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Չանդրադառնալով նոր սահմանադրության ընդունման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

անհրաժեշտությանը, հարկ է նշել, որ շրջանառության մեջ դրված նախագիծը ոչ թե 

փոփոխությունների փաթեթ է, որով փոփոխվում կամ լրացվում են գործող 

սահմանադրության որոշ դրույթներ կամ ավելացվում են նոր հոդվածներ (ինչպես օրինակ՝ 

գործող սահմանադրության հոդված 53.1; 56.1 և այլն, որոնք ընդունվել են 2005թ. 

սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում), այլ բոլորովին նոր խմբագրությամբ 

նոր սահմանադրություն, ինչպես տեսքով, հոդվածների հերթականությամբ, թվագրմամբ ու 

վերնագրերով, այնպես էլ բովանդակությամբ (գործող սահմանադրությունն ավարտվում է 117 

հոդվածով, իսկ առաջարկվող սահմանադրության նախագիծը՝ 219 հոդվածով)։  

Միևնույն ժամանակ, եթե ամբողջ գործընթացը կոչվում է սահմանադրական 

բարեփոխումների փաթեթ, ապա բարեփոխումների հիմնական խնդիրը պետք է լինի 

նախկինի համեմատությամբ ավելի շատ դրական փոփոխություններ սահմանող 

փաստաթղթի ընդունումը, ինչը դժվար է ասել քննարկվող նախագծի համար:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ամրագրում է Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում իրավական կարգավորման սկզբունքները: Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությունը Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության իրավական հիմքն է:  

Բայց ինչպես ժամանակին նշել է հայտնի իրավագետ, սահմանադրագետ Հենրիկ 

Խաչատրյանը՝ «Սահմանադրությունը պարզապես երկրի հիմնական օրենքը չէ, այլ հենց այն 

իրավաբանական փաստաթուղթը, որն ունակ է (և պարտավոր է) մարդու իրավունքները 

դարձնել իրական ու անսասան»: Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը 

հակասող ճանաչված օրենքները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավական այլ ակտերն իրավաբանական ուժ 

չունեն: 

Թեև ՀՀ-ում խնդիր չկա նոր սահմանադրության ընդունման, այլ  կա խնդիր 

սահմանադրականության ապահովման, այնուամենայնիվ, ելնելով այն հանգամանքից, որ 

սահմանադրությունն այս կամ այն կերպ ընդունվելու է, անհրաժեշտ ենք համարում  
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անդրադառնալ որոշ հոդվածների, որոնք ուղղակիորեն կամ մասնակի առնչվում են 

երեխաների իրավունքների ազատ իրացմանն ու երեխաների իրավունքների ու շահերի 

պաշտպանությանը:  

Գործող սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը սահմանում են՝ 

«Պետությունը ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու 

նորմերին համապատասխան»:  «Պետությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու 

հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող 

իրավունք»։  

Համադրելով գործող սահմանադրության մարդու իրավունքների գլուխը  

սահմանադրության նոր նախագծի մարդու իրավունքների հոդվածների հետ (Գլուխ 1), 

նկատելի է, որ, մասնավորապես, նախագծից հանված է վերոհիշյալ հոդվածի 2-րդ մասը, 

սահմանելով, որ «Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների 

հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականությունն է», դրանով 

իսկ փոխելով մարդու իրավունքների պաշտպանության հասցեատիրոջը և երաշխավորին՝ 

պետությանը (տե՛ս նախագծի 3-րդ հոդվածը): 

Գործող սահմանադրության 6-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունը, այն է՝ 

«Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ,   և նրա նորմերը գործում են 

անմիջականորեն» դրույթը դուրս է մնացել նոր սահմանադրական իրավակարգավորումից: 

Մեր կարծիքով այդ դրույթը սահմանադրության մեջ չներառելը իր մեջ վտանգներ է 

պարունակում նաև երեխաների իրավունքների ազատ իրացման ու պաշտպանության 

տեսանկյունից:  

Գործող սահմանադրությունն ավելի հստակ է կարգավորում իրավական նորմերի 

աստիճանականության հարցը՝ սահմանելով, որ սահմանադրությունն ունի բարձրագույն 

իրավաբանական ուժ, ինչպես նաև, որ սահմանադրությանը հակասող միջազգային 

պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել: Նախագծում ներառված նոր մոտեցումը հետևյալն 

