի նչոր բա ցեր կամ թե րու թյուն ներ մեր մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցում: 
Ե ղե՞լ են բաց թողն ված հնա րա վո րու թյուն ներ: 
Ի՞ն չը կա րող է ինք ա վե լի լավ ա նել: 
Ի՞նչ դրա կան փո փո խու թյուն կա րող էր դա ա ռաջ բե րել:

Խ ԿԱ. Ա զա տու թյու նից զր կե լու հար ցե րով մի ջազ գային կոա լի ցի ա, ՄԱԿ ՄԻԽ, «Ի միգ րա ցի այի (ներ
գաղ թի) հիմ քով ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու մշ տա դի տար կում. գործ նա կան ու ղե ցույց», էջ 83 [APT 
– International Detention Coalition – UNHRC, “Monitoring Immigration Detention, Practical Guide”]

Ը. ՀԵ ՏԵ ՎՈՂ ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
 Կախ ված ի րենց ման դա տի շր ջա նա կից, մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման մե թո-
դա բա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նից և ի րենց ա ռջև դրած նպա տակ նե րի ծա վա լից՝ 
մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րը կա րող են մշա կել լրա ցու ցիչ և (կամ) 
փոխլ րաց նող գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ի րենց ա ռա քե լու թյան ի րա գործ մա նը հետ ևե լու հա-
մար, այդ թվում.

Օ րենսդ րու թյան և (կամ) վար չա կան կար գե րի ու կա նո նա կար գե րի ու սում ա-
սի րու թյուն
ԽԴԿ ԿԱ-ի շր ջա նա կում ստեղծ ված ԿԱԿ-ն ու նի « գոր ծող օ րեն քի կամ օ րեն քի 
նա խագ ծի վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն ներ ու դի տար կում եր ներ կա յաց նե
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լու» լի ա զո րու թյուն.
Լ րա ցու ցիչ ու սում ա սի րու թյուն ներ, ան հա տա կան մի ջամ տու թյուն ներ կամ 
ու ղ ղոր դում եր 
Ար տա կարգ ի րա վի ճա կի, ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման կամ 
խախտ ման մա սին մե ղադ րա կան հայ տա րա րու թյուն նե րի կամ բո ղոք նե րի 
դեպ քում,  Տե՛ս Բա ժին 4.1. / Է., էջ 56 և Հա վել ված 3., էջ 160.

 Շա հե րի պաշտ պա նու թյուն.
 Մա մու լի հա ղոր դագ րու թյուն կամ հոդ ված.
 Մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րային մար մին նե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
Ե ԻԿ-ին ու ԽԴԿ-ի հետ ան հա տա կան հա ղոր դակց ման կամ բո ղոք նե րի ներ-
կա յաց ման ըն թա ցա կարգ, մաս նակ ցու թյուն ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի 
խորհր դի Հա մընդ հա նուր պար բե րա կան դի տարկ ման գոր ծըն թա ցին, տե ղե-
կու թյուն նե րի փո խա նա կում մար դու ի րա վունք նե րի հետ կապ ված այլ տա րա-
ծաշր ջա նային կամ մի ջազ գային կա ռույց նե րի կամ մշ տա դի տար կում ի րա կա-
նաց նող մար մին նե րի հետ.
Ա ռա ջար կու թյուն ներ ե րե խա նե րի ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րի աշ-
խա տա կազ մե րի ան դամ ե րի հա մար կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ու վե-
րա պատ րաստ ման մա սին:

 Հետ ևող ռազ մա վա րու թյուն նե րի և մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար գե րի ազ
դե ցու թյու նը մե ծաց նե լու ե ղա նակ նե րի մա սին լրա ցու ցիչ ըն թեր ցա նու թյան հա մար տե՛ս Լյուդ վիգ 
Բոլց մա նի ան վան Մար դու ի րա վունք նե րի ի նս տի տու տի և Բրիս տո լի հա մալ սա րա նի « ԿԱՄի ազ
դե ցու թյան մե ծա ցում» նյու թը, մայիս, 2015 թ.
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5. ԱՅ ՑԻ՝ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՈՂ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒԿ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԸ

Այ ցի՝ ե րե խա նե րին վե րա բե րող ցու ցիչ նե րը հիմ ված են ե րե խա նե րի հիմ ա րար 
ի րա վունք նե րի հետ կապ ված մի ջազ գային ու եվ րո պա կան չա փո րո շիչ նե րի վրա և 
հի շա տակ վում են դրան ցում: Ե րե խա նե րի վրա հա տուկ կենտ րո նաց վա ծու թյու նը մաս-
նա վո րա պես հաշ վի է առ նում ա զա տու թյու նից զրկ վե լու հետ ևան քով նրանց խո ցե լի-
ու թյու նը, հա տուկ կա րիք նե րը և պա հանջ վող խնամ քը:

Դ րանք մշակ վել են որ պես գնա հատ ման գոր ծիք, ո րի հի ման վրա մշ տա դի տար կում 
ի րա կա նաց նող ան ձինք կկա րո ղա նան ցան կա ցած ժա մա նակ և ցան կա ցած վայ րում 
հնա րա վո րինս ա նա չառ գնա հա տել, թե ի նչ պես են հարգ վում ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը:

Դ րանք ներ կա յաց ված են այն պես, որ հար մար լի նեն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց-
նող ան ձանց հա մար, ո րոնք են թադր վում է, որ կօգ տա գոր ծեն դրանք որ պես Ու ղե-
ցույց ներ մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի ամ բողջ ցիկ լի ըն թաց քում (ու սու ցում, նա-
խա պատ րաս տում, դի տար կում, ու սում ա սի րում, հար ցազ րույ ցի վա րում, խորհր դատ-
վու թյան տրա մադ րում, զե կույ ցի ներ կա յա ցում, ա ռա ջար կու թյուն նե րի նախ նա կան 
կազ մում և հաս ցե ագ րում, զե կույ ցին հետ ևող գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում):

Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ վող չա փո րո շիչ նե-
րը ձևա կերպ ված են որ պես հար ցեր, որ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձինք 
պետք է տան ի րենք ի րենց՝ մշ տա դի տարկ ման այ ցե րը կա տա րե լու ժա մա նակ: Այ նու-
հետև մի շարք ցու ցիչ ներ կօգ նեն մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց հա վա-
քագ րել տե ղե կու թյուն ներ, ա պա ցույց ներ ու փաս տեր, որ պես զի կա րո ղա նան ի մա նալ՝ 
ա րդյոք պայ ման նե րը և ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ վե-
րա բեր մուն քը հա մա պա տաս խա նում են չա փո րո շիչ նե րին, թե ոչ: Նշ վե լու են, թե որ 
մարդ կան ցից հար ցազ րույց վերց նել (ՀԱՐՑ ՆԵԼ), կոնկ րետ որ կող մերն ու սում ա սի-
րել (ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ) և ի նչ բա ղադ րիչ ներ, օ րի նակ՝ գրան ցա մա տյան ներ ու ար ձա նագ-
րու թյուն ներ, ստու գել (Ս ՏՈՒ ԳԵԼ), ո րոնք օ գտ վող նե րին կուղ ղոր դեն դե պի մշ տա դի-
տարկ ման ի րա կա նաց ման ըն թաց քում տված հար ցե րի պա տաս խան ներ:

 Ցու ցիչ նե րի ա ռա ջարկ վող ցան կը սպա ռիչ չէ, և այն պետք է լրաց նեն մշ տա դի տար-
կում ի րա կա նաց նող ան ձինք՝ ը ստ ի րենց փոր ձի՝ ի րենց այ ցե րից ա ռաջ, դրանց ըն-
թաց քում և դրան ցից հե տո: Այս նպա տա կով գրա ռում եր կա տա րե լու տեղ է նա խա-
տես վել:

Ու ղե ցույ ցի կազ մի ետ նա մա սում զե տեղ ված է հի շե ցում հա պա վում ե րի մա սին, ո րն 
օգ տա գործ վում է այն չա փո րո շիչ նե րի աղ բյուր նե րը պար զե լու հա մար, ո րոնց հղում 
է ար ված: ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե պային ի րա վուն քին հղում է ար ված հա կիրճ ձևով (ը ստ 
դեպ քի և ո րոշ ման թվի): Տե՛ս Հա վել ված 4-ը, որ տեղ նե րառ ված են մեջ բեր ված բո լոր 
ո րո շում ե րը, հա մա պա տաս խան հղում ե րով [integrally referenced] և ը ստ այբ բե նա-
կան կար գի դա սա վո րած:

Հաս կա նա լի է, որ, ել նե լով նրա նից, թե ու մ հետ պետք է հար ցազ րույց վա րել՝ կոնկ րետ 
բա ղադ րի չի մա սին տե ղե կու թյուն ձեռք բե րե լու կամ կոնկ րետ կողմ ստու գե լու հա մար, 
հար ցե րը պետք է ձևա կեր պել պատ շաճ ձևով և դրան հար մա րեց նե լով: Ե րե խայի տե-
սա կե տը, նրա ըն կա լու մը և զգաց մունք նե րը պետք է միշտ հաշ վի առ նել: Հա վա-
քագ րած տե ղե կու թյուն նե րը կա րե լի է խա չաձև ստու գել, ի նչ պես բա ցատր վել է վե րը:
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5.1. Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու  
ըն թա ցա կար գե րը

Ա. Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԸ ԵՎ ԴՐԱ 
ԱՅ ԼԸՆՏ ՐԱՆ ՔԱՅԻՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ

Արդյո՞ք կան ա պա ցույց ներ, որ ե րե խային ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու 
ո րո շում ըն դուն վել է որ պես ծայ րա հեղ մի ջոց, կարճ ժա մա նա կա հատ-
վա ծով և ել նե լով ե րե խայի լա վա գույն շա հից:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Անձ նա կան գոր ծը (վար չա կան մաս), պար զել՝ ա րդյոք պաշ տո նա կան ո րո շում ըն-
դուն վել է ի րա վա սու մարմ ի կող մից (դա տա կան, վար չա կան կամ այլ պե տա կան 
մար մին), պար զել, թե ի նչն է դր դել դրան և թե ի նչ պես է բա ցատր վում այ լընտ-
րան քային մի ջոց նե րի փո խա րեն ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու մի ջո ցի կի րա ռու-
մը, պար զել ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու տևո ղու թյու նը և ա րդյոք այդ ո րո շու մը 
պար բե րա կան վե րա նայ ման են թա կա է, թե ոչ: 
Այ լընտ րան քային մի ջոց նե րը, պար զել՝ ա րդյոք ազ գային օ րենսդ րու թյունն ա նա զա-
տու թյան մեջ պա հե լու փո խա րեն այ լընտ րան քային մի ջոց նե րի հնա րա վո րու թյուն 
տա լիս է, թե ոչ, պար զել, թե գործ նա կա նում ի նչ տար բե րակ ներ գո յու թյուն ու նեն՝ 
որ պես ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լուն փո խա րի նող այ լընտ րան քային մի ջոց ներ, 
պար զել, թե կոնկ րետ տվյալ ե րե խայի դեպ քում որ տար բե րակն է (տար բե րակ ներն 
են) ար դեն կի րառ վել:

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ան կա նոն կար գա վի ճա կով միգ րանտ ե րե խայի ան չա փա հա սու թյան հետ կապ ված 
ա նո րո շու թյու նը, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խային վե րա բեր վում են որ պես ան չա փա հա-
սի, մինչև չա պա ցուց վի հա կա ռա կը, այ սինքն, ե թե այդ ըն թաց քում նրան զր կեն 
ա զա տու թյու նից 
Ե րե խա նե րի ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը, այդ թվում՝ ա ռանց ու ղեկ ցու թյան և ըն-
տա նի քից ա ռանձ նաց ված ե րե խա նե րի9, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խայի լա վա գույն շա-
հի ա ռու մով դա հիմ ա վոր ված է 

9 «Առանց ուղեկցության երեխաները» (նաև անվանում են «առանց ուղեկցության անչափահասներ») այն 
երեխաներն են, որոնց առանձնացրել են իրենց երկու ծնողներից և մյուս հարազատներից, և որոնց մասին 
հոգ չի տանում ոչ մի չափահաս անձ, որն օրենքով կամ սովորույթի ուժով պատասխանատու է դրա համար: 
«Ընտանիքից առանձնացված երեխաները» նրանք են, որոնց առանձնացրել են իրենց երկու ծնողներից կամ 
նախկին իրավական կամ սովորական առաջնային խնամողից, բայց ոչ անպայմանորեն այլ հարազատներից: 
Հետևաբար, սա կարող է ներառել ընտանիքի այլ չափահաս անդամերի կողմից ուղեկցվող երեխաներին: / 
ԽԿԿ/Inf (2009)27, IV, 97, էջ 82:
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Ան հա պաղ ա զա տու մը, պար զել՝ ա րդյոք բո լոր ջան քերն են գոր ծադր վել ա ռանց 
ու ղեկ ցու թյան և ըն տա նի քից ա ռանձ նաց ված ե րե խա նե րին ա վե լի հա մա պա տաս-
խան հաս տա տու թյու նում տե ղա վո րե լու հա մար

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 3 (1), 37 (բ) | Պե կի նյան կա նոն ներ 14, 17.1 (գ), 18, 19.1 | ՍՀՓ 2 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ 
46 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 1, 2, 17, 20, 21 | ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 2, 6, 8 | Ե ԻԿ  ԸՄ թիվ 
10 §1, 11, 23, 28, 70, 7980 | ԿԲՀՎԿ 57, 59, 64 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 7 | ՄԻ ԵԿ 5 | Ե ԲԿ 
11.12, 14 | ԱԻ ԵԿ 5, 10 | Ե ԿԱՈՒ IV.A.6.19, IV.A.6.74 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2009)27, IV, 97 | ԽԿԿ/ Տեղ. 
(2015)1, V, 96 | ՄԻ ԵԴ Մու բի լան զի լա Մայե կան և Կա նի կի Մի տուն գան ը նդ դեմ Բել գի այի (Գործ 
թիվ 13178/03 3), Մուս խա ջի ևան և այլք ը նդ դեմ Բել գի այի (Գործ թիվ 41442/07), Ռա հի մին ը նդ
դեմ Հու նաս տա նի (Գործ թիվ 8687/08), Պո պով ը նդ դեմ Ֆրան սի այի (Գործ թիվ 39472/07 և 
39474/07), Մահ մուն դին և այլք ը նդ դեմ Հու նաս տա նի (Գործ թիվ 14902/10) 
[CRC 3 (1), 37 (b) | RAJJ 14, 17.1 (c), 18, 19.1 | BOP 2 | GPJD 46 | RPJDL 1, 2, 17, 20, 21 | RNCM 2, 
6, 8 | CRC  GC n°10 §1, 11, 23, 28, 70, 7980 | RTWP 57, 59, 64 | SMR 7 | ECHR 5 | EPR 11.1
2, 14 | ERJO 5, 10 | GCFJ: IV.A.6.19, IV.A.6.74 | CPT/Inf (2009)27, IV, 97 | CPT/Inf (2015)1, V, 96 
| ECtHR Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga v. Belgium (No 13178/03 3); Muskhadzhiyeva and 
Others v. Belgium (No 41442/07); Rahimi v. Greece (No 8687/08); Popov v. France (No 39472/07 and 
39474/07); Mahmundi and others v. Greece (No 14902/10)]

Բ. ՓԱՍ ՏԱ ԲԱ ՆԻ / Օ ՐԻ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒՑ ՉԻ  
ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Արդյո՞ք փաս տա բա նը / ի րա վա կան հար ցե րով խորհր դա տուն / ի րա վա-
բա նա կան օգ նու թյու նը հա սա նե լի են ե րե խա նե րին և ա րդյո՞ք նրանք կա-
րող են ար դյու նա վետ, գաղտ նի և ա զատ կեր պով օ գտ վել նրանց ծա ռա-
յու թյուն նե րից:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին | Ե րե խա նե րին | Փաս տա բա նին | 
Ծնող նե րին | Խնա մա կալ նե րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Սե նյա կը (սե նյակ նե րը), որ տեղ տե ղի են ու նե նում հան դի պում ե րը, պար զել՝ 
ա րդյոք հարգ վում են ա ռանձ նու թյան, գաղտ նի ու թյան սկզ բունք նե րը, պար զել՝ 
ա րդյոք այն կա հա վոր ված է տե սահսկ ման հա մա կար գով (ՏՀՀ) և ա րդյոք հան-
դի պում ե րը տե ղի են ու նե նում եր րորդ ան ձի (պա հակ ներ, դաս տի ա րակ ներ, այլ) 
ներ կա յու թյամբ
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 Հե ռա խո սը, պար զել՝ ա րդյոք այն տե ղադր ված է այն պի սի տեղ, որ հարգ վեն հե-
ռա խո սային զրույց նե րի ա ռանձ նու թյունն ու գաղտ նի ու թյու նը (հե ռա վո րու թյունն 
աշ խա տա կազ մի գրա սե նյա կից, և այլն)

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Փաս տա բա նի օգ նու թյու նը, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան ար դյու նա վետ կեր պով ստա-
ցել է փաս տա բա նի օգ նու թյուն դա տա վա րու թյու նից ա ռաջ, դրա ըն թաց քում և 
դրա նից հե տո, ի նչ պես նաև ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ըն թաց քում (այ սինքն, 
ձեր բա կալ ման ժա մա նակ, ոս տի կա նու թյու նում լսում ե րի ըն թաց քում, դա տա վո րի 
ա ռջև, դա տա րա նում, ա զա տազրկ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում), պար զել՝ ա րդյոք 
ե րե խայի ան ձնա կան գոր ծում հղում կա տար ված կոնկ րետ փաս տա բա նի / ի րա-
վա կան հար ցե րով օգ նա կա նի, պար զել՝ ա րդյոք այ ցե լու նե րի գրան ցա մա տյա նում 
գրա ռում կա ի րա վա կան հար ցե րով խորհր դա տու նե րի / փաս տա բան նե րի մա սին 
(ամ սաթ վեր, տևո ղու թյուն, հա ճա խա կա նու թյուն), տես նել ե րե խայի կող մից իր 
ի րա վա կան հար ցե րով օգ նա կա նին / փաս տա բա նին կա տա րած հե ռա խո սա զան-
գե րը և նա մա կագ րու թյան մա սին գրա ռում ե րը 
Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան հա սա նե լի ու թյու նը, պար զել՝ ա րդյոք ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյան հա սա նե լի ու թյու նը կա նո նա կարգ ված է ներ քին կա նոն նե րով և 
ի նչ պես է կա նո նա կարգ ված, մաս նա վո րա պես, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան կա րող է 
կապ հաս տա տել իր փաս տա բա նի/ի րա վա կան հար ցե րով օգ նա կա նի հետ, ա րդյոք 
կա որ ևէ սահ մա նա փա կում, ի նչ պայ ման նե րում (ա ռանձ նու թյուն, գաղտ նի ու թյուն, 
ժա մա նա կա ցույց, տե սահսկ ման հա մա կար գի ներ քո, եր րորդ ան ձի ներ կա յու-
թյամբ, և այլն), պար զել հաս տա տու թյու նից և դա տա րա նից և (կամ) փաս տա բա նի 
գրա սե նյա կից հե ռա վո րու թյու նը 
Անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան հա մա կար գը ե րե խայի և նրա ըն տա նի քի 
հա մար, պար զել՝ ա րդյոք այն կազ մա կերպ վում է օ րի նա կան ձևով, ա րդյոք ի րա-
կա նաց վում է ար դյու նա վետ ձևով և ա րդյոք հեշ տու թյամբ հա սա նե լի է և ո րա կա-
վոր ված 
Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ո րա կը, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան գոհ է իր փաս-
տա բա նի և ի րա վա կա խորհր դա տու ի մի ջամ տու թյու նից, ա րդյոք նա հաս կա նում է, 
թե ի նչ է աս վել, ար վել, ո րոշ վել, ա րդյոք փաս տա բա նը/ի րա վա կա խորհր դա տուն 
մաս նա գի տա ցած է ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հար ցե րում և ծա նոթ է ե րե խա նե-
րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու տար բեր հա մա տեքս տե րին (ան չա փա հաս նե րի 
ար դա րա դա տու թյուն, հո գե կան ա ռող ջու թյան հաս տա տու թյուն ներ, վար չա կան 
կա լանք, և այլն)

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Կոնկ րետ տե ղե կու թյուն նե րը և փաս տա բա նի / ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ու 
թարգ մա նու թյան հա սա նե լի ու թյու նը, պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի թարգ մա նու-
թյու նը, տե ղե կու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը (այդ թվում՝ ներ քին կա նոն ներ, բո ղո-
քարկ ման կա ռու ցա կար գե րի ու ղե ցույց ներ, և այլն)՝ ե րե խայի հա մար հաս կա նա լի 
լեզ վով
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....................................................................................................................

Ե ԻԿ 37.դ, 40.2.բ.ii | Պե կի նյան կա նոն ներ 7.1, 15 | ՍՀՓ 11, 1718 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ7.1, 
15.1 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 18.ա, 24, 6061, 78 | Ե ԻԿ ԸՄ թիվ 10 §49, 52, 81, 82, 92 | ՄԱՆ
ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 120 | ՄԻ ԵԿ 6 | Ե ԲԿ 23.16, 37.4, 98 | ԱԻ ԵԿ 105.4, 120.1120.3 | Ե ԿԱՈՒ 
IV.Գ.28, 30, IV.Դ.2.37, 39, 41, IV.Ե.75, 77, V.դ, զ, §8, 46, 67, 101, 103, 104 | ԽԿԿ/ Տեղ (2009)27, 
IV, 97 | ԽԿԿ/ Տեղ (2015)1, V, 98 | ՄԻ ԵԴ Դուշ կան ը նդ դեմ Ո ւկ րաի նայի (Գործ թիվ 29175/04), 
Սալ դուզն ը նդ դեմ Թուր քի այի [GC] (Գործ թիվ 36391/02), Սոյ կանն ը նդ դեմ Թուր քի այի (Գործ 
թիվ 47368/99), Պա նո վիցն ը նդ դեմ Կիպ րո սի (Գործ թիվ 4268/04), Ա դամ կի ևիչն ը նդ դեմ Լե հաս
տա նի (Գործ թիվ 54729/00) 
[CRC 37.d, 40.2.b.ii | RAJJ 7.1, 15 | BOP 11, 1718 | GPJD 7.1, 15.1 | RPJDL 18.a, 24, 6061, 78 | CRC 
 GC No 10 §49, 52, 81, 82, 92 | SMR 120 | ECHR 6 | EPR 23.16, 37.4, 98 | ERJO 105.4, 120.1
120.3 | GCFJ IV.C.28, 30, IV.D.2.37, 39, 41, IV.E.75, 77, V.d, f, §8, 46, 67, 101, 103, 104 | CPT/Inf 
(2009)27, IV, 97 | CPT/Inf (2015)1, V, 98 | ECtHR Dushka v. Ukraine (No 29175/04); Salduz v. Turkey 
[GC] (No 36391/02); Soykan v. Turkey (No 47368/99); Panovits v. Cyprus (No 4268/04); Adamkiewic 
v. Poland (No 54729/00)]

Գ. (ՈՍ ՏԻ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ) ՁԵՐ ԲԱ ԿԱ ԼԵ ԼԸ, ԿԱ ԼԱ ՆԱ ՎՈ ՐԵ ԼԸ ԵՎ 
ԱՅԼՆ

Արդյո՞ք ոս տի կա նա տա նը կա լան քի տակ պա հե լու, կա լան քի տակ վե րա-
դարձ նե լու (նախ քան դա տա վա րու թյու նը) ժա մա նակ ե րե խային ա նա զա-
տու թյան մեջ պա հե լը սահ մա նա փակ վում է բա ցա ռիկ հան գա մանք նե-
րով, հնա րա վո րինս կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծով, և ա րդյո՞ք հարգ վում 
են ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը, ար ժա նա պատ վու թյու նը և ան ձի ան-
ձեռնմ ե լի ու թյու նը:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին | Ե րե խա նե րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Սե նյա կը, որ տեղ պա հում են ե րե խային, պար զել չա փը, կա հա վո րան քը և նյու թա-
կան պայ ման նե րը
 Հաս տա տու թյան ը նդ հա նուր մի ջա վայ րը, պար զել՝ ա րդյոք այն տեղ մի այն ե րե խա-
ներ են, թե ե րե խա ներ ու մե ծա հա սակ ներ, տղա ներ ու աղ ջիկ ներ, մեծ ու փոքր տա-
րի քի ե րե խա ներ, կա լան քի տակ պահ վող ու դա տա պարտ ված ե րե խա ներ, և այլն։

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Անձ նա կան գոր ծը, պար զել ե րե խայի՝ այն տեղ ե ղած ժա մա նա կա հատ վա ծը,  
բժշ կա կան քար տը
Տ ևո ղու թյու նը, պար զել՝ ա րդյոք տևո ղու թյու նը եր կա րաց վել է 24 ժա մից ա վե լի
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 Տե ղը, պար զել՝ ա րդյոք հար մա րու թյուն նե րը հար մա րեց ված են ե րե խա նե րի հա-
մար, ա րդյոք ե րե խա ներն ա ռանձ նաց ված են մե ծա հա սակ նե րից ու դա տա պարտ-
ված ե րե խա նե րից 
Ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու (օր.՝ ձեր բա կա լե լու) մա սին ծա նու ցու մը, պար զել՝ 
ա րդյոք ի րա վա պահ մար մին նե րը ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու մա սին պաշ տո-
նա պես ծա նու ցել են ե րե խայի հա րա զա տին կամ մեկ այլ չա փա հաս ան ձի, ո րին 
ե րե խան վս տա հում է
 Փաս տա բա նի և վս տա հե լի չա փա հաս ան ձի ներ կա յու թյու նը, պար զել՝ ա րդյոք ե րե-
խային հար ցաքն նել և (կամ) պա հան ջել են որ ևէ հայ տա րա րու թյուն ա նել կամ որ ևէ 
փաս տա թուղթ ստո րագ րել՝ ա ռանց այս ան ձանց պար տա դիր ներ կա յու թյան, պար-
զել, թե ե րբ, ի նչ պես և ի նչ հա ճա խա կա նու թյամբ են ե րե խայի հա մար հա սա նե լի 
ե ղել նշ ված ան ձինք,  Տե՛ս Բա ժին 5.1. / Բ., էջ 95

 Հա տուկ տե ղե կատ վա կան թեր թի կը, պար զել՝ ա րդյոք վե րո հի շյալ ե րաշ խիք նե րը 
սահ ման ված են տե ղե կատ վա կան թեր թի կում, ո րը տր վում է ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ե րե խային՝ ի րա վա պահ հաս տա տու թյուն բե րե լուց ան մի ջա պես հե տո, 
պար զել՝ ա րդյոք այն ըն կա լե լի է ե րե խայի հա մար, ա րդյոք գր ված է պարզ ու հս-
տակ լեզ վով և ա րդյոք այդ թեր թի կից կա տար բեր լե զու նե րով, պար զել՝ ա րդյոք 
ե րե խան լի ո վին հաս կա ցել է այդ ի րա վի ճա կում իր ի րա վունք նե րը
Դա ժան վե րա բեր մուն քի նշան նե րը կամ դրանց մա սին հայ տա րա րու թյուն նե րը  

 Տե՛ս Բա ժին 5.7. / Գ., էջ 139

Խա փան ման մի ջոց նե րը  Տե՛ս Բա ժին 5.3. / Գ., էջ 108 

Աշ խա տան քը, կր թու թյու նը, մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը, ժա ման ցը, 
պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան կա րո ղա ցել է շա րու նա կել աշ խա տել և (կամ) սո վո րել, 
ի նչ պես նաև հանգս տա նալ և ժա մա նակ ան ցկաց նել այդ հա մա տեքս տում  Տե՛ս 
Բա ժին 5.6. / Գ., էջ 127 / Դ., էջ 129 / Զ., էջ 131

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 37.բ,գ,դ | ՍՀՓ 12, 28, 36, 37 | Պե կի նյան կա նոն ներ 10.3, 13 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 
2, 17, 18, 21 | ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 5, 6 | Ե ԻԿ ԸՄ թիվ 10 §79, 83, 85, 89 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ
ՆՈՆ ՆԵՐ 7, 1117, 111120 | ՄԻ ԵԿ 5 | Ե ԲԿ 11.1, 15.1, 18.89 | ԱԻ ԵԿ 10, 78.4, 78.5, 108 – 113.2 | 
Ե ԿԱՈՒ §7374 | ԽԿԿ/ Տեղ (2015)1, V, 98, 99 | ՄԻ ԵԴ, Գյու վեչն ը նդ դեմ Թուր քի այի (Գործ թիվ 
70337/01), Սալ դուզն ը նդ դեմ Թուր քի այի [GC] (Գործ թիվ 36391/02), Սոյ կանն ը նդ դեմ Թուր քի
այի (Գործ թիվ 47368/99), Պա նո վիցն ը նդ դեմ Կիպ րո սի (Գործ թիվ 4268/04)
[CRC 37.b,c,d | BOP 12, 28, 36, 37 | RAJJ 10.3, 13 | RPJDL 2, 17, 18, 21 | RNCM 5, 6 | CRC  GC No 
10 §79, 83, 85, 89 | SMR 7, 1117, 111120 | ECHR 5 | EPR 11.1, 15.1, 18.89 | ERJO 10, 78.4, 78.5, 
108 – 113.2 | GCFJ §7374 | CPT/inf (2015)1, V, 98, 99 | ECtHR, Güveç v. Turkey (No 70337/01); 
Salduz v. Turkey [GC] (No 36391/02); Soykan v. Turkey (No 47368/99); Panovits v. Cyprus (No 
4268/04)]
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Դ. ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒՄ, ԺԱ ՄԱ ՆՈՒՄ ԵՎ ԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒՄ

Արդյո՞ք տե ղա փո խե լու և ըն դու նե լու ժա մա նակ ե րե խան ա պա հով ված է 
բա վա րար և հար մա րեց րած տե ղե կատ վու թյամբ, ո րը նրան հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս ամ բող ջո վին հաս կա նալ իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու ըն թաց քում:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին | Ե րե խա նե րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Տե ղա փո խե լու և ըն դու նե լու մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, պար զել՝ ա րդյոք ծնող նե-
րին, խնա մա կալ նե րին կամ հա րա զատ նե րին տե ղե կաց րել են 
Ե րե խա նե րին տրա մադր վող տե ղե կու թյուն նե րը, պար զել՝ ա րդյոք սա նե րա ռում է 
հաս տա տու թյու նը ղե կա վա րող կա նոն նե րի օ րի նակ, ե րե խայի ի րա վունք նե րի գրա-
վոր նկա րագ րու թյուն, տե ղե կու թյուն ներ բո ղո քարկ ման կա ռու ցա կար գե րի մա սին, 
կոն տակ տային տվյալ ներ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան հա մար, պար զել՝ ա րդյոք 
այս տե ղե կու թյուն նե րը հա սա նե լի են ե ղել ե րե խա նե րի հա մար (գ րա վոր ձևով, 
հաս կա նա լի լեզ վով, ըն կա լե լի և ը մբռ նե լի ձևով մա տուց ված) և ա րդյոք նրան օգ նել 
են հաս կա նալ այդ տե ղե կատ վու թյու նը
Ա ռա ջին սկ րի նին գը (հո գե բա նա կան - բժշ կա կան - սո ցի ա լա կան)  Տե՛ս Բա ժին 5.7. 
/ Ա., էջ 135

 Տե ղա փոխ ման պայ ման նե րը, պար զել՝ ա րդյոք տե ղա փո խու մը թույ լատր ված է ե ղել 
ի րա վա սու մարմ ի կող մից, և ա րդյոք դա ի րա կա նաց վել է այն պի սի պայ ման նե-
րում, որ տեղ հարգ վում է մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը (հա մա պա տաս խան 
օ դա փո խու թյամբ և լու սա վո րու թյամբ)

