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ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ դիրքորոշման 

արտահայտում Հայաստանում երեխաների իրավունքների տեսանկյունից 

«Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունն 

աշխատում է կառուցել մի հասարակություն, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա ձեռք է 

բերում գոյության, պաշտպանության, զարգացման և մասնակցության իրավունք։ 

Մենք ջանք չենք խնայում ստեղծելու առավել բարենպաստ իրավական միջավայր՝ 

համապատասխան իրավունքների արդյունավետ կիրառումը և հնարավորինս 

ընդգրկուն իրականացումն ապահովելու նպատակով։ «Սեյվ դը չիլդրեն» 

կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը ճանաչում է 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը երկրի 

բարձրագույն իրավական փաստաթղթի միջոցով։ 

 «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը 

ողջունում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագծում երեխաներին վերաբերող դրույթի ներառումը 1 

(Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծ), քանի որ ազգային 

սահմանադրության մեջ երեխայի իրավունքների վերաբերյալ բաժնի ներառումն 

օգնում է ընդգծել Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի (ԵԻԿ) հիմնական 

ուղերձը, որ երեխաները չափահասների հետ հավասար ունեն մարդու 

իրավունքներ2։ Սակայն, չնայած արձանագրված կարևոր առաջընթացին, դեռևս 

այդպիսի իրավունքները Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում 

արդյունավետորեն ներառելու, ինչպես նաև երեխայակենտրոն արդյունավետ 

միջավայրի ստեղծման բավարար հնարավորություններ ստեղծելու ջանքերի մեծ 

պակաս կա։ 

Այս հայտարարությամբ «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան 

ներկայացուցչությունն իր դիրքորոշումն է արտահայտում Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ՝ կապված երեխաների իրավունքների 

հետ, և ներկայացնում է ուղղորդող սկզբունքներ և կարևոր նկատառումներ, որոնք 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել երեխաների իրավունքների լիարժեք իրականացումը 

երաշխավորելու նպատակով։ 

Ուղղորդող սկզբունքներ 

Միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունները, ինչպես 

Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Եվրոպական միությունը3 և Եվրոպայի 

                                                           
1  http://res.elections.am/images/doc/draft06.12.15.pdf, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծ, հոդվ. 37 
2 Երեխայի իրավունքների կոմիտե, «Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի իրականացման ընդհանուր 

միջոցառումներ»,  Ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 5, պարբ. 21 
3 Օրինակ՝ Եվրոպական հանձնաժողով, Երեխայի իրավունքների մասին ԵՄ ռազմավարությանն ընդառաջ, 

COM(2006), Եվրոպական խորհրդարանի 2008թ. հունվարի 16-ի «Երեխայի իրավունքների մասին ԵՄ 

ռազմավարությանն ընդառաջ» որոշումը, ԵՄ 2 ուղենիշներ Երեխայի իրավունքների խթանման և 

պաշտպանության վերաբերյալ (2007թ.)։ Հիմնարար իրավունքների մասին ԵՄ խարտիա։ 

http://res.elections.am/images/doc/draft06.12.15.pdf
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խորհուրդը 4 , ընդգծում են ազգային սահմանադրություններում երեխաների 

իրավունքների ներառման կարևորությունը։ ԵԻԿ-ի 4-րդ հոդվածի 

համատեքստում Երեխայի իրավունքների կոմիտեն նույնպես ուղղակիորեն 

անդրադարձել է երեխաների իրավունքների սահմանադրականացման 

նշանակությանը 5 ։ Արդյունավետ երեխայակենտրոն և երեխայամետ 

ընթացակարգերի համար առաջարկվում է ազգային սահմանադրություններում 

ներառել երեխաների իրավունքները՝ հիմնվելով չորս հիմնական սկզբունքների 

վրա՝ երեխաների մասնակցությունն իրենց վերաբերող բոլոր ներպետական 

որոշումների կայացմանը, երեխաների պաշտպանությունը խտրականությունից և 

անտեսման ու շահագործման բոլոր դրսևորումներից, նրանց վնասի 

ենթարկվելուց կանխարգելումը, և երեխաներին իրենց հիմնարար կարիքների 

ապահովման նպատակով աջակցության տրամադրումը6։ 

«Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղը համոզված է, 

որ վերոնշյալ չորս հիմնական սկզբունքների (մասնակցություն, 

պաշտպանություն, կանխարգելում և աջակցության տրամադրում) լիարժեք և 

արդյունավետ կիրառումը Սահմանադրության նախագծում՝ միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան, և Հայաստանի միջազգային 

հանձնառությունները կարող են երաշխավորել Հայաստանում երեխաների 

իրավունքների իրականացման արդյունավետ իրավական միջավայր։ 

Հայաստանի Սահմանադրության նախագծում երեխաների իրավունքների 

արդյունավետ ներառման բացակայություն 

Սահմանադրության 37-րդ հոդվածն ընտրովի արտացոլում է երեխաների 

իրավունքների մի շարք։ Այն ներառում է իր կարծիքն ազատ արտահայտելու 

երեխայի իրավունքը, երեխայի շահերն առաջնահերթ դասելու 

պարտականությունը, ծնողների հետ կանոնավոր անձնական 

փոխհարաբերություններ և անմիջական շփումներ պահպանելու երեխայի 

իրավունքը և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների մասին հոգալու և 