է՝ «Ընդհանուր միջազգային իրավունքի պարտադիր նորմերը գերակայություն ունեն 

օրենքների նկատմամբ»: Կարծում ենք, որ սա կարող է տարընկալման տեղիք տալ և ոչ 

միատեսակ կիրառվել երեխաների վերաբերյալ որոշումներ կայացնողների կողմից: 
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Սահմանադրության նախագիծ, Հոդված 15. Ընտանիքի պաշտպանությունը 

«Ընտանիքը, որպես հասարակության բնական և հիմնական բջիջ, բնակչության 

պահպանման և բազմացման հիմք, գտնվում է պետության հատուկ պաշտպանության և 

հովանավորության ներքո»::  

Առաջարկում ենք փոխել նախագծի 15-րդ հոդվածի վերնագիրը և այն անվանել 

«Երեխաների և ընտանիքի պաշտպանությունը» սահմանել, որ «Ընտանիքը և երեխաները 

գտնվում են պետության հատուկ պաշտպանության, հովանավորության և հոգածության 

ներքո»: 

Նախագծի հոդված 22-ը վերնագրված է «Մարդու արժանապատվությունը» և 

սահմանում է, որ մարդու արժանապատվությունը անխախտելի է: Առաջարկում ենք նոր 

իրավակարգավորման հիմքում դնել գործող սահմանադրության 14-րդ հոդվածը, այն է՝ 

«Մարդու արժանապատվությունը՝ որպես նրա իրավունքների ու ազատությունների 

անքակտելի հիմք, հարգվում և պաշտպանվում է պետության կողմից», դրանով իսկ 

սահմանադրական նախադրյալներ ստեղծել նաև երեխաների իրավունքների ազատ 

իրացման նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի դրսևորման, ինչպես ծնողների, այնպես էլ 

ընտանիքի մյուս անդամների, հանրության, հանրային ինստիտուտների ու պետության 

կողմից:  

Սահմանադրության նոր նախագծի մեջ ներառվել են երկու նոր հոդվածներ, որոնք 

վերաբերում են ծնողների իրավունքներին և պարտականություններին (հոդված 35) և 

երեխաների իրավունքներին (հոդված 36): 

«Սեյվ դը չիլդրեն»  կազմակերպությունը ունի հայեցակարգային մոտեցումներ, որում 

հստակ ներկայացվում է այն պնդումը, որ երեխաների իրավունքների 

սահմանադրականացումը այդ իրավունքների պաշտպանության կարգավորման կուռ 

շրջանակի ապահովման կարևոր մեխանիզմ է: Միևնույն ժամանակ, նման իրավունքների 

սահմանադրականացումը պետք է իրականացվի ավելի շուտ երեխաների իրավունքների 

ոլորտում քաղաքականության առանցքային սկզբունքների, այլ ոչ թե պատահականորեն 
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ընտրված իրավունքների վերաբերյալ դրույթների ընդգրկման միջոցով, ինչպես որ դա արված 

է սահմանադրության նոր նախագծում։  

Ինչու՞ է սահմանադրականացումը կարևոր  
 
«Երեխաների իրավունքների ներառումը ներպետական սահմանադրություններում 

որպես երեխաների վերաբերյալ արդյունավետ ներպետական քաղաքականությունների 

կարևոր բաղադրիչ» վերնագրով Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի 

2015թ. մայիսի 6-ի զեկույցում սահմանվում է, որ պետությունների քաղաքական 

գերակայությունները երեխաների իրավունքների վերաբերյալ պետք է հաստատվեն 

սահմանադրություններով (Եվրոպայի խորհրդի փաստ. 13787, 2015 թ. մայիսի 6, «Երեխաների 

իրավունքների ներառումը ներպետական սահմանադրություններում որպես երեխաների 

վերաբերյալ արդյունավետ ներպետական քաղաքականությունների կարևոր բաղադրիչ», էջ. 