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հա ղոր դակ ցու թյու նը հյու պա տո սու թյան կամ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյան 
հետ և դրանց հա սա նե լի ու թյու նը
 Նախ նա կան հար ցազ րույ ցը, պար զել՝ ա րդյոք այն կա տար վել է մաս նա գի տա կան 
ո րա կա վո րում ու նե ցող ան ձի կող մից, ե րե խային հաս կա նա լի լեզ վով, պար զել՝ 
ա րդյոք այն նե րա ռում է ե րե խայի ա ռանձ նա հա տուկ խո ցե լի կող մե րի գնա հա-
տում (այդ թվում՝ տա րի քի, ա ռող ջու թյան, սո ցի ալ-հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի և 
պաշտ պա նու թյան հետ կապ ված այլ կա րիք նե րի ա ռու մով՝ նե րա ռյալ նրանք, ո րոնք 
բխում են բռ նու թյու նից, թրա ֆի քին գից կամ տրավ մայից)

 Հա տուկ խումբ. ե րե խա ներ խնա մե լու պար տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող 
աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Այդ ե րե խա նե րի հա մար պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ ձեռք բե րե լու թույլտ վու թյու-
նը, պար զել՝ ա րդյոք կա ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լը ող ջա միտ ժա մա նա կով կա-
սեց նե լու հնա րա վո րու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի լա վա գույն շա հե րը
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 Պե կի նյան կա նոն ներ 10.1, 13.3 | ՍՀՓ 10, 13, 16 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 22 – 27 | ԿԲՀՎԿ 2 | 
Ե ԲԿ 15, 30, 37.15 | ԱԻ ԵԿ 62.3, 62.5, 62.6 | Ե ԿԱՈՒ IV.A.15, IV.A.1 | ԽԿԿ/ Տեղ (2009)27, IV, 98 | 
ԽԿԿ/ Տեղ (2013) 29, 73 | ԽԿԿ/ Տեղ (2015) V, 114 
[RAJJ 10.1, 13.3 | BOP 10, 13, 16 | RPJDL 22 – 27 | RTWP 2 | EPR 15, 30, 37.15 | ERJO 62.3, 62.5, 
62.6 | GCFJ IV.A.15, IV.A.1 | CPT/Inf (2009)27, IV, 98 | CPT/Inf (2013) 29, 73 | CPT/Inf (2015) V, 
114]

Ե. ԳՐԱՆ ՑՈՒՄ ՆԵՐ

Արդյո՞ք հաս տա տու թյու նը յու րա քան չյուր ե րե խայի վե րա բե րյալ կազ մում 
է ամ բող ջա կան, գաղտ նի և ա պա հով ար ձա նագ րու թյուն:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ար ձա նագ րու թյուն նե րը, պար զել՝ ա րդյոք դրանք նե րա ռում են տե ղե կու թյուն ներ 
ե րե խայի ի նք նու թյան, ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու փաս տի, պատ ճառ նե րի 
և պա տաս խա նա տու մարմ ի, ձեր բա կալ ման օր վա, ժա մի և վայ րի, ըն դու նե լու, 
տե ղա փո խե լու և ա զատ ար ձա կե լու օր վա ու ժա մի մա սին, ման րա մաս ներ ա նա-
զա տու թյան մեջ պա հե լու ժա մա նակ ի րենց խնամ քի տակ գտն վող ե րե խայի յու-
րա քան չյուր ըն դուն ման, տե ղա փոխ ման կամ ա զատ ար ձակ ման վե րա բե րյալ 
ծնող նե րին և խնա մա կալ նե րին ծա նու ցե լու մա սին, ման րա մաս ներ ֆի զի կա կան ու 
մտա վոր ա ռող ջու թյան հետ կապ ված հայտ նի խն դիր նե րի մա սին, այդ թվում՝ թմ-
րա նյու թե րի և ալ կո հո լի չա րա շա հում, նկա տե լի վաս վածք ներ և բո ղոք ներ նախ-
կի նում դա ժան վե րա բեր մուն քի մա սին, նրա ան ձնա կան ու նեց ված քի գույ քա ցու-
ցա կի մա սին, ըն տա նի քի, խնա մա կալ նե րի կամ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բո լոր կոն-
տակ տային տվյալ նե րը, փաս տա բա նի կոն տակ տային տվյալ նե րը 
Անձ նա կան գոր ծը, պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու 
վա վե րա կան ու ման րա մասն հրա ման (դա տա կան, վար չա կան կամ այլ պե տա կան 
մարմ ի կող մից), ի րա վա կան ար ձա նագ րու թյուն, բժշ կա կան քարտ, կար գա պա-
հա կան ըն թա ցա կար գե րի և ե րե խայի խնամ քի ան հա տա կան ծրագ րի ձևի, բո վան-
դա կու թյան և ման րա մաս նե րի վե րա բե րյալ այլ փաս տաթղ թե րի մա սին ար ձա նագ-
րու թյուն, պար զել՝ ա րդյոք այն թար մաց վում է և որ տեղ է այն պահ վում (ա պա հով 
վայ րում)
 Գաղտ նի ու թյու նը, պար զել՝ ա րդյոք ար ձա նագ րու թյուն ներն ու ան ձնա կան գոր ծե րը 
պահ վում են գաղտ նի, պար զել, թե ու մ են դրանք հա սա նե լի (լի ա զոր ված ան ձինք)
Հա սա նե լի ու թյու նը ե րե խայի հա մար, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խային հա սա նե լի են իր 
ան ձնա կան գործն ու իր մա սին ար ձա նագ րու թյուն նե րը (պայ ման նե րը)
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 Պե կի նյան կա նոն ներ 21 | ՍՀՓ 12 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 19, 20, 21, 70 | ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ
ՆԵՐ 3.12, 13.6 | ԿԲՀՎԿ 3 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 69, 39.2, 51 | Ե ԲԿ 15.1 | ԱԻ ԵԿ 34.1, 
34.2, 62.2, 62.5 
[RAJJ 21 | BOP 12 | RPJDL 19, 20, 21, 70 | RNCM 3.12, 13.6 | RTWP 3 | SMR 69, 39.2, 51 | EPR 
15.1 | ERJO 34.1, 34.2, 62.2, 62.5]

Զ. Ա ԶԱՏ ԱՐ ՁԱ ԿՈՒՄ ԵՎ ՀԵՏԽ ՆԱՄՔ

Արդյո՞ք ե րե խան ու նի վա ղա ժամ կետ ա զատ վե լու հնա րա վո րու թյուն, ո րը 
կօգ նի նրան վե րա դառ նալ հա սա րա կու թյուն, ըն տա նե կան կյան քին, իր 
կր թու թյանն ու աշ խա տան քին:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին | Ե րե խա նե րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ան հա տա կան պլա նը, պար զել՝ ա րդյոք ռե ժի մով գոր ծո ղու թյուն նե րը նե րա ռում են 
նա խա պատ րաս տում ա զատ ար ձակ մա նը և հետխ նամ քին, պար զել, թե ի նչ գոր-
ծո ղու թյուն ներ են կա տար վում և ա րդյոք դրանք նե րառ ված են ե րկ րի կր թու թյան 
ու մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գում, պար զել՝ ա րդյոք այդ պլա նը 
նե րա ռում է ցու ցում ա զատ ար ձա կե լուց հե տո հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի մա-
սին, պար զել՝ ա րդյոք դրանք ի մաստ ու նեն ե րե խայի հա մար
 Հետխ նամ քի հետ կապ ված կար գա վո րում ե րը, պար զել՝ ա րդյոք ազ գային ի րա-
վա կան դաշտն ա պա հո վում է կոնկ րետ ե րաշ խիք ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ ա զատ ար-
ձա կե լուց հե տո ար ձա նագ րու թյուն նե րի կն քում և դատ վա ծու թյան հա նում, ի նչ պես 
նաև ե րե խայի ի նս տի տու ցի ո նա լաց ման մա սին ոչ մի նշում ա զա տու թյու նից զրկ-
ված լի նե լու ժա մա նակ տր ված դիպ լոմ ե րում կամ ու սում ա կան վկա յագ րե րում, 
պար զել, թե ով քեր են հետխ նամ քի հետ կապ ված աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված 
դե րա կա տար նե րը (ներ քին և ար տա քին), պար զել, թե ի նչ պի սի կար գա վո րում եր 
գո յու թյուն ու նեն (ա զատ վե լու և նախ կին ա զա տու թյու նից զրկ ված նե րի հա մար նա-
խա տես ված սո ցի ա լա կան վե րա կանգն ման կենտ րոն նե րի, աշ խա տան քի կամ կր-
թու թյան նպա տա կով ա զատ ար ձա կե լու, պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման 
տար բեր ձևե րի, պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու, ներ ման մա սին, և այլն)
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Վա ղա ժամ կետ ա զատ ման ըն թա ցա կար գը, պար զել, թե ո րոնք են վա ղա ժամ կետ 
ա զատ ման պայ ման նե րը, ով է ո րո շում կա յաց նում, ի նչ տար րե րի հի ման վրա 
և ա րդյոք ե րե խան լսել է ի րեն ա զատ ար ձա կե լու մա սին, պար զել, թե ի նչ պի սի 
ա ջակ ցու թյուն է ա պա հով վում ե րե խայի հա մար, որ պես զի խնդ րա գիր ներ կա յաց վի 
նրա վա ղա ժամ կետ ա զատ ման հա մար:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 37.բ, դ, 40 (1) | Պե կի նյան կա նոն ներ 10.2, 19.1, 28 | ՍՀՓ 38, 39 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ
ՆԵՐ 20, 40, 79 | ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 9 | ԿԲՀՎԿ 46, 55, 63 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 4, 
5, 9, 87, 90, 91, 98, 103, 104, 107, 108, 110 | Ե ԲԿ 26.3, 28.7, 30.3, 33, 35.3, 103.2, 103.4, 107 | 
ԱԻ ԵԿ 49.2, 50.1, 51, 77 (o), 78.5, 79.3, 100103 
[CRC 37.b, d, 40 (1) | RAJJ 10.2, 19.1, 28 | BOP 38, 39 | RPJDL 20, 40, 79 | RNCM 9 | RTWP 46, 
55, 63 | SMR 4, 5, 9, 87, 90, 91, 98, 103, 104, 107, 108, 110 | EPR 26.3, 28.7, 30.3, 33, 35.3, 
103.2, 103.4, 107 | ERJO 49.2, 50.1, 51, 77 (o), 78.5, 79.3, 100103]
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5.2. Անձ նա կազմ/ կադ րային ա պա հո վում

Ա. Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱԶ ՄԻ ՀԱ ՄԱԼ ՐՈՒՄ, ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ ԵՎ ՎԱՐ-
ՔԱ ԳԻԾ

Արդյո՞ք կա ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու 
հա մար աշ խա տա կազ մի ը նտ րու թյան և աշ խա տան քի ըն դու նե լու կոնկ-
րետ գոր ծըն թաց:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին | Ե րե խա նե րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րի թիվ ու գոր ծա ռույթ նե րը, պար զել՝ ա րդյոք այն բազ-
մա մաս նա գի տա կան է, պար զել մաս նա գետ նե րի թի վը, այդ թվում՝ ան վտան գու-
թյան աշ խա տող ներ, դաս տի ա րակ ներ, մի ջին մաս նա գի տա կան ու սուց ման մաս-
նա գետ ներ, խորհր դա տու ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ, հո գե բան ներ ու հո գե-
բույժ ներ, ա ռող ջու թյան մաս նա գետ ներ, և այլն 
Աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րի բազ մա զա նու թյու նը, պար զել սե ռը, լե զուն, էթ նիկ 
պատ կա նե լու թյու նը 
Աշ խա տա կազ մի ան դամ եր-ե րե խա ներ հա րա բե րակ ցու թյու նը
 Կադ րային քա ղա քա կա նու թյու նը
 Վեր ջին շր ջա նում աշ խա տան քի ըն դուն ված նե րի աշ խա տան քի նկա րագ րու թյու նը 
Ո րա կա վոր ման չա փո րո շիչ նե րը, պար զել՝ ա րդյոք դրանք նե րա ռում են հա սու նու-
թյուն, բա րե վար քու թյուն, մար դա սի րու թյուն, ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու ու նա-
կու թյուն և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն, աշ խա տան քի հա մար պի տա նի ու թյուն

 Հա տուկ վայր. ոս տի կա նու թյան բա ժին ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ոս տի կան նե րին, պար զել՝ ա րդյոք նրանք ան ցել են հա տուկ վե րա պատ րաս տում 
և հրա հան գա վո րում, պար զել՝ ա րդյոք գո յու թյուն ու նեն ե րե խա նե րի հար ցե րով 
զբաղ վող հա տուկ ոս տի կա նա կան ստո րա բա ժա նում եր

 Հա տուկ վայր. հո գե կան ա ռող ջու թյան հաս տա տու թյուն ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Օ ժան դակ աշ խա տա կազ մը, պար զել՝ ա րդյոք նրանց ու շա դիր են ը նտ րել, ա րդյոք 
ան ցել են հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում՝ նախ քան ի րենց պար տա կա նու-
թյուն նե րը ստանձ նե լը, և մաս նակ ցել են ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման դա սըն թաց-
նե րի, ա րդյոք նրանք գտն վում են ո րա կա վոր ված ա ռող ջա պա հա կան աշ խա տա-
կազ մի ա չա լուրջ հս կո ղու թյան տակ և նրա են թա կա յու թյան ներ քո
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 Հա տուկ վայր. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին 
պա հող հաս տա տու թյուն
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղին, հո գե բա նին, պար զել՝ ա րդյոք հաս տա տու թյու նում 
նրանց ներ կա յու թյու նը կրում է կա նո նա վոր բնույթ և ա րդյոք ան հա տա կան շփում 
են ու նե նում ե րե խա նե րի հետ
 Խա ռը գեն դե րային կազ մով աշ խա տա կազ մը

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 3.3 | Պե կի նյան կա նոն ներ 12, 22.2 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 51, 54, 55, 81, 82, 83, 86 
| ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 15.2, 16 | Ե ԻԿ ԸՄ թիվ 10 §85, 89 | ԿԲՀՎԿ 21, 31, 32, 33, 34, 35 | 
ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 46(1), 47(2), 49, 50, 51, 52, 53, 7482 | Ե ԲԿ 8, 76, 77, 81.1, 81.3, 89.1 
| ԱԻ ԵԿ 89.4, 128.1, 128.3 | ԽԿԿ/ Տեղ (1998)12, Բ., 28 | ԽԿԿ/ Տեղ (2009)27, IV, 99 | ԽԿԿ/ Տեղ 
(2015)1, V, 119 
[CRC 3.3 | RAJJ 12, 22.2 | RPJDL 51, 54, 55, 81, 82, 83, 86 | RNCM 15.2, 16 | CRC  GC No 10 §85, 
89 | RTWP 21, 31, 32, 33, 34, 35 | SMR 46(1), 47(2), 49, 50, 51, 52, 53, 7482 | EPR 8, 76, 77, 
81.1, 81.3, 89.1 | ERJO 89.4, 128.1, 128.3 | CPT/Inf (1998)12, B., 28 | CPT/Inf (2009)27, IV, 99 | 
CPT/Inf (2015)1, V, 119]

Արդյո՞ք աշ խա տող նե րին աշ խա տան քի են ըն դու նել այն պես, որ, ա պա-
հով վի, մի կող մից, ե րե խա նե րի բուժ ման շա րու նա կա կա նու թյու նը, և, 
մյուս կող մից, ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի ար դյու նա վետ կա տա րու-
մը:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Ս պա սարկ ման պայ ման նե րը
 Բա րե կե ցու թյունն աշ խա տա վայ րում
 Հա ղոր դակ ցու մը տար բեր գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող աշ խա տա կից նե րի միջև 
և աշ խա տող նե րի ու ղե կա վա րու թյան միջև

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Պայ մա նագ րի տե սա կը և պայ ման նե րը (մշ տա կան / ժա մա նա կա վոր, լրիվ դրույ-
քով/ կես դրույ քով, վար ձատր վող / կա մա վոր, վար ձատ րու թյան դրույ քա չա փե րը, 
և այլն)
 Կադ րե րի հո սու նու թյու նը, պար զել ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան ար-
ձա կուր դում գտն վող աշ խա տող նե րի թի վը, վեր ջին շր ջա նում գոր ծա դու լի (գոր ծա-
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դուլ նե րի) առ կա յու թյու նը 
Աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային գրա ֆիկ նե րը
 Հան դի պում ե րի ժա մա նա կա ցույ ցը՝ տար բեր գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող աշ-
խա տա կից նե րի միջև և աշ խա տող նե րի ու ղե կա վա րու թյան միջև
 Գո յու թյուն ու նե ցող ներ քին և (կամ) ար տա քին օ ժան դա կու թյան ու ա ջակ ցու թյան 
ձևե րը (դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ տրա մադ րող, կր թա կան, բա րո յա-
կան, հոգ ևոր, այլ)
Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հա մայն քի ար տա քին դե րա կա տար նե րի հետ

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 Պե կի նյան կա նոն ներ 1.6, 2425 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ VII. 60 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 81, 
83, 84, 86, 87 | ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 15.3 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 46 (3) | Ե ԲԿ 7, 52.2, 
78, 79.1 | ԱԻ ԵԿ 19, 42, 131.1, 132, 133, 134.2 
[RAJJ 1.6, 2425 | GPJD VII. 60 | RPJDL 81, 83, 84, 86, 87 | RNCM 15.3 | SMR 46 (3) | EPR 7, 52.2, 
78, 79.1 | ERJO 19, 42, 131.1, 132, 133, 134.2]

Արդյո՞ք կան ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող 
աշ խա տա կից նե րի հա մար հա տուկ վե րա պատ րաս տում, կա նո նա վոր, 
շա րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում եր, հա մա պա տաս խան վե րահս կո-
ղու թյուն, հետ ևող գոր ծո ղու թյուն ներ և աշ խա տան քի գնա հա տում:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րի և ե րե խա նե րի միջև վար քագ ծային դրս ևո րում երն 
ու շփում ե րը

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Անհ րա ժեշտ նախ նա կան և շա րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում ե րի մա կար դա-
կը (ե րե խայի հո գե բա նու թյան, ե րե խայի բա րե կե ցու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի 
մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի ու նոր մե րի, ե րե խայի ի րա վունք նե րի թե մա նե րով), 
պար զել աշ խա տող նե րի վե րա պատ րաս տում ե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
նրանց գոր ծա ռույթ նե րին 
Աշ խա տող նե րին ա ռա ջարկ վող շա րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում ե րի ծրա գի-
րը (կազ մա կերպ ված վեր ջին ու հա ջորդ դա սե րի ամ սաթ վե րը)
 Վե րա պատ րաս տում ե րի տե սա կը՝ տե սու թյուն, պրակ տի կա, գի տե լիք ներ, վարք, 
և այլն 
Աշ խա տա կազ մի կող մից ներ կա յաց վող վե րա պատ րաս տում ե րի պա հան ջը, 
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Աշ խա տող նե րի գնա հատ ման ըն թա ցա կար գը, աշ խա տա կազ մի զար գա ցու մը

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը, պար զել՝ ա րդյոք դրանք աշ խա տող նե րին թույլ 
են տա լիս բա վա րա րել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող աղ ջիկ նե րի սո ցի ա լա կան վե-
րաին տեգր ման հետ կապ ված հա տուկ պա հանջ նե րը
 Վե րա պատ րաս տում ե րի հա վա սար հա սա նե լի ու թյու նը տղա մարդ ու կին աշ խա-
տող նե րի հա մար
 Հա տուկ վե րա պատ րաս տու մը, պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է դա սըն թաց ներ 
գեն դե րին ա ռնչ վող նր բու թյուն նե րի և խտ րա կա նու թյան ու սե ռա կան ո տնձ գու-
թյան ար գել ման, ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող աղ ջիկ նե րի՝ սե ռին բնո րոշ կա րիք-
նե րի ու մար դու ի րա վունք նե րի, աղ ջիկ նե րի ա ռող ջու թյան հետ կապ ված հար ցե րի,  
ՄԻ ԱՎ-ի և սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող այլ հի վան դու թյուն նե րի մա սին

 Հա տուկ վայր. ոս տի կա նու թյան բա ժին ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Նախ նա կան ու շա րու նա կա կան մաս նա գի տաց ված վե րա պատ րաս տում ե րը, 
պար զել՝ ա րդյոք դա սըն թաց նե րը նե րա ռում են ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու-
թյան կան խար գե լու մը

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 Պե կի նյան կա նոն ներ 12, 22 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ 58 | ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 16.3 | Ե ԻԿ 
ԸՄ թիվ 10: 89 | ԿԲՀՎԿ 29, 32, 33, 34 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 47(2), (3) | Ե ԲԿ 8, 54.3, 76, 
81.1, 2, 3, 4 | ԱԻ ԵԿ 129.1, 2, 3 | ԽԿԿ/ Տեղ (2015), V, 100, 101, 120 
[RAJJ 12, 22 | GPJD 58 | RNCM 16.3 | CRC GC No10: 89 | RTWP 29, 32, 33, 34 | SMR 47(2), (3) | 
EPR 8, 54.3, 76, 81.1, 2, 3, 4 | ERJO 129.1, 2, 3 | CPT/Inf (2015), V, 100, 101, 120]
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Արդյո՞ք կա աշ խա տող նե րի հա մար հա տուկ դա սըն թաց ե րե խա նե րի միջև 
կռիվ ե րին ա ռանց ու ժի կի րառ ման մի ջամ տե լու թե մայով:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին | Ե րե խա նե րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Աշ խա տա կազ մի վե րա բեր մուն քը (բռ նու թյան գոր ծադ րու մով) մի ջա դե պի դեպ քում

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Բռ նու թյան գոր ծադ րու մով մի ջա դե պի կա ռա վար ման թե մայով առ կա դա սըն թա ցը 
(այդ թվում՝ լար վա ծու թյու նը թու լաց նե լու բա նա վոր հնարք նե րը և զսպ ման պրո ֆե-
սի ո նալ հնարք նե րը)
Բռ նու թյան գոր ծադ րու մով մի ջա դե պի վար ման ներ քին ըն թա ցա կար գը
 Մի ջա դե պե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը
 Բո ղոք նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը
 Կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի մա սին ար ձա նագ րու թյուն նե րը
Բժշ կա կան փաս տաթղ թե րը

 Հա տուկ վայր. հո գե կան ա ռող ջու թյան հաս տա տու թյուն ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Զսպ ման հա տուկ մի ջոց նե րի, դե ղո րայ քի, դե ղա մի ջոց նե րի, զս պա շա պիկ նե րի օգ-
տա գոր ծու մը

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 24, 25, 64, 7578 | Ե ԻԿ ԸՄ թիվ 10: §89 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ
ՆՈՆ ՆԵՐ 36, 38, 76, 82.2 | Ե ԲԿ 66 | ԱԻ ԵԿ 90.3, 129.3(զ) | ԽԿԿ/ Տեղ (2015), V, 120 
[RPJDL 24, 25, 64, 7578 | CRC GC No 10: §89 | SMR36, 38, 76, 82.2 | EPR 66 | ERJO 90.3, 
129.3(f) | CPT/Inf (2015), V, 120]
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Արդյո՞ք աշ խա տա կազ մի ան դամ երն ի րենց լավ են պա հում և այն պես են 
կա տա րում ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րով կազ դեն ա նա զա տու-
թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի պահ ված քի վրա՝ լավ օ րի նակ ծա ռայե լով 
և նրանց հար գան քը վաս տա կե լով:

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Աշ խա տա կազ մի վարքն ը նդ հան րա պես, պար զել՝ ա րդյոք աշ խա տա կազ մի ան-
դամ ե րին ըն կա լում են որ պես մար դա սեր, պրո ֆե սի ո նալ, ար դա րա միտ, ար դյու-
նա վետ, հար գանք ներշն չող և ե րե խա նե րի նկատ մամբ հար գա լից՝ դրա կան օ րի-
նակ ու կեր պար ներ կա յաց նե լու հա մար 
Աշ խա տա կից նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ե րե խա նե րի հետ 
Աշ խա տա կազ մի հա գուս տը, պար զել՝ ա րդյոք նրանք կրում են հա մազ գեստ 
Աշ խա տա կազ մի ան վտան գու թյան գոր ծիք նե րը, պար զել՝ ա րդյոք կրում են մա-
հակ ներ, ձեռ նաշղ թա ներ, զեն քեր, վա սա զեր ծող հե ղու կա ցիր ներ կամ զսպ ման 
այլ մի ջոց ներ

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Մի ջա դե պե րի գրան ցա մա տյա նը
 Կար գա պա հա կան պատ ժա մի ջոց նե րի գրան ցա մա տյա նը
 Մե կու սա ցում ե րի գրան ցա մա տյա նը
Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյա նը

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 
 ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 65, 87 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 48 | Ե ԲԿ 64.1, 66, 69.1, 69.3, 
72.4, 75 | ԱԻ ԵԿ 90.3, 92, 129.3(զ) | ԽԿԿ/ Տեղ (2015), V, 120 
[RPJDL 65, 87 | SMR 48 | EPR 64.1, 66, 69.1, 69.3, 72.4, 75 | ERJO 90.3, 92, 129.3(f) | CPT/Inf 
(2015), V, 120]
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5.3. Անվ տան գու թյուն և ե րաշ խիք ներ

Ա. ԽՈՇ ՏԱՆ ԳՈՒՄ ԵՎ ԱՅԼ ՎԱՏ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆՔ

Արդյո՞ք առ կա են բո լոր ան հրա ժեշտ ե րաշ խիք նե րը՝ խու սա փե լու խոշ-
տանգ ման ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն պատ ճա ռե լուց, հա րու ցե լուց կամ 
հան դուր ժե լուց կամ ցան կա ցած կո պիտ, դա ժան, ան մարդ կային կամ ար-
ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից, պատ ժից, ու ղ ղիչ 
կամ կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռու մից՝ ցան կա ցած հիմ ա վոր մամբ կամ 
հան գա մանք նե րում։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին 

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Աշ խա տա կազ մի վար քա գիծն ը նդ հա նուր առ մամբ 
Ե րե խա նե րի վար քա գի ծը և ար տա քի նը (սթ րե սի, տրավ մայի, վաս ված քի, հե մա-
տո մայի ցան կա ցած նշա նի առ կա յու թյուն)

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ներ քին կա նոն ներ. պար զել՝ ա րդյոք խոշ տանգ ման ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն և 
վատ վե րա բեր մուն քի ցան կա ցած այլ ե ղա նակ հս տա կո րեն ար գել ված ե ն
 Պա տա հար նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք բո լոր պա տա հար նե րը գրանց-
ված ե ն
 Պատ ժա մի ջոց նե րի և կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի գրան ցա մա տյան. պար-
զել՝ ա րդյոք դրանք կա րող են մեկ նա բան վել որ պես խոշ տան գում կամ վատ վե-
րա բեր մունք (ֆի զի կա կան պա տիժ, մե կու սա ցում կամ մե կու սի բան տար կու թյուն, 
բռ նի կե րակ րում և այլն, ու ցան կա ցած այլ պա տիժ, ո րը հնա րա վոր է խախ տի 
խնդ րո ա ռար կա ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան և/ կամ մտա վոր/ հո գե կան ան ձեռնմ ե-
լի ու թյու նը, ի նչ պի սիք են սնն դի կր ճա տու մը, ըն տա նի քի ան դամ ե րի և ար տա քին 
աշ խար հի հետ շփ ման սահ մա նա փա կու մը կամ ար գե լու մը) 
Աշ խա տա կից նե ր ի կող մից ու ժի կամ սահ մա նա փա կում ե րի կի րառ ման ար ձա-
նագ րու թյուն ներ
 Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր-
մուն քի որ ևէ (ֆոր մալ կամ ոչ ֆոր մալ) բո ղոք է գրանց վել 
Խոշ տանգ ման կամ վատ վե րա բեր մուն քի մա սին հայ տա րա րու թյուն ե րե խա նե րի 
կող մից
Բժշ կա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ ⇒ Տես գլուխ 5.7. / Գ – էջ 139 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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ԽԴԿ 1  ԸՄ 2 §3 | 37 (ա) (դ) | ԽԴԿ ԿԱ 3, 1723 | Պե կի նյան կա նոն ներ 17.3 | ՍՀՓ 6 | ՌԻ-
ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ VI.54 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 67, 87 (ա) | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 
1, 8(դ), 32(դ), 34, 43 | ՄԻ ԵԿ 2, 3 | Ե ԲԿ 60.3 | Ե ԿԱՈՒ III.c.2 | ԽԿԿ / Տեղ (2015), V, 126 | ՄԻ ԵԴ, 
« Դուշ կան ը նդ դեմ Ո ւկ րաի նայի» [Dushka v. Ukraine] (No 29175/04); « Տա րա րի ևան ը նդ դեմ Ռու
սաս տա նի» [Tarariyeva v. Russia] (No 4353/03), « Մու բի լան զի լա Մայե կան և Կա նի կի Մի տուն գան 
ը նդ դեմ Բել գի այի» [Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga v. Belgium] (No 13178/03 3), « Մուս խա
ջի ևան և մյուս ներն ը նդ դեմ Բել գի այի» [Muskhadzhiyeva and Others v. Belgium] (No 41442/07), 
« Ռա հի մին ը նդ դեմ Հու նաս տա նի» [Rahimi v. Greece] (No 8687/08), « Պո պով ը նդ դեմ Ֆրան
սի այի» [Popov v. France] (No 39472/07 և 39474/07), « Մահ մուն դին և մյուս ներն ը նդ դեմ Հու նաս
տա նի» [Mahmundi and others v. Greece] (No 14902/10), « Գյու վեչն ը նդ դեմ Թուր քի այի» [Guvec 
v. Turkey] (No 70337/01), «Մ.Ս.Ս.ն ը նդ դեմ Բել գի այի և Հու նաս տա նի» [M.S.S v. Belgium and 
Greece] [ԸՄ (Թիվ 30696/09)

Բ. ՄԵ ԿՈՒ ՍԱ ՑՈՒՄ ԵՎ ՄԵ ՆԱ ԽՈՒՑ ՏԵ ՂԱ ՎՈ ՐԵԼ

Արդյո՞ք մե կու սի բան տար կու թյան և մե կու սաց ման պրակ տի կան նվա զա-
գույ նի է հասց ված և խս տո րեն կա նո նա կարգ ված, և ա րդյո՞ք այն ցան-
կա ցած դեպ քում գոր ծի է դր վում որ պես վեր ջին մի ջոց և բա ցա ռա պես 
պաշտ պա նու թյան կամ ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րով։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ.Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին 

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Մե կու սաց ման խցեր և ցան կա ցած այլ խուց, ո րը կա րող էր օգ տա գործ վել մե կու սի 
բան տար կու թյան կամ մե կու սաց ման հա մար
 Նյու թա կան պայ ման ներ. ստու գել պա տու հան նե րը, լույ սե րը, մահ ճա կալ նե րը, զու-
գա րան նե րը, սա նի տա րա կան հար մա րու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը 
Ե րե խա նե րի վար քա գիծն ու ար տա քի նը (սթ րե սի, տրավ մայի, վաս ված քի, հե մա-
տո մայի ցան կա ցած նշա նի առ կա յու թյուն) 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ներ քին կա նոն ներ և կա նո նա կար գեր. պար զել՝ ա րդյոք ո րո շու մը կա յաց վել է ի րա-
վա սու մարմ ի կող մից, ի նչ ըն թա ցա կարգ է կի րառ վել, ու մ պետք է տե ղե կաց-
նել/ ծա նու ցել ո րոշ ման, դրա գոր ծո ղու թյան եր կա րաձգ ման, վե րա նայ ման մա սին 
(դա տա վոր, փաս տա բան, ծնող ներ), ու մ հետ պետք է խորհր դակ ցել, ով կա րող 
է այ ցե լել ե րե խային տվյալ մի ջո ցա ռում ե րի ըն թաց քում, որ քան հա ճախ, որ քան 
ժա մա նա կով
 Մե կու սաց ման և մե կու սի բան տար կու թյան գրան ցա մա տյան. պար զել նպա տա կը, 
հիմ ա վո րու մը, տևո ղու թյու նը, հա ճա խա կա նու թյու նը, ով է կա յաց րել ո րո շու մը, ով 
է տե ղե կաց վել, ով է այ ցե լել ե րե խային, ե րբ և որ քան ժա մա նա կով
 Կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի և պատ ժա մի ջոց նե րի գրան ցա մա տյան. պար-
զել, թե ա րդյոք պատ ժա մի ջոց նե րը կա րող են կապ վել մե կու սաց ման կամ մե կու սի 
բան տար կու թյան հետ
 Տե ղե կու թյուն. պար զել, թե ա րդյոք ի րա վա սու մար մի նը պատ շաճ կեր պով և ժա-
մա նա կին տե ղե կաց վել է, ա րդյո՞ք ե րե խայի փաս տա բա նը ծա նուց վել է 
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Բժշ կա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք բու ժաշ խա տա կիցն ան մի ջա-
պես տե ղե կաց վել է, և ա րդյոք նրա հա մար հա սա նե լի է ե ղել ե րե խան, և ա րդյոք նա 
իս կա պես այ ցե լել է ե րե խային, որ քան հա ճախ
 Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք գրանց վել է որ ևէ (ֆոր մալ կամ ոչ 
ֆոր մալ) բո ղոք որ ևէ ե րե խայի կող մից՝ մե կու սաց ման կամ մե կու սի բան տար կու-
թյան եր կա րաձգ ված կամ ոչ ի րա վա չափ մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բե րյալ
 Մե կու սաց ման կամ մե կու սի բան տար կու թյան տևա կան կամ ոչ ի րա վա չափ մի ջո-
ցա ռում ե րի մա սին մե ղադ րանք ներ։