նրանց պաշտպանելու պետության պարտականությունը։ Մինչդեռ այդ 

իրավունքները լիարժեքորեն արտացոլված չեն և չեն երաշխավորում հիմնական 

ուղղորդող սկզբունքները։ Մեկ այլ մարտահրավեր է, որ Սահմանադրության 

նախագծում երեխաներն ավելի շատ ընկալվում են որպես «պաշտպանության 

                                                           
4 ԵԽ փաստաթուղթ թիվ 13787, 2015թ. մայիսի 6, «Երեխաների իրավունքների ներառումն ազգային 

սահմանադրություններում՝ որպես երեխաների ներպետական արդյունավետ քաղաքականության էական 

բաղադրիչ»։ 
5  Երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցի նախագիծ՝ 

Միջազգային չափանիշներ և ազգային սահմանադրություններ, պար. 21 Կարծիք 713/2013, Ստրասբուրգ, 

2014թ. մարտի 14։ 
6 Վան Բոերեն այս չորս սկզբունքներն անվանում է «4 P-եր» (քանի որ անգլերենում դրանք բոլորը սկսվում են p 

տառով)։ Այլ գիտնականներ Կոնվենցիային հղում են կատարում՝ երեխաների երեք տեսակի իրավունքների 

հետ կապված, կոչելով «3 P-եր»՝ ապահովում, պաշտպանություն և մասնակցություն։ Օրինակ՝ Ժան Քոհ 

Փիթերզ, Ինչպես են երեխաներին լսում երեխաների պաշտպանության վարույթներում, Միացյալ 
Նահանգներում և ամբողջ աշխարհում 2005թ.՝ Հետազոտության արդյունքներ, նախնական դիտարկումներ և 
հետագա ուսումնասիրության ոլորտներ [Երեխաների իրավական ներկայացմանը նվիրված հատուկ 

թողարկում], 6 Nevada Law Journal 971 (2006թ. գարուն)։ 
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սուբյեկտներ», քան ինքնուրույն իրավատերեր։ Երեխաների ճանաչումը՝ որպես 

անկախ և ինքնուրույն իրավատերերի, երեխայի լավագույն շահերը դարձնում է 

շահագրգիռ բոլոր կողմերի համար առաջնային գործոն։ Հետևաբար, իրենց 

իրավունքները կիրառելիս երեխաների ուղղակի պատկանելությունն իրենց 

ծնողներին սահմանափակում է երեխաների արդյունավետ մասնակցությունն 

իրենց վերաբերող որոշումների կայացմանը։ 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան 

ներկայացուցչությունը նշում է հետևյալը՝ 

1. Երեխաների իրավունքների սահմանադրականացումն իրավական 

բարեփոխումների ողջունելի ուղղություն է Հայաստանում երեխաների 

իրավունքների առավել լավ պաշտպանության և խթանման համար՝ 

երաշխավորելով, որ երեխայակենտրոն և երեխայամետ 

քաղաքականություններն ու ընթացակարգերը կիրառվում են կյանքի բոլոր 

ոլորտներում։ 

2. Երեխաների իրավունքների սահմանադրականացումը պետք է ունենա 

երեխաներին ուղղված մոտեցում և պետք է հիմնված լինի ԵԻԿ-ի ուղղորդող 

սկզբունքներին՝ խտրականության բացառմանը, երեխայի լավագույն 

շահերին, կյանքի, գոյության և զարգացման իրավունքին և երեխայի 

տեսակետների նկատմամբ հարգանքին։ 

3. Երեխաների իրավունքների սահմանադրականացումը պետք է 

երաշխավորի երեխաների մասնակցությունն իրենց կյանքի վրա 

ազդեցություն ունեցող որոշումների կայացման բոլոր փուլերում։ 

«Երեխաների մասնակցություն նշանակում է ծանոթացնել երեխաներին 

ժողովրդավարական գործընթացներին, այդ թվում՝ հասկանալ և հարգել 

տարբեր տեսակետներ, փոխզիջման անհրաժեշտություն, խմբային 

որոշումներում և հաշվետողականության հարցերում 

պատասխանատվության զգացում։ Մասնակցության 

հնարավորությունները երեխաներին առաջարկում են իրենց 

պաշտպանելու համար անհրաժեշտ հմտություններ զարգացնելու և իրենց 

իրավունքների ոտնահարումները վիճարկելու հնարավորություն»։7 

4. Երեխաների իրավունքների սահմանադրականացումը պետք է ուղղված 

լինի երեխաների իրավունքների խթանմանը և նրանց լավագույն շահերի 

պաշտպանությանը՝ բևեռվելով «խթանման» գաղափարին, որն ավելի լայն է, 

քան «պաշտպանության» գաղափարը։ 

Հայաստան, 2015թ. դեկտեմբեր 

                                                           
7 «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության դիրքորոշումն արտահայտող փաստաթուղթ Երեխաների 

իրավունքների վերաբերյալ։ 