6):  

Ընդհանուր իրավունքի երկրների մի շարք իրավական համակարգեր որոշում են 

քաղաքականությունների առաջնահերթությունը «Պետական քաղաքականության 

սկզբունքներով»։ Այդպես վարվելով՝ նշված երկրները երաշխավորում են, որ երեխաների 

իրավունքների ոլորտում քաղաքական առաջնահերթությունները հաստատվեն 

կարգավորման ամենավերին մակարդակում և որ թույլ չտրվեն նշված սահմանադրական 

չափանիշներից էական շեղումներ (Դիրեկտիվի (հրահանգի) սկզբունքների հիմքում ընկած է 

այն գաղափարը, որ այս սահմանադրական իդեալները պետք է կիրառի այն կողմը, ում ձեռքն 

է կառավարման ղեկը)։  

Հետևաբար, այս ոչ պարտադիր առաջնահերթ քաղաքականությունների ներառումը 

սահմանադրական տեքստում համարվում է ողջունելի որոշում, քանի որ այն ապահովում է 

երեխաների իրավունքների գործուն երաշխիքներ։ Սա հատկապես կարևոր է, քանի որ շատ 

երկրներում, որտեղ երեխաների իրավունքների վերաբերյալ առաջնահերթ 

քաղաքականությունները նախատեսվում են բավականին լայն ձևով, դատարանները հաճախ 

չեն ցանկանում կիրառել նման ենթադրելի երաշխիքներ։ Մինչ Հայաստանը, ի թիվս շատ այլ 

երկրների, ստանձնել է երեխաների իրավունքների վերաբերյալ միջազգային 

հանձնառություններ, այն կարող է նաև մեկ քայլ առաջ անցնել երեխաների իրավունքների իր 

կարգավորող (իրավակիրառ) շրջանակը ամրապնդելու առումով՝ իր սահմանադրության մեջ 
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ներառելով երեխաների իրավունքների ամուր երաշխիքներ, նախատեսելով օրենսդրության, 

քաղաքականության և կարգավորման միջոցների պարտադիր չափանիշներ։ Ձևավորվող 

սահմանադրական բարեփոխումները կարող են լինել հիանալի հնարավորություն 

հիմնական իրավունքում համապատասխան դրույթների ընդգրկման համար։ 

Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ Երեխայի իրավունքների մասին 1989թ. 

կոնվենցիան (ԵԻԿ), առաջին իրավաբանորեն պարտադիր միջազգային փաստաթուղթն է, 

որը ներառում է մարդու իրավունքների, քաղաքացիական, մշակութային, տնտեսական, 

քաղաքական և սոցիալական իրավունքների ամբողջական շրջանակ։ ԵԻԿ-ը հատուկ 

մշակվել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության նպատակով, այդպիսով դառնալով 

այն «միջազգային չափանիշը, որի համաձայն չափվում են բոլոր գործողությունները (օրինակ 

օրենսդրությունը և քաղաքականությունները), որոնք վերաբերում են երեխաների վրա 

ներգործություն ունեցող խնդիրներին»: ԵԻԿ-ը ընդգծում է չորս հիմնական սկզբունք, 

մասնավորապես՝ խտրականության բացառումը, երեխայի լավագույն շահը, կյանքի, 

գոյության և զարգացման իրավունքը, և երեխաների վրա ներգործություն ունեցող 

որոշումների կայացման ժամանակ երեխայի կարծիքը հաշվի առնելու իրավունքը (ելնելով 

նրանց տարիքից և հասունության աստիճանից)։  

Միջազգային մեկ այլ փաստաթուղթ՝ Երեխայի իրավունքների իրականացման մասին 

եվրոպական կոնվենցիան, նպատակ ունի խթանել երեխաների իրավունքներն ու 

պաշտպանել նրանց լավագույն շահերը։ Այն սևեռվում է ընթացակարգային միջոցների 

ապահովմանը՝ հնարավորություն տալու երեխաներին իրականացնել իրենց իրավունքները, 

մասնավորապես՝ դատական իշխանությունների առջև տեղի ունեցող ընտանեկան 

վարույթներում։ Կոնվենցիան դյուրին է դարձնում նրանց նյութական իրավունքների    

իրականացումը՝    ամրապնդելով    և    ստեղծելով    ընթացակարգային իրավունքներ,  որոնք  

կարող  են  իրականացվել  հենց  երեխաների  կամ  այլ  անձանց  ու մարմինների կողմից։ 

Շեշտը դրվում է երեխաների իրավունքների խթանման գաղափարի վրա, քանի որ «խթանում» 

բառն ավելի ընդգրկուն է, քան «պաշտպանությունը»։ 

Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի մոտեցումը հետևյալն է՝ 

Խորհրդարանական   վեհաժողովը   կոչ   է   արել   անդամ   պետություններին   հնարավոր 

առավելագույն չափով ապահովելու,   որ   երեխաների   լավագույն   շահերը   (որպես 

ինքնուրույն իրավատերեր (իրավունքի սուբյեկտներ) առաջնային ուշադրության 
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արժանանան երեխաների պաշտպանությանն ու զարգացմանը միտված ցանկացած 