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 37 (ա) (դ) | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 66, 6770 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 43 §1 ա) բ) | 
ՄԻ ԵԿ 2, 3 | Ե ԲԿ 60.5 | ԱԻ ԵԿ 94.1 | ԽԿԿ/ Տեղ (1998)12, 4950 | ԽԿԿ/ Տեղ (2015), V., 128, 129 
[CRC 37 (a) (d) | RPJDL 66, 67-70 | SMR 43 §1 a) b) | ECHR 2, 3 | EPR 60.5 | ERJO 94.1 | CPT/Inf 
(1998)12, 49-50 | CPT/Inf (2015), V., 128, 129]

Գ. ՈՒ ԺԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒՄ ԵՎ ԶՍՊ ՄԱՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

Արդյո՞ք զսպ ման և ու ժի գոր ծադր ման կա ռու ցա կար գե րի կի րա ռու մը սահ-
մա նա փակ վում է բնույ թով բա ցա ռա պես զս պիչ պայ ման նե րով և ու ղղ ված 
է մի այն ե րե խա նե րին ի նք նավ ա սե լուց, այ լոց վա սե լուց կամ սե փա կա-
նու թյու նը լր ջո րեն վա սե լուց հետ պա հե լուն։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ.Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին 

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Զս պիչ գոր ծիք ներ, ո րոնք առ կա են աշ խա տա կից նե րի տրա մադ րու թյան տակ կամ 
հա սա նե լի են նրանց (ձեռ նաշղ թա ներ, զս պա շա պիկ ներ, զենք և այլն) 
Ե րե խա ների վար քա գի ծը և ար տա քի նը (սթ րե սի, տրավ մայի, վաս ված քի, հե մա-
տո մայի ցան կա ցած նշա նի առ կա յու թյուն)

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ներ քին կա նոն ներ և կա նո նա կար գեր. պար զել՝ ա րդյոք կի րա ռու մը սահ մա նա-
փակ վում է բա ցա ռիկ դեպ քե րով, ե րբ վե րահսկ ման բո լոր մյուս ե ղա նակ նե րը 
սպառ ված են և չեն հա ջո ղել, և մի այն ի նչ պես հս տա կո րեն լի ա զոր ված և սահ ման-
ված է օ րեն քով ու սահ ման ված կար գով, պար զել՝ ո րն է բա ցա ռիկ դեպ քի սահ մա-
նու մը 
Ու ժի կի րառ մա նը վե րա բե րող ըն թա ցա կարգ. պար զել՝ ա րդյոք դրույթ նե րը նե րա-
ռում են ու ժի կի րառ ման տար բեր տե սակ նե րը, ո րոնք, հնա րա վոր է, գոր ծադր վեն. 
հան գա մանք նե րը, ո րոնց պա րա գա յում այդ ու ժը կա րող է գոր ծադր վել, աշ խա տա-
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կից նե րը, ո րոնք ի րա վա սու են ու ժ կի րա ռել, պա տաս խա նատ վու թյան մա կար դա-
կը, ո րն ան հրա ժեշտ է՝ լի ա զո րե լու ու ժի կի րա ռու մը, զե կույ ցը, որ պետք է պատ-
րաստ վի կի րա ռու մից հե տո, և զե կույց նե րի դի տարկ ման գոր ծըն թա ցը
Տ ևո ղու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք այն փաս տա ցի կի րառ վում է հնա րա վոր ա մե նա-
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Աշ խա տա կից նե րի ի հա տուկ վե րա պատ րաս տում. ⇒ տես Գլուխ 5.2, էջ 101
 Մի ջա դե պե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ որ քան հա ճախ են ար ձա նագր վում  
զսպ ման և ու ժի կի րառ ման գոր ծիք նե րի գոր ծադր ման դեպ քեր, պար զել՝ հիմ ա-
վո րու մը հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է ե րե խա նե րին ի նք նավ ա սու մից, այ լոց վա սե-
լուց կամ սե փա կա նու թյու նը լր ջո րեն փչաց նե լուց հետ պա հե լու դրույ թին, պար զել՝ 
ա րդյոք նշ ված են մի ջո ցի կի րառ ման մեկ նար կի և ա վար տի ժա մա նակ նե րը, գոր ծի 
հան գա մանք նե րը, մի ջո ցին դի մե լու պատ ճառ նե րը, ի րա վա սու այն պաշ տո նյայի 
ա նու նը, ո րը տվել է հրա մա նը կամ հաս տա տել է այն, և այն վաս վածք նե րի քա-
նա կը, որ կրել են ե րե խա նե րը և/ կամ աշ խա տա կից նե րը
Բժշ կա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք ֆի զի կա կան զսպ ման կամ  
ու ժի կի րառ ման յու րա քան չյուր դեպ քից հե տո ե րե խան հետ ևո ղա կա նո րեն  
բուժզն նու թյուն է ան ցել բու ժաշ խա տո ղի կող մից
 Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րը որ ևէ (ֆոր մալ կամ ոչ 
ֆոր մալ) բո ղոք ներ կա յաց րել ե ն՝ կապ ված աշ խա տա կից նե րի ի կող մից զսպ ման 
կամ ու ժի կի րառ ման գոր ծի քի ոչ հա մա չափ կի րառ ման հետ, պար զել՝ ի նչ է ար վել 
բո ղո քի հետ քե րով (ու սում ա սի րու թյուն, հար ցազ րույց ներ, հե տա զո տու թյուն ներ) 
Ե րե խա նե րի ըն կա լու մը. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րը վի րա վոր ված, ստո րաց ված 
և նվաս տաց ված են զգում աշ խա տա կից նե րի ի կող մից ու ժի կամ զսպ ման մի ջոց-
նե րի կի րառ ման հետ ևան քով 

 Հա տուկ վայր. հո գե կան ա ռող ջու թյան հաս տա տու թյուն ներ

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.
 ֆի զի կա կան զսպ ման մե թոդ ներ (ամ րու ցիչ ներ, զս պա շա պիկ ներ, զս պա թոռ և 
այլն), պար զել՝ ա րդյոք առ կա՞ է ներ քին քա ղա քա կա նու թյուն և ման րակր կիտ ար-
ձա նագ րու թյուն այս մե թոդ նե րին դի մե լու վե րա բե րյալ, պար զել՝ ա րդյո՞ք ո րո շու մը 
բու ժաշ խա տո ղի կող մից կա յաց վել կամ նրա կող մից վա վե րաց վել է այդ մե թոդ-
նե րի կի րա ռու մից ան մի ջա պես հե տո, պար զել մի ջո ցի կի րառ ման տևո ղու թյու նը։
 Դե ղա մի ջոց նե րի չա րա շա հում եր ⇒ Տես Գլուխ 5.7 / Ա. – էջ 135 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 19, 37 (ա) (դ) | ՍՀՓ 6, 21 | Պե կի նյան կա նոն ներ 17, 1. (բ) | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 63, 
64 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 43.2, 4749 | ՄԻ ԵԿ 2, 3 | Ե ԲԿ 64.1, 64.2, 65, 68.24, 69.3 | 
ԱԻ ԵԿ 7, 90.1 – 90.4, 91.1 – 91.3, 92 | ԽԿԿ/ Տեղ. (1998)12, 4750 | ԽԿԿ/ Տեղ. (1997)10, Ե(E), 36 | 
ԽԿԿ/ Տեղ. (2006) 35,3738 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1,II, 53
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Դ. ԽՈՒ ԶԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյո՞ք խու զար կու թյան օգ տա գործ վող մե թոդ նե րը հիմ ված են ե րե խա-
նե րի ար ժա նա պատ վու թյան, ֆի զի կա կան և հո գե կան վի ճա կի կա յու նու-
թյան, ի նչ պես նաև մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան նկատ մամբ 
հար գան քի վրա։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ե րե խա նե րի, աշ խա տա կից նե րիի, այ ցե լու նե րի և տա րածք նե րի զն նու թյան ըն-
թա ցա կար գե րը. պար զել, թե ի նչ պայ ման նե րում են դրանք լի ա զոր վում, դրանց 
բնույ թը (օր.՝ ան ձնա կան խու զար կու թյուն, տե սախ ցիկ նե րի օգ տա գոր ծում ՏՀՀ 
զն նու թյան սե նյակ նե րում), ի նչ պես է ա ռա ջարկ վում օգ տա գոր ծել այս մե թոդ նե րը 
(ներ քին կա նոն ներ, ազ գային օ րենսդ րու թյուն և այլն) 
Աշ խա տա կազ մին. պար զել՝ ա րդյոք մի այն միև նույն սե ռի աշ խա տա կից նե րին է  
լի ա զոր ված զն նու թյուն ի րա կա նաց նել, պար զել՝ ա րդյոք ին տիմ զն նու թյուն նե րը, 
ար դա րաց ված հիմ ա վոր կաս կա ծով, ի րա կա նաց վում են մի այն բու ժանձ նա կազ-
մի կող մից, պար զել՝ ա րդյոք ան ձնա կազ մը վե րա պատ րաստ ված է ա մե նա բարձր 
մա կար դա կով՝ ու նակ լի նե լու կա ռա վա րել այ սօ րի նակ գոր ծըն թա ցը՝ ա ռանց խա-
թա րե լու ե րե խայի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը
Զն նու թյան ար ձա նագ րու թյուն ներ 
Եր րորդ ան ձի ներ կա յու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խային ա ջակ ցել է նրա փաս տա-
բա նը կամ որ ևէ այլ չա փա հաս վս տա հյալ ան ձ 
Զն նու թյան այ լընտ րան քային մե թոդ ներ. պար զել՝ ա րդյո՞ք մշակ վել են սկա նա վոր-
ման կամ այլ մե թոդ ներ
 Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք որ ևէ (ֆոր մալ կամ ոչ ֆոր մալ) բո-
ղոք գրանց վել է որ ևէ ե րե խայի կող մից՝ կապ ված զն նու թյան մե թոդ նե րի կի րառ-
ման հետ 

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հա տուկ պա հանջ նե րը. պար զել՝ ա րդյոք գոր ծուն մի ջոց ներ ձեռ նարկ վել են՝ զն նու-
թյան ժա մա նակ պաշտ պա նե լու աղ ջիկ նե րի ար ժա նա պատ վու թյու նը և պահ պա նե-
լու նրանց նկատ մամբ հար գան քը, ա րդյոք դրանք ի րա կա նաց վում են կին աշ խա-
տա կից նե րի կող մից, ո րոնք ի նչ պես հարկն է վե րա պատ րաստ ված են զն նու թյան 
պատ շաճ մե թոդ նե րի հար ցում 
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Ե. Ե ՐԱՇԽ ՔԱՅԻՆ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԵՐ 

Արդյո՞ք հաս տա տու թյան վար չա կազ մը պատ շաճ և բա վա րար նա խազ-
գու շա կան մի ջո ցա ռում եր և մի ջոց ներ է ձեռ նար կում՝ պաշտ պա նե լու 
ե րե խա նե րի ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, ի նչ պես 
նաև բա րե կե ցու թյու նը։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Զե կուց ման, մի ջա դե պե րի և չա րա շա հում ե րի ու ե րե խա նե րին ճն շա մի ջոց նե րից 
պաշտ պա նե լու ըն թա ցա կարգ ⇒ Տես Գլուխ 5.7 / Գ. – էջ 139 
Մի ջա դե պե րի գրան ցա մա տյան. պար զել տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը, դրանց ար ձա-
նագ րու թյուն նե րը, ի նչ պես է կա տար վել դրանց վա րու մը, և ի նչ պես են ե րե խա ներն 
ըն կա լել այս մի ջա դե պե րը և ձեռ նարկ ված հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը
 Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել ե րե խա նե րի կող մից ներ կա յաց ված (ֆոր մալ 
և ոչ ֆոր մալ) բո ղոք նե րը, ի նչ պես է դրանց ըն թացք տր վել, ի նչ ո րո շում է կա յաց-
վել, և ի նչ պես են ե րե խա ներն ըն կա լել ի րենց բո ղո քին հետ ևած կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը
Բժշ կա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել, թե ի նչ խնամք և բու ժում է տար վել 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ, պար զել մի ջա դե պե րը, ո րոնց հետ դրանք, հնա րա վոր 
է, կապ ված լի նեն, և թե ի նչ պես են ե րե խա ներն ըն կա լել ի րենց ստա ցած խնամ քը 
Անվ տան գու թյան պահ պան ման հա տուկ մի ջո ցա ռում եր, ո րոնք կի րառ վում են 
հետ ևյալ ե րե խա նե րի նկատ մամբ. ա վե լի փոք րա հա սակ ան չա փա հաս ներ, հղի 
աղ ջիկ ներ և ե րե խա մայ րեր, թմ րա մի ջոց նե րից և ալ կո հո լից կախ վա ծու թյան մեջ 
գտն վող ներ, ֆի զի կա կան և մտա վոր ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ ու-
նե ցող ե րե խա ներ, ե րե խա ներ, ո րոնք, որ պես բա ցա ռու թյուն, ա զա տազրկ վել են 
եր կար ժա մա նա կով, ե րե խա ներ, ո րոնք ֆի զի կա կան, հո գե կան կամ սե ռա կան բռ-
նու թյան են են թարկ վել, սո ցի ա լա պես մե կու սա ցած ան չա փա հաս ներ և այլ հատ-
կա պես խո ցե լի ի րա վա խախտ խմ բեր

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Աղ ջիկ նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված հա տուկ մի ջո ցա ռում եր. պար զել՝ ա րդյոք 
ներ քին կա նոն նե րում առ կա է գեն դե րային հայե ցա կետ, պար զել՝ ա րդյոք առ կա են 
աշ խա տա կից նե րի ի վար քագ ծի հս տակ կա նո նա կար գեր՝ ու ղղ ված աղ ջիկ նե րին 
գեն դե րային հիմ քով ցան կա ցած ֆի զի կա կան կամ վեր բալ (բա նա վոր) բռ նու թյու-
նից, չա րա շա հու մից, սե ռա կան ո տնձ գու թյու նից պաշտ պա նե լուն (առ կա յու թյուն, 
ի րա կա նա ցում) 

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ե րե խա ներ 
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Պաշտ պա նու թյան հա վե լյալ մի ջո ցա ռում եր՝ պաշտ պա նե լու ի րենց ծնող նե րից 
կամ այլ խնա մող նե րից ա ռանձ նաց ված կամ ա ռանց ու ղեկ ցո ղի, ծնող նե րի, խնա-
մող նե րի կամ հա րա զատ նե րի ե րե խա նե րին 
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Զ. ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԵՎ

Արդյո՞ք վար չա կազ մը պատ շաճ քայ լեր է ձեռ նար կում՝ հաս ցե ագ րե լու 
ե րե խա նե րի շր ջա նում մի մյանց նկատ մամբ ծաղ րան քի ու ա հա բեկ ման 
[bullying] և հա սա կա կից նե րի միջև բռ նու թյան խն դի րը։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին 

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Շ փում եր ե րե խա նե րի միջև
 Հա ղոր դակ ցու թյուն աշ խա տա կից նե րիի և ե րե խա նե րի միջև և հենց ե րե խա նե րի 
հա ղոր դակ ցու թյու նը մի մյանց հետ

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հա տուկ քա ղա քա կա նու թյուն և ըն թա ցա կարգ՝ հաս ցե ագ րե լու ե րե խա նե րի շր ջա-
նում մի մյանց նկատ մամբ ծաղ րան քի ու ա հա բեկ ման և հա սա կա կից նե րի միջև 
բռ նու թյան խն դի րը (նե րա ռյալ ֆի զի կա կան և սե ռա կան ո տնձ գու թյուն, բա նա վոր 
վի րա վո րանք, շոր թում և ան չա փա հա սին պատ կա նող ի րե րի գո ղու թյուն). պար զել, 
թե ո րոնք են հա մա պա տաս խա նա բար կան խար գե լե լու, ա հա զան գե լու, ար ձա գան-
քե լու մի ջո ցա ռում ե րը 
Աշ խա տա կից նե րի հա տուկ վե րա պատ րաս տում ⇒ Տես Գլուխ 5.2 – էջ 101
 Մի ջա դե պե րի գրան ցա մա տյան
 Կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի և մե կու սի բան տար կու թյան գրան ցա մա տյան
 Մե կու սի բան տար կու թյան ար ձա նագ րու թյուն ներ 
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5.4.  Կարգ և կար գա պա հու թյուն

Ա. ԿԱՐ ԳԱ ՊԱ ՀԱ ԿԱՆ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ ԵՎ  
ԳՐԱՆ ՑԱ ՄԱՏՅԱՆ ՆԵՐ

Արդյո՞ք կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի շր ջա նա կը խս տո րեն, հս տա-
կո րեն և ճշգր տո րեն կար գա վոր ված է։ Ա րդյո՞ք այն լի ար ժե քո րեն ու շադ-
րու թյան է առ նում ե րե խա նե րի հիմ ա րար բնու թագ րե րը, կա րիք ներն ու 
ի րա վունք նե րը։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Գր քույկ ներ, տե ղե կա տու թեր թիկ ներ, ո րոնք ե րե խա նե րի հա մար հաս կա նա լի 
լեզ վով տե ղե կաց նում են կար գա պա հա կան խախ տում հան դի սա ցող վար քագ ծի, 
պատ ժա մի ջոց նե րի տե սա կի և տևո ղու թյան, պատ կան մարմ ի մա սին 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում եր/ պատ ժա մի ջոց ներ. պար զել՝ ա րդյոք դա հս տա-
կո րեն նա խա տես ված է տվյալ հիմ ար կի/ հաս տա տու թյան ներ քին կա նոն նե րով, 
այդ թվում՝ յու րա քան չյուր կար գա պա հա կան մի ջո ցառ ման/ պատ ժա մի ջո ցի ա ռար-
կան և նպա տա կը, պար զել՝ ա րդյոք ըն թա ցա կար գը հա մա հունչ է մի ջազ գային և 
տա րա ծաշր ջա նային չա փա նիշ նե րին և ե րե խա նե րի ա զա տազրկ ման հա մա տեքս-
տում կի րա ռե լի ի րա վա կան շր ջա նակ նե րին (հաշ վի առ նե լով ե րե խայի ար ժա նա-
պատ վու թյու նը, նրա լա վա գույն շա հը և նրա հիմ ա րար ի րա վունք նե րը, ծայ րա հեղ 
մի ջոց՝ կի րառ ված պատ շաճ ա մե նա կարճ ժա մա նա կով)
 Կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի/ պատ ժա մի ջոց նե րի գրան ցա մա տյան. պար-
զել պատ ճառ նե րը, ան հրա ժեշ տու թյան և հա մա չա փու թյան սկզ բունք նե րի ա ռն չու-
թյամբ ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում ե րը, տևո ղու թյու նը, հա ճա խա կա նու թյու նը, ով է 
ա ռա ջար կում ձեռ նար կել այս մի ջո ցա ռում ե րը, և ով է լի ա զո րում դրանք
 Մի ջա դե պե րի գրան ցա մա տյան. պար զել, թե ա րդյոք որ ևէ մի ջա դեպ որ ևէ կերպ 
կապ ված է կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի/ պատ ժա մի ջոց նե րի հետ
 Մե կու սի բան տար կու թյան և մե կու սաց ման խցի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք 
կա րող է որ ևէ կապ լի նել ե րե խային մե կու սի բան տար կու թյան են թար կե լու ո րոշ-
ման և նրա նկատ մամբ կի րառ ված կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի, պատ ժա-
մի ջոց նե րի միջև
 Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան ներ կա յաց րել է որ ևէ (ֆոր-
մալ կամ ոչ ֆոր մալ) բո ղոք կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի/ պատ ժա մի ջոց նե-
րի վե րա բե րյալ
 Տե ղե կատ վու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք հաս տա տու թյան ներ քին կա նոն նե րը ներ-
կա յաց վում և բա ցատր վում են ե րե խա նե րին, ա րդյոք ե րե խա նե րը հաս կա ցել են 
դրանք
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 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի հան դի սա ցող ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Բա նա վոր թարգ մա նու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք այս ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի 
է բա նա վոր թարգ մա նու թյու նը, որ նրանք հնա րա վո րու թյուն ու նե նան հաս կա նա լու 
հաս տա տու թյան ներ քին կա նոն նե րը, այդ թվում՝ յու րա քան չյուր կար գա պա հա կան 
մի ջո ցառ ման/ պատ ժա մի ջո ցի ա ռար կան և նպա տա կը

....................................................................................................................
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....................................................................................................................

 
Ե ԻԿ 2, 3, 6, 12, 37, 40 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 66, 70 | Ե ԻԿ ԸՄ Թիվ 10 § 11, 23, 79 | ԿԲՀՎԿ 
2223 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 3646 | ՄԻ ԵԿ 3 | Ե ԲԿ 49, 50, 56.162 | ԱԻ ԵԿ 94.1, 94.3 | 
ԽԿԿ/ Տեղ. (2015) 1, V, 126

Արդյո՞ք կոնֆ լիկտ նե րի կար գա վոր ման վե րա կանգ նո ղա կան մո տե ցում 
ա վե լի հա ճախ է կի րառ վում, քան ֆոր մալ կար գա պա հա կան ըն թա ցա-
կար գերն ու պատ ժա մի ջոց նե րը։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Ե րե խա նե րի և աշ խա տա կից նե րի շփում եր 
Ե րե խա նե րի շր ջա նում մի մյանց վրա հո գե բա նա կան ճնշ ման, ո տնձ գու թյան,  
մի մյանց նկատ մամբ բռ նու թյան ցան կա ցած դրս ևո րում
 Հաշ տեց ման սե նյակ ներ, որ ևէ վայր, որ տեղ հնա րա վոր է ստեղ ծել ան վտանգ և 
ա պա հով մի ջա վայր
 Մի ջա վայր, ո րն ան վտանգ է, ա պա հով, չի խա թա րում ե րե խա նե րի ար ժա նա պատ-
վու թյունն ու ֆի զի կա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Առ կա կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի շր ջա նա կը. պար զել՝ ա րդյո՞ք կան ֆոր-
մալ կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի/ պատ ժա մի ջոց նե րի այ լընտ րանք ներ, 
պար զել՝ ա րդյոք ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն է հատ կաց վում խո ցե լի ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյանն ու զո հա կա նաց ման կան խար գել մա նը 
Անվ տան գու թյան և ա պա հո վու թյան հար ցում մո տե ցում. պար զել, թե ա րդյոք առ-
կա է աշ խա տա կից նե րի կող մից մշակ ված դի նա միկ մո տե ցում՝ ե րե խա նե րի հետ 
դրա կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու 
Ե րե խա նե րի ըն կա լու մը. պար զել՝ ա րդյոք նրանք փաս տա ցի ան վտանգ ու ա պա-
հով են զգում, և որ նրանց ար ժա նա պատ վու թյունն ու ֆի զի կա կան ան ձեռնմ ե լի-
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ու թյու նը հարգ վում է աշ խա տա կից նե րի ու տա րե կից նե րի կող մից, պար զել՝ ա րդյոք 
նրանք խրա խուս վում են ան հա տա պես և խմ բո վին հանձն առ նել հաս տա տու թյու-
նում պահ պա նե լու կար գու կա նոն, և ի նչ պես է դա խրա խուս վում 
Աշ խա տա կից նե րի  հա տուկ վե րա պատ րաս տում ⇒ Տես Գլուխ 5.2 – էջ 101 
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Ե ԻԿ, 40 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 66 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 38.1 | Ե ԲԿ 56.2 | ԱԻ ԵԿ 
88.1 – 88.4, 94.1 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 126

Արդյո՞ք կար գա պա հա կան ըն թա ցա կար գե րը բա վա րար ե րաշ խիք ներ և 
պաշտ պա նու թյուն են ա պա հո վում ե րե խայի հա մար

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ծա նու ցում. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խայի փաս տա բա նը/ի րա վա խորհր դա տուն ծա-
նուց վել է ձեռ նարկ ված կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի մա սին
 Հա սա նե լի ու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րի հա մար ա ռանց սահ մա նա փակ-
ման հա սա նե լի են ի րենց փաս տա բան նե րը/ ի րա վա խորհր դա տու նե րը, ա րդյոք 
նրանք ու նեն հան դի պե լու հնա րա վո րու թյուն, ա րդյոք փաս տա բա նը/ի րա վա կան 
օգ նա կա նը ներ կա է ե ղել, ե րբ ի րա վա սու պատ կան մարմ ի կող մից լս վել է նրա 
գոր ծը
 Բու ժօգ նու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի են բու ժաշ խա տո-
ղի և հո գե բա նի ծա ռա յու թյուն նե րը
 Վե րա նա յում. պար զել՝ ա րդյոք կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րը են թա կա են 
կա նո նա վոր վե րա նայ ման, որ քան հա ճախ և ու մ կող մից
 Վա րույթ ներ. պար զել՝ ա րդյոք կար գա պա հա կան վա րույթ նե րը հա մա պա տաս-
խա նում են ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քին և մր ցակ ցային սկզ բուն-
քին, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խային և բո լոր շա հագր գիռ կող մե րին հնա րա վո րու թյուն  
տր վել ար տա հայտ վե լու այն կար գա զան ցու թյան մա սին, ո րը դի տարկ վում է ան-
կողմ ա կալ պատ կան մարմ ի կող մից, պար զել՝ ա րդյոք ո րո շու մը պատ կան մարմ-
նի կող մից կա յաց վում է գոր ծի հա մա կող մա նի քն նու թյու նից հե տո
 Պաշտ պա նու թյան ի րա վունք. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է բո ղո քե լու ի րա վուն-
քը և ան կախ պատ կան մարմ ին բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը, պար զել պայ ման նե րը 
(հե տաձ գում եր, մի ջոց ներ և այլն) 
Ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք առ կա են կար գա պա հա կան վա րույթ նե րի 
և մի ջո ցա ռում ե րի/ պատ ժա մի ջոց նե րի ամ բող ջա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ (ամ-
սաթ վեր, փաս տեր, հիմ ա վո րում եր, հար ցազ րույց ներ, ու սում ա սի րու թյուն, ո րո-
շում, բո ղո քար կում, ծա նու ցում եր և այլն)
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 Բո ղոք. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան ներ կա յաց րել է որ ևէ (ֆոր մալ կամ ոչ ֆոր մալ) բո-
ղոք կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի/ պատ ժա մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ 
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Ե ԻԿ 37 (դ), 40§2(բ)ii | Պե կի նյան կա նոն ներ 7.1 | ՍՀՓ 7 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 68, 70 | 
Ե ԻԿ  ԸՄ թիվ 10, §12, §89 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 41, 5457 | Ե ԲԿ 58, 59, 61 | ԱԻ ԵԿ, 
93.2, 94.2, 94.3, 94.4

Բ. ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ 

Արդյո՞ք ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի են բո ղո քի կա ռու ցա կար գերն ու 
ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ կա ռու ցա կար գե րը

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց ներ (հե ռա խոս, գրիչ, թուղթ, ծրար ներ, նա մա կա նիշ ներ, 
փոս տարկղ ներ, հա մա կար գիչ ներ), դրանց գտն վե լու վայրն ու հա սա նե լի ու թյու նը
 Հա տուկ սե նյակ ներ ե րե խայի և նրա փաս տա բա նի/ի րա վա կան հար ցե րով օգ նա-
կա նի միջև (գաղտ նի / մաս նա վոր) հան դի պում ե րի հա մար
 Փաս տաթղ թեր և տե ղե կատ վու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան իր տրա մադ րու թ- 
յան տակ ու նի հաս տա տու թյան ներ քին կա նոն նե րի օ րի նա կը, բո ղոք նե րի ներ կա-
յաց ման Ու ղե ցույ ցի օ րի նա կը կամ ցան կա ցած այլ փաս տա թուղթ, ո րը նկա րագ րում 
է, թե նա ի նչ պես կա րող է ի րաց նել բո ղոք ներ կա յաց նե լու իր ի րա վուն քը 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Բո ղո քի կա ռու ցա կար գեր. պար զել՝ ա րդյոք հաս տա տու թյան ներ քին կա նոն նե րը 
նե րա ռում են դի մում ե րի և բո ղոք նե րի կա ռու ցա կար գե րի վե րա բե րյալ բա ժին, 
պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է ներ քին և ար տա քին կա ռու ցա կար գեր, ան հա-
տա կան և կո լեկ տիվ ըն թա ցա կար գեր, ա րդյոք այն ա պա հո վում է ե րե խայի հա-
մար հաս կա նա լի բա ցատ րու թյուն, թե ի նչ պես ներ կա յաց նել բո ղոք, ա րդյոք այն 
տրա մադ րում է բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րի ման րակր կիտ կոն տակ տային տվյալ-
ներ, ա րդյոք սահ ման ված են ե րե խա նե րի բո ղոք նե րին ար ձա գան քե լու վերջ նա-
ժամ կետ ներ
 Տե ղե կատ վու թյուն. պար զել՝ ե րբ և ի նչ պես են տե ղե կու թյուն նե րը տրա մադր վում 
(հս տակ և հա սա նե լի լեզ վով) ե րե խա նե րին՝ բո ղո քի նրանց ի րա վուն քի, ի րենց բո-
ղո քի ար դյուն քի և բո ղո քար կե լու նրանց ի րա վուն քի վե րա բե րյալ, պար զել՝ ա րդյոք 
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այս տե ղե կու թյուն նե րը տրա մադր վում են ե րե խայի, նրա փաս տա բա նի / ի րա վա-
կան օգ նա կա նի, ըն տա նի քի կամ խնա մա կալ նե րի դի մու մի դեպ քում
 Գաղտ նի ու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք հարգ վում է նա մա կագ րու թյան գաղտ նի ու թյու-
նը, ով կա րող է բա ցել ե րե խայի նա մակ նե րը և ի նչ պայ ման նե րում, պար զել՝ ա րդյոք 
բո ղոք նե րի ա րկ ղը կողպ ված է, ով ու նի բա նա լին, և որ քան հա ճախ է այն բաց վում, 
պար զել՝ ա րդյոք ե րե խայի հե ռա խո սա զան գե րը լս վում են որ ևէ աշ խա տակ ցի կող-
մից, պար զել՝ ա րդյոք հան դի պում ե րի սե նյա կում տե ղադր ված է ՏՀՀ կամ հսկ ման 
այլ մի ջոց ներ
Ձ ևաթղ թեր. պար զել՝ ա րդյոք գո յու թյուն ու նեն բո ղո քի ներ կա յաց ման ձևաթըղ-
թեր, ա րդյոք հա սա նե լի են (ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, ա զա տո րեն հա սա նե լի 
վայ րում կամ ե րե խայի սե նյա կում), և ա րդյոք դրանք ձևա կերպ ված են ե րե խայի 
հա մար հաս կա նա լի ե ղա նա կով (պատ կեր, նկար, պաս տառ ներ և այլն), պար զել՝ 
ա րդյոք առ կա են այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ, ո րոնք կախ ված չեն գրա գի-
տու թյու նից, և այլ լե զու նե րով տար բե րակ ներ
 Բո ղոք նե րի գրան ցա մա տյան ներ կամ ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք այն 
լրաց վում և թար մաց վում է, պար զել, թե ի նչ տե ղե կու թյուն ներ են ներ կա յաց նում
 Փաս տա բա նի / ի րա վա կան օգ նա կա նի հա սա նե լի ու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք կազ-
մա կերպ վում է ի րա վա բան նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի ծա ռա յու թյուն նե րից կամ բո ղո քի ար տա քին կա ռու ցա կար գե րից 
ա մեն շա բա թյա պար բե րա կա նու թյամբ օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն  Տես Գլուխ 
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Ե րե խա ներ. պար զել՝ ա րդյոք նրանք տե ղյակ են բո ղո քե լու ի րենց ի րա վուն քի մա-
սին, ա րդյոք նրանք հաս կա նում են բո ղո քի ըն թա ցա կար գը, ա րդյոք նրանք ար դեն 
բո ղոք ներ կա յաց րել են ու ղ ղա կի ո րեն կամ ի րենց ծնող նե րի, խնա մա կալ նե րի կամ 
փաս տա բա նի / ի րա վա կան օգ նա կա նի մի ջո ցով, ա րդյոք նրանք կա րող են հար-
ցում ու ղ ղել ի րենց բո ղո քի վե րա բե րյալ և ու մ, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րը լի ար-
ժե քո րեն ըն կա լում են բո ղո քի առ կա կա ռու ցա կար գե րը 
Ոչ ֆոր մալ բո ղոք. պար զել՝ ա րդյոք գո յու թյուն ու նի ոչ ֆոր մալ բո ղոք նե րի կամ դի-
մում ե րի հա մա կարգ, և ի նչ պես է այն աշ խա տում գործ նա կա նում (ով է զբաղ վում 
դի մում ե րով և ար ձա գան քում դրանց, ի նչ ձևով կա րող է ներ կա յաց վել բո ղո քը՝ 
բա նա վոր կամ գրա վոր և այլն), պար զել՝ ա րդյոք կի րառ վում է միջ նոր դու թյուն և 
որ դեպ քե րում
 Բո ղո քի ըն թա ցա կարգ. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է հաս տա տու թյան ղե կա-
վա րի կող մից փաս տաթղ թե րի վե րա նա յում, ա րդյոք լս վում է խնդ րո ա ռար կա ե րե-
խա նե րի, ի նչ պես նաև այլ շա հագր գիռ կող մե րի և վկա նե րի, այդ թվում՝ աշ խա տա-
կից նե րի տե սա կե տը, բժշ կա կան և այլ փոր ձա գետ նե րի տե սա կե տի հար ցում և դի-
մում այլ պատ կան մար մին նե րի՝ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար, պար զել՝ ա րդյոք բո-
ղո քի մերժ ման պատ ճառ նե րը բա ցատր վում են և ի նչ պես, պար զել՝ ա րդյոք առ կա 
են ու ղի ներ ո րո շու մը բո ղո քար կե լու այլ պատ կան մարմ ի (ներ քին կամ ար տա քին)
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 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Բա նա վոր թարգ մա նու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք նրանց հա մար հա սա նե լի է կոնկ րետ 
հա մա տեքս տի ի մա ցու թյամբ բա նա վոր թարգ ման չի ծա ռա յու թյու նը

....................................................................................................................
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....................................................................................................................
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70.170.7 | ԱԻ ԵԿ 121 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 131 | ՄԻ ԵԴ, « Տա րա րի ևան ը նդ դեմ Հու նաս տա նի» 
[Tarariyeva v. Russia] (Թիվ 4353/03), «Մ.Ս.Ս.ն ը նդ դեմ Բել գի այի և Հու նաս տա նի» [M.S.S. v. 
Belgium and Greece] [ԸՄ] (Թիվ 30696/09)
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5.5.  Նյու թա կան պայ ման ներ

 Ա. Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՑՈՒՄ 
Արդյո՞ք ե րե խա նե րի տար բեր խմ բե րը պահ վում են ա ռան ձին հաս տա տու-
թյուն նե րում՝ հաշ վի առ նե լով նրանց սե ռը, տա րի քը, քրե ա կան ան ցյա լը, 
նրանց ա զա տազրկ ման ի րա վա կան պատ ճա ռը և նրանց ու ղղ ման ան-
հրա ժեշ տու թյու նը։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Բ նա կու թյան պայ ման ներ. խցեր, սե նյակ ներ, ը նդ հա նուր նն ջա սե նյակ ներ, ա ռան-
ձին կա ռույց ներ և այլն 
Ու րիշ նե րի հետ շփ ման վայ րեր. նա խաս րահ, վե րե լակ ներ, աս տի ճան ներ, փո խադ-
րա մի ջոց ներ և այլն 
Ընդ հա նուր գո տի ներ/ հա մայն քային տա րածք ներ. ճա շա րան, գրա դա րան, դա սա-
սե նյակ ներ, ներ քին բա կեր, մար զա դահ լիճ, այ ցե լու թյուն նե րի սրահ և այլն 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Տա րան ջա տում. պար զել՝ ա րդյոք առ կա է ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի, աղ ջիկ-
նե րի և տղա նե րի, տար բեր տա րի քային խմ բե րի ե րե խա նե րի, չդատ ված և դա տա-
պարտ ված ե րե խա նե րի, մտա վոր ա ռող ջու թյան խն դիր նե րով ե րե խա նե րի հս տակ 
տա րան ջա տում, պար զել՝ ա րդյոք տա րան ջա տու մը չի հան գեց նում այն պի սի հան-
գա մանք նե րի, ո րոնք ստեղ ծում են մե կու սա ցում, պար զել՝ ա րդյոք տա րան ջա տու մը 
բխում է ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից
 Վե րահս կո ղու թյուն, պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րը գտն վում են պատ շաճ վե- 
 րահս կո ղու թյան ներ քո, ե րբ խառն ված են ե րե խա նե րի այլ խմ բե րի կամ չա փա հաս-
նե րի հետ կամ ե րբ հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն ներ են ա նում

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ըն տա նիք. պար զել՝ ա րդյոք ի րենց ծնող նե րի կամ մոտ հա րա զատ նե րի ու ղեկ ցու-
թյամբ գտն վող ե րե խա ներն ա ռանձ նաց ված են նրան ցից

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 
Ե ԻԿ, 37(գ ) | Պե կի նյան կա նոն ներ 13.4, 26.3 | ՍՀՓ 8 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, III, 17, 28, 29, 
53 | ԿԲՀՎԿ 41.դ | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 11, 93, 109, 112 | Ե ԲԿ 12.1, 18.89, 21, 35.4, 47, 
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5

104.1 | ԱԻ ԵԿ, 54, 57, 59.1  60 | ԽԿԿ/ Տեղ. (1998)12, B., 29 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2000)13, 24 | ԽԿԿ/ 
Տեղ. (2009)27, IV, 100 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 101104 | ՄԻ ԵԴ, «Ջյո շե լավ ը նդ դեմ Թուր քի այի» 
[Coselav v. Turkey] (1413/07), « Մահ մուն դին և մյուս ներն ը նդ դեմ Հու նաս տա նի» [Mahmundi and 
others v. Greece] (No 14902/10), « Գյու վեչն ը նդ դեմ Թուր քի այի» [Guvec v. Turkey] (Թիվ 70337/01)

Բ. ԲՆԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ ԵՎ ԳԵՐԲ ՆԱ ԿԵ ՑՈՒՄ

Արդյո՞ք կան ան հա տա կա նաց ված հար մա րու թյուն ներ, ո րոնք չեն խա թա-
րում ե րե խայի ար ժա նա պատ վու թյունն ու մաս նա վոր կյան քը։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Բ նա կու թյան պայ ման ներ. խցեր, սե նյակ ներ, ը նդ հա նուր նն ջա րան ներ, ա ռան ձին 
կա ռույց ներ և այլն 
Ընդ հա նուր մի ջա վայ րը և մթ նո լոր տը 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ք նե լու հար մա րու թյուն նե րը. պար զել՝ ա րդյոք դրանք բաղ կա ցած են ան հա տա կա-
նաց ված, ա ռան ձին նն ջա սե նյակ նե րից, և ե թե ոչ, ո րոնք են պատ ճառ նե րը, և ի նչ 
կերպ են դրանք բխում ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, ա րդյո՞ք ե րե խա նե րի հետ 
խորհր դակ ցում են նախ քան նրան ցից պա հան ջե լը՝ ու րիշ նե րի հետ հա մա տեղ օգ-
տա գոր ծել նն ջա րա նը, և ա րդյո՞ք նրանց հարց նում են այն մա սին, թե ու մ հետ կու-
զե ին տե ղա կայ վել, պար զել, թե ի նչ չա փի և ի նչ պի սին է կա հույ քը, պա տու հա նի 
չա փը, բնա կան լույ սը, օ դը, լո գա րա նի վի ճա կը (տաք ջրի առ կա յու թյու նը), ան ձնա-
կան դե կոր նե րի առ կա յու թյու նը
 Հաս տա տու թյան ը նդ հա նուր մի ջա վայ րը. պար զել՝ ա րդյոք այն դրա կան է, ե րե-
խայի հա մար նպաս տա վոր և հա մա հունչ գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյու նում ե րե-
խային պա հե լու վե րա կանգ նո ղա կան նպա տա կին՝ պատ շաճ կեր պով հաշ վի առ-
նե լով ե րե խայի՝ մաս նա վոր կյանք ու զգա յա կան խթան ներ ու նե նա լու կա րի քը, 
հա սա կա կից նե րի հետ շփ վե լու և մար զա կան, ֆի զի կա կան պատ րաս տու թյան 
ու ա զատ ժա ման ցի գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
ա րդյոք պատ շաճ ու շադ րու թյուն է դարձ վում կլի մա յա կան պայ ման նե րին և հատ-
կա պես սե նյակ նե րի չա փե րին, օ դի ծա վա լին, լու սա վո րու թյա նը, ջե ռուց մանն ու 
օ դա փո խու թյա նը
 Վե րահս կում. պար զել՝ ա րդյոք այն կա նո նա վոր է, ան նկատ, ա րդյոք վե րա բե րում 
է բո լոր նն ջա տա րածք նե րին, այդ թվում՝ ան հա տա կան սե նյակ նե րին և խմ բային 
հան րա կա ցա րան նե րին՝ ա պա հո վե լու յու րա քան չյուր ե րե խայի պաշտ պա նու թյու նը, 
պար զել՝ ա րդյոք առ կա է տագ նա պի ար դյու նա վետ հա մա կարգ, ո րը կա րող է օգ-
տա գործ վել ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պա րա գա յում 
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Ե ԻԿ, 37(գ) | Պե կի նյան կա նոն ներ 27.2 | ՍՀՓ 1 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 28, 32 և 33 3137, 
41, 47 | ԸՄԸՄ Թիվ 10 §89 | ԿԲՀՎԿ 4, 5 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 1217, 18, 1921, 22, 23, 
4243, 64, 89, 113 | Ե ԲԿ 17.118.10, 19.17, 20.121, 27, 28, 36.3, 96 | ԱԻ ԵԿ, 63.164, 65, 66, 67 | 
ԽԿԿ/ Տեղ. (92) 3, 46 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 101 | ՄԻ ԵԴ, « Պո պով ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» [Popov 
v. France] (Թիվ 39472/07 և 39474/07)

Գ. ՍՆՈՒՆԴ ԵՎ ԽՄԵ ԼՈՒ ՋՈՒՐ

Արդյո՞ք ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի է 
պատ շաճ սնունդն ու խմե լու ջու րը՝ բա վա րար նրանց ա ռողջ զար գաց ման 
հա մար։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին (խո հա րար ներ և բու ժաշ խա տող ներ) | 
Ե րե խա նե րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ / ՍՏՈՒ ԳԵԼ.

Խ մե լու ջուր. պար զել՝ ա րդյոք այն մշ տա պես հա սա նե լի է 
Ս նունդ. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րին սնունդ է տր վում պատ շաճ ժա մե րի (օ րա-
կան ե րեք կե րակ րում, դրանց ող ջա միտ ը նդ մի ջում ե րով, պար զել՝ ա րդյոք սնուն-
դը բա վա րար քա նա կի և ո րա կի է, այ սինքն՝ ա վե լի է ա կան և սնն դա րար բան է, 
քան սո վո րա կան բու տերբ րո դը)՝ դի ե տո լո գի այի, հի գի ե նայի և ա ռող ջու թյան չա-
փո րո շիչ նե րին, և, որ քա նով որ հնա րա վոր է, կրո նա կան և մշա կու թային պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խան
 Հա տուկ սնն դա կար գային ռե ժիմ եր (բու ժա կան, մշա կու թային, կրո նա կան և 
ա ռող ջա կան պատ ճառ նե րով). պար զել՝ ա րդյոք դրանք պահ պան վում են, և ե թե 
ոչ, ա պա ին չու
 Խո հա նոց. մաք րու թյու նը, հի գի ե նան, սար քա վո րում ե րի պահ պա նու թյան ը նդ հա-
նուր վի ճա կը

 Հա տուկ վայր. հո գե կան ա ռող ջու թյան հաս տա տու թյուն ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Սնն դի ըն դուն ման պայ ման ներ. պար զել՝ ա րդյոք դրանք ար ժա նա պա տիվ են 
(պատ շաճ սպաս քով՝ սե ղա նի շուրջ նս տած)
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 Հա տուկ խումբ. հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Սնն դի մա տուց ման պայ ման ներ. պար զել՝ ա րդյոք ստեղծ վել են հա տուկ պայ ման-
ներ 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ, 14, 24§2 (գ) | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 37 | ԿԲՀՎԿ 5, 48 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ
ՆՈՆ ՆԵՐ 22, 42, 43.1.դ) | Ե ԲԿ 22, 44 | ԱԻ ԵԿ, 68.2, 68.3 | ԽԿԿ/ Տեղ. (1998)12, 35 | 
ԽԿԿ/ Տեղ. (2002)15, 47 | ՄԻ ԵԴ, «Մ.Ս.Սն ը նդ դեմ Բել գի այի և Հու նաս տա նի» [M.S.S 
v. Belgium and Greece] [ԸՄ] (Թիվ 30696/09)

Դ. ՍԱՆ ՀԱՆ ԳՈՒՅՑ ՆԵՐ ԵՎ ՀԻ ԳԻ Ե ՆԱ

Արդյո՞ք ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի են 
պատ շաճ, ար ժա նա պա տիվ, ա ռանձ նաց վա ծու թյու նը պահ պա նող և հի-
գի ե նիկ մի ջոց նե րով սա նի տա րա կան պայ ման նե րը։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Սա նի տա րա տեխ նի կա կան պայ ման ներ. պար զել ը նդ հա նուր կար գը և հար մա րու-
թյուն նե րը (ան հա տա կան կամ կո լեկ տիվ, զու գա րա նա կոն քե րի քա նա կը, ցն ցուղ-
նե րի քա նա կը), սար քա վո րում եր (զու գա րա նա կոն քեր, ցն ցուղ նե րը շուրջ կա լող 
վա րա գույր ներ), պահ պա նու թյան վի ճա կը (լավ պահ պան ված կամ հնա մաշ), մաք-
րու թյու նը, պատ շա ճու թյու նը, հս կո ղու թյու նը (ա նվ տան գու թյան աշ խա տա կից նե րի 
ներ կա յու թյուն, ՏՀՀ)
 Հի գի ե նիկ պա րա գա ներ. օ ճառ, շամ պուն, ա տա մի մա ծուկ և խո զա նակ ներ, սր բիչ-
նե րի քա նակն ու վի ճա կը և այլն

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հա սա նե լի ու թյուն. պար զել, թե ե րբ են սա նի տա րա կան հան գույց նե րը հա սա նե լի 
և որ քան հա ճախ (ցն ցուղ ըն դու նե լու հա ճա խա կա նու թյու նը). ե թե զու գա րան նե րը 
խցից դուրս են, պար զել՝ ա րդյո՞ք ե րե խան կա րող է օ գտ վել դրան ցից դի մե լու դեպ-
քում, պար զել՝ ա րդյո՞ք հա սա նե լի է հո սող ջու րը և որ տեղ 
Անձ նա կան տա րածք և մաս նա վոր կյանք. պար զել՝ ա րդյոք ը ստ ե րե խա նե րի 
հարգ վում է ի րենց ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը և մաս նա վոր կյան-
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քը, պար զել, թե որ դեպ քե րում են պաշտ պա նու թյու նը և ան վտան գու թյան ա պա հո-
վու մը գե րա կա հա մար վում ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան և մաս նա վոր 
կյան քի նկատ մամբ

 Հա տուկ խումբ. հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հա տուկ հար մա րու թյուն ներ և սար քա վո րում եր

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Սա նի տա րա կան և լվաց ման հա տուկ հար մա րու թյուն ներ և հի գի ե նիկ պա րա գա նե-
րի առ կա յու թյուն, ի նչ պի սիք են ան վճար սա նի տա րա կան սր բիչ ներն ու մի ջա դիր-
նե րը, ա րյան բծե րով պա րա գա նե րի ա պա հով հե ռա ցում, ջրի կա նո նա վոր մա տա-
կա րա րում ե րե խա նե րի և աղ ջիկ նե րի ան ձնա կան կա րիք նե րի հա մար, մաս նա վո-
րա պես այն աղ ջիկ նե րի, ո րոնք հղի են, կրծ քով կե րակ րում են կամ դաշ տա նային 
ցիկ լում ե ն

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ, 37(c ) | Պե կի նյան կա նոն ներ 8.1 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 31, 34 | ԿԲՀՎԿ 5 | ՄԱՆ ԴԵ
ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 1518, 19.2 | Ե ԲԿ 18.1, 19 | ԱԻ ԵԿ 63.1, 65.1 – 65.4 | ԽԿԿ/ Տեղ. (1998)12, II, 
34 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2000)13,31 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2002)15, 47 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1,V,105

Ե. ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ Օ ԴԱ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյո՞ք ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի է 
պատ շաճ լու սա վո րու թյունն ու օ դա փո խու թյու նը 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին | Ե րե խա նե րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ / ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Բ նա կան լու սա վո րու թյուն և ար հես տա կան լու սա վո րու թյուն. պար զել՝ եր կու դեպ-
քում էլ, ա րդյոք լու սա վո րու թյու նը բա վա րար է ըն թեր ցե լու հա մար, չհաշ ված քնե լու 
ժա մա նա կա հատ վա ծը 
Ինք նա վա րու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան կա րող է վե րահս կել լու սա վո րու թյու-
նը (ան ջա տել/ մի աց նել լույ սը, բա ցել/ փա կել շեր տա վա րա գույր նե րը, վա րա գույ րը, 
բա ցել/ փա կել պա տու հա նը)
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 Պատ շաճ ջե ռու ցում և օ դա փո խու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք հա մա պա տաս խան է կլի-
մային և ե ղա նակ նե րին
 Մա քուր օ դի հա սա նե լի ու թյուն

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
 

Ե ԻԿ, 37(գ) | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 26, 31 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 1314, 73.2 | Ե ԲԿ 
18.12, 32.2 | ԱԻ ԵԿ, 63.1 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2001)16, 30 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 104

Զ. ՀԱ ԳՈՒՍՏ ԵՎ ԱՆ ԿՈ ՂԻՆ 

Արդյո՞ք ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա ներն ա պա հով ված են պատ-
շաճ հա գուս տով և ան կող նային պա րա գա նե րով։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ / ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Հա գուստ. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րին թույ լատր վում է կրել ի րենց սե փա կան 
հա գուս տը, ա րդյոք նրանք, ով քեր սե փա կան հար մար հա գուստ չու նեն, հաս տա-
տու թյան կող մից ա պա հով վում են հա գուս տով, պար զել, թե ա րդյոք այդ հա գուստ-
նե րը հի շեց նում են հա մազ գեստ 
Ան կո ղին. պար զել՝ ա րդյոք յու րա քան չյուր ե րե խա ա պա հով ված է ա ռան ձին մահ-
ճա կա լով և պատ շաճ ան կող նային սպի տա կե ղե նով, ա րդյոք դրանք պատ շաճ վի-
ճա կում են և փոխ վում են բա վա կա նին հա ճախ՝ ա պա հո վե լու մաք րու թյու նը, պար-
զել՝ ա րդյոք ներք նակն ու վեր մակ նե րը մա քուր են և լավ վի ճա կում, ա րդյոք ան կո-
ղի նը կա նո նա վոր կեր պով փոխ վում է 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ, 14, 37(գ) | ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 27.2 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 31, 33 և 36 | ՄԱՆ
ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 1921, 35, 67, 115 | Ե ԲԿ 19.5, 2021, 97 |ԱԻ ԵԿ, 65.4, 6667 | ԽԿԿ/ Տեղ. 
(2002)15, 47 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 106 | ՄԻ ԵԴ, «Մ.Ս.Ս.ն ը նդ դեմ Բել գի այի և Հու նաս տա նի» 
[M.S.S v. Belgium and Greece] [ԸՄ] (Թիվ 30696/09)
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Է. Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ (Օ ՐԱ ԳԻՐ, Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ-
ՐԱ ԳԱ ՆԵՐ ՊԱ ՀԵԼ ԵՎ ԱՅԼՆ)

Արդյո՞ք հարգ վում է ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի ան ձնա-
կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վուն քը

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կից նե րին | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ / ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Անձ նա կան ի րեր. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն օ րա գիր 
պա հե լու, ան ձնա կան ի րեր ու նե նա լու ի րենց մոտ, ի նչ պի սիք են նկար նե րը, գր քե-
րը, ա ռար կա նե րը և այլն
 Գույ քագ րում. պար զել՝ ա րդյոք ժա ման ման պա հին ե րե խայի ու նե ցած ան ձնա կան 
ի րե րի գրան ցում կա տար վել է (ըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ժա մա նակ և ե րե խային 
ա զատ ար ձա կե լիս)
 Պա հոց ներ. պար զել՝ ա րդյոք այ սօ րի նակ հար մա րու թյուն ներ կան ե րե խա նե րի հա-
մար, և ա րդյոք նրանք կա րող են կող պել դրանք (ի նք նու րույն)
 Դե կո րա ցի ա. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րին թույ լատր վում է ի րենց ցան կու թյա նը 
հա մա հունչ ձևա վո րել ի րենց նն ջա րա նը
 Վե րահս կո ղու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րին մշ տա պես հետ ևում են 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 16, 40 § 2(բ) vii | ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 8.1 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ, 35, 36, 65 (64?),  
87(ե) | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 7, 1920, 67, 115 | ՄԻ ԵԿ 1 | Ե ԲԿ 15.1(դ), 31, 33.45, 54.8, 97 | 
ԱԻ ԵԿ, 16, 62.2, 63.1 | ԽԿԿ/ Տեղ. (1998)12, Գ, 34
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5.6.  Սո ցի ալման կա վար ժա կան կա նո նա կար
գում, սո ցի ալկր թա կան ռե ժիմ և ան ձնա կան 
զար գա ցում

 Ա. ՌԵ ԺԻՄ ԵՎ ԾՐԱ ԳԻՐ
Արդյո՞ք կա ան հա տա կա նաց ված պլան/ծ րա գիր՝ յու րա քան չյուր ե րե խայի 
հա մար կազմ ված նրա՝ հաս տա տու թյուն ժա մա նե լուն պես, նրա ան ձնա-
կան զար գա ցու մը, կր թու թյու նը, վե րա կանգ նու մը և հա սա րա կու թյա նը 
վե րաին տեգր մա նը նա խա պատ րաս տու մը խթա նե լու նպա տա կով։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (դա սա վան դող ներ, մաս նա գի տա կան 
ու սու ցիչ ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ) | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ռե ժի մի (ներ քին կա նոն նե րի) նկա րագ րու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք այն ա ռանձ նա-
հա տուկ տե սա կի է, և հո գա տա րու թյան մա կար դա կը 
Ան հա տա կան ծրա գիր. պար զել՝ ա րդյոք այն ը նդ գր կում է կր թու թյու նը, մաս նա-
գի տա կան ու սու ցու մը, ա ռող ջա րա րա կան (մար զա կան) ֆի զի կա կան գոր ծու նե ու-
թյուն, խորհր դատ վու թյուն / խնամք, հա սա րա կու թյա նը վե րաին տեգր վե լուն ու ղղ-
ված գոր ծո ղու թյուն ներ, ով քեր են կազ մա կեր պում այս գոր ծո ղու թյուն նե րը, և քա նի 
ե րե խա է մաս նակ ցում
 Պար զել՝ ա րդյոք այն հիմ ված է բժշ կա կան, հո գե բա նա կան և սո ցի ա լա կան զե-
կույ ցի վրա և հաշ վի է առ նում տա րի քը, ան հա տա կա նու թյու նը, սե ռը, սո ցի ա լա-
կան և մշա կու թային հեն քը, զար գաց ման փու լը և ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու 
հան գա մանք նե րը
Ն պա տակ նե րը, ժա մա նա կա ցույ ցը և մի ջոց նե րը. պար զել՝ ա րդյոք դրա նպա տակն 
է զար գաց նել հմ տու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն ներ, ո րոնք ե րե խային կօգ նեն վե-
րաին տեգր վել հա սա րա կու թյու նում
 Հաս տա տու թյու նում գտն վող ե րե խա նե րի քա նա կը. պար զել՝ ա րդյոք այն բա վա-
րար փոքր է՝ ան հա տա կա նաց ված խնամ քի հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու 
Ե րե խայի ան հա տա կան ծրագ րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն և դրա մտահ ղա ցում 
. պար զել՝ ա րդյոք դա ար վում է ժա մա նե լուն պես, ե րե խայի հա մար նպաս տա վոր 
ե ղա նա կով, ե րե խայի (և գու ցե նրա ըն տա նի քի կամ խնա մա կալ նե րի) մաս նակ ցու-
թյամբ 
Ան հա տա կան ծրագ րի ի րա կա նա ցում. պար զել՝ ա րդյոք պրակ տի կան հա մա պա-
տաս խա նում է տե սու թյա նը, և ա րդյոք պլա նը հա մա հունչ է բժշ կա կան, հո գե բա նա-
կան և սո ցի ա լա կան զե կույ ցին, պար զել, թե ի նչ պի սին է ե րե խայի բնու թագ րա կան 
օ րը հաս տա տու թյու նում (վեր կա ցի, սնն դի ըն դուն ման, դպ րո ցի, դա սըն թաց նե րի, 
ա զատ ժա ման ցի, մար զա կան գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կա ցույ ցը, այն խցե րի 
բաց ման և փակ ման ժա մե րը, ո րոնք պետք է բաց լի նեն որ քան հնա րա վոր է եր-
կար ժա մա նակ)
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Խ րա խու սանք նե րի հա մա կարգ. պար զել, թե որ դրա կան վար քագ ծի հետ կապ ված 
ի նչ խրա խու սանք է նա խա տես ված, պար զել՝ ա րդյոք հնա րա վոր է ժա մա նա կա վոր 
ար ձա կուրդ, որ քան հա ճախ և ի նչ տևո ղու թյամբ 
Ան հա տա կան ծրագ րի ըն կա լու մը ե րե խայի կող մից. պար զել՝ ա րդյոք այն նպա տա-
կային է նրա հա մար

 Հա տուկ խումբ. հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա ներ՝ սե ռի, էթ նի կա կան 
ծագ ման, փոք րա մաս նու թյան, ֆի զի կա կան կամ մտա վոր կա րո ղու թյուն
նե րի, սե ռա կան կողմ ո րոշ ման և այլ հան գա մանք նե րի հիմ քով
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ան հա տա կան ծրա գիր. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է հա տուկ դրույթ ներ, ո րոնք 
հաշ վի են առ նում այս ե րե խա նե րի հա տուկ կա րիք նե րը և մաս նա գի տաց ված աշ-
խա տա կից նե րի ի կող մից մատ նանշ ված կոնկ րետ խո ցե լի ու թյու նը 
Ար դա րա ցի և հա վա սար վե րա բեր մունք

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Տե ղե կատ վու թյուն և պլա նա վո րում. պար զել՝ ա րդյոք այն հաշ վի է առ նում ե րե խայի 
լե զուն և հնա րա վոր մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը
 Կա ռու ցո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ և կր թու թյուն

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 40(1) | ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 1.2, 26 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ, IV. 10, B. 2031, Գ. 
3239, V. 45 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 24, 25, 27, 28 | ՏՈ ԿԻ ՈՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 7 | ԿԲՀՎԿ 2.1 | 
ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 94 | Ե ԲԿ 35.1, 103.1, 103.2, 103.3, 106.1, 106.2, 106.3 | ԱԻ ԵԿ 50.1, 
53.4, 62.6, 76.1 – 77, 79.1 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2009)27, IV, 99 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015) 1, 107112 | ՄԻ ԵԴ, 
« Պո պով ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» [Popov v. France] (Թիվ 39472/07 and 39474/07)
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Արդյո՞ք հաս տա տու թյունն ան հրա ժեշտ և բա վա րար մի ջո ցա ռում եր է 
ձեռ նար կում՝ ե րաշ խա վո րե լու ա զատ ար ձա կու մից հե տո խնամ քի շա րու-
նա կա կա նու թյու նը։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ղե կա վա րին | Աշ խա տա կազ մին (դա սա վան դող ներ, մաս նա գի տա կան 
ու սու ցիչ ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ)

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Մի ջո ցա ռում ե րը՝ ե րաշ խա վո րե լու խնամ քի շա րու նա կա կա նու թյու նը, այդ թվում 
ա ջակ ցու թյու նը (սկզ բից և ա զա տազրկ ման ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում) 
այն ծա ռա յու թյուն նե րի / գե րա տես չու թյուն նե րի / կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, 
ո րոնք հնա րա վոր է հոգ տա նեն ե րե խայի մա սին ա զատ ար ձա կու մից հե տո
 Հա մա ձայ նու թյուն ներ հա մայն քի ար տա քին հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րի 
հետ. պար զել, թե ա րդյոք կա ի րա կան սերտ փո խա դարձ գոր ծու նե ու թյուն և հա մա-
գոր ծակ ցու թյուն դր սի և ներ սի միջև 
Ան հա տա կան ծրա գիր. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է հա սա րա կու թյու նում ե րե-
խայի վե րաին տեգր ման հա մար օգ տա կար հմ տու թյուն նե րի զար գաց մանն ու ղղ-
ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
Ար տա քին կոն տակ տային ան ձ. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խայի ու նրա ար տա քին կոն-
տակ տային ան ձի (օ րի նակ՝ սո ցի ա լա կան օգ նա կան, հո գե բան, ու սու ցիչ) միջև 
շփու մը պահ պան վել է, խթան վել, ը նդ հատ վել 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 3846, 49, 53, 7980 | ԿԲՀՎԿ 4647 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 4.1, 
87, 104.2, 107, 110 | Ե ԲԿ 7, 26.3, 26.12, 28.7, 33.3, 33.7, 33.8, 35.3, 43.3.j, 107.4 | ԱԻ ԵԿ 15, 
50.1, 51, 53.5, 77, 78.5, 79.3, 100.1102.3 | Ե ԿԱՈՒ §21.գ
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Բ. ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյո՞ք ե րե խայի մաս նակ ցու թյու նը ա զա տազրկ ման ը նդ հա նուր պայ-
ման նե րին և ռե ժի մի հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րին ա ռնչ վող հար-
ցե րին հա մար ժեք ու բա վա րար մա կար դա կի է ։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հաս տա տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը ո րո շում ե րի կա յաց մա նը ե րե խայի մաս-
նակ ցու թյան վե րա բե րյալ և բո լոր մա ցած մի ջոց նե րով ու գոր ծո ղու թյուն նե րով, 
ո րոնք նրանց թույլ են տա լիս ար տա հայ տել ի րենց տե սա կետն ու լսե լի դարձ նել 
ի րենց ձայ նը
 Մի ջո ցա ռում եր՝ խրա խու սե լու ե րե խային քն նար կել և ար տա հայտ վել (ֆոր մալ և 
ոչ ֆոր մալ ե ղա նա կով, ան հա տա պես և կո լեկ տիվ), այդ թվում՝ պար բե րա կան հան-
դի պում եր աշ խա տա կից նե րի ի և/ կամ ղե կա վա րի հետ, ե րի տա սար դա կան խոր-
հուրդ, ա ռա ջար կու թյուն նե րի ա րկ ղիկ, հար ցա շա րեր և այլն 
Ար տա քին մտա հոգ ծա ռա յու թյուն նե րի / գե րա տես չու թյուն նե րի / կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի, ծնող նե րի կամ դա սա վան դող նե րի հետ մի ա սին մաս նակ ցու թյուն ան-
հա տա կան ծրագ րի կա նո նա վոր ի րա կա նաց մանն ու թար մաց մա նը
Հ նա րա վոր խո չըն դոտ ներ, ո րոնց կա րող է բախ վել ե րե խան ո րո շում ե րի կա յաց-
մա նը մաս նակ ցու թյան հար ցում 
Ե րե խայի ըն կա լում իր մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ (հաշ վի ա ռն ված, օգ տա կար, 
խրա խուս ված կամ ոչ). պար զել՝ ա րդյոք աշ խա տա կից նե րի ը և ղե կա վարն ան ձամբ 
գի տեն ե րե խային