հանրային կամ մասնավոր գործողության շրջանակներում։ Միջազգային չափանիշներին 

համապատասխան սահմանադրական  և  օրենսդրական  համակարգերը  թարմացնելու 

անհրաժեշտություից  ելնելով՝  Վեհաժողովը  կոչ  է  անում  երաշխավորել  երեխաների 

իրավունքների   պաշտպանության   և   խթանման       սահմանադրական   երաշխիքների 

տրամադրումը։  Այս գործընթացում երեխաներին անհրաժեշտ է վերաբերվել որպես 

ինքնուրույն իրավատերերի՝ երաշխավորելով, որ երեխայի լավագույն շահերը առաջնային 

ուշադրության կենտրոնում են և երեխաներին հնարավորություն ընձեռելով լսելի լինելու 

իրենց վրա ներգործող բոլոր որոշումների կայացման ժամանակ:  

Մեկ անգամ ևս կարևորում ենք սահմանադրության նախագծի մեջ վերոհիշյալ 4 

սկզբունքների ամրագրումը, այն է՝ 

 Խտրականության բացառումը (նախատեսված է նախագծի 29-րդ հոդվածով, որը 

վերնագրված է «Խտրականության արգելքը»), 

 Երեխայի լավագույն շահը (փորձ է արվել ներկայացնել նախագծի 36-րդ հոդվածի 2-

րդ կետով), 

 Կյանքի, գոյության և զարգացման իրավունք (մասամբ ընդգրկված է նախագծի 86-րդ 

հոդվածի 5-րդ կետում)  

 Հայացքների և ազատ արտահայտվելու իրավունքը (նախատեսված են նախագծի մի 

շարք հոդվածներում որպես մարդու իրավունքներ, օրինակ՝ 40-րդ, 41-րդ, 50-րդ և 

այլն): 

Փորձագիտական խումբը միևնույն ժամանակ գտնում է, որ նախագծի 35-րդ և 36-րդ 

հոդվածները կարիք ունեն խմբագրման և, հնարավորինս, ավելի հստակ ձևակերպումների, 

որոնք հնարավություն կտան երեխաներին ազատ իրականացնելու իրենց իրավունքները և 

ստանալու անհրաժեշտ պաշտպանության երաշխիքներ:    

Սահմանադրության նոր նախագծում 35-րդ հոդվածն ունի հետևյալ տեսքը.  

Հոդված 35. Ծնողների իրավունքները և պարտականությունները  

1. Ծնողներն իրավունք ունեն և պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների 

դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման և կրթության 

համար:  
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2. Ծնողական իրավունքներից զրկելը կամ դրանց սահմանափակումը կարող է կատարվել 

դատարանի որոշմամբ, օրենքով սահմանված դեպքերում՝ երեխայի խնամքին և առողջության 

սպառնացող էական վտանգի դեպքում:  

3. Չափահաս աշխատունակ անձինք պարտավոր են հոգ տանել իրենց անաշխատունակ և 

կարիքավոր ծնողների համար։ Մանրամասները սահմանվում են օրենքով 

Փորձագիտական խումբն՝ անդրադառնալով նախագծի 35-րդ հոդվածին, առաջարկում է. 

 Հոդվածը վերնագրել  Ծնողների (ծնողներին փոխարինող անձանց)  իրավունքները և 

պարտականությունները, 

 Հոդվածի առաջին կետում ներառել «կյանք, խնամք, ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր և 

սեռական»  բառերը, մեծացնելով ծնողների իրավունքների և պարտականությունների 

շրջանակը, 

 Տարանջատել «ծնողական իրավունքներից զրկմանը» ներկայացվող պահանջները 

«ծնողական իրավունքների սահմանափակումից»: 

Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում 35-րդ հոդվածը կունենա սույն տեսքը.  