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 12 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ 50 | Ե ԲԿ 103.3 | ԱԻ ԵԿ 13, 62.6 (դ), 76.1, 79.4
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Գ. ԿԱՊ ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ՀԵՏ

Արդյո՞ք ե րե խա նե րի հա մար պատ շաճ կեր պով հա սա նե լի է հա ղոր դակ-
ցու թյունն ար տա քին աշ խար հի հետ

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Այ ցե լու թյուն նե րի սե նյա կը. պար զել՝ ա րդյոք այն ըն ձե ռում է ա ռանձ նաց վա ծու-
թյան, շփ ման և չսահ մա նա փակ ված հա ղոր դակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն
 Հե ռա խո սի և հա մա կարգ չի տե ղադ րու թյու նը. պար զել՝ ա րդյոք այս տա րածք նե րում 
պահ պան վում է մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը
 Հա ղոր դակ ցու թյան նյու թե րի (թուղթ, գրիչ, ծրար ներ, նա մա կա նիշ ներ, հա մա-
ցանց) և տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի (թեր թեր, պար բե րա կան ներ, հրա տա րա-
կու թյուն ներ, ռա դի ո, հե ռուս տա տե սու թյուն և հա մա կար գիչ) առ կա յու թյուն

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց ներ ըն տա նիք նե րի, ըն կեր նե րի և այլ ան ձանց, պաշտ-
պա նա կան խորհր դի կամ ան չա փա հա սի հե տաքրք րու թյան ա ռար կա հան դի սա-
ցող որ ևէ ի րա վա սու ա կում բի կամ կազ մա կեր պու թյան հետ կա պի հա մար (հե ռա-
խո սով, նա մա կագ րու թյամբ, հա մա ցան ցի կամ այ ցե լու թյուն նե րի մի ջո ցով)
 Հա ղոր դակ ցու թյան այս մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյուն և հա ղոր դակ ցու թյան պայ-
ման ներ (ան սահ մա նա փակ, ա ռանձ նաց ված, ժա մա նա կա ցույց ներ, գին, բա ցօ դյա 
և այլն) 
Այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցույց և պայ ման ներ (ե րբ, որ տեղ, ով, որ քան հա ճախ) 
Այ ցե լու թյուն նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք այ ցե լու թյուն նե րը կա նո նա-
վոր են և հա ճա խա կի (ը ստ է ու թյան շա բա թա կան մեկ ան գամ և ոչ պա կաս, քան 
ամ սա կան մեկ ան գամ)
 Հա ղոր դակ ցու թյուն նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք հե ռա խո սա զան գերն 
ու նա մակ նե րը (ս տաց ված և ու ղարկ ված) կա նո նա վոր են և հա ճա խա կի (ը ստ է ու-
թյան ա ռն վազն շա բա թա կան եր կու ան գամ՝ ե րե խայի նա խընտ րած ան ձի հետ)
 Մուտ քե րի ու ել քե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ որ քան հա ճախ և որ քան ժա մա-
նա կով է ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տր վել դուրս գալ թույլտ վու թյամբ (կր թա-
կան, մաս նա գի տա կան դա սըն թա ցի մաս նակ ցե լու կամ այլ կար ևոր նպա տա կով, 
ի նչ պի սին է նրանց վե րաին տեգր ման նա խա պատ րաս տու մը) կամ տո նե րին
 Հա ղոր դակց վե լու և այ ցե լու նե րի ըն դու նե լու սահ մա նա փա կում եր. պար զել՝ ա րդյոք 
դրանք օ րի նա կան են (այ սինքն՝ քն նու թյուն նե րը շա րու նա կե լու, կար գու կա նո նը, 
ան վտան գու թյունն ու ա պա հո վու թյու նը պահ պա նե լու, հան ցանք նե րը կան խե լու և 
հան ցա գոր ծու թյան զո հե րին պաշտ պա նե լու պա հանջ նե րի ա ռու մով ան հրա ժեշտ), 
և ա րդյոք դրանք, այ դու հան դերձ, հնա րա վո րու թյուն տա լիս են շփ ման նվա զա գույն 
մա կար դա կի առ կա յու թյան
 Մա մու լի (հոդ ված ներ, թեր թեր, պար բե րա կան ներ, հրա տա րա կու թյուն ներ և այլն), 
մե դի այի (ռա դի ո, հե ռուս տա տե սու թյուն, հա մա ցանց) և ը նդ հան րա պես ար տա քին 
աշ խար հից տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյուն
Շ փում ե րի, հա ղոր դակ ցու թյան և տե ղե կատ վու թյան ո րակ
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 Կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում եր, ո րոնք կա րող են կա սեց նել / չե ղար կել շփում-
ներն ար տա քին աշ խար հի հետ 

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Այ ցե լու թյուն ներ ու ար տա քին աշ խար հի հետ շփ ման այլ ձևեր. պար զել՝ ա րդյոք 
շփում ե րի թույ լատր ված ե ղա նակ նե րը փոխ հա տու ցում են նրանց սո ցի ա լա կան 
մե կու սաց վա ծու թյու նը 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 26.5 | ՍՀՓ 15, 19 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 59, 60, 61, 62 | Ե ԻԿ ԸՄ 
թիվ 10: § 87, 89 | ԿԲՀՎԿ 2, 2628 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 43.3, 5863 |ԵԲԿ 24.112, 60.4, 
99 | ԱԻ ԵԿ 8386.2, 104.5 | Ե ԿԱՈՒ 21 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 122 – 125, 127

Արդյո՞ք հաս տա տու թյու նը տե ղա կայ ված է այն պի սի վայ րե րում, ո րոնք 
հեշտ հա սա նե լի են, դյու րաց նում են շփու մը ե րե խա նե րի և նրանց ըն տա-
նիք նե րի միջև, և ին տեգր ված է հա մայն քի սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և 
մշա կու թային մի ջա վայ րում։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Տե ղադ րու թյու նը՝ կապ ված քա ղա քային մի ջա վայ րի հետ. ա րդյոք հաս տա տու թյու-
նը տե ղա կայ ված է գյու ղա կան բնա կա վայ րում, քա ղա քի մոտ կամ ներ սում (կենտ-
րոն, ար վար ձան) 
Ար տա քին մի ջա վայր. պար զել՝ ա րդյոք այն մե կու սա ցած է կամ գտն վում է հա մայն-
քի ներ սում
 Հան րային տրանս պոր տի հա սա նե լի ու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք հաս տա տու թյուն 
հաս նե լը հեշտ է ու ա րագ

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հե ռա վո րու թյու նը հաս տա տու թյան և ե րե խայի տան, դա տա րա նի, փաս տա բա նի 
գրա սե նյա կի միջև
 Հաս տա տու թյան հե ռա վո րու թյու նը ա մե նա մոտ քա ղա քային բնա կա վայ րից և այն-
տեղ հաս նե լու ու ղի նե րը (հան րային տրանս պոր տով, ավ տոտ րանս պոր տով, ոտ-
քով և այլն)
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 Սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան և մշա կու թային մի ջա վայ րի նկա րագ րու թյուն. պար-
զել՝ որ քա նով է հաս տա տու թյունն ին տեգր ված տե ղա կան հա մայն քում
 Հա մա ձայ նու թյուն ներ և հա մա գոր ծակ ցու թյուն ար տա քին կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ՝ տե ղա կան հա մայն քից

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ՍՀՓ 20 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 30 | Ե ԻԿ ԸՄ թիվ 10, §87 | ԿԲՀՎԿ 4, 26, 43 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ 
ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 59 | Ե ԲԿ 17.1 | ԱԻ ԵԿ 53.5, 55

Դ. ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒՄ

Արդյո՞ք ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի են կր թու թյունն ու մաս նա գի տա-
կան ու սու ցու մը՝ հար մա րեց ված նրանց կա րիք նե րին և կա րո ղու թյուն նե-
րին և նա խագծ ված այն պես, որ նրանց նա խա պատ րաս տեն հա սա րա կու-
թյուն վե րա դառ նա լուն։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (ու սու ցիչ ներ, դա սա վան դող ներ, մաս
նա գի տա կան ու սու ցա նող ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ) | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Որ ևէ դա սըն թա ցի կամ մաս նա գի տա կան ու սուց ման հա ճա խող ե րե խա նե րի քա-
նա կը/ տո կո սը 
Ու սու ցիչ ներ/ մաս նա գի տա կան ու սու ցա նող ներ. քա նակ, մաս նա գի տա ցում/ո լորտ, 
ո րա կա վո րում, պար զել՝ ա րդյոք նրանք պատ շաճ ո րա կա վոր ված են և ա րդյոք ի նչ-
պես հարկն է վե րա պատ րաստ վել ե ն՝ հար մա րեց նե լու ի րենց մե թո դը կոնկ րետ հա-
մա տեքս տին և լսա րա նին, պար զել՝ ա րդյոք նրանք հաս տա տու թյա՞ն աշ խա տող են, 
թե՞ աշ խա տում են դրա նից դուրս
Կր թա կան/ մաս նա գի տա կան ու սուց ման ծրա գիր (օ րա կան, շա բա թա կան). պար-
զել՝ ա րդյոք կազ մա կերպ վում է հաս տա տու թյան ներ սում և/ կամ դրա նից դուրս, 
ա րդյոք այն ին տեգր ված է ե րկ րի կր թա կան հա մա կար գին
Կր թու թյան/ մաս նա գի տա կան ու սուց ման մաս նա բա ժի նը ը նդ հա նուր ան հա տա կան 
ծրագ րում. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ու նեն հետ ևե լու դրան 
կա նո նա վոր հի մունք նե րով
Կր թու թյան/ մաս նա գի տա կան ու սուց ման ո րակ. պար զել՝ ա րդյոք այն հա մար ժեք 
է տվյալ հա մայն քում կր թու թյան ո րա կին և ա րդյոք այն ո րա կա վո րում է (դիպ լոմ-
նե րի կամ կր թա կան վկա յագ րե րի շնոր հում կամ ո չ՝ ան կախ հա տուկ հաս տա տու-
թյունում պահ վե լու հան գա ման քից) 
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Ե րե խայի կող մից կր թա կան/ մաս նա գի տա կան ու սուց ման ծրագ րի ըն կա լու մը. 
պար զել՝ ա րդյոք այն նպա տա կային է նրա հա մար, և ա րդյոք հա վա նա կան է նրան 
հե տա գա կր թու թյան և/ կամ աշ խա տան քի հա մար պատ րաս տե լը

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ե րե խա ներ, հա տուկ կր թա կան 
կամ էթ նի կա կան կա րիք նե րով ե րե խա ներ, գի տակ ցա կան կամ ու սում ա
կան դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող կամ գրա գի տու թյու նից զուրկ ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Կր թա կան/ մաս նա գի տա կան ու սուց ման հա տուկ դա սըն թաց նե րի ա պա հո վում՝ 
նրանց հա տուկ կա րիք նե րին հա մա հունչ

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ձեռ նարկ վող հա տուկ մի ջո ցա ռում եր՝ ա պա հո վե լու հա վա սար վե րա բեր մունք

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 28, 29, 40 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ V. 47 | ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 26.12, 26.6 | ՍՀՓ 
28 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 27, 3846 | ԿԲՀՎԿ 37 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 4, 104, 107 | 
Ե ԲԿ 26.5, 26.16, 28, 35.12, 89.1, 103.4, 106 | ԱԻ ԵԿ 2, 28, 62.2.զ, 62.6, 7779.3, 102.1, 129.3.գ | 
Ե ԿԱՈՒ 21.b, 82 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 107  112

Ե. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ԵՎ ՎԱՐ ՁԱՏՐ ՎՈՂ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյո՞ք հաս տա տու թյունն ա պա հո վում է (ար դա րա ցի) վճա րո վի աշ խա-
տանք կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Աշ խա տող ե րե խա նե րի քա նա կը/ տո կո սը, շա բա թա կան քա նի ժամ են աշ խա տում 
և ի նչ գործ են կա տա րում 
Աշ խա տե լու հնա րա վո րու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք դրանք ար դա րա ցի են (աշ խա-
տան քի վար ձատ րու թյու նը) և ա րդյոք կան ներ քին ու ար տա քին ա ռա ջարկ ներ 
(հա մայն քում) 
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Ընդ հա նուր ծրագ րում աշ խա տան քի մաս նա բա ժի նը. պար զել՝ ա րդյոք ա ռաջ նա-
հեր թու թյուն է տր վում կր թու թյանն ու մաս նա գի տա կան ու սուց մա նը, քան աշ խա-
տան քին 
Աշ խա տան քի ի մաս տա լից լի նե լը. պար զել՝ ա րդյոք այն խրա խու սող բնույթ ու նի և 
կր թա կան ար ժեք և որ պատ ժա մի ջոց, կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում չէ և պար-
տադր ված չէ (հար կա դիր աշ խա տանք) 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 32 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 18.բ, 4246, 67 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 4.2, 9698, 
100.2, 103, 116 | Ե ԲԿ 26.117, 100.12, 105.15 | ԱԻ ԵԿ 78.1, 82.1.3

Զ. ԲԱ ՑՕԴՅԱ ՎԱՐ ԺԱՆՔ, Ա ԶԱՏ ԺԱ ՄԱՆՑ ԵՎ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ 
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյո՞ք ե րե խա նե րի հա մար կա ա մե նօ րյա ող ջա միտ ժա մա նա կա հատ-
ված՝ մաս նակ ցե լու ակ տիվ հանգս տի/ մար զա կան/ ֆի զի կա կան գոր ծու-
նե ու թյան

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Պատ շաճ տա րածք, սար քեր ու պա րա գա ներ (բա ցօ դյա և սե նյա կային, չափ, ը նդ-
հա նուր տեսք)
 Բա ցօ դյա գոր ծու նե ու թյուն

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ակ տիվ հանգս տի/ մար զա կան/ ֆի զի կա կան գոր ծու նե ու թյան ա մե նօ րյա ծրա գիր. 
պար զել՝ ա րդյոք ա մեն օր ա ռն վազն եր կու ժամ տրա մադր վում է այ սօ րի նակ գոր-
ծու նե ու թյա նը և ա րդյոք ա ռն վազն մեկ ժամ՝ բա ցօ դյա
Մ շա կու թային գոր ծու նե ու թյուն, մարմ ակր թա կան գոր ծու նե ու թյուն, ա զատ ժա-
մանց. պար զել ար դյունք նե րը, ծրագ րե րը, ժա մա նա կա ցույ ցը
 Կար գա պա հա կան այն պի սի մի ջո ցա ռում ե րի առ կա յու թյուն, ո րոնք կա րող են կա-
սեց նել այ սօ րի նակ գոր ծու նե ու թյու նը
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 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ֆի զի կա կան գոր ծու նե ու թյան հա սա նե լի ու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք նրանց հա մար 
հա վա սա րա պես հա սա նե լի են ֆի զի կա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ա զատ ժա մանցն ու 
ակ տիվ հան գիս տը 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 31 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 32, 47 | Ե ԻԿ ԸՄ 10 §89 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ: 23, 
105 | Ե ԲԿ 27 | ԱԻ ԵԿ 77, 80.12, 81 | Ե ԿԱՈՒ 21.բ | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 108

Է. ԿՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ԴԱ ՎԱ ՆԱՆՔ ԵՎ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈՒՆՔ

Արդյո՞ք ե րե խա ներն ի րա վունք ու նեն բա վա րա րե լու կրո նա կան և/ կամ 
հոգ ևոր կյան քի ի րենց կա րիք նե րը, ի նչ պես նաև հա վա տա րիմ մալ 
ի րենց մշա կու թային սո վո րույթ նե րին

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Կ րո նա կան կամ հոգ ևոր պաշ տա մուն քի գր քե րի կամ ի րե րի առ կա յու թյուն

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ա րա րո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյուն, ժա մա նա կա ցույց ներ և հա ճա խում 
Այ ցե լու թյուն նե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք հոգ ևոր կամ փի լի սո փա յա-
կան որ ևէ խորհր դա տու կամ ե րե խայի ը նտ րած որ ևէ կրո նի ներ կա յա ցու ցիչ պար-
բե րա բար այ ցե լում է ե րե խային կամ ան ձնա կազ մի մաս է 
Ե րե խա նե րի մոտ կրո նա կան կամ հոգ ևոր պաշ տա մուն քի ան հրա ժեշտ գր քե րի և/ 
կամ ի րե րի առ կա յու թյուն
Կ րո նա կան ա րա րո ղու թյուն նե րին չմաս նակ ցե լու և ա զա տո րեն կրո նա կան կր թու-
թյու նից հրա ժար վե լու ի րա վունք

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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 ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 48 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 2, 65 | Ե ԲԿ 29, 35.1, 38.2 | ԱԻ ԵԿ 
87.13

Ը. ԲԱ ՐԵ ԿԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐ ԴԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյո՞ք ե րե խա նե րի բա րե կե ցու թյունն է ա կան կեր պով հաշ վի է ա ռն վում 
նրանց ա զա տազրկ ման շր ջա նա կում։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Ե րե խա նե րի հո գե կան վի ճակն ու ա ռող ջու թյունն ա ռա ջին հա յաց քից, պար զել ե րե-
խա նե րի զգա յա կան վի ճա կը

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Ներ քին կա նոն ներ. պար զել՝ ա րդյոք հաս տա տու թյու նում կի րառ վում է բա րե կե-
ցու թյան-խորհր դատ վու թյան որ ևէ կոնկ րետ քա ղա քա կա նու թյուն, պար զել խորհր-
դատ վու թյու նից օ գտ վե լու պայ ման նե րը և պա հանջ նե րը
Բժշ կա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք խորհր դատ վու թյուն ա ռա ջար-
կե լու հա մար առ կա է ախ տո րոշ ման գոր ծըն թաց, ե րբ է այն տե ղի ու նե նում և որ-
քան հա ճախ, ով է խորհր դա տուն և ի նչ ո րա կա վո րում ու նի
Հ նա րա վոր բո լոր ռե սուրս նե րի հա վա քագ րում. պար զել՝ ով է ներգ րավ ված ե րե-
խայի բա րե կե ցու թյան խթան մանն ու ղղ ված մի ջո ցա ռում ե րում ու ծա ռա յու թյուն-
նե րում (ն րա ըն տա նի քը, կա մա վոր ներ, հա մայն քային խմ բեր, դպ րոց ներ, հա մայն-
քային այլ հաս տա տու թյուն ներ և այլն)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 1, 1.2, 17.1 (դ)
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Թ. ՎԵ ՐԱԻՆ ՏԵԳՐ ՄԱ ՆԸ/Ա ԶԱՏ ԱՐ ՁԱԿ ՄԱ ՆԸ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ-
ՏԵ ԼՈՒՆ ՈՒ ՂՂ ՎԱԾ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

Արդյո՞ք ե րե խա ներն օ գտ վում են պատ շաճ ըն թա ցա կար գե րից, ո րոնք 
նա խա տես ված են նրանց օգ նե լու ա զատ ար ձա կու մից հե տո հա սա րա-
կու թյուն, ըն տա նե կան կյան քին, կր թու թյա նը կամ աշ խա տան քին վե րա-
դառ նա լու հար ցում։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Վե րաին տեգր մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ (ն պա տակ ներ, մի ջոց ներ, ժա մա-
նա կա ցույց ներ, հաս տա տու թյան ներ սում և/ կամ դրա նից դուրս՝ հա մայն քում և 
այլն) 
Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա բա ժի նը ան հա տա կան ը նդ հա նուր ծրագ րում
 Կա պեր հաս տա տու թյան ներ սում տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի և հա մայն-
քում տրա մադր վող հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն նե րի միջև. պար զել՝ ա րդյոք 
դրանք սեր տո րեն ա ռնչ վում են (ֆոր մալ հա մա ձայ նու թյուն, այ ցե լու թյուն ներ հաս-
տա տու թյու նում – դուրս գա լու թույլտ վու թյուն – պայ մա նա կան ա զատ ար ձա կում) 
Ա զատ ար ձակ մա նը նա խա պատ րաս տող ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա հո վում (հար մար 
բնա կա վայր, աշ խա տանք, հա գուստ, ի նքն ի րեն ա պա հո վե լու բա վա րար մի ջոց-
ներ) 
Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն կա լու մը հենց ե րե խայի կող մից. պար զել՝ ա րդյոք դա 
նրա հա մար նպա տա կային է, և ա րդյոք հա վա նա կան է, որ դրանք կնա խա պատ-
րաս տեն նրան՝ վե րա դառ նա լու հա սա րա կու թյուն, ըն տա նե կան կյան քին, հե տա գա 
ու ս մա նը և կամ/աշ խա տան քին

 Հա տուկ խումբ. օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ե րե խա ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Հա տուկ գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ու ղղ ված ի րենց ծագ ման ե րկ րում նրանց վե րաին-
տեգր մա նը. պար զել՝ ա րդյոք կա՞ որ ևէ հա մա գոր ծակ ցու թյուն ան չա փա հաս նե րի 
բա րե կե ցու թյան և ար դա րա դա տու թյան գե րա տես չու թյուն նե րի հետ՝ ե րաշ խա վո-
րե լու ան հրա ժեշտ ա ջակ ցու թյուն նրանց ծագ ման եր կիր ժա մա նե լուն պես
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Ե ԻԿ 40(1) | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 8, 38, 40, 42, 45, 59, 67, 79, 80 | Ե ԻԿ – ԸՄ Թիվ 10 §23, 
29, 77, 89 | ԿԲՀՎԿ 29, 40, 43, 4547 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 4, 25, 59,87 | Ե ԲԿ 6, 26.3, 
28.7, 33, 35.3, 42.3.ժ, 103.2, 103.4.դ, 107 | ԱԻ ԵԿ 50.1, 51, 77, 78.5, 79.1 – 79.4, 100.1 – 103, 
104.3, 110 | Ե ԿԱՈՒ 21.գ
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5.7. Ա ռող ջա պա հու թյուն

Ա. ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԽՆԱՄ ՔԻ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ (Գ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ, 
ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԱ ՎՈ ՐՈՒՄ, ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ)

Արդյո՞ք ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի են բու ժա կան խնամ քի նույն պի-
սի ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սիք հա սա նե լի են հաս տա տու թյու նից դուրս 
գտն վող հի վանդ նե րի հա մար։ 

Արդյո՞ք ե րե խա նե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան/բժշ կա կան խնամ քի ծա-
ռա յու թյուն նե րը խնամ քի բազ մա ճյու ղային (բժշ կա կան-հո գե բա նա կան-
սո ցի ա լա կան) ծրագ րի բաղ կա ցու ցիչ մասն ե ն։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազմ) | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Ա ռող ջա պա հա կան հար մա րու թյուն ներ, սար քա վո րում եր. պար զել՝ ա րդյոք դրանք 
ա պա հո վում են ա ռանձ նաց վա ծու թյուն, ա րդյոք պատ շաճ զին ված են, մա քուր, չեն 
խա թա րում ե րե խայի ար ժա նա պատ վու թյու նը
 Դե ղա մի ջոց ներ. պար զել՝ ա րդյոք դրանք ճշ տո րեն են կա ռա վար վում և ճշ տո րեն 
պահ վում 
Ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան վի ճա կը. ա րդյոք նա ը նդ հա նուր առ մամբ ա ռող ջա կան 
լավ վի ճա կում է թվում

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ան հա տա կան ծրա գիր. պար զել, թե ա րդյոք այն նե րա ռում է հա մար ժեք (կան խար-
գե լիչ և բու ժիչ) ա ռող ջա պա հա կան/բժշ կա կան խնամ քի ծա ռա յու թյուն ներ (այդ 
թվում՝ ա տամ ա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ, ակ նա բույժ, հո գե բու ժա կան, հո գե-
բա նա կան և թե րապև տիկ ծա ռա յու թյուն ներ + դե ղա մի ջոց և հա տուկ սնն դա կարգ), 
և ա րդյոք այն նե րա ռում է ա ռող ջա գի տա կան կր թու թյու նը
Բժշ կա կան գրան ցա մա տյան ներ. պար զել՝ ա րդյոք ան հա տա կան ծրա գի րը կազմ-
վել է հաս տա տու թյուն ժա մա նե լուն պես ան ցկաց ված ա ռա ջին հար ցազ րույ ցի և 
բուժզն նու թյան հի ման վրա
 Հաս տա տու թյան ներ սում ա ռող ջա պա հա կան հար մա րու թյուն նե րի և բուժ մաս նա-
գետ նե րի, ի նչ պես նաև տե ղա կան հա մայն քի ծա ռա յու թյուն նե րի առ կա յու թյուն և 
հա մա պա տաս խա նու թյուն
 Հաս տա տու թյան ա ռող ջա պա հա կան թի մի (բ ժիշկ ներ, բուժ քույ րեր, հո գե բան ներ) 
և ան ձնա կազ մի այլ ան դամ ե րի, մաս նա վո րա պես՝ մաս նա գի տաց ված դա սա վան-
դող ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ և ու սու ցիչ նե րի, ի նչ պես նաև ար տա քին ծա-
ռա յու թյուն նե րի աշ խա տան քի հա մա կար գում
Բժշ կա կան գրան ցա մա տյան ներ. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան կա նո նա վոր կեր պով 
բուժզն նու թյուն ան ցել է, որ բու ժաշ խա տո ղի կող մից (հաս տա տու թյան ներ սում թե 
դրա նից դուրս), ա րդյոք ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տար վել են հե տա գա քայ-
լեր, ի նչ բու ժում է ստա նում նա, հի վան դու թյուն-վ աս վածք-ցավ-տ րավ մա, ո րից 
նա բո ղո քել է կամ բուժ վել, մի ջա դե պե րի և վաս վածք նե րի ամ սաթ վե րի հնա րա-
վոր կա պե րը, պար զել՝ որ քան հա ճախ են դրանք թար մաց վում
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Բժշ կա կան գաղտ նի ու թյան պահ պա նում. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րի բուժզն նու-
թյուն ներն ի րա կա նաց վում են ոչ բժշ կա կան ան ձնա կազ մի «աչ քե րից ու ա կանջ նե-
րից հե ռու»
 Հեր թագր ված նե րի ցանկ. պար զել՝ որ քան եր կար են ե րե խա նե րը ստիպ ված սպա-
սել մի ջի նում՝ պատ շաճ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա մար 
Ա ռող ջա պա հա կան/բժշ կա կան խնամ քի ծա ռա յու թյուն նե րի ըն կա լու մը ե րե խա նե րի 
կող մից

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ե ԻԿ 24 | ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 13.5, 26.2 | ՍՀՓ 24, 25 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 4955, 
56 | Ե ԻԿ – ԸՄ թիվ 10 §89 | ԿԲՀՎԿ 6, 9, 10, 12, 15, 39 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 24, 25, 27, 
3035, 46.2 | Ե ԲԿ 15.1.f, 16.a, 35.1, 39, 40.15, 41.15, 43.1, 46.12, 52.5, 103.5 | ԱԻ ԵԿ 28, 50.1, 
62.2.է, 69.12, 70.12, 73.դ, 74.1, 74.2 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V,114

Արդյո՞ք բո լոր մի ջո ցա ռում ե րը ձեռ նարկ վում են ե րե խայի ժա մա նե լուն 
պես և ա նա զա տու թյան վի ճա կում գտն վե լու ո ղջ ըն թաց քում հայտ նա բե-
րե լու, պար զե լու և բու ժե լու ֆի զի կա կան կամ հո գե կան վի ճա կի ցան կա-
ցած վտանգ կամ նշան, որ հնա րա վոր է՝ ազ դի ե րե խայի վրա և պա հան ջի 
բժշ կա կան ու շադ րու թյուն։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա կան վի ճակն ար տա հայ տող ար տա քին նշան նե րով 
ե րե խա ներ 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Բժշ կա կան գրան ցա մա տյան ներ. պար զել, թե ե րբ է ան ցկաց վել ա ռա ջին հար ցազ-
րույ ցը և բուժզն նու թյու նը (ժա մա նե լուն պես կամ ա վե լի ու շ), ա րդյոք այն կա տար-
վել է բուժ մաս նա գե տի կող մից, ա րդյոք հայտ նա բեր վել են հնա րա վոր ա ռող ջա-
կան խն դիր ներ (օ րի նակ՝ հո գե կան ա ռող ջու թյուն, հաշ ման դա մու թյուն, թմ րա մի-
ջոց նե րից կամ այլ տե սա կի կախ վա ծու թյուն, նախ կի նում ար ձա նագր ված վատ 
վե րա բեր մունք, ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան ո տնձ գու թյուն, սու ի ցի դալ հա կում եր 
և այլն), ա րդյոք պատ շաճ կեր պով ձեռ նարկ վել են կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն-
ներ, և բուժ ման ու ղ ղու թյամբ ի նչ քայ լեր են կա տար վել, ա րդյոք բու ժանձ նա կազ մը 
հաս տա տու թյան ղե կա վա րին հա ղոր դել է որ ևէ փաստ, ո րը կա րող էր վա սա կար 
ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ե րե խայի վրա (շա րու նակ վող ա զա տազրկ ման, սո վի կամ 
բան տար կու թյան որ ևէ պայ մա նի պատ ճա ռով), և ե թե հա ղորդ վել է, ա պա ե րբ 
Ան հա տա կան պլան. պար զել՝ ա րդյոք այն հաշ վի է առ նում ֆի զի կա կան կամ հո գե-
բա նա կան վի ճա կի նշան ներն ու ռիս կե րը, և ի նչ գոր ծո ղու թյուն ներ/ ծա ռա յու թյուն-
ներ (կան խար գե լիչ կամ բու ժիչ) են տրա մադր վում հա մա պա տաս խա նա բար
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ՍՀՓ 24 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 49, 50, 51, 52 | Ե ԻԿ – ԸՄ Թիվ 10, §89 | ԿԲՀՎԿ 6, 9 | 
ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 25, 31, 46 | Ե ԲԿ 15.1.զ, 16.ա, 22.6, 40.4, 41.1, 42.13, 43.13, 47.2 
| ԱԻ ԵԿ 62.2, 62.5, 70.12 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V | ՄԻ ԵԴ, « Տա րա րի ևան ը նդ դեմ Ռու սաս տա
նի» [Tarariyeva v. Russia] (Թիվ 4353/03), « Գյու վեչն ը նդ դեմ Թուր քի այի» [Guvec v. Turkey] (Թիվ 
70337/01)