Հոդված 35. Ծնողների (ծնողներին փոխարինող անձանց) իրավունքները և 

պարտականությունները  

1. Ծնողները (ծնողներին փոխարինող անձինք) իրավունք ունեն և պարտավոր են հոգ տանել 

իրենց երեխաների կյանքի, խնամքի, դաստիարակության, առողջության, կրթության, 

ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր և սեռական լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման և համար:  

2. Ծնողական իրավունքներից զրկելը կարող է կատարվել դատարանի որոշմամբ, օրենքով 

սահմանված դեպքերում՝ երեխայի կյանքին, խնամքին, դաստիարակությանը,  

առողջությանը, կրթությանը,  ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր և սեռական լիարժեք ու 

ներդաշնակ զարգացմանը սպառնացող էական վտանգի դեպքում:  

3. Ծնողական իրավունքների սահմանափակումն իրականացվում է օրենքով սահմանված 

կարգով ու դեպքերում՝ երեխայի լավագույն շահից ելնելով: 
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4. Չափահաս աշխատունակ անձինք պարտավոր են օրենքով սահմանված կարգով հոգ 

տանել իրենց անաշխատունակ ծնողների համար: 

Հիմնավորում 

35-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունում ավելացվել է կյանքի, խնամքի, 

ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր և սեռական բառերը: «Դաստիարակություն» բառից «խնամք» 

բառի ավելացումը պայմանավորված է նրանով, որ ծնողներն իրականացնում են ոչ միայն 

դաստիարակչական գործառույթ, այլ նաև խնամք, ինչպես նաև նրանով, որ 

դաստիարակության և խնամքի իրականացումը կիրառելի է երեխաների տարիքային 

տարբեր խմբերի նկատմամբ: 

Կարևորում ենք նաև երեխաների կյանքի մասին, ինչպես նաև երեխաների 

ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր, և սեռական լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման համար 

ծնողների հոգ տանելու պարտականությունը:  

Պետությունն առհասարակ պետք է երաշխավորի ծնողներին և ծնողներին 

փոխարինող անձանց` իրենց իրավունքների ազատ իրականացման ու պաշտպանության 

գործընթացներում: Ուստի մեկ անգամ ևս առաջարկում ենք նորից ներմուծել գործող 

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, այն է՝ «Պետությունը ապահովում է մարդու և 

քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը՝ 

միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան», որին 

առաջարկում ենք ավելացնել «երաշխավորում է» բառը:  

Ծնողական իրավունքներից զրկումը դատական կարգով իրականացնելը պարտադիր 

է, բայց ծնողական իրավունքների սահմանափակման համար օրենքով պետք է սահմանվեն 

ինչպես դատական, այնպես էլ արտադատական հնարավորություններ ու մեխանիզմներ: 

Հաշվի առնելով ոլորտի քաղաքականություններն ու ռազմավարությունը, մեր կարծիքով, 

ճիշտ կլինի  հնարավորություն ստեղծել ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների 

զարգացման համար և վերջիններիս, օրենքով սահմանված կարգով, վերապահել ծնողական 

իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում կիրառելու իրավասություն՝ ելնելով 

ստեղծված կոնկրետ իրավիճակից, հանգամանքներից և սահմանափակման 

հրատապությունից, մինչև դատարանի կողմից որոշում/վճիռ կայացնելը: Օրինակ, եթե 

երեխայի նկատմամբ կիրառվել է բռնություն միակ ծնողի կողմից և  հրատապ է 
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ժամանակավորապես ծնողի իրավունքի սահմանափակումը և երեխային որևէ մեկի կամ 

հաստատության խնամքին հանձնելը՝ երեխայի ժամանակավոր այլընտրանքային խնամքն 

ապահովելու նպատակով: Համանման իրավիճակ կարող է առկա լինել երեխային 

ճգնաժամային խնամատար ընտանիք տեղավորելիս: Ավելին, ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթներին 

համապատասխան նախատեսված են իրավիճակներ` երեխայի լավագույն շահերից  ելնելով, 

նրան ծնողից մեկուսացնելու և նրա ծնողի ծնողական իրավունքը սահմանափակելու 

վերաբերյալ: Հետևաբար, ծնողական իրավունքի սահմանափակումը պետք է կարգավորվի 

երկու տարբերակներով՝ դատական և արտադատական, ինչով և պայմանավորված է 

առաջարկվող փոփոխությունը` օրենքով սահմանված կարգով դրա իրականացումը: 

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել, որ Ընտանեկան օրենսգրքում դեռ կարող են 

սահմանվել միայն դատական կարգով ծնողների իրավունքների սահմանափակում, սակայն 

այն պահին, երբ ոլորտի քաղաքականություն մշակողները կառաջարկեն արտադատական 

մեխանիզմի կիրառումը, որը  կարող է լինել շատ կարճատև, օրինակ 72 ժամ կամ ոչ ավել, 

քան 7 օր, սահմանադրական փոփոխությունների կարիք չի լինի:  

Հոդվածի 3-րդ կետից հանվել է կարիքավոր բառը, որովհետև կարիքավորության 

սահման որոշելը հարաբերական է երկրի ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում:  

Փորձագիտական խումբը, հատկապես կարևորում է սահմանադրության նախագծի 

36-րդ հոդվածը, որը ներկայացված է ստորև. 

Հոդված 36. Երեխայի իրավունքները  

1. Երեխան իրավունք ունի ազատ արտահայտելու իր կարծիքը, որը երեխայի տարիքին և 

հասունության մակարդակին համապատասխան` հաշվի է առնվում նրան վերաբերող 

հարցերում:  

2. Երեխային վերաբերող հարցերում երեխայի շահերը պետք է առաջնահերթ ուշադրության 

արժանանան: 

3. Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի պահպանելու կանոնավոր անձնական 

փոխհարաբերություններ և անմիջական շփումներ իր ծնողների հետ` բացառությամբ այն 
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դեպքի, երբ դատարանի որոշմամբ դա հակասում է երեխայի շահերին: Մանրամասները 

սահմանվում են օրենքով: 

4. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները գտնվում են պետության 

պաշտպանության և հոգածության ներքո: 

Փորձագիտական խումբն առաջարկում է նախագծի 36-րդ հոդվածում կատարել 

էական փոփոխություններ, որոնք, հնարավորինս, կներառեն երեխայի իրավունքների 

միջազգայնորեն ճանաչված սկզբունքները, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանան նոր 

արժեհամակարգի և մշակույթի ձևավորման:  

Առաջարկությունների արդյունքում 36-րդ հոդվածը ունի այսպիսի տեսք. 

Հոդված 36. Երեխայի իրավունքները 

1.Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր, բարոյական և սոցիալական 

զարգացման համար անհրաժեշտ կենսամակարդակի իրավունք: 

2.Յուրաքանչյուր երեխա ունի, առանց ծնողների համաձայնության, իրավաբանական 

օգնություն և այլ խորհրդատվություն ստանալու իրավունք: 

3.Յուրաքանչյուր երեխա ունի ծնողների, ընտանիքի, համայնքի, հանրության, ինչպես նաև 

պետության բոլոր հանրային ինստիտուտների կողմից հարգալից վերաբերմունքի իրավունք:  

4.Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի ազատ արտահայտվելու և սեփական կարծիքը, 

ներկայացնելու իրավունք, որը երեխայի տարիքին և հասունության մակարդակին 

համապատասխան` հաշվի է առնվում նրան վերաբերող հարցերում:  

5.Երեխաների կյանքի վրա ազդեցություն ունեցող ցանկացած որոշում կայացնելիս, որոշում 

կայացնողները պարտավոր են առաջնորդվել երեխայի լավագույն շահերով (շահերից 

ելնելով): 

6.Յուրաքանչյուր երեխա  իրավունք ունի պահել  կանոնավոր հարաբերություններ և ունենալ 

անձնական շփումներ իր ծնողների հետ, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: 

Հիմնավորում 
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Սույն հոդվածի մեջ որոշ նոր դրույթներ ներառելը բխում է  Երեխաների 

իրավունքների Կոնվենցիայի պահանջներից, որը կարևորում է առանց ծնողների 

համաձայնության, երեխայի իրավաբանական և բժշկական խորհրդատվություն ստանալու 

իրավունքը:  

Առանց ծնողների համաձայնության իրավական օգնություն/խորհրդատվություն 

ստանալու երեխայի իրավունքն ակնհայտորեն կենսական է Կոնվենցիայով երաշխավորված 

շատ իրավունքների կիրարկման համար՝ ներառյալ որոշ իրավունքներ, որտեղ երեխայի 

շահերը տարբերվում են կամ կարող են նույնիսկ հակադրվել ծնողների շահերին (օրինակ՝ 

ընտանիքում և հաստատություններում երեխաների հանդեպ բռնության դեպքերում, 

ներառյալ սեռական չարաշահումը կամ շահագործումը, անվան կամ ազգության՝ երեխաների 

իրավունքների վերաբերյալ վիճաբանության դեպքում, ծնողներից բաժանման դեպքերը, 

ընտանիքի վերամիավորումը, ապօրինի փոխանցումը և առևանգումը, որդեգրումը, 

շահագործումն աշխատանքում, շահագործման այլ ձևերը և այլն):  

Նույնը վերաբերում է բժշկական խորհրդատվություն ստանալուն, օրինակ` այն 

դեպքերում, երբ երեխան ընտանիքի անդամների կամ այլ անձանց կողմից ենթարկվել է 

բռնությունների, կամ բժշկական ծառայություններ ընտրելու և առողջապահական  

ծառայություններից օգտվելու և բուժման որոշումներ կայացնելու վերաբերյալ և այլն: 

36-րդ հոդվածում ներառվել է յուրաքանչյուր երեխայի՝ իր նկատմամբ հարգալից 

վերաբերմունք ունենալու իրավունքը, որը բխում է Կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի 

պահանջներից:  Սույն իրավունքը բարձրացնելով սահմանադրական կարգավորման 

աստիճանի նպատակ ունենք կայուն ձևավորել երեխաների իրավունքների արժեհամակարգ 

և մշակույթ  ծնողների, ընտանիքի, համայնքի, հանրության, ինչպես նաև պետության բոլոր 

հանրային ինստիտուտների կողմից:   

Երեխայի լավագույն շահի առաջնայնությունը հանդիսանում է պետության պոզիտիվ 

պարտականություն և պայմանավորված է Մարդու իրավունքների Եվրոպական 

կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով ու այդ հոդվածի ներքո Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի ձևավորված դատական նախադեպով,  մասնավորապես՝ Եվրոպական 

դատարանի նախադեպից ակնհայտ է, որ երեխայի լավագույն շահի որոշումը պետք է 
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հիմնված լինի մասնագիտական վերլուծության ու լավագույն շահը որոշելու 

մասնագիտական թեստի հիման վրա: Պետությունը պարտավոր է այդ մասնագիտական 

վերլուծության արդյունքում ապահովել ողջամիտ ու իրավաչափ հավասարակշռություն 

երեխայի լավագույն շահի, երեխայի կենսաբանական ընտանիքի ու ծնողների իրավունքների 

միջև: Այդ բալանսի ապահովումը չպետք է հիմնված լինի զուտ վարչարարական ֆորմալ 

ընթացակարգերի վրա, քանի որ այդ դեպքում պետական մարմինների որոշումները, անկախ 

դրանից վարչական են, թե՝ դատական, կլինեն կամայական ու ոչ իրավաչափ՝ Կոնվենցիայի 

8-րդ հոդվածի տեսանկյունից: Բացի այդ, օրինակ` խնամատարության գործընթացի 

որոշումները պետք է կայացվեն ողջամիտ ժամկետներում, հակառակ դեպքում դրանք կլինեն 

ժամանակավրեպ ու չեն ծառայի իրենց նպատակին:  

Երեխայի ազատ արտահայտվելու և սեփական կարծիք ունենալու իրավունքը բխում է 

Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի պահանջից: Հոդվածի մեջ ներառվել է նոր նախադասություն, 

համաձայն որի «Երեխաների  կյանքի վրա ազդեցություն ունեցող ցանկացած որոշում 

կայացնելիս, որոշում կայացնողները պարտավոր են առաջնորդվել երեխայի լավագույն 

շահերով (շահերից ելնելով)»: Սույն լրացումը նպատակ ունի պարտավորություններ 

սահմանել որոշում կայացնողների համար, ոչ միայն լսելու երեխայի կարծիքը, այլ նաև 

առաջնորդվելու երեխայի լավագույն շահերով (Կոնվենցիայի 3-րդ հոդված):  

Սույն հոդվածի նախագծից հանվել է 4-րդ մասը և այն տեղափոխվել է 86-րդ հոդված, 

ներառելով պետության քաղաքականության նպատակների մեջ՝ լայնացնելով մոտեցման 

շրջանակները, այն է՝  «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ» փոխարինելով 

«կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներ» բառերով:  

Փորձագիտական խումբը բոլորի ուշադրությունը հրավիրում է նախագծի 37-րդ հոդված վրա, 

որը ներկայացվում է ստորև.  

Հոդված 37. Կրթության իրավունքը 

1. Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք: Պարտադիր կրթության ծրագրերը և 

տևողությունը սահմանվում են օրենքով: Պարտադիր կրթության նվազագույն տևողությունը 
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տասներկու տարի է: Պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ 

կրթությունն անվճար է:  

2. Յուրաքանչյուր ոք պետական ուսումնական հաստատություններում մրցութային 

հիմունքներով բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունք ունի: 

Անվճար բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու պայմաններն ու կարգը 

սահմանվում են օրենքով:  

3. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն օրենքով սահմանված շրջանակներում 

ունեն ինքնակառավարման իրավունք` ներառյալ ակադեմիական և հետազոտությունների 

ազատությունը: 

Առաջարկություն 

Առաջարկում ենք 37-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «Պարտադիր կրթության 

նվազագույն տևողությունը տասներկու տարի է» բառերը և այն թողնել օրենքի 

կարգավորմանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետության քաղաքականությունը 

կարող է հաճախակի փոփոխվել, իսկ սահմանադրության փոփոխությունը հնարավոր է 

միայն հանրաքվեի միջոցով, ուստի նպատակահարմար չէ նման դրույթի ներառումը 

սահմանադրության մեջ: 

Առաջարկում ենք հոդվածի 2-րդ կետից հանել «պետական» բառը, որի նպատակն է 

հնարավորություն ընձեռել բոլոր անձանց համար մրցութային կարգով ինչպես պետական, 

այնպես էլ ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում բարձրագույն և միջին-

մասնագիտական կրթություն ստանալ: 

Առաջարկում ենք 37-րդ հոդվածի 3-րդ կետը հանել ամբողջությամբ, հաշվի առնելով, 

որ այն կարող է կարգավորվել օրենքով:  

Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում 37-րդ հոդվածը կունենա հետևյալ 

տեսքը. 

 Հոդված 37. Կրթության իրավունքը  
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1. Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք: Պարտադիր կրթության ծրագրերը և 

տևողությունը սահմանվում են օրենքով: Պետական ուսումնական հաստատություններում 

միջնակարգ կրթությունն անվճար է:  

2. Յուրաքանչյուր ոք ուսումնական հաստատություններում մրցութային հիմունքներով 

բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու իրավունք ունի: Անվճար 

բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթություն ստանալու պայմաններն ու կարգը 

սահմանվում են օրենքով (Կրթության իրավունքի հիմնավորումները կցվում են առանձին 

փաստաթղթով):  

Առաջարկում ենք ուշադրություն դարձնել նաև սահմանադրության նախագծի 55-րդ 

հոդվածին, որը վերաբերում է աշխատանքային իրավունքներին: ՀՀ պարտադիր կրթության 

պահանջները և աշխատանքային իրավունքի նորմերը հակասության մեջ են գտնվում: 

Կոնվենցիայի 32-րդ հոդվածով սահմանվում է՝ «երեխաների այնպիսի աշխատանք 

կատարելուց պաշտպանվելու իրավունքը, որը կարող է խոչընդոտել երեխայի կրթությանը», 

ուստի առաջարկում ենք 55-րդ հոդված 4-րդ կետի առաջին պարբերությամբ սահմանել 

հետևյալ կերպ «Երեխաներին մշտական աշխատանքի ընդունելու կարգը և դեպքերը 

սահմանվում են օրենքով»:  

Հոդված 83. Սոցիալական ապահովությունը 

Առաջարկում ենք հոդվածը լրացնել «կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնվելու» բառերով:  

Սահմանադրությամբ պետք է երաշխիքներ նախատեսվեն կյանքի դժվարին իրավիճակում 

հայտնված երեխաների համար՝ օրինակ, փախստական, առանց քաղաքացիության մնացած, 

հաշմանդամություն ունեցող, ընտանիքում կոնֆլիկտների, դաժան վերաբերմունքի, 

բռնության, մարդկանց շահագործման կամ թրաֆիքինգի ենթարկված և այլն: 

 

Հոդված 86. Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները 

Առաջարկում ենք հոդվածը լրացնել 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերով, որոնք ներկայացված են 

ստորև 
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14)երեխաների իրավունքների ազատ իրացման և խախտված իրավունքների 

պաշտպանության խթանումը, 

15) երեխաների իրավունքների վերաբերյալ հանրային քաղաքականության ձևավորմանը, 

ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարմանը երեխաների մասնակցության խթանումը, 

16) կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության գործնական ու կայուն մեխանիզմների ստեղծումը:  

 

Մեր կարծիքով պետական քաղաքականության մեջ սահմանադրորեն ամրագրելով 

երեխաների իրավունքների ազատ իրացման և պաշտպանության խթանման գաղափարը, 

երեխաների մասնակցության իրավունքը, ինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակներում 

հայտնված երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործնական ու կայուն 

մեխանիզմների ստեղծման գաղափարը լիովին համընկնում է երեխաների իրավունքների 

սահմանադրականացման գաղափարախոսությանը: 

 

 