Արդյո՞ք դե ղա մի ջոց նե րը տր վում են մի այն ան հրա ժեշտ բուժ ման նպա-
տա կով՝ բժշ կա կան հիմ քով և, ե րբ որ հնա րա վոր է, խնդ րո ա ռար կա ե րե-
խայի ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյունն ստա նա լուց հե տո։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Ե րե խա նե րի կող մից դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Բժշ կա կան գրան ցա մա տյան ներ. պար զել նշա նակ ված դե ղա մի ջոց նե րի ցան կը, 
ի նչ բժշ կա կան հիմ քով են նրանք նշա նակ վել, ա րդյոք դրանք նշա նակ վել են բուժ-
մաս նա գե տի կող մից (հաս տա տու թյան ներ սում կամ դրա նից դուրս) և տրա մադր-
վել են նշա նակ մա նը հա մա պա տաս խան 
Ե րե խայի հա մա ձայ նու թյու նը. պար զել՝ ա րդյոք հա մա ձայ նու թյու նը տր վել է այն բա-
նից հե տո, ե րբ ե րե խան լի ար ժե քո րեն ի րա զեկ վել է (լի ար ժեք, ճշգ րիտ և հաս կա-
նա լի տե ղե կատ վու թյուն) իր ա ռող ջա կան վի ճա կի և այն բժշ կա կան հիմ ա վո րում-
նե րի մա սին, ո րոնց հիմ քով բուժ մաս նա գե տը նշա նա կել է դե ղա մի ջոց նե րը
 Դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը. պար զել՝ ա րդյոք ե ղել է դե ղա մի ջոց նե րի և բուժ-
ման որ ևէ փոր ձա րա րա կան կի րա ռում, դե ղա մի ջոց նե րի որ ևէ կի րա ռում տե ղե կու-
թյուն կամ խոս տո վա նու թյուն կոր զե լու նպա տա կով
 Մի ջա դե պե րի գրան ցա մա տյան և կար գա պա հա կան մի ջո ցա ռում ե րի գրան ցա-
մա տյան. պար զել՝ ա րդյոք որ ևէ կապ կա՞ դե ղա մի ջոց նե րի կի րառ ման և կոնկ րետ 
մի ջա դե պի, պատ ժի, կար գա պա հա կան մի ջո ցառ ման կամ զսպ ման մի ջո ցի միջև

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ՍՀՓ 22 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 55 | ԱԻ ԵԿ 72.1, 72.2, 118 | ԽԿԿ/ Տեղ. (1998)12, 41 | ԽԿԿ/ 
Տեղ (2015)1, V, 3, դ, 115
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Բ. ԲՈՒ ԺԱՆՁ ՆԱ ԿԱԶՄ (ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐ ՔԻՆ)

Արդյո՞ք բու ժանձ նա կազ մը պատ շաճ ո րա կա վոր ված և վե րա պատ րաստ-
ված է՝ ե րե խա նե րին ա պա հո վե լու ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րով, ո րոնք հա մար ժեք են հա մայն քում մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րին։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Բու ժանձ նա կազ մի ո րա կա վո րում և վե րա պատ րաս տում՝ հաշ վի առ նե լով ե րե-
խա նե րի կա րիք նե րը (նե րա ռյալ կան խար գե լիչ ա ռող ջա պա հու թյուն և ան հա պաղ 
բժշ կա կան օգ նու թյուն պա հան ջող ի րա վի ճակ նե րի վա րում, վաս վածք նե րի փաս-
տաթղ թային ար ձա նագ րում և մեկ նա բա նու թյուն, զե կուց ման պար տա կա նու թյուն 
և վատ վե րա բեր մուն քի փաս տի մա սին զե կուց ման ըն թա ցա կարգ, այն ե րե խա-
նե րի հետ հար ցազ րույ ցի ան ցկաց ման տեխ նի կա, ո րոնք, հնա րա վոր է, վատ վե-
րա բեր մուն քի ար ժա նա ցած լի նեն), պար զել շա րու նա կա կան վե րա պատ րաստ ման 
ծրա գի րը և վե րա պատ րաստ ման ա մե նա թարմ ծրա գի րը
  Հա մայն քում առ կա հա մար ժեք ծա ռա յու թյուն նե րի մա կար դակն ու կազ մը 
 Ան կա խու թյուն
  Կա պեր և հա մա գոր ծակ ցու թյուն ներ քին և ար տա քին ծա ռա յու թյուն նե րի միջև
  Գաղտ նի ու թյուն. պար զել՝ որ տեղ են պահ վում բժշ կա կան գրան ցա մա տյան նե րը, 
ու մ հա մար են դրանք հա սա նե լի և ի նչ պայ ման նե րում 
 Ար տա կարգ ի րա վի ճակ ներ. պար զել՝ ի նչ պես է բու ժանձ նա կազ մը գոր ծում այդ 
պայ ման նե րում և որ քան ա րագ է այն ու նակ ար ձա գան քե լու և ան հրա ժեշտ բու-
ժօգ նու թյուն տրա մադ րե լու ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում

....................................................................................................................
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Ե ԻԿ 24 (1), (2)(բ) | ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 13.5 | ՍՀՓ 24, 26 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 19, 
49, 51 | Ե ԻԿ – ԸՄ Թիվ 10 §89 | ԿԲՀՎԿ 8, 33, 39 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 26, 27.2, 3334, 
46 | Ե ԲԿ 40, 41.4, 68.2.b, 81.3, 89.1 | ԱԻ ԵԿ 69, 71, 128.1, 129.2 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2013) 29, VII, 82
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Գ. ՎԱՏ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԵ-
ԿԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒՄ 

Արդյո՞ք ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի նկատ մամբ վատ վե-
րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ (ա նձ նա կազ մի և/ կամ հա սա կա կից նե րի կող-
մից) բժշ կա կան փաս տե րի ար ձա նագր ման և զե կուց ման ըն թա ցա կար-
գերն ար դյու նա վետ են վատ վե րա բեր մուն քի կան խար գել ման և դրա դեմ 
պայ քա րի ա ռու մով։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Ե րե խա նե րի տե սա նե լի վաս վածք(ներ)

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Բժշ կա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք նոր ժա մա նած նե րի ա ռա ջին 
հար ցազ րույ ցը և բուժզն նու թյու նը բուժ մաս նա գե տի կող մից ար ձա նագ րում է որ-
ևէ վաս վածք, և դրա հետ կապ ված հայ տա րա րու թյուն ներ, ա րդյոք կա տար վում 
են հա մա կար գային բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն ներ ա մեն ան գամ, ե րբ ե րե խան 
փո խանց վում է ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով, և ա մեն ան գամ, ե րբ 
ե րե խային ներգ րա վող բռ նի մի ջա դեպ է տե ղի ու նե նում հաս տա տու թյու նում
Բժշ կա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք ներ. պար զել՝ ա րդյոք դրան ցում նշ ված է 
ե րե խայի կող մից ար ված հայ տա րա րու թյուն նե րի մա սին (նե րա ռյալ՝ իր ա ռող ջա-
կան վի ճա կի նկա րագ րու թյու նը ե րե խայի կող մից և իր նկատ մամբ վատ վե րա բեր-
մուն քի վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն ներ), ման րակր կիտ հե տա զո տու թյան վրա 
հիմ ված ամ բող ջա կան բժշ կա կան օբյեկ տիվ բա ցա հայ տում եր, բու ժաշ խա տո ղի 
դի տար կում երն այն մա սին, թե ա րդյոք ար ված հայ տա րա րու թյուն նե րը և բժշ կա-
կան օբյեկ տիվ բա ցա հայ տում ե րը հա մընկ նում են, հա վե լյալ հե տա զո տու թյուն-
նե րի ար դյունք նե րը, մաս նա գի տա կան խորհր դատ վու թյուն նե րի և բուժ ման ման-
րակր կիտ եզ րա կա ցու թյուն նե րը
Բժշ կա կան քն նու թյան ար ձա նագ րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք դրանք ար ված են 
հա տուկ ձևաթղ թե րի վրա (մարմ ի գծա պատ կե րով, լու սան կար նե րով), ա րդյոք 
դրանք նե րառ ված են ե րե խայի ա ռող ջա կան ան ձնագ րում
Խ նա մա կա լու թյան հանձն ման փաս տաթղ թեր. պար զել՝ ա րդյոք դրանք պա րու նա-
կում են ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կող մից ա զա տազրկ ման հաս տա տու-
թյա նը հանձն ման պա հին ե րե խայի վրա տե սա նե լի վաս ված քի մա սին դի տար-
կում եր, ա րդյոք այս փաս տաթղ թե րը ու ղարկ վել են ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րին
 բուժ մաս նա գետ նե րի կող մից ար ձա նագր ված՝ ե րե խա նե րի կող մից ար ված հայ-
տա րա րու թյուն նե րի հետ հա մա տե ղե լի վաս վածք նե րի մա սին հա մա պա տաս-
խան պատ կան մար մին նե րին ան մի ջա պես հա ղորդ ման ըն թա ցա կարգ. պար զել՝ 
ա րդյոք բժշ կա կան գաղտ նի ու թյու նը խո չըն դոտ չի ե ղել վատ վե րա բեր մուն քի մա-
սին վկայող բժշ կա կան փաս տե րի հա ղորդ ման հա մար, ա րդյոք հա ղոր դում ար վել 
է՝ ան կախ խնդ րո ա ռար կա ան ձի ցան կու թյուն նե րից
Վ նաս վածք նե րի մա սին ան հա պաղ հա ղոր դում հա մա պա տաս խան պատ կան 
մար մին նե րին. պար զել՝ ա րդյոք հա ղոր դու մը ներ կա յաց վել է ան կախ մարմ ի, ո րը 
ի րա վա սու է պաշ տո նա կան քն նու թյուն ան ցկաց նել, կար գա պա հա կան ու սում ա-



Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅՈՒՆ  
(Ե ՊՄԿ) - Բել գի ա | Գործ նա կան ու ղե ցույց

148148

սի րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու մար մին նե րի, մշ տա դի տար կում ի րա-
կա նաց նող մար մին նե րի, ե րե խային և նրա փաս տա բա նին 
Ար դյու նա վետ մի ջո ցա ռում եր՝ հա ղորդ ման մեջ նշ վող ե րե խային պաշտ պա նե լու 
աշ խա տա կից նե րի ի կամ այլ ե րե խա նե րի հաշ վե հար դա րից (փո խան ցում, ա մե նօ-
րյա շփում ե րից խու սա փում, կե ցու թյան այ լընտ րան քային պայ ման ներ, և այլն) 

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Սե ռա կան ո տնձ գու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րին տե ղե կաց րել են դա տա-
կան պատ կան մար մին նե րին դի մե լու ի րենց ի րա վուն քի մա սին, ա րդյոք նրանց 
տե ղե կաց րել են ըն թա ցա կար գե րի մա սին, ա րդյոք նրանց հա մար հա սա նե լի է 
ի րա վա կան ա ջակ ցու թյու նը, և ա րդյոք նրանք ու նեն ան հա պաղ մաս նա գի տաց ված 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն կամ խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու-
թյուն, ա րդյոք հա տուկ մի ջո ցա ռում եր են ձեռ նարկ վել հաշ վե հար դա րից խու սա-
փե լու հա մար
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Ե ԻԿ 37 | ՍՀՓ 6, 33 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 50, 52, 67, 87 acd | ԿԲՀՎԿ 7, 25 | ՄԱՆ ԴԵ
ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 7, 8, 30, 34, 5657, 71 | Ե ԲԿ 15.1.e, 42.3 | ԱԻ ԵԿ 62.2.ե | ԽԿԿ/ Տեղ. (2013) 
29, VII, 7184

Դ. ԱՂ ՋԻԿ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱ ՐԻՔ ՆԵՐ

Արդյո՞ք աղ ջիկ ներն ու նեն ա ռող ջա պա հու թյու նից օ գտ վե լու նույն հնա րա-
վո րու թյու նը (և նույն ո րա կով), ի նչ տղա նե րը

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

Աղ ջիկ նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը. պար զել՝ ա րդյոք նրանք ա ռողջ տեսք ու նեն 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Սե ռային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նող ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու-
թյուն ներ, այդ թվում՝ գի նե կո լո գի ա կան ծա ռա յու թյուն
 Կին բուժ մաս նա գետ ներ. պար զել՝ ա րդյոք նրանք հա սա նե լի են հաս տա տու թյու-
նում կամ դրա նից դուրս՝ հա մայն քում
 Բուժ մաս նա գետ նե րի ո րա կա վո րու մը, պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է հա տուկ 
վե րա պատ րաս տում կա նանց ա ռող ջու թյան հար ցե րով, նե րա ռյալ գի նե կո լո գի ան
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 Կան խար գե լիչ ա ռող ջա պա հա կան մի ջո ցա ռում եր՝ ու ղղ ված մաս նա վո րա պես կա-
նանց. պար զել՝ ա րդյոք ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող աղ ջիկ նե րի հա մար հա սա-
նե լի է կրծ քա գեղ ձի և ար գան դի վզի կի քաղց կե ղի հե տա զո տու թյու նը
 Հա կա բեղմ ա վոր ման մի ջոց ներ. պար զել՝ ա րդյոք աղ ջիկ նե րի հա մար հա սա նե լի է 
ի րենց հա կա բեղմ ա վոր ման ի րենց նա խընտ րած մի ջո ցը
 ֆի զի կա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն. պար զել՝ ա րդյոք աղ ջիկ նե րի հա մար հա սա նե-
լի են սե ռա կան ակ տից հե տո ըն դուն վող հա կա բեղմ ա վո րիչ այն հա բե րը և/ կամ 
հղի ու թյան ը նդ հատ ման այլ ե ղա նակ նե րը հղի ու թյան ա վե լի ու շ փու լե րում, ո րոնք 
հա սա նե լի են ա զա տազրկ ման մեջ չգտն վող աղ ջիկ նե րի հա մար 
Ան հա տա կան պլան. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է կա նանց ա ռող ջա պա հա կան 
կր թու թյու նը

 Հա տուկ խումբ. հղի աղ ջիկ ներ և ե րե խա մայ րեր
 ԴԻ ՏԱՐ ԿԵԼ.

 Մի ջա վայ րը. պար զել, թե ա րդյոք այն է ա կա նո րեն հար մա րեց ված է մայ րե րի ու 
ե րե խա նե րի կա րիք նե րին, զերծ է բան տար կու թյան տե սա նե լի հատ կա նիշ նե րից 
(հա մազ գեստ ներ, ճա ղեր և ձեռ նաշղ թա ներ)
 Հար մա րու թյուն ներ. պար զել՝ ա րդյոք ի րենց մայ րե րի հետ գտն վող մա նուկ ներն ու 
փոք րա հա սակ ե րե խա ներն ու նեն խա ղա լու և մարզ վե լու պատ շաճ հար մա րու թյուն-
ներ 

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Հ ղի աղ ջիկ նե րի հա տուկ սնն դա կարգ. պար զել՝ ա րդյոք այն պրո տե ի նով հա րուստ 
սնն դա կարգ է, նե րա ռում է ա ռատ միրգ և բան ջա րե ղեն
 Նա խածնն դյան և հետծնն դյան խնամք. պար զել՝ ա րդյոք դրանք հա մար ժեք են 
հա մայն քում տրա մադր վող հա մա պա տաս խան խնամ քին, պար զել՝ ա րդյոք մո րը 
թույ լատր վում է ծնն դա բե րել ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րից դուրս և ի նչ 
պայ ման նե րում (տե ղա շարժ ման ա զա տու թյուն, ձեռ նաշղ թա նե րով, հս կո ղու թյան 
ներ քո և այլն) 
Ի րենց մայ րե րի հետ գտն վող մա նուկ նե րի և փոք րա հա սակ ե րե խա նե րի բու ժում և 
խնամք. պար զել՝ ա րդյոք այն հիմ ված է ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի վրա, ա րդյոք 
այն վե րահսկ վում է սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի և ե րե խայի զար գաց ման մաս նա-
գետ նե րի կող մից
 Մուտ քե րի և ել քե րի գրան ցա մա տյան. պար զել՝ որ քան հա ճախ են ի րենց մայ րե րի 
հետ գտն վող մա նուկ ներն ու փոք րա հա սակ ե րե խա ներն ու նե նում հաս տա տու թյու-
նը լքե լու և ար տա քին աշ խար հում կյան քը վա րե լու հնա րա վո րու թյուն (ման կա պար-
տեզ ներ, այ ցե լու թյուն ի րենց հո րը կամ տա տիկ-պա պիկ նե րին և այլն) 
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ԿԲՀՎԿ 6 – 18, 24, 38, 39, 4852 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 28 | Ե ԲԿ 34.3 | ԱԻ ԵԿ 73 բ., | 
ԽԿԿ/ Տեղ. (2000)13, VI, 26 – 29, 32, 33 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 3, դ, 117
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Ե. ՀՈ ԳԵ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐՈՎ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ 

Արդյո՞ք հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին հա տուկ 
ու շադ րու թյամբ են վե րա բեր վում, ա րդյո՞ք նրանց ա ռաջ նա հեր թու թյուն է 
տր վում հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում՝ բժշ կա կան ան կախ վար ման 
պայ ման նե րում 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Բժշ կա կան գրան ցա մա տյան ներ. պար զել՝ ա րդյոք ա ռա ջին հար ցազ րույ ցի և 
բուժզն նու թյան (ա ռա ջին հե տա զո տու թյուն) մի ջո ցով հայտ նա բեր վել է հո գե կան 
հի վան դու թյան որ ևէ նշան, և բժշ կա կան խնամ քի կա նո նա վոր ի նչ ծա ռա յու թյուն-
ներ են տրա մադր վում 
Հա մա ձայ նու թյուն ներ և/ կամ հա մա գոր ծակ ցու թյուն մաս նա գի տաց ված հաս տա-
տու թյուն նե րի հետ
 Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ հա մա պա տաս խան գե րա տես չու թյուն նե րի հետ, 
ո րոնք ա պա հո վում են հո գե կան ա ռող ջա պա հու թյան շա րու նա կա կա նու թյունն 
ա զատ ար ձակ վե լուց հե տո
Բժշ կա կան գրան ցա մա տյան ներ և ան հա տա կա նաց ված պլան. պար զել՝ ա րդյոք 
առ կա են հա տուկ պար տա վո րու թյուն ներ կամ պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ (ե րե-
խա նե րի հո գե բու ժա կան հե տա գա վե րահս կո ղու թյուն, հո գե թե րա պի ա, խորհր-
դատ վու թյուն, մաս նա գի տաց ված ման կա վարժ նե րի ա պա հո վում և այլն)

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ. 

Հո գե կան ա ռող ջա պա հու թյան և վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րեր. պար զել՝ ա րդյոք 
դրանք ան հա տա կա նաց ված են, ա րդյոք դրանք գեն դե րային տե սան կյու նից զգա-
յուն են, նե րա ռում են վաս վածք նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը և սպա ռիչ են 
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Ե ԻԿ 23 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ V. 45 | ՀԱ ՎԱ ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 21.ե, 28, 5051, 53 | ԿԲՀՎԿ 
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47, 81.3 | ԱԻ ԵԿ 57, 73 (դ), 117119 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 116
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5

Զ. ԿԱԽՅԱ ԼՈՒԹՅԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐՈՎ (ԹՄ ՐԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻՑ, 
ԱԼ ԿՈ ՀՈ ԼԻՑ ԵՎ ԱՅԼՆ) Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ 

Արդյոք կա՞ թմ րա մի ջոց նե րի և ալ կո հո լի չա րա շահ ման կա ռա վար ման 
ռազ մա վա րու թյուն և խնդ րո ա ռար կա ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի վե-
րա կանգ նո ղա կան ծրա գիր։ 

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Թմ րա մի ջոց նե րի և ալ կո հո լի չա րա շահ ման կա ռա վար ման հա մա կող մա նի ռազ-
մա վա րու թյուն (կան խար գե լում և բու ժում)
 Վե րա կանգ նո ղա կան ծրա գիր. պար զել՝ ա րդյոք այդ պի սին կա հաս տա տու թյան 
ներ սում կամ ա րդյոք գո յու թյուն ու նի հա մա գոր ծակ ցու թյուն/ հա մա ձայ նու թյուն ներ 
ար տա քին ծա ռա յու թյուն նե րի հետ (դե տոք սի կա ցի ոն հաս տա տու թյուն ներ և այլն), 
ա րդյոք այն հար մա րեց ված է տա րի քին, սե ռին և խնդ րո ա ռար կա ե րե խայի այլ 
պա հանջ նե րին, ա րդյոք ե րե խային տր վել է ը նտ րու թյուն՝ մաս նակ ցե լու այդ ծրագ-
րին, կամ ա րդյոք այն պար տա դիր է 
Ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն/կր թու թյուն դե ռա հաս նե րի հա մար 
ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյան այն պի սի հար ցե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պի սիք են 
թմ րա մի ջոց նե րի և ալ կո հո լի չա րա շա հու մը և վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րե րը
 Տե ղե կատ վու թյան-կր թու թյան-վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րի հա մար պա տաս խա-
նա տու աշ խա տա կից նե րի ի ո րա կա վո րում և վե րա պատ րաս տում. պար զել՝ ա րդյոք 
այն վե րա բե րե լի է 
Ե րե խա նե րի կող մից թմ րա մի ջոց նե րի և ալ կո հո լի չա րա շահ ման և վե րա կանգ նո-
ղա կան ծրագ րի (նե րա ռյալ տե ղե կատ վու թյու նը և ա ռող ջա պա հա կան կր թու թյու նը) 
վե րա բե րյալ ի նս տի տու ցի ո նալ քա ղա քա կա նու թյան ըն կա լու մը. պար զել՝ ա րդյոք 
այն ըն կալ վում է որ պես օգ տա կար և ի մաս տա լից

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Բուժ ման մաս նա գի տաց ված ծրագ րեր՝ նա խա տես ված աղ ջիկ նե րի հա մար. պար-
զել՝ ա րդյոք այն հաշ վի է առ նում զո հա կա նա ցու մը, հղի աղ ջիկ նե րի և ե րե խա մայր 
աղ ջիկ նե րի հա տուկ կա րիք նե րը, ի նչ պես նաև նրանց բազ մա զան մշա կու թային 
հեն քը
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Ե ԻԿ 24 (1), 33 | ՊԵ ԿԻՆՅԱՆ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 15 | ՌԻ ԱԴՅԱՆ ՈՒ ՂԵ ՆԻ ՇԵՐ V. 45, VI. 59 | ՀԱ ՎԱ
ՆԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 21.ե, 51, 53, 54 | ԿԲՀՎԿ 6.դ, 15 | Ե ԲԿ 42.3.դ | ԱԻ ԵԿ 71, 73.c, 75
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Է. Ի ՆՔ ՆԱՎ ՆԱՍ ՄԱՆ ԿԱՄ Ի ՆՔ ՆԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍ ԿԻՆ ԵՆ-
ԹԱ ԿԱ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵՐ 

Արդյոք կա՞ ի նք նավ աս ման և ի նք նաս պա նու թյան մի տում ե րի կան խար-
գել մանն ու ղղ ված ռազ մա վա րու թյուն

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Կան խար գե լող ա ռող ջա պա հա կան ծրա գիր. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է ի նք
նավ աս ման և ի նք նաս պա նու թյան մի տում ե րի կան խար գե լու մը 
Ա ռող ջա պա հա կան տե ղե կատ վու թյուն/կր թու թյուն դե ռա հաս նե րի հա մար ա ռանձ-
նա հա տուկ կար ևո րու թյան այն պի սի հար ցե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պի սիք են ի նք նավ-
նա սում ու ի նք նաս պա նու թյու նը
 Տե ղե կատ վու թյան-կր թու թյան-վե րա կանգ նո ղա կան ծրագ րի հա մար պա տաս խա-
նա տու աշ խա տա կից նե րի ի ո րա կա վո րում և վե րա պատ րաս տում. պար զել՝ ա րդյոք 
այն վե րա բե րե լի է 
Ե րե խա նե րի կող մից ի նք նավ աս ման և ի նք նաս պա նու թյան կան խար գել ման վե-
րա բե րյալ ի նս տի տու ցի ո նալ քա ղա քա կա նու թյան ըն կա լու մը. պար զել՝ ա րդյոք այն 
ըն կալ վում է որ պես օգ տա կար և ի մաս տա լից

 Հա տուկ խումբ. աղ ջիկ ներ
Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող աղ ջիկ նե րի հո գե կան ա ռող ջու թյան քա ղա քա կա նու-
թյուն. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է հա մա պա տաս խան, գեն դե րային հատ կա-
նիշ նե րը հաշ վի առ նող և մաս նա գի տաց ված ա ջակ ցու թյուն
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ԿԲՀՎԿ 6.Բ, 16 | ՄԱՆ ԴԵ ԼԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ 30.գ | Ե ԲԿ 47.2 | ԱԻ ԵԿ 70.2 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, 
V, 116 | ՄԻ ԵԴ, «Ջյո շե լավ ը նդ դեմ Թուր քի այի» [Coselav v. Turkey], 9.10.2012, 1413/07 (կյան քի 
ի րա վունք) | ՄԻ ԵԴ, «Ջյո շե լավ ը նդ դեմ Թուր քի այի» [Coselav v. Turkey] (Թիվ 1413/07), « Գյու վեչն 
ը նդ դեմ Թուր քի այի» [Guvec v. Turkey] (Թիվ 70337/01)
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Ը. ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ (ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈՇ ՄԱՆ  
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ, ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹՅՈՒՆ,  
ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

Արդյո՞ք ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի է 
սե ռա կան ա ռող ջու թյան կր թու թյու նը՝ որ պես կան խար գե լիչ ա ռող ջա պա-
հու թյան ծրագ րի մաս։

 ՀԱՐՑ ՆԵԼ. Ե րե խա նե րին | Աշ խա տա կազ մին (բու ժանձ նա կազ մին) | Ղե կա վա րին

Ս ՏՈՒ ԳԵԼ.

 Կան խար գե լիչ ա ռող ջա պա հա կան ծրա գիր. պար զել՝ ա րդյոք այն նե րա ռում է սե-
ռա կան ա ռող ջու թյան կր թու թյուն, սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող այն պի սի 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գե լում, ի նչ պի սին է ՄԻ ԱՎ-ը (և մո րից ե րե խային փո-
խան ցում), ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող հի վան դու թյուն ներ, ռիս կային սե ռա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ, սե ռով պայ մա նա վոր ված ա ռող ջա կան պայ ման ներ, ա րդյոք 
այն նե րա ռում է սե ռա կա նա պես ակ տիվ մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, 
փո խա դարձ հար գան քի, ո տնձ գու թյուն նե րի բա ցառ ման և հա վա սա րու թյան վե րա-
բե րյալ կր թու թյուն, խորհր դատ վու թյուն
 Սե ռա կան կողմ ո րո շման ի րա վունք. պար զել՝ ա րդյոք ե րե խա նե րին վե րա պահ ված 
է սե ռա կան կողմ ո րո շում ի րենց ի րա վուն քը վայե լե լու ի րա վունք և ի նչ պայ ման նե-
րի ներ քո 
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ԿԲՀՎԿ 6, 14, 17, 18 | ԱԻ ԵԿ 71 | ԽԿԿ/ Տեղ. (2015)1, V, 3, դ, 116
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Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆ ՎՈՂ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ  
ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ
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6. Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆ ՎՈՂ 
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻՆ ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ  
ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ ԿԱ ՌՈՒ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

 Այս Ու ղե ցույ ցի վեր ջին բա ժի նը նվիր ված է մի ա ռանձ նա հա տուկ տի րույ թի, ո րը պետք 
է մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րի այ ցե լու թյան ժա մա նակ հա տուկ հե-
տաքրք րու թյան ա ռար կան լի նի. ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա մար 
հա սա նե լի բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րին։ Հա սա նե լի ու թյուն, ո րը ե րե խա նե րի ա նա-
զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում կա պա հով վի վար չա կազ մի կող մից, ի՝ ա ռա-
ջադ րանքն ստա ցած կոնկ րետ աշ խա տակ ցի կամ ար տա քին մարմ ի մի ջո ցով (թեժ 
գծով), հա սա նե լի՝ ար տա քին մար մին նե րին (ան կախ կամ ոչ) (էլ) նա մակ նե րի, փոս-
տարկ ղի, հե ռա խո սի կամ հա ղոր դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի մի ջո ցով, որ բո ղո քը լի նի 
ֆոր մալ կամ ոչ ֆոր մալ, ան հա տա կան կամ կո լեկ տիվ, ներ կա յաց ված ե րե խայի 
կող մից ան ձամբ կամ նրա ծնող նե րի/խ նա մա կալ նե րի կամ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կամ նրա փաս տա բա նի կող մից։ Բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րը ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հարգ ման հիմ ա րար ե րաշ խիք ե ն։ Պատ ճա ռը, 
թե ին չու է այս Ու ղե ցույ ցի մի ամ բող ջա կան գլուխ նվիր ված սրան, պարզ է. ա նա զա-
տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի և ան վտանգ բո ղո քի կա ռու-
ցա կար գերն է ա կան փոխլ րաց նող մե խա նիզմ ե ն՝ ա պա հո վե լու ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գանք։ Ի լրում, մենք հա մա րում 
ե նք, որ ե թե ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի բո ղո քի ի րա վունքն ի րա գործ-
վել է գոր ծուն և ար դյու նա վետ կեր պով, ա պա փոքր խախ տում ե րը, դժ գո հու թյուն նե-
րը և բո ղոք նե րը կա րող են պարզ վել և հայտ նա բեր վել հնա րա վոր ա մե նա վաղ փու լում՝ 
հնա րա վո րու թյուն տա լով ա վե լի խթա նել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը, և որ ոչ մի ե րե-
խա ստիպ ված չլի նի սպա սե լու մինչև մշ տա դի տարկ ման այց տե ղի կու նե նա, որ բարձ-
րաց նի բռ նու թյան հար ցը և պա հան ջի ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում։ 

 Գործ նա կա նում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րը կա րող են շատ բարդ հա-
մա րել բո ղոք ներ կա յաց նե լը՝ թե ներ քին, թե ար տա քին մար մին նե րին։ Հա ճախ նրան-
ցից ա կն կալ վում է օգ տա գոր ծել բո ղո քի ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք մշակ վել են մե ծա-
հա սակ նե րի օգ տա գործ ման հա մար և հար մա րեց ված չեն ե րե խա նե րի կա րո ղու թյա նը 
և զար գաց մա նը, տա րի քին ու խո ցե լի ու թյան մա կար դա կին։ Ե րե խա նե րը հայտն վում 
են ան ծա նոթ և եր բեմ թշ նա մա կան մի ջա վայ րում։ Նրանք, հնա րա վոր է, վա խե նան 
բո ղոք ներ կա յաց նել՝ այն աշ խա տա կից նե րի ի դեմ բո ղո քե լու բա ցա սա կան հետ ևանք-
նե րի վա խի պատ ճա ռով, ո րի հետ շփ վում են ա մեն օ ր։ Նրանք, հնա րա վոր է, տե-
ղյակ չլի նեն, որ հիմք ու նեն բո ղո քե լու, և հա մա րեն, օ րի նակ, որ բռ նու թյան կի րա-
ռու մը որ պես պատ ժա մի ջոց ըն դուն ված և տա րած ված պրակ տի կա է։ Հա վա նա բար 
ա մե նաէ ա կա նը՝ նրանք, հնա րա վոր է, բա վա րար հա վատ և վս տա հու թյուն չու նե նան, 
որ ի րենց բո ղոք նե րին կհա վա տան և ար դա րա ցի ո րեն կգ նա հա տեն. այս պես կա րող է 
լի նել, մաս նա վո րա պես, սե ռա կան շա հա գործ ման և ո տնձ գու թյան դեպ քե րում, ո րոնք 
կա րող են ա սո ցաց վել խա րա նի, ա մո թի և գաղտ նի ու թյան հետ։ Ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ե րե խա նե րի շր ջա նում հնա րա վոր է լի նի են թամ շա կույթ, որ այլ ե րե խա նե րի 
կող մից ո տնձ գու թյուն նե րի դեմ բո ղո քե լը խս տիվ ար գել վում է, և ի րենք, հնա րա վոր է, 
բախ վեն հաշ վե հար դա րի։ 
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6.1.  Բո ղո քարկ ման  կա ռու ցա կար գե րի  
նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը
Ի րենց ա զա տու թյու նից զրկ ված ե րե խա ներն ի րա վունք ու նեն դի մում և/ կամ բո ղոք 
ներ կա յաց նել ի րենց պայ ման նե րի, բուժ ման և խնամ քի վե րա բե րյալ՝ հեշտ հա սա նե լի, 
ե րե խայի նկատ մամբ զգա յուն, ար դյու նա վետ և ան վտանգ կա ռու ցա կար գե րի մի ջո-
ցով։ Բո ղո քե լու ի րա վուն քի խրա խու սու մը խիստ կար ևոր է ա նա զա տու թյան մեջ գտն-
վող ե րե խա նե րին ձայն տա լու և նրանց մյուս ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ա ռու-
մով։ Այս պի սի դի մում ե րը և/ կամ բո ղոք նե րը հնա րա վոր է ա ռնչ վեն ա ռօ րյա հար ցե-
րի, ի նչ պի սին է պատ շաճ սնն դի և ջրի ա պա հո վու մը և հանգս տի հա սա նե լի ու թյու նը։ 
Նրանք կա րող են նաև մտա հո գու թյուն ներ բարձ րաց նել կր թու թյան հա սա նե լի ու թյան 
կամ այ ցե լու թյուն նե րի հետ կապ ված, հայ տա րա րու թյուն ներ ա նել վատ վե րա բեր մուն-
քի այն պի սի դրս ևո րում ե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պի սիք են խոշ տան գու մը, բռ նու թյու նը, 
ո տնձ գու թյու նը և շա հա գոր ծու մը ոս տի կա նու թյան, աշ խա տա կից նե րի կամ ա նա զա-
տու թյան մեջ գտն վող այլ ե րե խա նե րի կող մից։ Հա ճախ փոքր հար ցե րով բո ղոք նե րին 
կա րող է գոր ծուն և ար դյու նա վետ կեր պով ըն թացք տր վել ոչ ֆոր մալ կա ռու ցա կար-
գե րի մի ջո ցով, ի նչ պի սիք են ան հա տա կան կամ կո լեկ տիվ բա նա վոր դի մում ե րը և 
միջ նոր դու թյու նը։ Այ դու հան դերձ, ե րե խա նե րի հա մար պետք է ե րաշ խա վոր ված լի նի 
բո ղո քի ֆոր մալ հա մա կար գե րի հա սա նե լի ու թյու նը, ե րբ ոչ ֆոր մալ կա ռու ցա կար գե-
րը սպառ վել են կամ հա սել են ի րենց սահ մա նին, կամ ի րենց ի րա վունք նե րի խախ-
տում ե րի հաս ցե ագ րում ա վե լի ըն թա ցա կար գային գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով։ Բո ղո քի 
ար դյու նա վետ ըն թա ցա կար գե րը կա րող են դիտ վել որ պես ա նա զա տու թյան մեջ գտն-
վող ե րե խա նե րի ու ղղ ման բա ղադ րիչ, ո րը նպաս տում է մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ-
նա րար ա զա տու թյուն նե րի նկատ մամբ նրանց հար գան քի ամ րապնդ մա նը։ Թե ֆոր-
մալ, թե ոչ ֆոր մալ բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րը կա րող են ա պա հո վել, որ ե րե խա նե րի 
ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ րե րը լի նեն թա փան ցիկ և հաշ վե տու՝ ի րաց նե լու 
ի րենց խնամ քի տակ գտն վող ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը։ Դրանք կա րող են կա տա-
րել ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի զս պա մի ջո ցի դեր, որ պես լար վա-
ծու թյան վաղ լից քա թափ ման գոր ծիք, օգ նել վե րաին տեգր ման հար ցում և ե րե խա-
նե րի դեմ լուրջ ո տնձ գու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը դարձ նել հան րու-
թյան սե փա կա նու թյու նը։ Ա վե լին, ե րբ պատ կան մար մին նե րը սիս տե մա տի կա բար 
վեր լու ծում են ստաց ված դի մում ե րը և/ կամ բո ղոք նե րը, սա կա րող է օգ նել նրանց՝ 
պար զե լու մար տահ րա վեր նե րը և այն փո փո խու թյուն նե րը, որ ան հրա ժեշտ է ա նել 
քա ղա քա կա նու թյան մեջ, գործ նա կա նում և օ րենսդ րա կան դաշ տում։ Ե րե խա նե րի 
ա զա տազրկ ման այն հաս տա տու թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն բո ղոք նե րի ար դյու նա վետ 
(ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ) ըն թա ցա կարգ, նաև հան րու թյա նը վս տա հու թյուն են տա լիս, 
որ հաս տա տու թյուն ներն աշ խա տում են ա պա հո վել, որ ե րե խա նե րը տե ղյակ լի նեն 
ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին, որ նրանք ի րա վա զոր ված են պա հան ջել հար գանք և 
վե րա կանգն վում ե ն։
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6.2. Ո րո՞նք են բո ղո քարկ ման հա մա կար գե րի 
հիմ ա կան սկզ բունք նե րը

 Ա. ՀԱ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ

 Նախ և ա ռաջ՝ ե րե խա նե րը պետք է ոս տի կա նա տուն և կամ ա նա զա տու թյան մեջ 
պա հե լու վայր ժա մա նե լուն պես թե բա նա վոր, թե գրա վոր կեր պով տե ղե կաց վեն 
ներ քին և ար տա քին, ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ, ան հա տա կան և կո լեկ տիվ բո ղո քի կա ռու-
ցա կար գե րի մա սին։ Բո ղո քի Ու ղե ցույ ցի կրկ նօ րի նակ նե րը դի մե լու դեպ քում պետք է 
հա սա նե լի լի նեն ե րե խայի ի րա վա խորհր դա տու ին, ծնո ղին կամ խնա մա կա լին։ 

 Կան մի շարք ռազ մա վա րու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել՝ ը նդ լայ նե լու 
բո ղո քի գաղտ նի կա ռու ցա կար գե րի հա սա նե լի ու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ 

օգ տա գոր ծել կողպ վող ա րկ ղե րի հա մա կար գե րը, որ տեղ ե րե խա նե րը կա րող 
են ու ղար կել ի րենց բո ղոք նե րը.
ա պա հո վել ե րե խա նե րի օգ նու թյան գծե րի, գրե լու նյու թե րի (թուղթ, գրիչ, ծրար-
ներ և նա մա կա նիշ ներ) կամ նույ նիսկ է լեկտ րո նային ձևաթղ թե րի ա զատ հա-
սա նե լի ու թյուն.
 կազ մա կեր պել ի րա վա բան նե րի, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կամ բո ղո քի ար տա քին կա ռու ցա կար գե րի ծա ռա յու թյուն նե-
րի ա մեն շա բա թյա հա սա նե լի ու թյուն։

Բ. Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԶԳԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅՈՒՆ
 Բա ցի գրա վոր Ու ղե ցույ ցով ա պա հո վե լուց, դի մում և/ կամ բո ղոք ներ կա յաց նե լու գոր-
ծըն թա ցը պետք է հս տա կո րեն բա ցատր վի ե րե խային՝ նրա հա մար ըն կա լե լի և 
սպա ռիչ կեր պով ու հաս կա նա լի լեզ վով։ Պետք է ա պա հով վեն հա տուկ մի ջոց ներ, 
օ րի նակ՝ նկար նե րի և պատ կեր նե րի օգ տա գոր ծում։ Պաս տառ նե րի ցու ցադ րու մը 
նույն պես կա րող է օգ տա կար լի նել։ Ե րե խա նե րը պետք է ի րա վունք ու նե նան դի մել և/ 
կամ բո ղո քել ցան կա ցած հիմ քով, ո րը վե րա բե րում է նրանց պայ ման նե րին, վե րա բեր-
մուն քին և խնամ քին, նույ նիսկ ե թե բե րա նա ցի փո խանց վող պատ մու թյուն նե րի հի ման 
վրա են, և այս հիմ քե րը չպետք է սահ մա նա փակ վեն։

 Ե րե խա նե րը պետք է ա պա հով վեն պատ շաճ օգ նու թյամբ և/ կամ ի րա վա կան ա ջակ-
ցու թյամբ, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ու նե նան դի մում եր և/ կամ բո ղոք ներ ներ կա-
յաց նել՝ կա նո նա կար գե րին և Ու ղե ցույ ցին հա մա հունչ։ Ե րե խա նե րին պետք է թույ-
լատր վի դի մում և/ կամ բո ղոք ներ կա յաց նել ու ղ ղա կի ո րեն, կամ նրանց ըն տա նի քի 
ան դամ ե րը կամ ի րա վա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է թույլտ վու թյուն ու նե նան 
ա նե լու դա նրանց ա նու նից, ե րբ որ դա բխում է նրանց լա վա գույն շա հե րից։ Պետք 
է հա սա նե լի լի նեն նաև Այ լընտ րան քային ձևաթղ թեր, ո րոնց լրա ցու մը կախ ված չէ 
գրա գի տու թյու նից։ Ե թե օգ տա գործ վում են բո ղո քի ձևաթղ թե րը, դրանք պետք է լի նեն 
պարզ, ա զա տո րեն հա սա նե լի (այ սինքն՝ ե րե խա նե րը չպետք է ստիպ ված լի նեն խնդ-
րել դրանք աշ խա տա կից նե րից) և ան վճար։

 Կախ ված ի րենց ման դա տից՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը կա րող են հս կա յա կան ներդ րում ու նե նալ՝ ա պա հո վե լու, որ բո ղո քի կա-
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ռու ցա կար գե րը լի նեն հան րա հայտ, հա սա նե լի, ար դյու նա վետ և ե րե խայի հա մար 
ըն կա լե լի, և նրանք կա րող են ե րե խա նե րին օգ նել ի րենց բո ղոք նե րը պատ րաս տե լու 
հար ցում։ 

Ն րանք, հնա րա վոր է, նաև ի րա վունք ու նե նան ներ քին բո ղոք կազ մե լու ե րե խայի կամ 
մի խումբ ե րե խա նե րի ա նու նից՝ պայ մա նով, որ ու նե նան նրանց տե ղե կաց ված հա մա-
ձայ նու թյու նը։ 

 Կա րիք չկա, որ դի մում ե րի և/ կամ բո ղոք նե րի ըն թա ցա կար գե րը ֆոր մալ կեր պով 
գր ված լի նեն՝ ար դյու նա վետ լի նե լու հա մար։ Հա ջորդ հար ցը, որ հարկ է դի տար կել՝ 
ա րդյոք աշ խա տա կից նե րի կամ մեն թոր ներ կան նշա նակ ված ե րե խա նե րի ա վե լի ոչ 
ֆոր մալ բա նա վոր դի մում ե րին ար ձա գան քե լու կոնկ րետ նպա տա կով։ Ե րե խա նե րը 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ի րենց բո ղո քը հա ղոր դե լու ի րենց սե փա կան լեզ-
վով՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում թարգ մա նիչ նե րի օգ նու թյամբ։ Ե րե խա նե րը պետք է 
կա րո ղա նան ցան կա ցած պա հի ի րենց բո ղո քի մա սին հար ցում ու ղ ղել դրա նով զբաղ-
վող ան ձին։ 

Գ.Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒՆ
 Դի մում և/ կամ բո ղոք կազ մե լիս և բո ղո քի ըն թա ցա կար գի ո ղջ ըն թաց քում ե րե խա նե րը 
պետք է ու նե նան գաղտ նի ու թյան պահ պան ման ի րա վունք, թե պետ գործ նա կա նում 
սա հա ճախ չի պահ պան վում։ Սրան կա րե լի է հաս նել բո ղոք նե րի կողպ ված ա րկղ տե-
ղադ րե լով հա սա նե լի այն պի սի վայ րում, ո րն աշ խա տա կից նե րի կամ ՏՀՀ մշ տա կան 
հս կո ղու թյան ներ քո չէ՝ ա պա հո վե լով հս տակ նոր մեր, թե ով կա րող է բա ցել ա րկ ղե-
րը և ե րբ, և ա պա հո վե լով պաշտ պան ված նա մա կագ րու թյան (նա մակ նե րի և է լեկտ-
րո նային նա մակ նե րի) գաղտ նի ու թյու նը։ Մշ տա դի տարկ ման և/ կամ բո ղոք նե րի մար-
մին նե րը պետք է նաև մշա կեն ռազ մա վա րու թյուն ներ՝ հաս տա տու թյուն ներ այ ցե լե լիս 
հա վա քե լու դի մում եր և/ կամ բո ղոք ներ այն պես, որ բո ղո քող ե րե խայի ի նք նու թյու նը 
հնա րա վոր չլի նի բա ցա հայ տել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող այլ ե րե խա նե րի և/ կամ 
աշ խա տա կից նե րի ի կող մից։ 

 Պետք է լի նի դրույթ, հա մա ձայն ո րի դի մում ե րը և/ կամ բո ղոք նե րը կազմ վում են 
ա նա նուն։

Դ. Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ
 Ցան կա ցած ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայր պետք է ու նե նա դի մում ե րի և/ կամ 
բո ղոք նե րի վար ման ներ քին քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և ըն թա ցա կար գե րի հա մա-
կազմ։ Որ պես զի դի մում ե րի/ բո ղոք նե րի ըն թա ցա կար գե րը լի նեն նպա տա կաուղղ ված 
և ար դյու նա վետ, ցան կա ցած դի մու մի և/ կամ բո ղո քի պետք է ըն թացք տր վի ան հա-
պաղ։ Ներ քին դի մում ե րի և/ կամ բո ղոք նե րի դեպ քում ըն թա ցա կար գի ա ռա վե լա գույն 
տևո ղու թյու նը պետք է սահ ման վի գրա վոր ու ղե ցույ ցում, և ե րե խա նե րը պետք է տե-
ղյակ լի նեն այն ժա մա նա կա ցույ ցին, ո րի շր ջա նակ նե րում կա րող են ա կն կա լել պա-
տաս խան։ 

 Փոքր բո ղոք նե րը կամ դի մում ե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, կա րող են վար վել գոր ծուն 
և ար դյու նա վետ կեր պով ոչ ֆոր մալ կա ռու ցա կար գե րի մի ջո ցով, ի նչ պի սին է միջ նոր-
դու թյու նը։ Այս « թեթև մի ջամ տու թյան» մո տե ցում ե րը, ո րոնք ճկուն են, պետք է խրա-
խուս վեն, որ դեպ քե րում որ հնա րա վոր է, քա նի որ կող մե րին ա ռա ջար կում են ա րագ 
և փոխ շա հա վետ լու ծում։ 
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Ա վե լի ֆոր մալ բո ղոք նե րի դեպ քում պետք է հա րուց վի ար դյու նա վետ ու սում ա սի-
րու թյան ըն թա ցա կարգ. ներ քին բո ղոք նե րի դեպ քում սա կա րող է նե րա ռել հաս տա-
տու թյան ղե կա վա րի կող մից փաս տաթղ թե րի վե րա նա յում, խնդ րո ա ռար կա ե րե խայի 
կամ ե րե խա նե րի, ի նչ պես նաև այլ վկա նե րի, այդ թվում՝ աշ խա տա կազ մի ան դամ ե րի 
լսում, բժշ կա կան և այլ փոր ձա գետ նե րի լսում և տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լու դի մում 
այլ պատ կան մար մին նե րին։ Հա ջող ված փոր ձը են թադ րում է հաս տա տու թյան ղե-
կա վա րի այ ցե լու թյուն ներ դեպ քի վայր մաս նա վո րա պես այն հայ տա րա րու թյուն նե րի 
դեպ քում, ո րոնք պա հան ջում են ան հա պաղ մի ջամ տու թյուն, օ րի նակ՝ բռ նու թյան կամ 
ո տնձ գու թյան վե րա բե րյալ բո ղո քի դեպ քում։

 Բո ղո քի ար տա քին կա ռու ցա կար գե րի դեպ քում ու սում ա սի րու թյան և ըն թա ցա կար-
գային գոր ծըն թաց նե րը պետք է, ա ռն վազն, նե րա ռեն ե րե խայի կամ ե րե խա նե րի՝ դեմ 
առ դեմ լսե լի լի նե լու ի րա վուն քը՝ Ե ԻԿ հոդ ված 12-ի հա մա ձայն։ Բո ղո քի ար տա քին 
կա ռու ցա կար գե րը պետք է նաև կան չեն վկա նե րին և փոր ձա գի տա կան կար ծիք լսեն, 
ե րե խա նե րին պետք է հնա րա վո րու թյուն տր վի օ րի նա կա նո րեն ներ կա յաց ված լի նել, 
նրանց հա մար պետք է հա սա նե լի լի նեն գոր ծի հա մա պա տաս խան նյու թե րը։

 Բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րը պետք է հա մա պա տաս խան ի րա վա կան կամ այլ գոր ծո-
ղու թյուն ձեռ նար կե լու լի ա զո րու թյուն ու նե նան, ի նչ պի սիք են զո հին ստա ցած վա սի 
հա մար փոխ հա տու ցե լը և/ կամ պաշ տո նյա նե րի դեմ կար գա պա հա կան կամ քա ղա-
քա ցի ա կան վա րույթ ներ նա խա ձեռ նե լը՝ ե րե խայի և/ կամ նրա ծնող նե րի հա մա ձայ նու-
թյամբ։ Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րը պետք է բո ղո քը հղեն 
դա տա խա զին/ մե ղադ րող մարմ ին՝ քրե ա կան ու սում ա սի րու թյան և հե տապնդ ման 
հա մար։ Գործ նա կա նում շատ օմ բուդս ման ներ հա ճախ կա րող են մի այն պար տա դիր 
ու ժ չու նե ցող ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նել ա զա տազրկ ման պատ կան մար մին-
նե րին, և սա կա րող է ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ոչ ար դյու նա վետ ե ղա նակ լի նել, 
ե թե այս ա ռա ջար կու թյուն ներն այ նու հետև հաշ վի չեն ա ռն վում և չեն ի րա կա նաց վում։ 

 Մաս նա գետ նե րը, ո րոնք աշ խա տում են ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե խա նե րի 
հետ, պետք է լի նեն պատ շաճ վե րա պատ րաստ ված՝ լի ար ժե քո րեն գի տակ ցե լու այն 
դե րը, որ բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րը կա րող են կա տա րել կար գու կա նոն պահ պա նող, 
ան վտանգ և թա փան ցիկ հաս տա տու թյուն ստեղ ծե լու հար ցում, և դրանց կար ևո րու-
թյունն այն պի սի միջ նոր դու թյուն նա խա ձեռ նե լու ա ռու մով, ո րը կա րող է նպաս տել 
ա վե լի լուրջ բո ղոք նե րի և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում ե րի կան խար գել մա-
նը։

 Բո ղոք նե րի հա մա պար փակ քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է նաև աշ խա տա կազ մին 
վս տա հեց նի, որ բո ղոք նե րի վե րա բե րյալ ու սում ա սի րու թյուն նե րը կլի նեն ան կողմ ա-
կալ և ար դար։ Ե րե խա նե րի հա մար պետք է լի նի դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա-
նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի դեմ բո ղո քե լու ֆոր մալ, թա փան ցիկ 
և հա սա նե լի ըն թա ցա կարգ։ Նրանք պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան այս ըն թա-
ցա կար գից օ գտ վե լու ա ռանց ի պա տաս խան մե ղադր վե լու վա խի և հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նա լով դի մե լու ան կախ պատ կան մարմ ի։ Այ սօ րի նակ հայ տա րա րու թյուն նե րը 
պետք է ան հա պաղ ու ղ ղորդ վեն դա տա կան հե տապնդ ման մարմ ի, ո րն ան կախ է 
դեպ քե րում ներգ րավ ված ան ձան ցից։

 Բո ղո քի ցան կա ցած մերժ ման պատ ճառ նե րը պետք է խնամ քով բա ցատր վեն ե րե-
խային, և պետք է հնա րա վո րու թյուն լի նի այս ո րո շու մը բո ղո քար կե լու մեկ այլ 
պատ կան մարմ ի՝ ե րե խա նե րի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում 
գոր ծող, կամ ար տա քին՝ դա տա կան մարմ ի։ Ստա ցող հաս տա տու թյուն նե րը կամ 
այլ պատ կան մար մին նե րը պետք է ար ձա նագ րեն բո ղոք ներն ու հա մա պա տաս խան 
բա ցա հայ տում ե րը և գոր ծո ղու թյուն ներն ու դրանք ա մե նօ րյա դի տարկ ման ա ռար-
կա դարձ նեն՝ պար զե լու ը նդ հա նուր մի տում երն ու կրկն վող գոր ծե լաո ճե րը, օ րի նակ՝ 
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հնա րա վոր է, որ բո ղոք նե րից շա տերն ա ռնչ վեն ան ձնա կազ մի միև նույն ան դա մին։

 Քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և պլա նա վոր ման հար ցում փաս տա կան հիմք ա պա-
հո վե լու նպա տա կով թա փան ցի կու թյու նը խթա նե լու և չա փա զանց կար ևոր տվյալ ներ 
ու տե ղե կատ վու թյուն ա պա հո վե լու հա մար կա նո նա վոր հի մունք նե րով պետք է հրա-
պա րակ վեն գոր ծե րի քա նա կը, ե րե խա նե րի կող մից ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի բնույ թը 
և ար դյունք նե րը՝ մի ա ժա մա նակ պաշտ պա նե լով ներգ րավ ված նե րի ի նք նու թյունն ու 
գաղտ նի ու թյու նը։

6.3. Ո՞ւմ կա րող են ե րե խա նե րը բո ղո քել 
 Բո ղո քի կա ռու ցա կար գե րը կա րող են շատ տար բեր ձևեր ըն դու նել, և ե րե խա նե րի 
հա մար պետք է հա սա նե լի լի նեն բո ղո քի ե ղա նակ նե րը՝ թե ե րե խա նե րի ար դա րա դա-
տու թյան հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում, թե դրա նից դուրս։ Նրանք պետք է հնա րա վո-
րու թյուն ու նե նան բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ներ քին մար մին նե րին, ո րոնք պա տաս-
խա նա տու են ե րե խա նե րի ա զա տազրկ ման հաս տա տու թյան հա մար, ի նչ պես նաև 
ար տա քին ան կախ մար մին նե րին, ի նչ պի սիք են օմ բուդս ման նե րը, Մար դու ի րա-
վունք նե րի ազ գային հաս տա տու թյուն նե րը, ան կախ մշ տա դի տարկ ման մար մին նե րը 
և դա տա կան մար մին նե րը։ 

 Կար ևոր կապ կա բո ղո քի ըն թա ցա կար գե րի և մշ տա դի տարկ ման մար մին նե րի միջև, 
և ե րե խա նե րը պետք է նաև ի րա վունք ու նե նան վս տա հու թյամբ խո սե լու ա նա զա տու-
թյան մեջ պա հե լու վայ րե րում մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ան ձանց հետ, ո րոնք, 
կախ ված ի րենց ման դա տից, կա րող են ու նե նալ լի ա զո րու թյուն՝ ըն թացք տա լու նրանց 
բո ղոք նե րին կամ դրանք ու ղ ղոր դե լու ի րա վա սու և հա մա պա տաս խան բո ղո քի կա ռու-
ցա կար գե րին։ 

Ե րե խա նե րը նաև պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու մար-
դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գային մար մին նե րին, ի նչ պի սիք են ՄԱԿ-ի Խոշ տան գում-
նե րի դեմ հանձ նա ժո ղո վը, ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն և ՄԱԿ-ի Ե րե-
խայի ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վը (քա նի որ Հա ղոր դում ե րի ըն թա ցա կար գի վե-
րա բե րյալ Կա մըն տիր ար ձա նագ րու թյունն ու ժի մեջ է մտել 2014-ի ապ րի լին), ի նչ պես 
նաև տա րա ծաշր ջա նային մար մին նե րին, ի նչ պի սիք են Սո ցի ա լա կան ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան կո մի տեն (կո լեկ տիվ բո ղոք նե րի մե խա նիզ մի մի ջո ցով) և Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը։
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7.  ՀԱ ՎԵԼՅԱԼ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ, 
ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒ ԹԵՐ ԵՎ 
ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ ՆԵՐ

 Սույն Ու ղե ցույ ցի կյան քի է կոչ վել՝ հիմ վե լով «Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը ճա ղե-
րից այն կողմում» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում եվ րո պա կան 14 գոր ծըն կեր-ե րկր նե րում 
ի րա կա նաց ված ազ գային հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի և 2014 և 2015 թթ-ին 
կազ մա կերպ ված 3 մի ջազ գային սե մի նար նե րի ժա մա նակ վե րոն շյալ ծրագ րի գոր ծըն-
կեր նե րի ու ճա նաչ ված փոր ձա գետ նե րի հա մա տեղ աշ խա տան քի, մտ քե րի և փոր ձա-
ռու թյան վրա։ 

Ո գեշնչ ման աղ բյուր են ե ղել նաև ա զա տազրկ ման հա մա տեքս տի մշ տա դի տարկ ման 
վե րա բե րյալ տար բեր գր քեր և մե թո դա բա նա կան Ու ղե ցույց ներ, ի նչ պի սիք են Խոշ-
տան գում ե րի կան խար գել ման ա սո ցի ա ցի այի կող մից կազմ ված նե րը և « Մի ջազ գային 
բան տային բա րե փո խում եր» կազ մա կեր պու թյան տե ղե կա տու ներն ու վե րա պատ-
րաստ ման նյու թե րը։ Սույն Ու ղե ցույ ցում ու շադ րու թյան են ա ռն վել նաև ար ծարծ ված 
թե մա նե րի վե րա բե րյալ բազ մա թիվ հոդ ված ներ, հրա տա րա կու թյուն ներ, հե տա զո-
տու թյուն ներ և զե կույց ներ։ Սույն Ու ղե ցույ ցի ստեղծ ման ժա մա նակ որ պես աղ բյուր 
օգ տա գործ ված բո լոր փաս տաթղ թե րը, ի նչ պես նաև ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան 
մեջ պա հե լու թե մայի վե րա բե րյալ ըն թեր ցա նու թյան հա մա պա տաս խան ո ղջ նյութն 
ու հա վե լյալ տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի է հետ ևյալ կայ քում. 
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1։ Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցի ա (պար զեց ված տար բե րակ)
Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ոչ բո լոր ան դամ երն են ի րա վա բան-
ներ և/ կամ ծա նոթ մար դու ի րա վունք նե րի՝ պար տա դիր ու ժ ու նե ցող ա մե նա կար ևոր 
փաս տաթղ թին, ո րն ան դրա դառ նում է ե րե խայի կյան քի գրե թե բո լոր կող մե րին. 
1989 թ. Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի ային (Ե ԻԿ)։ Ե ԻԿ-ով ե րե խա նե րին 
շնորհ վող ի րա վունք ներն ան քակ տե լի են և փոխ կա պակց ված։ Հա վա սար կար ևո րու-
թյուն պետք է տր վի յու րա քան չյուր ի րա վուն քի, քա նի որ այս ի րա վունք նե րից յու րա-
քան չյու րը հիմ ա րար է ե րե խայի ար ժա նա պատ վու թյան ա ռու մով։ Մշ տա դի տարկ ման 
գոր ծըն թա ցի շր ջա նակ նե րում Ե ԻԿ-ի ի մա ցու թյու նը դյու րաց նե լու նպա տա կով մենք 
կազ մել ե նք Ե ԻԿ-ի պար զեց ված ե րե խա նե րին ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու որ ևէ 
վայր այց կա տա րող ցան կա ցած մաս նա գե տի հա մար հեշտ հա սա նե լի տար բե րակ, ։ 

 ՉՈՐՍ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵՐ

 Պաշտ պա նու թյուն խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե րից հոդ ված 2

Ե ԻԿ-ը կի րա ռե լի է բո լոր ե րե խա նե րի հա մար՝ ան կախ ե րե խայի կամ նրա ծնող նե րի 
կամ օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի ռա սայից, մաշ կի գույ նից, սե ռից, լեզ վից, կրո նից, 
քա ղա քա կան կամ այլ հա մոզ մուն քից, ազ գային, էթ նի կա կան կամ սո ցի ա լա կան ծա-
գու մից, գույ քային դրու թյու նից, ա ռող ջա կան վի ճա կից կամ այլ կար գա վի ճա կից:

Ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը հոդ ված 3 պարբ.1

Այս սկզ բուն քը պետք է ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյան ար ժա նա նա ե րե խա նե րին վե րա-
բե րող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում։ Այն վե րա բե րում է բո լոր չա փա հաս նե րին, ո րոնք 
ե րե խա նե րի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե ցող ո րո շում եր են կա յաց նում, լի նեն դրանք 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան կամ մաս նա վոր հիմ-
նարկ ներ, դա տա րան ներ, թե վար չա կան կամ օ րենսդ րա կան մար մին ներ։

Ե րե խայի գո յատ ևու մը և ա ռողջ զար գա ցու մը հոդ ված 6

 Կա ռա վա րու թյուն նե րը պար տա վոր են հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն չա փով ա պա հո վել 
յու րա քան չյուր ե րե խայի գո յատ ևու մը և զար գա ցու մը:

Ե րե խայի մաս նակ ցու թյու նը հոդ ված 12

Յու րա քան չյուր ե րե խա ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու իր հա յացք ներն 
այն բո լոր դեպ քե րում, ո րոնք վե րա բե րում են ե րե խային, և նրա հա յացք նե րը պետք 
է ըն դուն վեն լր ջո րեն: Իր հա յացք նե րը ձևա վո րե լու և ար տա հայ տե լու ե րե խայի կա րո-
ղու թյու նը զար գա նում է տա րի քի հետ։ Ե րե խայի հա յացք նե րի նկատ մամբ ցու ցա բեր-
վում է նրա տա րի քին և հա սու նու թյա նը հա մա պա տաս խան պատ շաճ ու շադ րու թյուն:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ Ե ԻԿ-Ի ՆԵՐ ՔՈ

Յու րա քան չյուր ե րե խա.
Ե րե խայի սահ մա նու մը հոդ ված 1 

ո րի 18 տա րին չի լրա ցել, ի րա վունք 
ու նի հա մար վե լու ե րե խա և վայե լե լու 
Ե ԻԿ-ով վե րա պահ ված ի րա վունք նե-
րը
 Պաշտ պա նու թյուն խտ րա կա նու-
թյու նից հոդ ված 2 

ի րա վունք ու նի խտ րա կա նու թյու նից 
զերծ լի նե լու 
Ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը հոդ ված 3 

ի րա վունք ու նի, որ ի րեն վե րա բե րող 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում ա ռաջ-
նա հերթ ու շադ րու թյուն դարձ վի իր 
լա վա գույն շա հե րին 
Ի րա վունք նե րի ի րա ցում հոդ ված 4

 պետք է վս տահ լի նի, որ իր կա ռա վա-
րու թյու նը ձեռ նար կում է ան հրա ժեշտ 
բո լոր մի ջոց նե րը՝ Ե ԻԿ-ով ճա նաչ ված 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա-
մար
Ծ նո ղա կան ի րա վունք ներ և պար-
տա կա նու թյուն ներ հոդ ված 5

 պետք է վս տահ լի նի, որ իր կա ռա վա-
րու թյու նը հար գում է իր ծնող նե րի դե-
րը իր դաս տի ա րա կու թյան հար ցում
 Գո յատ ևում և զար գա ցում հոդ ված 6 

ու նի կյան քի և գո յատ ևե լու ան քակ-
տե լի ի րա վունք և պետք է վս տա հու-
թյուն ու նե նա, որ իր կա ռա վա րու-
թյունն ա պա հո վում է իր գո յատ ևում 
ու ա ռողջ զար գա ցու մը
Գ րան ցում, ա նուն և քա ղա քա ցի ու-
թյուն հոդ ված 7 

ու նի ան վան, քա ղա քա ցի ու թյան 
ի րա վունք, իր ծնող նե րին ճա նա չե լու 
և նրանց խնամ քի ի րա վունք 
Ինք նու թյան պահ պան ման ի րա-
վունք հոդ ված 8

 պետք է վս տահ լի նի, որ իր կա ռա-
վա րու թյու նը պաշտ պա նում է իր ի նք-
նու թյու նը, այդ թվում ՝ իր ա նու նը, 
քա ղա քա ցի ու թյու նը և ըն տա նե կան 
կա պե րը

 Բա ժա նում ծնող նե րից հոդ ված 9 

ի րա վունք ու նի ապ րե լու իր ծնող նե րի 
հետ և ա ռան ձին ապ րե լու պա րա գա-
յում ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն-
ներ և ու ղ ղա կի կա պեր պահ պա նե լու 
նրանց հետ
Ըն տա նի քի վե րա մի ա վո րում հոդ ված 10

ի րա վունք ու նի վե րա մի ա վոր վե լու և, 
մի ա ժա մա նակ, տար բեր ե րկր նե րում 
ապ րե լու պա րա գա յում ան ձնա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ և ու ղ ղա կի կա-
պեր պահ պա նե լու ծնող նե րի հետ
Ե րե խա նե րի ա պօ րի նի տե ղա փո-
խում եր հոդ ված 11 

ի րա վունք ու նի պաշտ պան ված լի նե-
լու ե րե խա նե րի ա պօ րի նի տե ղա փո-
խում ե րից
 Մաս նակ ցու թյուն հոդ ված 12 

ի րա վունք ու նի ա զա տո րեն ար տա-
հայ տե լու իր հա յացք նե րը և ա կն կա-
լե լու, որ դրանք ըն դուն վեն լր ջո րեն
Ար տա հայտ ման ա զա տու թյուն հոդ-

ված 13 

ու նի տե ղե կատ վու թյան ի րա վունք և 
ար տա հայտ ման ա զա տու թյուն
Մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյուն 
հոդ ված 14 

ու նի մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու-
թյուն
 Մի ա վո րում ե րի ա զա տու թյուն հոդ-

ված 15 
ու նի մի ա վո րում ե րի և խա ղաղ հա-
վաք նե րի ի րա վունք
Անձ նա կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի-
ու թյան ի րա վունք հոդ ված 16 
ու նի ան ձնա կան կյան քի նկատ մամբ 
հար գան քի ի րա վունք
 Տե ղե կատ վու թյուն և զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց ներ հոդ ված 17 

ու նի լրատ վա մի ջոց նե րից վս տա հե լի, 
հա սա նե լի և պատ շաճ տե ղե կատ վու-
թյուն ստա նա լու ի րա վունք



Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒԹՅՈՒՆ  
(Ե ՊՄԿ) - Բել գի ա | Գործ նա կան ու ղե ցույց

164164

Ծ նո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ 
հոդ ված 18 

ի րա վունք ու նի, որ իր զար գաց ման և 
դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում ներգ-
րավ ված լի նեն եր կու ծնող նե րը, և որ 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, նրանց 
ծնող ներն ի րենց ծնո ղա կան պար-
տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
հար ցում պատ շաճ օ ժան դա կու թյուն 
ստա նան կա ռա վա րու թյու նից
 Պաշտ պա նու թյուն բռ նու թյու նից հոդ-

ված ներ 19-20-21 
ի րա վունք ու նի պաշտ պան ված լի-
նե լու բռ նու թյան ցան կա ցած դրս ևո-
րու մից, ժա մա նա կա վո րա պես կամ 
մշ տա պես իր ըն տա նե կան մի ջա վայ-
րից զրկ ված ե րե խան ի րա վունք ու նի 
կա ռա վա րու թյան կող մից հա տուկ 
պաշտ պա նու թյան և ա ջակ ցու թյան, 
պետք է վս տահ լի նի, որ որ դեգ րում 
տե ղի կու նե նա մի այն այն դեպ քում, 
ե թե այն բխում է ե րե խայի լա վա գույն 
շա հե րից
 Փախս տա կան ե րե խա ներ հոդ ված 22 

ո րը փախս տա կան է (կամ փախս տա-
կա նի կար գա վի ճակ է հայ ցում), ու նի 
հա տուկ պաշտ պա նու թյան և մար դա-
սի րա կան օգ նու թյան ի րա վունք 
 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե-
խա ներ հոդ ված 23 
որ հաշ ման դա մու թյուն ու նի, հա տուկ 
խնամ քի և ա ջակ ցու թյան ու պաշտ-
պա նու թյան ի րա վունք ու նի, որ պես-
զի հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ապ րե-
լու ար ժա նա վայել կյան քով, ակ տի-
վո րեն մաս նակ ցե լու հա սա րա կա կան 
կյան քին և ապ րե լու հնա րա վո րինս 
ան կախ
Ա ռող ջու թյուն հոդ ված 24 

ի րա վունք ու նի օ գտ վե լու հնա րա վոր 
լա վա գույն ա ռող ջա պա հա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րից և հաս տա տու թյուն-
նե րից՝ հի վան դու թյան բուժ ման և 
ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման նպա-
տա կով 

 Պար բե րա կան վե րա նա յում հոդ ված 25 

ո րը խնա մե լու, պաշտ պա նու թյան 
կամ ֆի զի կա կան, կամ հո գե կան 
հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման նպա-
տա կով տե ղա վոր վել է ի րա վա սու 
մար մին նե րի կող մից և չի ապ րում իր 
ծնող նե րի հետ, ի րա վունք ու նի, որ իր 
կյան քի հետ կապ ված բո լոր հան գա-
մանք նե րը պար բե րա բար վե րա նայ-
վեն՝ պար զե լու, թե ա րդյոք դրանք 
շա րու նա կում են լի նել հնա րա վո րինս 
պատ շաճ
 Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյուն հոդ ված 

26 
ի րա վունք ու նի օ գտ վե լու սո ցի ա լա-
կան ա պա հո վու թյու նից, այդ թվում՝ 
սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ րու թյան 
նպաստ նե րից
 Պատ շաճ կեն սա մա կար դակ հոդ ված 27 

ի րա վունք ու նի պատ շաճ կեն սա մա-
կար դա կի, ո րը բա վա կա նին բարձր 
է՝ բա վա րա րե լու նրանց ֆի զի կա կան 
և հո գե բա նա կան կա րիք նե րը
Կր թու թյուն հոդ ված 28-29 

ու նի ան վճար ո րա կյալ տար րա կան 
կր թու թյան ի րա վունք
 Փոք րա մաս նու թյուն ներ/բ նիկ  
ազ գաբ նակ չու թյուն հոդ ված 30 

ո րը պատ կա նում են էթ նի կա կան, 
կրո նա կան կամ լեզ վա կան փոք րա-
մաս նու թյան, ի րա վունք ու նի օ գտ-
վե լու իր մշա կույ թից, դա վա նե լու իր 
կրո նը և նրա ծե սե րը կա տա րե լու 
կամ գոր ծա ծե լու իր մայ րե նի լե զուն
 Հան գիստ, ժա մանց և խա ղեր հոդ ված 31 
ու նի հանգս տի, ժա ման ցի, խա ղա լու 
և մշա կու թային կյան քին ա զա տո րեն 
մաս նակ ցե լու և ար վես տով զբաղ վե-
լու ի րա վունք
 Ման կա կան աշ խա տանք հոդ ված 32 
ի րա վունք ու նի պաշտ պան ված լի նե-
լու տն տե սա կան շա հա գոր ծու մից և 
այն պի սի աշ խա տանք կա տա րե լուց, 
ո րը կա րող է վտան գա վոր լի նել կամ 
խո չըն դո տել ե րե խայի կր թու թյա նը 
կամ վա սել նրա ա ռող ջու թյա նը և 
ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան 
ու սո ցի ա լա կան զար գաց մա նը
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 Պաշտ պա նու թյուն թմ րա մի ջոց նե-
րից հոդ ված 33 
ի րա վունք ու նի պաշտ պան ված լի նե-
լու վա սա կար թմ րա մի ջոց նե րից և 
թմ րա մի ջոց նե րի ա ռևտ րից
 Սե ռա կան շա հա գոր ծում և չա րա շա-
հում հոդ ված 34 

ի րա վունք ու նի պաշտ պան ված լի նե-
լու սե ռա կան շա հա գործ ման և չա րա-
շահ ման բո լոր ձևե րից
Առ ևան գում, ա ռու վա ճառք և թրա-
ֆի քինգ հոդ ված 35 
պետք է վս տահ լի նի, որ կա ռա վա-
րու թյու նը ձեռ նար կում է բո լոր ան-
հրա ժեշտ մի ջոց նե րը ե րե խա նե րի 
առ ևան գու մը, նրանց վա ճառ քը կամ 
ցան կա ցած նպա տա կով և ցան կա-
ցած ձևով նրանց ա ռու վա ճառ քը 
կան խե լու հա մար
 Շա հա գործ ման այլ ձևեր հոդ ված 36 
պետք է պաշտ պան ված լի նի շա-
հա գոր ծու մից կամ նրա բա րե կե ցու-
թյունն ու զար գա ցու մը վա սող ցան-
կա ցած այլ գոր ծու նե ու թյու նից
Ա զա տազր կում և պա տիժ հոդ ված 37 

ի րա վունք ու նի պաշտ պան ված լի նե-
լու ցան կա ցած դա ժան կամ ան մարդ-
կային վե րա բեր մուն քից։ Ոչ մի ե րե-
խա չի զրկ վում ա զա տու թյու նից ա նօ-
րի նա կան կամ կա մա յա կան կեր պով, 
և ե րե խա նե րի նկատ մամբ չպետք է 
կի րառ վի մա հա պա տիժ կամ ցմահ 
բան տար կու թյուն։ Ա նա զա տու թյան 
մեջ գտն վող յու րա քան չյուր ե րե խա 
պետք է ա ռանձ նաց վի մե ծա հա սակ-
նե րից, և ե րե խան պետք է ի րա վունք 
ու նե նա օ գտ վե լու հա մա պա տաս խան 
ի րա վա կան և այլ օգ նու թյու նից, ի նչ-
պես նաև կապ պահ պա նել իր ըն տա-
նի քի հետ 

 Զին ված հա կա մար տու թյուն հոդ ված 38 
ի րա վունք ու նի պաշտ պան ված լի նե-
լու զին ված հա կա մար տու թյուն նե րից
Հո գա ծու թյուն զոհ դար ձած ե րե-
խա նե րի նկատ մամբ հոդ ված 39

 զոհ է դար ձել դա ժան վե րա բեր մուն-
քի, շա հա գործ ման կամ չա րա շահ-
ման ցան կա ցած ձևի, խոշ տան գում-
նե րի կամ ցան կա ցած այլ դա ժան, 
ան մարդ կային կամ նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի, զին-
ված ը նդ հա րում ե րի, ի րա վունք ու նի 
պատ շաճ ֆի զի կա կան կամ հո գե բա-
նա կան վե րա կանգն ման և սո ցի ա լա-
կան վե րաին տեգ րաց ման
Ան չա փա հաս նե րի ար դա րա դա տու-
թյուն հոդ ված 40 
ո րը մե ղադր վում է քրե ա կան օ րենսդ-
րու թյու նը խախ տե լու մեջ, ու նի ի րա-
վա կան ա ջակ ցու թյան և ի րա վա կան 
գոր ծըն թաց նե րի շր ջա նակ նե րում 
ար դար վե րա բեր մուն քի ի րա վունք։ 
Կա ռա վա րու թյուն նե րը պար տա-
վոր են սահ մա նել այն նվա զա գույն 
տա րի քը, ո րից ցածր ե րե խա նե րը 
հա մար վում են ա նըն դու նակ խախ-
տե լու քրե ա կան օ րենսդ րու թյու նը, և 
ա պա հո վել դա տա կան կամ այ լընտ-
րան քային վա րույթ նե րի ար դա րա-
ցի ու թյան և ա րագ հան գու ցա լուծ ման 
նվա զա գույն ե րաշ խիք ներ
 Հար գանք ա վե լի բարձր չա փո րո-
շիչ նե րի նկատ մամբ հոդ ված 41 
ի րա վունք ու նի, որ ի րա վա կան այլ 
դրույթ նե րը գե րա կա լի նեն Ե ԻԿ-ի 
դրույթ նե րի նկատ մամբ, ե թե դրանք 
ա ռա վել մեծ չա փով են նպաս տում 
ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րա գործ-
մա նը
 Ի րա վունք նե րի ի մա ցու թյուն հոդ ված 42 
ի րա վունք ու նի պատ շաճ տե ղե կաց-
ված լի նե լու իր ի րա վունք նե րի մա սին
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2։ Ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ե րե խա նե րի հետ մշ տա դի տարկ ման  
ըն թաց քում ան ցկաց վող հար ցազ րույ ցի  
ըն թա ցա կար գեր և է թի կա կան  
նկա տա ռում եր

 Սույն փաս տա թուղ թը ա պա հո վում է ե րե խա նե րի ա նա զա տու թյան մեջ պա հե լու վայ
րե րում մշ տա դի տարկ ման այ ցե րի ժա մա նակ ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց ներ ան
ցկաց նե լու ըն թա ցա կար գե րը և բա րո յա կան նկա տա ռում ե րը, ո րոնց պետք է հետ ևել: 

Այս հա վել վա ծը ստեղծ ված է՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րին ա ջակ
ցե լու ի րենց սե փա կան ըն թա ցա կար գե րի հա մա կազ մը և է թի կա կան Ու ղե ցույցն ստեղ
ծե լու հար ցում՝ հաշ վի առ նե լով բո լոր այն սկզ բունք նե րը, ե րաշ խիք նե րը և ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, որ պետք է նկա տի առ նել ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող ե րե
խա նե րի հետ հար ցազ րույց ներ նա խա պատ րաս տե լիս, ան ցկաց նե լիս և ար դյունք ներն 
ամ փո փե լիս։

Ա ՆԱ ԶԱ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱ ՀԵ ԼՈՒ ՎԱՅ ՐԵ ՐՈՒՄ ՄՇ ՏԱ ԴԻ ՏԱՐԿ-
ՄԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ Ա ՌԱՆՑ ՔԱՅԻՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵՐ

 Տես Գլուխ 3.4. – էջ 37

Վ ՆԱՍ ՄԻ ՀԱՍՑ ՐՈՒ 

Ի ՄԱ ՑԻՐ ՉԱ ՓՈ ՐՈ ՇԻՉ ՆԵ ՐԸ

 ՀԱՐ ԳԻՐ ՊԱՏ ԿԱՆ ՄԱՐ ՄԻՆ-
ՆԵ ՐԻՆ ԵՎ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱ ՏՈՒ  
Ա ՆՁ ՆԱ ԿԱԶ ՄԻՆ

ՎՍ ՏԱ ՀԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ

 ԳԱՂՏ ՆԻ ՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՆՎ ՏԱ ԳՈՒԹՅՈՒՆ

Զ ԳԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՕԲՅԵԿ ՏԻ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

 ՏԵ ՍԱ ՆԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ
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Ա ՌԱՆՁ ՆԱԶ ՐՈՒՅՑ(ՆԵՐ) / ՖՈ ԿՈՒ ՍԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ (ԽՄ ԲԵՐ) 
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ

 Տես Գլուխ 4.3. / Դ. – էջ 73 

  Հար ցազ րույ ցից ա ռաջ.

 Հար ցազ րույ ցի մաս նա կից ե րե խա նե րը

 Նույ նա կա նա ցում
 Տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյուն
 Նա խազ գու շա կան մի ջո ցա ռում եր

 Հար ցազ րույ ցի ան ցկաց ման վայ րը 

Ա ռանձ նաց վա ծու թյուն 
Ա պա հո վու թյուն և « հար մա րա վե տու թյուն»

 Հար ցազ րույց ան ցկաց նող(ներ)

 Փոր ձա ռու թյուն / Նա խա պատ րաս տում – վե րա պատ րաս տում
 Սեռ
 Թարգ մա նու թյուն

 Ձայ նագ րու թյուն

 Մե թոդ ներ
 Գաղտ նի ու թյուն 

Ընդ հա նուր հար ցեր և խն դիր ներ, որ հա վա նա կան է ի հայտ գան հար ցազ րույց նե րի 
ժա մա նակ

  Հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ.

 Նե րա ծու թյուն

 Հար ցազ րու ցա վար նե րի, հա մա տեքս տի, նպա տակ նե րի ներ կա յա ցում և  
հա վաք ված տե ղե կատ վու թյան բա ցատ րում
 Կան խա տե սե լի ու թյուն
Մթ նո լոր տի ջեր մա ցում/շփ ման հաս տա տում
 Կեղծ հույ սի բա ցա ռում

 Հար ցու պա տաս խան

Վս տա հու թյուն և հա վատ
 Հար ցազ րու ցա վա րի վար քա գի ծը և ժես տե րը 
Ա նա չառ տե ղե կատ վու թյուն
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 Եզ րա փա կում

 Սահ մա նա փա կում եր / կեղծ հույ սի բա ցա ռում
Դ րա կան ար ձա գանք 
Ե րախ տա գի տու թյուն / Փոր ձա ռու թյու նը ե րե խա նե րի հա մար  
ի մաս տա լից դարձ նել

 

  Հար ցազ րույ ցից հե տո.

 Խա չաձև ստու գում 

Այլ հար ցազ րույց ներ ե րե խա նե րի, աշ խա տա կից նե րի ի, ղե կա վա րի,  
այլ ան ձանց հետ 
Ար ձա նագ րու թյուն ներ և գրան ցա մա տյան ներ
 Դի տար կում

 Հե տա գա քայ լեր 

Ար դյունք նե րի ներ կա յա ցում ե րե խա նե րին
 Պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ
 Հայ տա րա րու թյուն ներ
 Բո ղոք ներ

 Ար դյունք նե րի զե կու ցում

 Ներ քին 
Ար տա քին
 Տա րա ծում
 Հե տա գա քայ լեր 
Ի րա գործ ման այլ ռազ մա վա րու թյուն ներ 
Ազ դե ցու թյան գնա հա տում
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3։ Ե րե խայի պաշտ պա նու թյան 
քա ղա քա կա նու թյուն

Մշ տա դի տարկ ման նպա տա կով ե րե խա նե րի ա զա տազրկ ման հաս տա տու թյուն այ ցե
լող յու րա քան չյուր ան ձից պետք է պա հանջ վի ստո րագ րել ե րե խայի պաշտ պա նու թյան 
վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու թյուն։  Տես Գլուխ 4.1. / Է. – էջ 56 

 
Այս հա վել վա ծը մտահ ղաց ված է՝ մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մին նե րին օգ
նե լու ե րե խայի պաշտ պա նու թյան՝ ի րենց սկզ բունք նե րին, ման դա տի ը նդ գրկ մա նը և 
գոր ծա ռույ թին հա մա հունչ սե փա կան քա ղա քա կա նու թյան ստեղծ ման հար ցում։

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՊԵՏՔ Է ՆԵ ՐԱ ՌԻ (ԲԱՅՑ ՉՊԵՏՔ Է ՍԱ ՀԱ ՄԱՆ ՓԱԿ ՎԻ  
ԴՐԱՆ ՑՈՎ) ՀԵ ՏԵՎՅԱԼ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ ՆԵ ՐԸ.

Սկզ բունք ներ, ո րոնց կրողն է մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող մար մի նը, ե րբ մշ տա
դի տար կում է ի րա կա նաց նում իր այ ցե լած հաս տա տու թյու նում։

Օ րի նակ՝ ե րե խայի լա վա գույն շահ, ե րե խայի ա պա հո վու թյուն և պաշտ պա նու թյուն 
բռ նու թյան կամ չա րա շահ ման ցան կա ցած ձևից կամ դրա սպառ նա լի քից, ե րե խայի 
բա րե կե ցու թյու նը, ե րե խայի մաս նակ ցու թյու նը, ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու-
նա վետ մի ջոց նե րից օ գտ վե լու ի րա վունք, կր թու թյան ի րա վունք, վե րա կանգ նում ու վե-
րաին տեգ րում հա սա րա կու թյու նում և այլն։

 

Աշ խա տա կից նե րի ի հա վա քագ րում 

Աշ խա տա կից նե րի ի հա վա քագր ման գոր ծըն թաց, թի մի ան դամ ե րի ը նտ րու-
թյուն

 Տես Գլուխ 4.1. / Զ. – էջ 54

 Թի մի ան դամ ե րի նա խա պատ րաս տում և վե րա պատ րաս տում
 Տես Գլուխ 4.1. / Զ. – էջ 54

 

Անձ նա կան կյան քի ան ձեռնմ ե լի ու թյուն և գաղտ նի ու թյուն

 Տես Գլուխ 3.3 – էջ 32
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 Մար դու ի րա վունք ներ. մի ջազ գային և եվ րո պա կան ի րա վա կան շր ջա նա կը և չա փո-
րո շիչ նե րը, ո րոնք վե րա բե րե լի են ե րե խա նե րի ա զա տազրկ ման հա մա տեքս տում։

 Տես Գլուխ 1.2. – էջ 17

 

Բռ նու թյուն ե րե խայի նկատ մամբ կամ վատ վե րա բեր մունք 

Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան և վատ վե րա բեր մուն քի սահ մա նում և տե-
սակ ներ (օ րի նակ՝ ան տե սում, հո գե բա նա կան-ֆի զի կա կան-սե ռա կան բռ նու-
թյուն ե րե խայի նկատ մամբ, վատ վե րա բեր մունք և այլն)
Բռ նու թյան կամ վատ վե րա բեր մուն քի դեպ քե րով զբաղ վե լու ի րա վա սու թյուն 
ու նե ցող ծա ռա յու թյուն նե րից (ներ քին և ար տա քին) յու րա քան չյու րի դե րերն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը
 Կոն տակ տային տվյալ ներ

 

Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան և վատ վե րա բեր մուն քի կան խար գե լում

 Ռազ մա վա րու թյուն 
Ըն թա ցա կար գեր

 

Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան և վատ վե րա բեր մուն քի մա սին հա ղոր դում և 
ար ձա գանք

 Տես Գլուխ 6.2 – էջ 149 և Գլուխ 6.3 – էջ 152

Բռ նու թյան կամ վատ վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն ներ
Բռ նու թյան կամ վատ վե րա բեր մուն քի վե րա բե րյալ բո ղոք ներ
Բռ նու թյան կամ վատ վե րա բեր մուն քի նշան նե րի և ախ տա նիշ նե րի հայտ նա-
բե րում
 Ներ քին հա ղոր դում և ար ձա գանք
 Դի մում ար տա քին մար մին նե րին 
Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում կի րառ վող ըն թա ցա կար գեր
 Դի մու մի/ բո ղո քի հետ կապ ված հե տա գա քայ լեր

 

 Հաշ վե հար դար / Վրեժխնդ րու թյուն

 Կան խար գել ման ռազ մա վա րու թյուն ներ
 Պաշտ պա նու թյան ըն թա ցա կար գեր
 Հաշ վետ վու թյուն
 Հե տա գա քայ լեր
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4: ՄԻ ԵԴ – Նա խա դե պային  
ի րա վունք

ԳՈՐԾ ԱՄ ՍԱ ԹԻՎ ՀԱ ՄԱՐ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ(ՆԵՐ)

«Ա դամ կի ևիչն ը նդ դեմ Լե-
հաս տա նի» [Adamkiewic v. 
Poland]

02.03.2010 Թիվ 54729/00
Ի րա վա կան ա ջակ ցու թյան 
ի րա վունք 
Ար դար դա տաքն նու թյան  
ի րա վունք

«Ջյո շե լավ ը նդ դեմ Թուր-
քի այի» Coselav v. Turkey 09.10.2012 Թիվ 1413/07 Կյան քի ի րա վունք

« Դուշ կան ը նդ դեմ Ո ւկ-
րաի նայի» [Dushka v. 
Ukraine]

03.02.2011 Թիվ 29175/04
Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում

« Գյու վեչն ը նդ դեմ Թուր-
քի այի»
[Guvec v. Turkey]

20.01.2009 Թիվ 70337/01
Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում

« Մահ մուն դին և մյուս ներն 
ը նդ դեմ Հու նաս տա նի»
[Mahmundi
and others v. Greece]

31.07.2012 Թիվ 14902/10
Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում

«Մ.Ս.Ս-ն ը նդ դեմ Բել-
գի այի և Հու նաս տա նի» 
[M.S.S v. Belgium
and Greece] [ԸՄ]

21.01.2011 Թիվ 30696/09

Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում 
Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա
վունք

« Մու բի լան զի լա Մայե-
կան և Կա նի կի Մի տուն-
գան ը նդ դեմ Բել գի այի» 
[Mubilanzila Mayeka
and Kaniki Mitunga v. 
Belgium]

12.10.2006 Թիվ 13178/03 3
Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում

« Մուս խա ջի ևան և մյուս-
ներն ը նդ դեմ Բել գի այի» 
[Muskhadzhiyeva
and Others v. Belgium]

19.01.2010 Թիվ 41442/07
Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում

« Պա նո վիցն ը նդ դեմ Կիպ-
րո սի» 
[Panovits v. Cyprus] 

11.12.2008 Թիվ 4268/04

Ի րա վա կան ա ջակ ցու թյան 
ի րա վունք 
Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա
վունք
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« Պո պով ը նդ դեմ Ֆրան-
սի այի» 
[Popov v. France] 

19.01.2012 Թիվ 39472/07
և 39474/07

Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում 

« Ռա հի մին ը նդ դեմ Հու-
նաս տա նի» [Rahimi v. 
Greece]

05.04.2011 Թիվ 8687/08
Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում 

« Սալ դուզն ը նդ դեմ Թուր-
քի այի»
[Salduz v. Turkey] [ԸՄ]

27.11.2008 Թիվ 36391/02
Ի րա վա կան ա ջակ ցու թյան 
ի րա վունք 
Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա
վունք

« Սոյ կան ը նդ դեմ Թուր-
քի այի»
[Soykan v. Turkey]

21.04.2009 Թիվ 47368/99
Ի րա վա կան ա ջակ ցու թյան 
ի րա վունք 
Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա
վունք

« Տա րա րի ևան ը նդ դեմ 
Ռու սաս տա նի» [Tarariyeva 
v. Russia]

14.12.2006 Թիվ 4353/03
Կյան քի ի րա վունք 
Ան մարդ կային կամ ար ժա նա
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող 
վե րա բեր մուն քի ար գե լում
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Իրականացնող
գործընկերներ՝

 մա   տա րա   նը պատ րաստ վել են Եվ րո պա կան մի  թյան ֆի նան-
սա կան օ ժան դա  թյամբ։ Հրա տա րա  թյան բո վան դա  թյան հա մար պա տաս խա նա 
«Ե րե խա նե րի ի րա  նե րը ճա ղա վան դակ նե րից այն կողմ» ծրա գի րը և ՀՀ մար  րա  նե-
րի պաշտ պա  տա-
դիր չէ, որ հա մընկ նեն Եվ րո պա կան մի  թյան տե սա կետ նե րի հետ։

  տա րա  թյան մեջ ար տա հայ տած տե սա կետ նե րը պատ կա  ղի նակ նե րին և 
պար տա դիր չէ, որ համընկնեն ՄԱԿ-ի Զար գաց ման ծրագ րի, ՄԱԿ-ի Բնակ  թյան հիմն ադ րա մի և 

 ՆԻ ՍԵՖ-ի տե սա կետ նե րի հետ։

Այս հրատարակ�թյ�նը պատրաստվել է Եվրամի�թյան քրեական արդարադատ�թյան ծրագրի, 
Եվրոպայի խորհրդի, «Fonds Houtman» ասոցիացիայի և Loterie nationale-ի (Բելգիա) ֆինան-
սական աջակց�թյամբ։ Ս�յն հրատարակ�թյան բովանդակ�թյան համար պատասխանատ� է 
բացառապես Երեխաների պաշտպան�թյան միջազգային կազմակերպ�թյ�նը (ԵՊՄԿ/DCI) 
(Բելգիա), և այն որևէ կերպ չի արտացոլ�մ Եվրահանձնաժողովի տեսակետները, ինչպես նաև 
Եվրոպայի խորհրդի կամ մեկ այլ դոնորի պաշտոնական քաղաքական�թյ�նը։





Համակարգող՝

Գործընկերներ՝

Ասոցիացված գործընկերներ՝

 

www.childrensrightsbehindbars.eu

Ֆինանսական աջակից՝

Համաֆինանսավորողներ՝

Այս Գործնական �ղեց�յցը նշանավոր�մ է վերջնական արդյ�նքը «Երեխաների իրավ�նք-
ները ճաղերից այն կողմ» ծրագրի, որը համակարգել է բելգիական Երեխաների պաշտպան�-
թյան միջազգային կազմակերպ�թյ�նը և ֆինանսավորել Եվրամի�թյան Քրեական արդարա-
դատ�թյան ծրագիրը՝ Եվրոպայի խորհրդի և «Fonds Houtman» (Բելգիա) ասոցիացիայի հատ�կ 
մասնակց�թյամբ։ 

Հաշվի առնելով այն պայմանները, որոնց�մ գտնվ�մ են անազատ�թյան մեջ գտնվող երե-
խաները, այս պարագայ�մ՝ հատկապես խոցելի վիճակ�մ և, ցավոք, չափազանց հաճախ են-
թակա բռն�թյան ենթարկվել� խիստ վտանգի՝ արժանապատվ�թյան � մարդկայն�թյան 
ոտնահարմամբ, ս�յն Ուղեց�յցն �ղղված է նրանց հիմնարար իրավ�նքների նկատմամբ 
հարգանքի բարելավմանը։

Սա Եվրոպայ�մ երեխաներին անազատ�թյան մեջ պահել� բոլոր վայրեր�մ մշտադիտարկ-
ման առաջին Գործնական �ղեց�յցն է, որն առաջնորդվ�մ է երեխայի նկատմամբ զգայ�ն և 
կանխարգելիչ տեսանկյ�նով՝ հիմնված երեխայի առանձնահատկ�թյ�նները հաշվի առնող 
մոտեցման վրա։ Այն ստեղծվել է՝ օգտագործվել� մասնագետների լայն շրջանակի կողմից, 
որոնք իրավաս� են մշտադիտարկ�մ իրականացնել երեխաների անազատ�թյան մեջ պա-
հել� վայրեր�մ կամ այցելել այնտեղ։ 

Գործնական այս գործիքը նախագծվել է այնպես, որ տրամադր�մ է գործնական �ղղորդման 
տարբեր մակարդակներ՝ կախված օգտագործողների փորձառ�թյան աստիճանից և երեխայի 
իրավ�նքների, երեխաների ազատազրկման, մշտադիտարկման գործընթացի � մեթոդաբա-
ն�թյան վերաբերյալ նրանց գիտելիքի մակարդակից։ 

Ս�յն Ուղեց�յցը պետք է օգտագործվի մշտադիտարկման կառ�ցակարգերի կողմից՝ պատ-
րաստել�, իրականացնել� իրենց մշտադիտարկման այցել�թյ�նները և հետամ�տ լինել� 
հետագա քայլերի։ Այն կարող է նաև օգտակար լինել երեխաների անազատ�թյան մեջ պահել� 
վայրերի գնահատման հարց�մ։ Բացի դրանից, այն կարող է օգտագործվել մանկավարժական 
նպատակներով՝ որպես եվրոպական մակարդակ�մ մշտադիտարկման թիմերի և/կամ 
դասընթացավարների վերապատրաստման դասընթացի նյ�թ։

«Հենց սրան�մ է ս�յն Ուղեց�յցի կարևոր�թյ�նը: Այն մշակվել է՝ հաշվի առնելով մի 
շարք ազգային � միջազգային մարմինների գործնական փորձը և հենվելով այս 
ոլորտ�մ աշխատող փորձագետների փորձի վրա: Ուղեց�յցի նպատակն է օգնել 
մշտադիտարկ�մ իրականացնող մարմիններին և հզորացնել նրանց կարող�թյ�ն-
ները, որպեսզի արդյ�նավետ կերպով այցելեն այն հաստատ�թյ�նները, որտեղ 

պահ�մ են երեխաներին՝ մշակելով կիրառական գործիքներով հագեցած քայլ առ քայլ մոտեց�մ, 
որը կ�ղղորդի, թե ինչպես պետք է այց կազմակերպել և որ խնդիրները պետք է �ս�մնասիրել: 
Իմ կարծիքով, այս Ուղեց�յցը պետք է լինի յ�րաքանչյ�ր այնպիսի կազմակերպ�թյան գործիքա-
կազմի մաս, որը մտադիր է արդյ�նավետ մշտադիտարկման այց նախաձեռնել երեխաներին 
ազատ�թ�նից զրկման վիճակ�մ պահող ցանկացած հաստատ�թյ�ն»:

Հատված Խոշտանգ�մների կանխարգելման եվրոպական կոմիտեի (ԽԿԿ) նախագահ 
Միկոլա ԳՆԱՏՈՎՍԿ� առաջնորդող խոսքից

ԵՎՐԱՄԻ�ԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ�ԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Այս թարգման�թյ�նն � հրատարակ�թյ�նը պատրաստվել են Եվրոպական մի�թյան աջակց�թյամբ: Բովանդակ�թյան համար 
պատասխանատվ�թյ�ն են կր�մ հեղինակները, և այն ոչ մի ձևով չի արտահայտ�մ Եվրոպական մի�թյան տեսակետները:


