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ՆԱԽԱԲԱՆ

«Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի գոր
ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով 
ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի վե րա բեր յալ» հե տա զո
տութ յան նպա տակն է ու սում նա սի րել Խ նա մա կա լութ յան և  հո
գա բար ձութ յան մար մին նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա
նիշ ներն ու օ տա րերկր յա լա վա գույն փոր ձը, և  հաշ վի առ նե լով 
տե ղա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը` ներ կա յաց նել ա ռա
ջար կութ յուն ներ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար
մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, 
ո րոնք պետք է միտ ված լի նեն նրանց գոր ծու նեութ յան արդ յու
նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը։

Հե տա զո տութ յունն ի րա կա նաց վել է ի րա վա հա մե մա տա կան մե
թո դա բա նութ յան հի ման վրա, ո րի շրջա նակ նե րում ՀՀ խնա մա
կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ 
լու ծում նե րը վեր լու ծութ յան են են թարկ վել մի ջազ գա յին չա փա
նիշ նե րի և  լա վա գույն փոր ձի հետ հա մադր ման ու հա մե մա
տութ յան արդ յուն քում:  Սույն վեր լու ծութ յան ըն թաց քում օգ տա
գործ վել է նաև օ րենսդ րա կան նոր մե րի վեր լու ծութ յան և  ի րա
վա կան գնա հատ ման մե թո դա բա նութ յու նը:  

Հե տա զո տութ յան  շրջա նակ նե րում ու սում նա սիր վել են Խ նա
մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի լիա զո րութ յուն
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նե րի և  գոր ծա ռույթ նե րի հետ կապ ված ի րա վա կան խնդիր նե
րը, Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի լիա զո
րութ յուն նե րը հա մայն քի ղե կա վա րին վե րա պա հե լու ի րա վա կան 
հիմ քը, Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի 
վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րը և սկզ բունք նե րը, մի
ջազ գա յին և  տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի վեր հա նած 
խնդիր նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են Խ նա մա կա լութ յան և  հո
գա բար ձութ յան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յա նը, ինչ պես նաև 
Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի
տու ցիո նալ լու ծում նե րի վե րա բեր յալ օ տա րերկր յա փոր ձը։

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի օ տա րերկ
րյա օ րենսդ րա կան փոր ձի ա ռա վել ման րա մասն ու սում նա սիր
ման նպա տա կով «Ի րա վուն քի ուժ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պութ յու նը հար ցում ներ է ուղ ղել ո րոշ երկր նե րի հա մա պա տաս
խան մար մին նե րին։ Ս տաց ված տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա 
ներ կա յաց վել են այդ երկր նե րում գոր ծող Խ նա մա կա լութ յան և  հո
գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գե րը։

Օ տա րերկր յա փոր ձի ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում վեր է 
հան վել Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի 
ձևա վոր ման ե րեք մո դել՝ պե տա կան կենտ րո նաց ված, տե ղա
կան ա պա կենտ րո նաց ված և  խա ռը։ 

Կա տար ված հե տա զո տութ յան վե րա բեր յալ կազ մա կերպ վել են 
քննար կում ներ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պութ յուն նե րի և  փաս տա բան նե րի հետ։

Հիմք ըն դու նե լով կա տար ված հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը, 
Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ի րա վա
կան կար գա վի ճա կի և ն րանց գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված 
ի րա վա կան խնդիր նե րը՝ ա ռա ջարկ վել է ի րա կա նաց նել ինս տի
տու ցիո նալ բա րե փո խում ներ։  Բա րե փո խում նե րի նպա տակն է 
բարձ րաց նել Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին
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նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը` միա ժա մա նակ 
հաս ցեագ րե լով նրանց ի րա վա կան կար գա վի ճա կի, ֆի նան սա
վոր ման, մաս նա գի տա կան հի մունք նե րով աշ խա տան քի հետ 
կապ ված խնդիր նե րը և  այլ  հար ցեր։ 

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա ա ռա ջարկ վել է 
Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի
տու ցիո նալ բա րե փոխ ման եր կու տար բե րակ, ո րոնց վե րա բեր
յալ ման րա մասն շա րադ րան քը ներ կա յաց ված է «Ա ռա ջար կութ
յուն ներ» բաժ նում։
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« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36րդ  հոդ
վա ծի 2րդ  մա սի 2րդ  կե տի հա մա ձայն՝ խնա մա կա լութ յան, հո
գա բար ձութ յան սահ մա նու մը, Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար
ձութ յան մար մին նե րին օ րեն քով վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ
յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը հան դի սա նում է հա մայն քի ղե կա վա
րին պե տութ յան կող մից պատ վի րակ ված լիա զո րութ յուն1։ Այլ 
կերպ ա սած՝ հա մայն քի ղե կա վար նե րը հան դի սա նում են Խ նա
մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի լիա զո րութ յուն
ներ ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ ներ։ Ընդ ո րում, Եր ևա նում այդ 
լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց նում են Եր ևան քա ղա քի վար
չա կան շրջան նե րի ղե կա վար նե րը։ 

1 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 07.05.2002 թ., 
հոդված 36(2), https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139806։ 

ՄԱՍ I

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=139806
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Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րին կից ըս
տեղծ վում է Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան հանձ նա ժո
ղով (այ սու հետ՝ հանձ նա ժո ղով), ո րը խորհր դակ ցա կան մար մին 
է և  գոր ծում է հա սա րա կա կան հի մունք նե րով:   Հանձ նա ժո ղո վի 
կազ մում կա րող են ընդգրկ վել 39 անձ:  Հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե
լու և  հանձ նա ժո ղո վի ան հա տա կան կազ մը հաս տա տե լու մա սին 
ո րո շու մը հա մայն քի ղե կա վա րի ներ կա յաց մամբ հաս տա տում է 
հա մայն քի ա վա գա նին:  Հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու և  հանձ նա
ժո ղո վի ան հա տա կան կազ մը հաս տա տե լու մա սին հա մայն քի 
ա վա գա նու ո րոշ մամբ սահ ման վում է նաև հանձ նա ժո ղո վի նա
խա գա հը, ո րը իր հեր թին հանձ նա ժո ղո վի կազ մից նշա նա կում է 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի տե ղա կալ և  քար տու ղար: 

 Հանձ նա ժո ղո վի կազ մում կա րող են ընդգրկ վել մարզ պե տա րան
նե րի (Եր ևա նում՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) աշ խա տա
կազ մի կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում նե րի, սո ցիա լա կան 
ա ջակ ցութ յան տա րած քա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րի (բա ժին
նե րի) աշ խա տող ներ, հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի 
հա մայն քա յին ծա ռա յող ներ, բու ժաշ խա տող ներ, հա մայն քի ման
կա վարժ ներ, հո գե բան ներ, սո ցիա լա կան աշ խա տան քի մաս նա
գետ ներ և  ի րա վա բան ներ, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (հա մա ձայ նութ յամբ)2:

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին ներն ի րենց 
գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում ղե կա վար վում են  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան  սահ մա նադ րութ յամբ,  Հա յաս տա նի  Հան
րա պե տութ յան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով,  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան ըն տա նե կան օ րենսգր քով, «Ե րե խա յի ի րա
վունք նե րի մա սին», « Սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մա սին», 
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին», «Եր ևան քա ղա քում 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին», « Քա ղա քա ցիա կան 

2 ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2016 թվա կա նի հու նի սի 2ի N 631Ն ո րո շո ւմ «Խ նա մա
կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի կա նո նադ րու թյու նը հաս տա տե լու 
և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյան 2011 թ. փե տր վա րի 24ի N 
164Ն ո րո շո ւմն ու ժը կո րց րած ճա նա չե լու մա սին», կետ 14. https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=106809:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106809
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106809
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կա ցութ յան ակ տե րի մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
օ րենք նե րով,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան մի ջազ գա յին պայ
մա նագ րե րով, ինչ պես նաև ի րենց կա նո նադ րութ յամբ: 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի խնդիր
ներն են` 

I. ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ քա ղա
քա ցի նե րի, ինչ պես նաև ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի և 
 շա հե րի պաշտ պա նութ յան ա պա հո վու մը.

II. ե րե խա յի՝ ըն տա նի քում ապ րե լու ու դաս տիա րակ վե լու 
ի րա վուն քի ա պա հո վու մը.

III. կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում գտնվող, այդ թվում` 
ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րի և  շա հե րի պաշտ պա նութ յան ա պա հո վու
մը, այդ թվում՝ նրանց հրա տապ օգ նութ յան, անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում նաև ան հա պաղ տե ղա վոր ման 
ա պա հո վու մը.

IV.  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րենք նե րով նա խա
տես ված այլ խնդիր ներ3:

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի լիա զո
րութ յուն նե րը սահ մա նող ա ռան ձին օ րենսդ րա կան ակտ առ կա 
չէ, և ն րանց լիա զո րութ յուն ներն ամ րագր ված են տար բեր ի րա
վա կան ակ տե րում, ինչ պի սիք են՝ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենս գիր քը, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ
յան օ րենս գիր քը, « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը, «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն
քը, « Սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը, « Քա ղա
քա ցիա կան կա ցութ յան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը։

3  Տե՛ս նույն տեղում, կետ 8։ 
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Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի գոր ծա
ռույթ նե րը թվարկ ված են ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2016 թվա կա նի  
հու նի սի 2ի N 631Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի III մա սում4։ Նշ ված 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
մար մին նե րի կա նո նադ րութ յամբ սահ ման ված է 31 գոր ծա ռույթ։ 

 Հարկ է նշել, որ նշված գոր ծա ռույթ նե րի ու սում նա սի րութ
յու նը ցույց է տա լիս, որ դրանք մե ծա մա սամբ հան դի սա
նում են ոչ թե գոր ծա ռույթ ներ, այլ լիա զո րութ յուն ներ։ Այս 
պնդման հա մար հիմք են հան դի սա նում գոր ծա ռույ թի և 
 լիա զո րութ յան տար բե րակ ման ու տա րան ջատ ման ի րա
վա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

 Մաս նա վո րա պես, գոր ծա ռույթ նե րը կոնկ րետ ինս տի տու տի, 
մարմ նի գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներն են, իսկ 
լիա զո րութ յուն նե րը՝ ի րա վունք նե րի և  պար տա կա նութ յուն նե րի 
հա մակ ցութ յու նը։  Գոր ծա ռույ թի և  լիա զո րութ յան միջև առ կա 
է օր գա նա կան կապ, քա նի որ գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց վում է 
լիա զո րութ յուն նե րի մի ջո ցով, ին չի արդ յուն քում ի րա կա նաց վում 
են տվյալ մարմ նի կամ ինս տի տու տի առջև դրված խնդիր նե րը։ 

 Գոր ծա ռույ թը ընդ հա նուր կա տե գո րիա է, իսկ լիա զո րութ յու նը՝ 
հա տուկ կա տե գո րիա։   Գոր ծա ռույ թը գոր ծու նեութ յան տե սակ, 
ո լորտ է, իսկ լիա զո րութ յու նը սահ մա նա փակ գոր ծո ղութ յուն է։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի կա նո նադ
րութ յամբ սահ ման ված գոր ծա ռույթ նե րից միայն մի քա նիսն են 
վե րոնշ յալ ի մաս տով «գոր ծա ռույթ», ինչ պես օ րի նակ՝ ե րե խա յի 
ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նութ յան ի րա կա նա ցու մը 
ծնող նե րի մահ վան, նրանց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկե լու, 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լու, ծնող նե րին ան
գոր ծու նակ ճա նա չե լու, ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յու նից կամ 
նրանց ի րա վունք նե րի և  շա հե րի պաշտ պա նութ յու նից ծնող նե

4 Տե՛ս նույն տեղում, կետ 9։
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րի խու սա փե լու (այդ թվում՝ դաս տիա րակ չա կան, բժշկա կան, 
սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան կամ նմա նա տիպ այլ կազ մա
կեր պութ յուն նե րից ի րենց ե րե խա նե րին վերց նե լուց ծնող նե րի 
հրա ժար վե լու դեպ քե րում), ինչ պես նաև ծնո ղա կան խնամ քի բա
ցա կա յութ յան այլ դեպ քե րում։  Մինչ դեռ, օ րի նակ, դա տա րա նում 
ե րե խա նե րի որ դեգր ման հաս տատ մա նը և  որ դեգր ման վե րաց
մա նը վե րա բե րող գոր ծե րի քննութ յա նը մաս նակ ցե լը, ծնո ղա կան 
սահ մա նա փակ ված ի րա վունք նե րով ծնող նե րին ե րե խա յի հետ 
շփու մը թույ լատ րե լը, գույ քի հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար
ման պայ մա նա գիր կնքե լը խնա մարկ յա լի ան շարժ և  ար ժե քա վոր 
շար ժա կան գույ քի մշտա կան կա ռա վար ման անհ րա ժեշ տութ յան 
դեպ քում և  այլն կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն ներ են, հան դի սա նում 
են լիա զո րութ յուն ներ, այլ ոչ թե գոր ծա ռույթ ներ։ 

Ընդ ո րում, ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2016 թվա կա նի  հու նի սի 2ի 
N 631Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի III մա սում նշված գոր ծա ռույթ
նե րի «լիա զո րութ յուն» հան դի սա նա լու փաս տը հա վաստ վում է 
հենց նույն փաս տաթղ թի 32րդ  կե տի ձևա կերպ մամբ, հա մա
ձայն ո րի՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին ներն 
«ի րա կա նաց նում են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րենք նե
րով ի րենց վե րա պահ ված այլ լիա զո րութ յուն ներ»։ 

 Գոր ծա ռույ թի ու լիա զո րութ յան տա րա նա ջատ ված վեր լու ծութ
յան ի րա վա կան կար ևո րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է օ րի նա կա
նութ յան սահ մա նադ րա կան սկզբուն քի են թադր յալ խախտ ման 
հան գա ման քով։ Այս պես, ՀՀ սահ մա նադ րութ յան 6րդ  հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ պե տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու 
միայն այն պի սի գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված 
են  Սահ մա նադ րութ յամբ կամ օ րենք նե րով։  Սա նշա նա կում է, 
որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը, ի դեմս հա մայն քի 
ղե կա վա րի, ո րը  տվյալ դեպ քում հան դի սա նում է Խ նա մա կա
լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին, չի կա րող ի րա կա նաց նել 
այն պի սի լիա զո րութ յուն ներ, ո րոնք սահ ման ված են են թաօ
րենսդ րա կան ակ տով։ 
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 Վե րոնշ յա լի հա մա տեքս տում ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2016 թվա
կա նի  հու նի սի 2ի N 631Ն ո րոշ ման վեր լու ծութ յու նը ցույց է 
տա լիս, որ դրա նում որ պես «գոր ծա ռույթ ներ» շա րադր ված լիա
զո րութ յուն նե րը հիմ նա կա նում կրկնում են Խ նա մա կա լութ յան 
և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րին վե րա պահ ված՝ տար բեր 
օ րենսդ րա կան ակ տե րում ամ րագր ված լիա զո րութ յուն նե րը։ 
 Սա կայն, դրա նում ամ րագ րած են նաև ո րոշ լիա զո րութ յուն ներ, 
ո րոնք որ ևէ օ րենսդ րա կան ակ տով նա խա տես ված չեն։  Մաս
նա վո րա պես, «քննար կում են ըն տա նի քի, կա նանց և  ե րե խա
նե րի, ինչ պես նաև հա մայն քում կա նանց ու տղա մարդ կանց 
հա վա սար ի րա վունք նե րի և  հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ առ կա հիմ նախն դիր նե րը», «քննութ յան են առ նում 
խնա մա կալ նե րի և  հո գա բար ձու նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ 
ան գոր ծութ յան մա սին դի մում ներն ու բո ղոք նե րը», «ըն դու
նում են ո րո շում ընտր ված ե րե խա յին խնա մա տար ըն տա նի քին 
հանձ նե լու մա սին» լիա զո րութ յուն նե րը սահ ման ված չեն օ րեն
քով։ Դ րանք ամ րագր ված են նշված են թաօ րենսդ րա կան ակ
տով, հետ ևա բար ՀՀ սահ մա նադ րութ յան 6րդ  հոդ վա ծի ու ժով 
չեն կա րող ի րա կա նաց վել Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ
յան մար մին նե րի կող մից։

 Հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել նաև, որ ե րե խա յին խնա
մա տար ըն տա նի քին հանձ նե լու մա սին ո րոշ ման լիա զո րութ յան 
ի րա կա նաց ման կար գը նա խա տես ված է ՀՀ  Կա ռա վա րութ
յան 2019 թվա կա նի հու նի սի 13ի N 751Ն ո րոշ մամբ5, մինչ
դեռ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի կա
նո նադ րութ յան մեջ6 հղում է կա տար ված ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 
ու ժը կորց րած 2008 թվա կա նի մա յի սի 8ի N 459Ն ո րոշ մա նը7։ 

Այս պի սով՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե

5 2019 թվականի հունիսի 13ի N 751Ն որոշումն այստեղ.
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=131790։ 
6 Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը այստեղ. 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106809։ 
7 2008 թվականի մայիսի 8ի N 459Ն որոշումը այստեղ. 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=44021։ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=131790
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106809
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=44021
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րի գոր ծա ռույթ նե րի և  լիա զո րութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա
վոր վա ծութ յան հա մա պար փակ ու սում նա սի րութ յան ու վեր լու
ծութ յան արդ յուն քում կա րող ենք կա տա րել հետև յալ եզ րա հան
գում նե րը. 

 ─ Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների
լիազորություններիիրավականկարգավորվածությու
նըչիկրումհամակարգվածբնույթ։

 ─ Խնամակալության և հոգաբարձության մարմիննե
րի լիազորությունները նախատեսված են տարբեր
օրենսդրական ակտերով, ինչպես նաև որոշ դեպ
քերում ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական
ակտերով, ինչը սահմանադրականության առումով
խնդրահարույցէՀՀսահմանադրության6րդհոդվա
ծինհամապատասխանությանառումով։

 ─ Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների
ենթաօրենսդրականակտերովնախատեսվածլիազո
րություններընախատեսվածենորպես«գործառույթ
ներ»,ինչըիրավականխառնաշփոթէառաջացնում։

 ─ Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների
իրավական կարգավիճակի, գործառույթների, լիազո
րություններիևնրանցգործունեությանհետկապված
այլհարցերիիրավականկարգավորումնավելինպա
տակահարմար է իրականացնել օրենքի մակարդա
կում՝հաշվիառնելովայդմարմիններիինստիտուցիո
նալկարևորությունըևնրանցկողմիցիրականացվող
լիազորություններիծավալըերեխաներիիրավունքնե
րի պաշտպանության ոլորտում, ինչպես նաև առկա
իրավակարգավորումների չհամակարգվածության և
հակասականությանվերացմանանհրաժեշտությունը։
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ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 Սույն հե տա զո տութ յու նը նպա տակ չու նի ա ռան ձին ու սում նա
սի րութ յան են թար կել Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
մար մին նե րի գոր ծու նեութ յու նը և  վեր հա նել առ կա խնդիր նե
րը, քա նի որ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին
նե րի գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված խնդիր ներն ար դեն իսկ 
ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա են դար ձել ինչ պես պե տա կան 
մար մին նե րի, այն պես էլ տե ղա կան ու մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յուն նե րի կող մից։  Հետ ևա բար, հե տա զո տութ յան այս 
մա սում պար զա պես հա կիրճ անդ րա դարձ կկա տար վի ար դեն 
իսկ վեր հան ված խնդիր նե րին՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել 
վեր լու ծութ յան ամ բող ջա կա նութ յու նը և  կա տար վե լիք ինս տի
տու ցիո նալ փո փո խութ յուն նե րին ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն
նե րը խարս խել նաև, ի թիվս այ լոց, առ կա խնդիր նե րի լուծ ման 
ու ղի նե րի վրա։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի գոր ծու
նեութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րը տեղ են գտել մաս նա վո

ՄԱՍ II
Մաս II
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րա պես ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի՝ Խ նա մա կա
լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի և խ նա մա կա լութ
յան և  հո գա բար ձութ յան հանձ նա ժո ղով նե րի վե րա բեր յալ 2017  
թվա կա նի ար տա հերթ հրա պա րա կա յին զե կույ ցում8, «Թ րանս
փա րեն սի ին թեր նեշնլ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
 հրա պա րակ ած « Կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի գնա հա տում  ա ռանց 
ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան 
ո լոր տում» վեր տա ռութ յամբ զե կույ ցում9, « Սեյվ դը  Չիլդ րեն» 
կազ մա կեր պութ յան  հրա պա րակ ած «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի 
ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն.  Հա յաս տան» զե կույ ցում10,  Հա յաս
տա նի  Հան րա պե տութ յու նում ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յան 20132016 թթ.  ռազ մա վա րա կան ծրագ րում11։

 Վե րոնշ յալ փաս տաթղ թե րում տեղ են գտել հետև յալ հիմ նա կան 
խնդիր նե րը. 

1)	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	 և	 	հո	գա	բար	ձութ	յան	 մար	մին
նե	րի	աշ	խա	տա	կազ	մի	ցածր	մո	տի	վաց	վա	ծութ	յուն.

 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի զե կույ ցի հա մա ձայն՝ Խ նա
մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի աշ խա տա կից
նե րի ոչ բա վա րար մո տի վաց վա ծութ յան պատ ճառ է այդ մար
մին նե րի գոր ծու նեութ յան ի րա կա նա ցու մը կա մա վո րութ յան 
սկզբուն քով։  Սա էա կա նո րեն խո չըն դո տում է այդ կա ռույց նե րի 
ար հես տա վարժ և  մո տի վաց ված գոր ծու նեութ յա նը։ Խնդ րին 
նպաս տում է նաև այն, որ այդ կա ռույց նե րի ան դամ նե րը, զբաղ
ված լի նե լով ի րենց հիմ նա կան աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ

8 ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ Խնամակալության և հոգաբարձության մար
մինների և խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների վերաբերյալ 
2017 թվականի արտահերթ հրապարակային զեկույց.
https://www.ombuds.am/images/files/615b7bff7bdaac165eeb767625c6adf1.pdf։
9 «Կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում» վերտառությամբ զեկույցը այստեղ. https://transparency.
am/files/publications/15211184930407348.pdf։ 
10 «Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծություն. Հայաստան» զեկույցը այստեղ. 
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/bookarm.pdf։
11 Հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 2012 թ. դեկտեմբերի 27ի N 1694Ն որոշմամբ, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=94050։

https://www.ombuds.am/images/files/615b7bff7bdaac165eeb767625c6adf1.pdf
https://transparency.am/files/publications/1521118493-0-407348.pdf
https://transparency.am/files/publications/1521118493-0-407348.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=94050
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յամբ, լիար ժեք ներգ րավ վա ծութ յուն չու նեն Խ նա մա կա լութ յան 
և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց
մա նը, իսկ եր բեմն էլ ըն կա լում են այն որ պես ա վե լորդ ծան րա
բեռն վա ծութ յուն12։

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ան
դամ նե րի ոչ ար հես տա վարժ գոր ծու նեութ յան մա սին նշված է 
նաև «Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեշնլ» ՀԿ հրա պա րա կած « Կո
ռուպ ցիոն ռիս կե րի գնա հա տում  ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի 
մնա ցած ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում» վեր տա
ռութ յամբ զե կույ ցում, ո րը մաս նա վո րա պես փաս տում է, որ 
ու սում նա սիր ված պրակ տի կա յում ոչ բո լոր դեպ քե րում է ի րա
կա նաց վում խնա մա կա լի կամ հո գա բար ձո ւի թեկ նա ծու ան ձի 
պատ շաճ ու սում նա սի րութ յուն, ե րե խա յի և խ նա մա կա լի կամ 
հո գա բար ձո ւի հա մադ րե լիութ յան գնա հա տում, ե րե խա յի լա
վա գույն շա հե րի գնա հա տում և  ա պա հո վում: Այս պա րա գա յում 
չեն բա ցառ վում դեպ քեր, նե րառ յալ նաև կո ռուպ ցիոն պայ մա
նա վոր վա ծութ յուն նե րի արդ յունք հան դի սա ցող, երբ ե րե խա յի 
խնա մա կալ կամ հո գա բար ձու նշա նակ վի նյու թա կան շահ հե
տապն դող անձ13:  

Ըստ « Սեյվ դը  Չիլդ րեն» կազ մա կեր պութ յան կող մից հրա պա
րա կած «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն. 
 Հա յաս տան» զե կույ ցի՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
հանձ նա ժո ղով նե րը հան դի սա նում են ե րե խա յի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան ա մե նա թույլ օ ղա կը, ո րոնց գոր ծու նեութ յու նը 
կրում է ձևա կան բնույթ14:

12 Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի և խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան հա նձ նա ժո ղով նե րի վե րա բե րյալ 2017 թվա կա նի ար տա հե րթ հրա պա րա
կային զե կույ ցը այս տեղ. 
https://www.ombuds.am/images/files/615b7bff7bdaac165eeb767625c6adf1.pdf:
13 « Կո ռո ւպ ցի ոն ռիս կե րի գնա հա տո ւմ ա ռա նց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա
նե րի պա շտ պա նու թյան ո լոր տու մ» վեր տա ռու թյա մբ զե կույ ցը այս տեղ. 
https://transparency.am/files/publications/15211184930407348.pdf:
14 Սեյվ դը Չիլդրեն, Երեխայի իրավունքների իրավիճակի վերլուծություն. 
Հայաստան, Երևան 2015, էջ 25 https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.
savethechildren.net/files/library/bookarm.pdf։  

https://www.ombuds.am/images/files/615b7bff7bdaac165eeb767625c6adf1.pdf
https://transparency.am/files/publications/1521118493-0-407348.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/book-arm.pdf
https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/book-arm.pdf
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2)	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	և		հո	գա	բար	ձութ	յան	մար	մին	նե
րի		գոր	ծու	նեութ	յան	թե	րութ	յուն	նե	րի	վեր	հան	ման	
և	դ	րա	հա	մար	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	են	թար	կե
լու	մե	խա	նիզ	մի	հստա	կե	ցում.	

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րը թե րա նում 
են ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման հար ցում։ 
 Մաս նա վո րա պես, դրանք պատ շաճ կեր պով չեն գնա հա տում 
ե րե խա յի և ն րա ըն տա նի քի կա րիք նե րը։  Սա իր հեր թին հա ճախ 
հան գեց նում է նրան, որ եզ րա կա ցութ յուն նե րը գրվում են ըն դա
մե նը մեկ տնա յին այ ցե լութ յու նից հե տո։ Դ րա նից բա ցի՝ տնայ
ցե րի ժա մա նակ (երբ դրա կա րի քը լի նում է), որ պես կա նոն, 
չեն ընդգրկ վում մաս նա գետ ներ (օ րի նակ՝ հո գե բան)։ Այս պի սի 
պրակ տի կան իր հեր թին հան գեց նում է նրան, որ նշված եզ րա
կա ցութ յուն նե րը չու նեն օբ յեկ տի վութ յուն։ Դ րանք ըն դա մե նը 
հիմն վում են սուբ յեկ տիվ գնա հա տա կան նե րի վրա։ Այս պի սի 
պայ ման նե րում առ կա է ԽՀՄ/ԽՀՀ գոր ծու նեութ յան վե րահս կո
ղութ յան, ինչ պես նաև ան դամ նե րին պա տաս խա նատ վութ յան 
են թար կե լու մե խա նիզմ նե րի ան լիար ժե քութ յուն, ին չը գործ նա
կա նում հան գեց նում է ան պա տաս խա նա տու ո րո շում նե րի կա
յաց ման և  ար հես տա վար ժութ յան պա կա սի15։

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի կող մից 
սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րին չհետ ևե լու դեպ քում կա նո նա
կար գե րի բա ցա կա յութ յան խնդի րը տեղ է գտել նաև « Հա յաս
տա նում ե րե խա նե րի խնամ քի և  պաշտ պա նութ յան հա մա կար
գի բա րե փո խում նե րի մշտա դի տար կում, գնա հա տում և  վեր
հան ված խնդիր նե րին ար ձա գան քում. մաս նակ ցա յին գնա հատ
ման հաշ վետ վութ յուն» վեր տա ռութ յամբ զե կույ ցում16։

15 Տե՛ս ՄԻՊ զեկույցը, էջ 16։
16 Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփո
խումների մշտադիտարկում, գնահատում և վերհանված խնդիրներին արձագանքում. 
մասնակցային գնահատման հաշվետվություն, 2018, էջ 31
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr18268ar։

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-18-268-ar
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3)	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	և		հո	գա	բար	ձութ	յան	մար	մին
նե	րի	 աշ	խա	տա	կազ	մի	 ար	հես	տա	վար	ժութ	յան	
պա	կաս.	

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ան դամ նե
րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը չու նի հա մա պա տաս խան մաս նա
գի տա կան ո րա կա վո րում,  բա վա րար փորձ, նրանք չեն անց նում 
հա մա պա տաս խան պար բե րա կան վե րա պատ րաս տում ներ ինչ
պես ի րա վա կան, այն պես էլ սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման ո լորտ նե րում։ Այս մար մին նե րի ան դամ նե րից շա
տե րը մաս նա գի տաց ված չեն տվյալ ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լե լու, մինչև ան գամ պա հանջ վող եզ րա կա ցութ յուն ներ 
կազ մե լու հար ցում։ Նշ վա ծը, մաս նա վո րա պես, խնդրա հա րույց է 
այն ա ռու մով, որ այս կա ռույց նե րի գոր ծու նեութ յու նը սեր տո րեն 
կապ ված է ե րե խա նե րի սո ցիալհո գե բա նա կան և  ա ռող ջա կան 
բա րօ րութ յան հետ։  Սա իր հեր թին են թադ րում է հո գե բա նա
կան գի տե լիք ներ և  հա ղոր դակ ցա կան հմտութ յուն նե րի բարձր 
մա կար դակ ու նե ցող մաս նա գետ նե րի առ կա յութ յուն։  Միև նույն 
ժա մա նակ հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րի մե ծա մաս նութ յու նը 
հատ կա պես մար զե րում լիար ժեք ի րա զեկ ված չէ ե րե խա նե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ նե րից17։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ան դամ
նե րի մեծ մա սի պատ շաճ վե րա պատ րաստ ման և  ի րենց դե րե
րի ու պար տա կա նութ յուն նե րի կողմ նո րոշ ման բա ցա կա յութ յան 
հան գա ման քը տեղ է գտել նաև « Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի 
խնամ քի և  պաշտ պա նութ յան հա մա կար գի բա րե փո խում նե
րի մշտա դի տար կում, գնա հա տում և  վեր հան ված խնդիր նե րին 
ար ձա գան քում. մաս նակ ցա յին գնա հատ ման հաշ վետ վութ յուն» 
վեր տա ռութ յամբ զե կույ ցում18։

17 Տե՛ս ՄԻՊ զեկույցը, էջ 16։
18 Հայաս տա նո ւմ ե րե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հա մա կար գի բա րե փո
խո ւմ նե րի մշ տա դի տար կո ւմ, գնա հա տո ւմ և վեր հան ված խն դիր նե րին ար ձա գան քո ւմ. 
մաս նակ ցային գնա հատ ման հաշ վետ վու թյո ւն, 2018, էջ 31
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr18268ar:

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-18-268-ar
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« Գոր ծըն կե րութ յուն հա նուն բաց հա սա րա կութ յան» նա խա ձեռ
նութ յան՝ ՄԱԿի ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեին 2012 թ.ին 
ներ կա յաց րած այ լընտ րան քա յին զե կույ ցով ար ձա նագր վել է, 
որ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան հանձ նա ժո ղով նե րի 
կող մից կա յաց վող ո րո շում նե րի մեծ մա սը կա յաց վում է լա վա
գույն դեպ քում ե րե խա յին կամ ծնո ղին մեկ ան գամ տես նե լուց 
հե տո` ա ռանց որ ևէ խոր քա յին ու սում նա սի րութ յան և  հե տա գա 
հսկո ղա կան աշ խա տան քի կա տար ման19: 

ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2012 թ.  դեկ տեմ բե րի 27ի N 1694Ն ո րոշ
մամբ հաս տատ ված « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում ե րե
խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան  2013 2016 թթ. ռազ մա
վա րա կան ծրագ րում» ար ձա նագր վել է, որ Խ նա մա կա լութ յան և 
 հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յուն 
ծա վա լե լու ա ռու մով առ կա է օ րենսդ րա կան հստա կեց ման անհ
րա ժեշ տութ յուն, հատ կա պես խնա մա կա լութ յան և  հո գա բար
ձութ յան ինս տի տու տի կար գա վոր ման, ինչ պես նաև խնա մա
կալ նե րի և  հո գա բար ձու նե րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա
ծութ յան և  վեր ջին նե րիս գոր ծու նեութ յան թա փան ցի կութ յան 
ա պա հով ման ա ռու մով։ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
հանձ նա ժո ղով նե րը հա տուկ ի րա վա կան գի տե լիք նե րի և հըմ
տութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով հա ճախ չեն կա րո
ղա նում դա տա րա նում պատ շաճ կեր պով պաշտ պա նել ի րենց 
հա մայն քի բնա կիչ նե րի ի րա վունք ներն ու շա հե րը20։

4)	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	 և	 	հո	գա	բար	ձութ	յան	 մար	մին
նե	րի	գոր	ծու	նեութ	յան	մե	թո	դա	բա	նութ	յան	բա	ցա
կա	յութ	յուն.

Այս մար մին նե րի գոր ծու նեութ յու նը չու նի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա
կա նաց ման մե թո դա բա նութ յուն, չկան մշակ ված ըն թա ցա կար
գեր։  Բա ցա կա յում են աշ խա տան քի պլա նա վոր ման և  հե տա զո

19 «Գոր ծըն կե րու թյո ւն հա նո ւն բաց հա սա րա կու թյա ն» նա խա ձեռ նու թյա ն՝ ՄԱԿի 
ե րե խայի ի րա վո ւնք նե րի կո մի տե ին 2012 թ.ին ներ կայաց րած այ լը նտ րան քային զե
կույց, էջ 3http://osf.am/wpcontent/uploads/2013/11/CRC_Armenia_Final.compressed.pdf:
20 ՀՀ Կառավարության 2012 թ. դեկտեմբերի 27ի N 1694Ն որոշում, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=94050։

http://osf.am/wp-content/uploads/2013/11/CRC_Armenia_Final.compressed.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=94050
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տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշտ գոր ծիք
ներ, ե րե խա նե րի ուղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գեր և  այլն։  Բա ցի 
դրա նից՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րը 
չու նեն մշակ ված աշ խա տան քա յին կա նո նա կար գեր, դեպ քե րի 
հայտ նա բեր ման հա մա կարգ։  Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար
ձութ յան մար մին նե րի մե թո դա բա նա կան ու ղե ցույ ցը դեպ քե րի 
վար ման հա մար արդ յու նա վետ չէ։ Արդ յուն քում տու ժում են ինչ
պես գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը, ի րա վի ճակ նե րին ար ձա
գան քե լու օ պե րա տի վութ յու նը, դեպ քե րի վար ման ճշտա պա հութ
յու նը և  օբ յեկ տի վութ յու նը, այն պես էլ ո րո շում նե րի ստուգ ման վի
ճա կը և  կար ճա ժամ կետ ու եր կա րա ժամ կետ գնա հա տու մը21։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան հանձ նա ժո ղով նե րը 
պա տաս խա նա տու են ե րե խա նե րին նա խա պատ րաս տե լու, 
ա ջակ ցե լու և  խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րե լու հա մար մինչև 
խնա մա կա լութ յան պաշ տո նա կան նշա նա կու մը, սա կայն ի րա
կա նում դա չի կա տար վում, քա նի որ չկան ման րա մասն ըն թա
ցա կար գեր, թե ինչ պես պետք է հա մա պա տաս խա նեց նել ե րե
խա նե րին և խ նա մա կալ նե րին, ինչ պես պար զել, թե որ մեր ձա
վոր ազ գա կանն է ա ռա վել հա մա պա տաս խա նում խնա մա կա լի 
դե րում, և  թե ինչ պես ա ռա վե լա գույնս հաշ վի առ նել ե րե խա յի 
շա հե րը: Հ նա րա վոր խնա մա կալ նե րին միայն ո րո շա կի խորհըր
դատ վութ յուն է տրա մադր վում խնա մա կա լութ յու նը գրան ցե լու 
հա մար պա հանջ վող փաս տաթղ թե րի պատ րաստ ման հա մար: 
Չ կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման չա փա նիշ ներ՝ խթա նե լու 
ֆոր մալ խնա մա կա լութ յան ո րակ յալ տրա մադ րու մը22:

5)	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	 և	 	հո	գա	բար	ձութ	յան	 մար	մին
նե	րի	աշ	խա	տան	քի	պատ	շաճ	կազ	մա	կերպ	ման	հա
մար	առ	կա	են	լուրջ	տեխ	նի	կա	կան	խո	չըն	դոտ	ներ.

Մաս նա վո րա պես, ըստ ՄԻՊ զե կույ ցի՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո

21 Տե՛ս ՄԻՊ զեկույցը, էջ 1 7,  20։
22 Հայաս տա նո ւմ ե րե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հա մա կար գի բա րե փո
խու մ նե րի մշ տա դի տար կո ւմ, գնա հա տո ւմ և վեր հան ված խն դիր նե րին ար ձա գան քո ւմ. 
մաս նակ ցային գնա հատ ման հաշ վետ վու թյո ւն, 2018, էջ 53 
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr18268ar:
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գա բար ձութ յան մար մին նե րը չու նեն ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ա ռանձ նաց ված տա րածք կամ սեն յակ, 
տեխ նի կա կան զին վա ծութ յուն, փաս տաթղ թա վա րութ յան և  ար
խի վաց ման հա մար անհ րա ժեշտ հնա րա վո րութ յուն ներ։ Դ րա նից 
բա ցի՝ առ կա չէ օ պե րա տիվ ար ձա գան քե լու որ ևէ հնա րա վո րութ
յուն (փո խադ րա մի ջոց ներ, ան դամ ներ, ո րոնք ներգ րավ ված չեն 
այլ աշ խա տան քում), իսկ մար զա յին հա մայնք նե րում առ կա են 
գյու ղից գյուղ տե ղա շարժ վե լու բար դութ յուն ներ և  այլն23։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի գոր ծա
ռույթ նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման հա մար հա մա պա տաս խան 
ռե սուրս նե րի բա ցա կա յութ յունն ար ձա նագր վել է նաև ՀՀ  Կա ռա
վա րութ յան 2012 թ.  դեկ տեմ բե րի 27ի N 1694Ն ո րոշ մամբ24։

6)	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	 և	 	հո	գա	բար	ձութ	յան	 մար	մին
նե	րի	 կա	ռուց	ված	քի	 ան	հա	մա	պա	տաս	խա	նութ	յու
նը	նրանց	գոր	ծա	ռույթ	նե	րին.

Ըստ ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2012 թ.  դեկ տեմ բե րի 27ի N 1694Ն 
ո րոշ ման՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե
րը, այդ թվում` դրանց ա ռըն թեր ձևա վոր վող խնա մա կա լութ
յան և  հո գա բար ձութ յան հանձ նա ժո ղով նե րը կազմ ված են հա
սա րա կա կան հի մունք նե րով աշ խա տող 58 ան ձան ցից, ո րոնց 
հա մար այդ աշ խա տան քը հիմ նա կան բնույթ չի կրում: Խ նա
մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան հանձ նա ժո ղով նե րի աշ խա
տան քի բնույ թը ար դա րաց վում է միայն ո րո շում ներ կա յաց նե լու 
կո լե գիա լութ յան տե սանկ յու նից, սա կայն սո ցիա լա կան ծա ռա
յութ յուն ներ մա տու ցե լու ո րա կի և խն դիր նե րի բո վան դա կա
յին լուծ ման տե սանկ յու նից նման կա ռուց ված քը խիստ ան հա
մա պա տաս խան է սահ ման ված գոր ծա ռույթ նե րին, քա նի որ 
ո րո շում նե րի մեծ մա սը կա յաց վում է` ա ռանց կյան քի դժվա
րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խա յի կամ նրա ըն տա նի քի 

23 Տե՛ս ՄԻՊ զեկույցը, էջ 21։
24 ՀՀ Կառավարության 2012 թ. դեկտեմբերի 27ի N 1694Ն որոշում, 
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հիմ նախն դիր նե րի խոր քա յին ու սում նա սի րութ յան և  հե տա գա 
հետևո ղա կան աշ խա տան քի25։

7)	 Գեն	դե	րային	զգայու	նու	թյան	բա	ցա	կայու	թյո	ւն.

Խ նա մա կա լու թան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին դի
մե լու կա նա նց փոր ձա ռու թյու նը 

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին դի մե լու 
կա նա նց փոր ձա ռու թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով «Ի րա
վո ւն քի ուժ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյո ւնն ան ցկաց րել 
է խոր քային հար ցազ րույց ներ տա սը կա նա նց հե տ՝ նա խա պես 
կա զմ ված հար ցա թեր թի կի հի ման վրա: Հար ցազ րույց նե րը միտ
ված են ե ղել պար զե լու գեն դե րային զգայու նու թյու նը և դրա հետ 
կապ ված խն դիր նե րը, մաս նա վո րա պես, թե արդյո ՞ք Խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը տար բե րակ ված մո տե
ցո ւմ են ցու ցա բե րո ւմ կա նա նց և տղա մա րդ կա նց նկատ մա մբ,  
արդյո ՞ք ԽՀՄ ան դամ նե րն այն պի սի հար ցեր են տվել, ո րո նք կա
րող է դի տա րկ վել գեն դե րային խտ րա կա նու թյո ւն և այլն:

 Հար ցազ րույց նե րի ար դյո ւն քո ւմ վեր են հան վել հետ ևյալ հիմ նա
կան խն դիր նե րը, ո րո նց բախ վել են կա նայք Խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի հետ առնչ վե լիս.

1. ԿնոջսեռովպայմանավորվածհարցադրումներԽնա
մակալության և հոգաբարձության մարմինների ան
դամների կողմից, որոնք ունեցել են «մեղադրական»
բնույթ(օրինակ՝«կարո՞ղէպատասխանելեսամուս
նուդ,այդպատճառովքեզտանիցդուրսենհանել»):

2. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների
անդամներըդիմումումներկայացվածհարցիքննարկ
մանև դրահետկապված հարցերտալուփոխարեն
հայտնում են կարծիքներ կնոջ, նրա բարոյականու

25 ՀՀ Կառավարության 2012 թ. դեկտեմբերի 27ի N 1694Ն որոշում,
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թյանմասին,որոնքհիմնվածենիրենցսեփականսու
բյեկտիվ ընկալումների ու գենդերային կարծրատի
պերի վրաևկարողեն հոգեճնշողազդեցություն ու
նենալկնոջվրա(օրինակ՝«եթեհեռացելէամուսնուց,
ուրեմննրակյանքումայլտղամարդկա»,«այսամենի
պատճառը հեռախոսն է, և կինը չպետք է հեռախոս
ունենա»ևայլն):

3. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները
ցուցաբերել են տարբերակված և կողմնակալ մոտե
ցում՝ որոշում կայացնելով հօգուտտղամարդու, ինչը
պայմանավորված է տեղական ինքնակառավարման
մարմիններում,ոստիկանությունումտղամարդուկամ
նրաընտանիքիանդամներիունեցածազգակցական,
միջանձնայինկամայլկապերով:

4. ՏղամարդուբնակությանվայրիԽնամակալությանև
հոգաբարձության մարմինները հիմնականումտնայց
կատարումենմիայնտղամարդուտուն,մինչդեռկնոջ
բնակությանվայրչենայցելում:

5. Մի շարք դեպքերում միևնույն հարցի հետ կապված
կանայքառնչվումենտարբերԽնամակալությանևհո
գաբարձության մարմինների (ամուսնու բնակության
վայրի,իրենցբնակությանվայրի)հետմինչդատական
փուլումևդատականփուլում,ևհամեմատելովդրանց
աշխատանքը՝գնահատումենամուսնուբնակության
վայրիԽնամակալությանևհոգաբարձությանմարմնի
աշխատանքըբացասականևկողմնակալ:

6. Համեմատականգնահատականներտալիս,իտարբե
րություն մարզային/գյուղական Խնամակալության և
հոգաբարձությանմարմինների,կանայքնշումենԵրե
վանքաղաքումգործողԽնամակալությանևհոգաբար
ձությանմարմինների(օրինակ՝ՆորՆորքիխնամակա
լությանևհոգաբարձությանմարմինը)աշխատանքից
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գոհունակությանմասին՝դապատճառաբանելովվեր
ջիններիսանկախուտղամարդուանձնականևայլկա
պերիազդեցությունիցզերծգործունեությամբ:

7. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները
ընտանեկան բռնության դեպքերում չեն ցուցաբերում
հատուկ մոտեցում քննվող հարցին, չունեն գիտե
լիքներ, հմտություն և փորձ ընտանեկան բռնության
ականատեսերեխաներիհետաշխատելուհամար,չեն
ներգրավումհոգեբան,հաշվիչիառնվումերեխայիլա
վագույնշահը:
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ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ 
ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ 
ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱՅԻՆ

 ─ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին
նե րի լիա զո րութ յուն նե րը հա մայն քի ղե կա վա րին 
վե րա պա հե լու ի րա վա կան հիմ քի սահ մա նադ րա
կա նութ յու նը

 Հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար
ձութ յան մարմ նի լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա
կան հիմ քը հան դի սա նում է « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36րդ  հոդ վա ծի 2րդ  մա սի 2րդ  կե տը, ո րի 
հա մա ձայն՝ խնամակալության, հոգաբարձության սահմա
նումը, Խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին

ՄԱՍ III
Մաս III
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օրենքովվերապահվածայլ լիազորություններիիրականացու
մըհանդիսանումէհամայնքիղեկավարինպետությանկողմից
պատվիրակվածլիազորություն։

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին պե տութ յան կող
մից պատ վի րակ ված լիա զո րութ յուն նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա
նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ սահ մա նադ րութ յան 186
րդ  հոդ վա ծի 2րդ  մա սը ամ րագ րել է, որ հա մայնք նե րի ՏԻՄե րին 
պե տութ յան կող մից պատ վի րակ ված լիա զո րութ յուն նե րը են թա
կա են պե տա կան բյու ջեից պար տա դիր ֆի նան սա վոր ման: Այս 
սահ մա նադ րա կան դրույթն ամ բող ջութ յամբ ի րաց ված չէ ինչ պես 
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում, այն պես 
էլ որ ևէ այլ օ րենսդ րա կան ակ տում։ 

Խն դիրն այն է, որ « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ 
օ րեն քը պե տութ յան կող մից հա մայնք նե րին պատ վի րակ ված 
լիա զո րութ յուն նե րի մա սով դրանց արդ յու նա վետ ի րաց մանն 
ուղղ ված օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք ներ չի սահ մա նել։ Այս պես, 
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10րդ 
 հոդ վա ծի 68րդ  մա սե րի հա մա ձայն` « Պե տա կան մար մին նե
րին վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը կա րող 
է օ րեն քով փո խանց վել հա մայն քի ղե կա վար նե րին` որ պես պե
տութ յան պատ վի րա կած լիա զո րութ յուն ներ:  Պե տութ յան պատ
վի րա կած լիա զո րութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան  Կա ռա վա րութ յան սահ մա նած կար գով:  Պե
տութ յան պատ վի րա կած լիա զո րութ յուն նե րը են թա կա են պե
տա կան բյու ջեից պար տա դիր ֆի նան սա վոր ման՝ պե տութ յան 
պատ վի րա կած լիա զո րութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր ման նպա տա
կով նա խա տես ված հատ կա ցում նե րի հաշ վին»:

Ի րա վա կան տե սանկ յու նից օ րեն քը պետք է նվա զա գույն ձևա
չա փով սահ մա նի լիա զո րութ յան պատ վի րակ ման շրջա նա կա
յին դրույթ նե րը, սա կայն որ ևէ սահ մա նում գոր ծող ՏԻՄ օ րեն
քում առ կա չէ:  Բա ցի դրա նից՝ պատ վի րակ ված լիա զո րութ յան 
ի րա կա նաց ման կար գե րի սահ մա նու մը վե րա պա հե լով ՀՀ  Կա
ռա վա րութ յա նը՝ նշված խնդի րը լու ծում չի ստա ցել, քա նի որ 



                                                                                                                                      28

 Կա ռա վա րութ յան կող մից չկա ըն դուն ված որ ևէ ո րո շում, ո րը 
կկրի շրջա նա կա յին կար գա վո րող բնույթ և կ սահ մա նի ընդ հա
նուր առ մամբ լիա զո րութ յան պատ վի րակ ման կար գը՝ ան կախ 
պատ վի րակ վող լիա զո րութ յան ո լոր տից և  տե սա կից:  Կա ռա վա
րութ յու նը յու րա քանչ յուր պատ վի րակ ված լիա զո րութ յան մա
սով ըն դու նում է ա ռան ձին ո րո շում ներ և  սահ մա նում այդ լիա
զո րութ յան ի րա կա նաց ման կար գը:  Թերևս սա էլ խնդրի լու ծում 
չի են թադ րում, քա նի որ օ րեն քով սահ ման ված մեկ տասն յա կից 
ա վե լի պատ վի րակ ված լիա զո րութ յուն ներ կան, ո րոնց  պատ վի
րակ ման մա սով ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան կող մից որ ևէ լիա զո րութ
յան պատ վի րակ ման կարգ սահ մա նող ո րո շում չի ըն դուն վել:

 Վե րոնշ յալ լիա զո րութ յուն նե րի շար քին են դաս վում նաև հա
մայն քի ղե կա վա րին պատ վի րակ ված Խ նա մա կա լութ յան և  հո
գա բար ձութ յան մար մին նե րին վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րը, 
ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար պե տութ յու նը որ ևէ ֆի նան սա վո
րում չի հատ կաց նում։ Այս ա ռու մով ի րա վա կի րառ պրակ տի կա
յում խախտ վում է ՀՀ սահ մա նադ րութ յամբ, ինչ պես նաև ՏԻՄ 
օ րեն քով սահ ման ված պատվիրակված լիազորությունների
պարտադիրֆինանսավորմանդրույթը26։

Պատ վի րակ ված լիա զո րութ յան պար տա դիր ֆի նան սա վոր ման 
վե րա բեր յալ նոր մը պե տա կան ֆի նան սա վոր ման բա ցա կա յութ
յան պայ ման նե րում փաս տա ցի չի կա տար վում։  Հետ ևա բար, 
հա մայն քի ղե կա վա րին Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
մար մին նե րին վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի պատ վի րակ
ման ի րա վա կան հիմ քը այն	քա	նով,	որ	քա	նով	չի	ա	պա	հո	վում	
դրանց	ի	րա	կա	նաց	ման	հա	մար	պար	տա	դիր	ֆի	նան	սա	կան	
հատ	կա	ցում	ներ	 տրա	մադ	րե	լու	 օ	րենսդ	րա	կան	 լիար	ժեք	
ե	րաշ	խիք	ներ, խնդրա հա րույց է ՀՀ սահ մա նադ րութ յան 186րդ 
 հոդ վա ծի 2րդ  մա սին հա մա պա տաս խա նութ յան տե սանկ յու նից։

26 ՀՀ սահ մա նադ րու թյո ւն 2015 թ. փո փո խու թյո ւն նե րով, հոդ ված 186, մաս 2. 
http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար
ման մա սի ն» ՀՀ օ րե նք, ըն դո ւն ված 07.05.2002 թ. 10րդ հոդ ված. https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?DocID=142377:

http://concourt.am/armenian/constitutions/index2015.htm
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142377
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=142377
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 ─ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին
նե րի լիա զո րութ յուն նե րը հա մայն քի ղե կա վա րին 
վե րա պա հե լու ի րա վա կան հիմ քի հա մա պա տաս
խա նութ յու նը  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ
րո պա կան խար տիա յի պա հանջ նե րին

 Հա մայն քի ղե կա վա րին Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ
յան մար մին նե րին տրված լիա զո րութ յուն նե րի պատ վի րա կու
մը ա ռանց հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե
րի ա պա հով ման անհ րա ժեշտ է գնա հա տել նաև ԵԽ  Տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի27 պա հանջ նե
րին հա մա պա տաս խա նութ յան տե սանկ յու նից։

Այս պես,  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար
տիա յի 9րդ  հոդ վա ծի 2րդ  մա սի հա մա ձայն՝ « Տե ղա կան ինք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը պետք 
է հա մա չափ լի նեն սահ մա նադ րութ յամբ կամ օ րեն քով տրված 
ի րենց լիա զո րութ յուն նե րին»։ 

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի  Բա
ցատ րա կան զե կույ ցի հա մա ձայն՝  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար
ման եվ րո պա կան խար տիա յի վե րոնշ յալ դրույ թում սահ ման
վող սկզբունքն այն է, որ տե ղա կան մար մին նե րի ֆի նան սա
կան ռե սուրս նե րը պետք է հա մա չափ լի նեն նրանց կող մից 
ի րա կա նաց վող խնդիր նե րին։  Դա հատ կա պես վե րա բե րում է 
տե ղա կան մար մին նե րի ի րա վա սութ յա նը հա տուկ վե րա պահ
ված գոր ծա ռույթ նե րին։  

 Վե րոնշ յա լի հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ հա մայն քի ղե կա
վա րին Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րին 
վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի պատ վի րա կու մը, ա ռանց 
հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի տրա մադր ման, 

27 Հայաս տա նը 2001 թվա կա նի մայի սի 11ին ստո րագ րել և 2002 թվա կա նի հո ւն վա
րի 25ին վա վե րաց րել է Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տի ան, ո րը 
Հայաս տա նի հա մար ու ժի մեջ է մտել 2002 թվա կա նի մայի սի 1ին:
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հան դի սա նում է  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան 
խար տիա յով սահ ման ված՝ ՏԻՄ լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա
նաց ման հա մար հա մա չափ ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ա պա
հով ման պա հան ջի խախ տում։  Հետ ևա բար,  Հա յաս տա նը  Տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի 9րդ 
 հոդ վա ծի 2րդ  մա սին հա մա պա տաս խան ստանձ նած իր մի
ջազ գա յին ի րա վա կան պար տա վո րութ յան կա տա րումն այդ մա
սով ձա խո ղել է։
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ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի վե րա բեր
յալ մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներն ու սկզբունք ներն ար տա ցոլ ված 
են մի շարք մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում։  Վեր ջին նե րիս ու
սում նա սի րութ յան հի ման վրա կա րե լի է մի ջազ գա յին չա փա նիշ
ներն ու սկզբունք նե րը պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել եր կու մա սի՝

1)  Մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներ և սկզ բունք ներ, ո րոնք 
վե րա բե րում են Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար
ձութ յան մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ աս պեկտ
նե րին.

 Մաս նա վո րա պես, այդ չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ սահ ման վում 
են Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մարմ նի ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կի, գոր ծու նեութ յան ի րա վա կան կար գա վոր ման, 
ֆի նան սա վոր ման և  ռե սուր սա յին ա պա հով ման սկզբունք նե րը։

 Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը պետք է սահ մա նի խնա մա
կա լութ յան հա մար պա տաս խա նա տու ան կախ մար մին։ Այդ 

ՄԱՍ IV
Մաս Iv
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մար մի նը պետք է հան դի սա նա ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան 
ազ գա յին հա մա կար գի ան բա ժա նե լի մա սը։ Խ նա մա կա լութ յան 
հա մար պա տաս խա նա տու մար մի նը պետք է լի նի ան կախ, օ րի
նակ, այն պե տա կան մար մին նե րից, ո րոնք ո րո շում են կա յաց
նում ե րե խա յի կա ցութ յան վի ճա կի կամ ե րե խա յի նկատ մամբ 
այ լընտ րան քա յին խնամք նշա նա կե լու մա սին։ Այն պետք է պա
տաս խա նա տու և  հաշ վե տու լի նի նշա նակ ված խնա մա կալ նե րի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար։ Խ նա մա կա լութ յան մարմ նի ման
դա տը և  գոր ծա ռույթ նե րը պետք է հստակ կեր պով սահ ման ված 
լի նեն ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ։

ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րը պետք է տրա մադ րեն բա վա րար 
մարդ կա յին և  ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ խնա մա կա լութ յան 
մարմ նին և  ա պա հո վեն կա յուն ֆի նան սա վո րու մը։  Բա վա րար 
բյու ջե պետք է հատ կաց վի խնա մա կա լութ յան ծա ռա յութ յուն նե
րի վե րահս կո ղութ յան և  արդ յու նա վետ մշտա դի տարկ ման, ինչ
պես նաև ըստ անհ րա ժեշ տութ յան վե րա պատ րաստ ման հետ 
կապ ված ծախ սե րի հա մար նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ դրանք 
ի րա կա նաց վում են այլ մար մին նե րի կող մից28։

2)  Մի ջազ գա յին չա փա նիշ ներ և սկզ բունք ներ, ո րոնք 
վե րա բե րում են Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար
ձութ յան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան հիմ քում 
ըն կած սկզբունք նե րին՝ ե րե խա յի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան և ն րա լա վա գույն շա հի ա պա
հով ման տե սանկ յու նից.

 Մաս նա վո րա պես, ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի՝ 2010 թվա կա
նի փետր վա րի 24ին ըն դու նած A/RES/64/142 բա նաձ ևով հաս
տատ ված Ե րե խա նե րի այ լընտ րան քա յին խնամ քի վե րա բեր յալ 

28 Ձեռ նա րկ. ծնո ղա կան խնամ քից զրկ ված ե րե խայի խնա մա կա լու թյու նը, Եվ րո պա
կան մի ու թյո ւն, ԵՄ Հիմ նա րար ի րա վո ւնք նե րի գոր ծա կա լու թյո ւն, էջ 40 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra2014guardianshipchildren_en.pdf:
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ու ղե ցույ ցի հա մա ձայն29. «101. Այն պի սի ի րա վի ճակ նե րում, երբ 
ե րե խան մնա ցել է ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի կամ ե րե խա յի 
ծնող ներն ու նակ չեն կա յաց նել ա մե նօր յա ո րո շում ներ ե րե խա յի 
լա վա գույն շա հից ել նե լով, և  ե րե խա յի այ լընտ րան քա յին խնամ քի 
մա սին ո րո շում է կա յաց վել ի րա վա սու վար չա կան մարմ նի կամ 
դա տա րա նի կող մից, նշա նակ ված ան ձը կամ ի րա վա սու կազ
մա կեր պութ յու նը պետք է ու նե նա ի րա վունք և  պար տա վո րութ
յուն այդ պի սի ո րո շում ներ կա յաց նե լու նրա ծնող նե րի փո խա րեն՝ 
լիար ժեք կեր պով խորհր դակ ցե լով ե րե խա յի հետ։  Պե տութ յուն նե
րը պետք է ա պա հո վեն այդ պի սի ան ձի կամ կազ մա կեր պութ յան 
նշա նակ ման հա մար պատ շաճ մե խա նիզմ ներ։ 

102. Այդ պի սի ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը 
պետք է սահ ման վի ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից և  ուղ ղա
կիո րեն վե րահսկ վի նրանց կող մից կամ սահ ման ված կար գով 
հա վա տար մագր ված կազ մա կե րութ յուն նե րի, նե րառ յալ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից։ Ն շա նակ ված 
ան ձը կամ կազ մա կեր պութ յու նը պետք է հաշ վե տու լի նի ի րեն 
նշա նա կած մարմ նին։  

103. Այդ պի սի ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն կրող ան ձինք 
պետք է վա յե լեն շրջա պա տի հար գան քը, ու նե նան հա մա պա
տաս խան գի տե լիք ներ ե րե խա նե րի հետ կապ ված հար ցե րի վե
րա բեր յալ, ու նակ լի նեն ուղ ղա կիո րեն աշ խա տել ե րե խա նե րի 
հետ և  ըն կա լեն ե րե խա նե րի հա տուկ և մ շա կու թա յին կա րիք նե
րը։  Ն րանք պետք է անց նեն հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս
տում և ս տա նան մաս նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն։ Ն րանք պետք 
է կա րո ղա նան կա յաց նել ան կախ և  ան կողմ նա կալ ո րո շում ներ, 
ո րոնք բխում են ե րե խա յի լա վա գույն շա հից ու ո րոնք նպաս տում 
և  ա պա հո վում են ե րե խա յի բա րե կե ցութ յու նը»։ 

29 ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամ բե լայի՝ 2010 թվա կա նի փե տր վա րի 24ին ըն դու նած 
A/RES/64/142 բա նաձ ևով հաս տատ ված Ե րե խա նե րի այ լը նտ րան քային խնամքի 
վե րա բե րյալ ու ղե ցույց. https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines
English.pdf:

https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
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ԵՀ  Հիմ նա րար ի րա վունք նե րի գոր ծա կա լութ յան կող մից հրա
պա րակ ված «Ծ նո ղա կան խնամ քից զրկված ե րե խա յի խնա
մա կա լութ յու նը» վեր տա ռութ յամբ ձեռ նար կի30 հա մա ձայն՝ ԵՄ 
ան դամ պե տութ յուն նե րում խնա մա կա լութ յան հա մա կար գե րը 
տար բեր վում են՝ կախ ված կա րիք նե րից, տրա մադր ված ռե
սուրս նե րից և մ շա կու թա յին, սո ցիա լա կան և  պատ մա կան գոր
ծոն նե րից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք ու նեն ընդ հա նուր հատ կա
նիշ ներ և  առնչ վում են ընդ հա նուր մար տահ րա վեր նե րի։ 

Ըստ սույն ձեռ նար կի՝ ան կախ խնա մա կա լութ յան հա մա կար գի 
տե սա կից և  ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան այն հա մա կար գից, 
ո րի շրջա նակ նե րում այն գոր ծում է՝ խնա մա կա լութ յան նշա
նակ ման բո լոր մե խա նիզմ նե րը պետք է հիմն ված լի նեն հետև յալ 
վեց հիմ նա րար սկզբունք նե րի վրա, ո րոնք բխում են մի ջազ գա
յին չա փա նիշ նե րից. 

1. Խտ րա կա նութ յան ար գելք. Ըն տա նե կան մի ջա վայ
րից և ծ նո ղա կան խնամ քից զրկված բո լոր ե րե խա նե րը 
պետք է ու նե նան պաշտ պա նութ յան նույն մա կար դա
կը՝ ան կախ ի րենց տա րի քից, միգ րա ցիոն կար գա վի
ճա կից, ազ գութ յու նից, սե ռից, էթ նիկ ծա գու մից կամ այլ 
խտրա կան հիմ քից, ո րոնք թվարկ ված են  Հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րի մա սին ԵՄ խար տիա յի 21 հոդ վա ծում։ 
Ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նել ե րե խա
նե րի նկատ մամբ սե ռով պայ մա նա վոր ված բռնութ յա նը։ 

 Խտ րա կա նութ յան ար գել քի սկզբուն քը նաև պա հան
ջում է հա վա սար պաշտ պա նութ յուն պե տութ յան տա
րած քում գտնվող բո լոր ե րե խա նե րի հա մար՝ ան կախ 
նրանց բնա կութ յան վայ րից։ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն
նե րը պետք է ներ դաշ նա կեց նեն խնա մա կա լութ յան 
վե րա բեր յալ դրույթ ներն ու ծա ռա յութ յուն նե րը։  Ե թե 

30 Ձեռ նա րկ. ծնո ղա կան խնամ քից զրկ ված ե րե խայի խնա մա կա լու թյու նը, Եվ րո պա
կան մի ու թյո ւն, ԵՄ Հիմ նա րար ի րա վո ւնք նե րի գոր ծա կա լու թյո ւն, էջ 25 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra2014guardianshipchildren_en.pdf:
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պաշտ պա նութ յան հա մա կար գե րը վե րա պահ ված են 
տա րած քա յին կամ տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին, 
ա պա կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե րը պետք է 
ա պա հո վեն ի րենց տա րած քում տար բեր ռե գիոն նե րում 
և  հա մայնք նե րում գոր ծող չա փա նիշ նե րի և պ րակ տի
կա յի հա մա պա տաս խա նութ յու նը։ 

2. Ան կա խութ յուն և  ան կողմ նա կա լութ յուն. Ն շա նակ
ված խնա մա կալ նե րը և  օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե
րը պետք է ու նակ լի նեն կա յաց նե լու ան կախ և  ան կողմ
նա կալ ո րո շում ներ, տալ գնա հա տա կան ներ, կա տա րել 
գոր ծո ղութ յուն ներ՝ ղե կա վար վե լով ե րե խա յի լա վա գույն 
շա հով։  Շա հե րի բախ ման դեպ քում կազ մա կեր պութ յու
նը, ինս տի տու տը և/ կամ ան ձը չի կա րող հան դես գալ 
որ պես խնա մա կալ կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ։ 

3. Ո րակ. Ն շա նակ ված խնա մա կալ նե րը և  օ րի նա կան ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է ու նե նան հա մա պա տաս խան 
ո րա կա վո րում ե րե խա նե րի բա րե կե ցութ յան և/ կամ ե րե
խա նե րի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում։ Ի լրումն, նրանք 
պետք է անց նեն հա մա պա տաս խան սկզբնա կան և  շա
րու նա կա կան վե րա պատ րաս տում, ո րը պետք է ի րա կա
նաց վի ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից։ 

4.  Հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն.  Ներ պե տա կան օ րենսդ
րութ յու նը պետք է ա պա հո վի ի րա վա կան հիմք խնա
մա կա լութ յան հա մար և  սահ մա նի դրա հա մար պա
տաս խա նա տու մար մի նը։ Խ նա մա կա լութ յան այս մար
մի նը պետք է պա տաս խա նա տու և  հաշ վե տու լի նի 
նշա նակ ված խնա մա կա լի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար։ 
Խ նա մա կա լութ յան և  ներ կա յա ցուց չա կան այլ գոր ծա
ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը պետք է են թարկ վի պար բե
րա կան և  ան կախ մշտա դի տարկ ման։  Ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յան մեջ խնա մա կա լութ յան ի րա վա կան 
հիմ քը պետք է նե րա ռի նաև բա վա րար չա փով հստակ 
կար գա վո րում ներ խնա մա կա լի ի րա վունք նե րի և  գոր
ծա ռույթ նե րի վե րա բեր յալ։
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5.  Կա յու նութ յուն.  Խ նա մա կա լութ յան և  օ րի նա կան ներ
կա յա ցուց չութ յան հա մա կար գը պետք է հան դի սա նա 
ե րե խա յի պաշտ պա նութ յան ազ գա յին հա մա կար գի ան
բա ժա նե լի մա սը։  Պե տութ յուն նե րը պետք է տրա մադ
րեն բա վա րար մարդ կա յին և  ֆի նան սա կան ռե սուրս
ներ խնա մա կա լութ յան հա մա կար գի գոր ծառ նութ յան 
հա մար։ Բ յու ջեն պետք է նե րա ռի խնա մա կա լութ յան 
ծա ռա յութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան և  արդ յու նա վետ 
մշտա դի տարկ ման, ինչ պես նաև վե րա պատ րաստ ման 
հետ կապ ված ծախ սե րը։ 

6. Ե րե խա յի մաս նակ ցութ յուն. Խ նա մա կա լութ յան և  
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չութ յան մե խա նիզմ ներն ու 
ըն թա ցա կար գե րը պետք է հար գեն ե րե խա յի՝ լսված 
լի նե լու ի րա վուն քը, և ն րանք պետք է պատ շաճ կշիռ 
տան ե րե խա յի կար ծի քին։ Ե րե խա նե րը պետք է ստա
նան ի րենց հաս կա նա լի ձևով տե ղե կատ վութ յուն խնա
մա կա լութ յան մե խա նիզմ նե րի շրջա նա կի և  բո լոր այն 
ծա ռա յութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են նրանց 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել։ Ե րե խա նե րը պետք է նաև 
պատ շաճ կեր պով տե ղե կաց ված լի նեն ի րենց ի րա
վունք նե րի մա սին, ինչ պես նաև խնա մա կալ նե րի՝  ի
րենց ի րա վունք նե րը չհար գե լու դեպ քում բո ղոք ներ կա
յաց նե լու հնա րա վո րութ յան մա սին։
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ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ

1. Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի 
վե րա բեր յալ օ տա րերկր յա փոր ձը

1.1.	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	և		հո	գա	բար	ձութ	յան	ինս	տի
տու	տի	ընդ	հա	նուր	նկա	րա	գի	րը

ԵՄ յու րա քանչ յուր ան դամ պե տութ յուն ու նի ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նութ յան ազ գա յին հա մա կարգ, որն ա պա հո վում է 
ծնո ղա կան խնամ քից զրկված ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յու նը։ 
 Հա մա ձայն Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի 20
րդ  հոդ վա ծի՝ այն ե րաշ խա վո րում է ե րե խա յի լա վա գույն շա հե
րը, ա պա հո վում ե րե խա յի ի րա վա կան ներ կա յաց վա ծութ յուն և, 
ընդ հա նուր առ մամբ նպաս տում ե րե խա նե րի բա րե կե ցութ յա նը, 
ե թե նրանց ծնող նե րը չեն կա րող կամ չեն ցան կա նում դա ի րա
կա նաց նել կամ զրկված են այդ հնա րա վո րութ յու նից31։           

31 ՄԱԿի Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա, հոդված 20, 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60503։ 

Մաս v

ՄԱՍ V

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60503
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Երբ ե րե խան զրկված է ծնո ղա կան խնամ քից, ԵՄ ան դամ պե
տութ յուն նե րի ի րա վա կար գա վո րում նե րը ա պա հո վում են նրա 
խնա մա կա լի կամ ներ կա յա ցուց չի նշա նա կու մը, ո րոնք պետք 
է ի րա կա նաց նեն ծնող նե րի կող մից սո վո րա բար ի րա կա նաց
վող խնդիր նե րը։  Սա կայն, տար բեր երկր նե րում խնա մա կալ եզ
րույթն օգ տա գործ վում է տար բեր ման դատ ներ և  գոր ծա ռույթ
ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար։ Եր բեմն խնա մա կա լի պար տա
կա նութ յուն ներ կա տա րող ան ձանց դեպ քում օգ տա գործ վում են 
այլ տեր մին ներ32։ 

 Պե տութ յուն նե րի մեծ մա սում խնա մա կա լութ յան պար տա կա
նութ յուն նե րը դրվում են ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց վրա։ Խ նա մա կա լի պար տա կա նութ յուն նե րը սահ ման
վում են մե ծա մա սամբ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի կամ ա վե լի 
լայն ի մաս տով ըն տա նե կան կա պեր ու նե ցող ան ձանց հա մար՝ 
դրա նով իսկ ընդգ ծե լով ըն տա նե կան կա պե րը պահ պա նե լու և  
ա պա գա խնա մա կա լի ու ե րե խա յի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
կար ևո րութ յու նը։ 

Ե թե չի գտնվում որ պես ե րե խա յի խնա մա կալ հան դես գա լու հար
մար թեկ նա ծու նրա ազ գա կան նե րի կամ նրա հետ ըն տա նե կան 
կա պեր ու նե ցող ան ձանց շար քում, ա պա ե րե խա յի մա սին հոգ 
տա նե լու պար տա վո րութ յու նը կրում են ե րե խա յի պաշտ պա նութ
յամբ զբաղ վող ազ գա յին մար մին նե րը։ Այս դեպ քե րում օ րեն քով 
նա խա տես ված խնա մա կա լութ յան ինս տի տու տի կամ մարմ նի 
աշ խա տա կից նե րը կամ ֆի զի կա կան ան ձինք դա տա րա նի կամ 
այլ ի րա վա սու մարմ նի կող մից նշա նակ վե լուց հե տո ի րա կա նաց
նում են խնա մա կա լի ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րը33։ 

Հ նա րա վոր խնա մա կա լի և  ե րե խա յի միջև շա հե րի բախ ման 
բա ցա կա յութ յու նը հան դի սա նում է խնա մա կա լի ընտ րութ յան 

32 Guardianship systems for children deprived from parental care in the European Union, 
European Union Agency for Fundamental Rights, 2015, page 78 
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianshipchildrendeprivedparentalcare.
33 Նույն տեղում, էջ 8։

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
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կար ևոր չա փա նիշ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, խնա մա կա լի ան կա խութ
յան ըն կա լու մը ԵՄ երկր նե րում տար բեր վում է։  Սա հատ կա պես 
վե րա բե րում է այն ան ձանց խնա մա կալ նշա նա կե լուն, ո րոնք 
պա տաս խա նա տու են նյու թա կան և  այլ տե սա կի խնամք ա պա
հո վե լու հա մար34։  

Պ րակ տի կա յում ԵՄ ան դամ երկր նե րում խնա մա կա լութ յան 
պար տա կա նութ յուն նե րը ի րա կա նաց վում են օ րեն քով սահ ման
ված ինս տի տուտ նե րի կամ այլ հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա
տա կից նե րի կամ մաս նա վոր ան ձանց կող մից, ո րոնք ի րա վա սու 
ազ գա յին մար մին նե րի կող մից նշա նակ վել են որ պես ե րե խա յի 
խնա մա կալ։ Հ նա րա վոր է ա ռանձ նաց նել խնա մա կալ հան դես 
գա լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց ե րեք կա տե գո րիա. 

 ─ մեր ձա վոր ազ գա կան ներ կամ ըն տա նե կան կա պեր ու
նե ցող ան ձինք, ո րոնք ընտր վել և ն շա նակ վել են հա մա
պա տաս խան մարմ նի կող մից,

 ─ խնա մա կա լութ յան ինս տի տուտ նե րի կամ նմա նա տիպ 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց աշ խա տա կից հան դի սա ցող 
պրո ֆե սիո նալ ներ,

 ─ ե րե խա յի հետ չկապ ված ան ձինք, ո րոնք ա ռա ջար կում 
են որ պես խնա մա կալ հան դես գա լու ի րենց ծա ռա յութ
յուն նե րը (կա մա վոր խնա մա կալ ներ) և  ո րոնք նշա նակ
վել են կա՛մ ի րա վա սու մարմ նի կող մից, կա՛մ ա ռա վել 
հա ճախ ա ռա ջար կում են ի րենց ծա ռա յութ յուն նե րը 
խնա մա կա լութ յան պար տա կա նութ յուն ներ ու նե ցող 
կազ մա կեր պութ յան ա նու նից35։

ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի մեծ մա սում խնա մա կա լութ յան 
տար բեր տե սակ նե րը կա րող են միա ժա մա նակ կի րառ վել: Ո րոշ 
պե տութ յուն նե րում խնա մա կալ նե րը հիմ նա կա նում կա մա վոր

34 Նույն տեղում։
35 Նո ւյն տեղում, էջ 9։
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ներ են, ո րոնք սո վո րա բար ի րա վունք ու նեն ստա նալ ո րո շա
կի հա տու ցում ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման 
հա մար։ Այս պի սի երկր նե րում գոր ծում է խնա մա կալ նե րի ներ
գրավ ման և ն րանց նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան հա տուկ հա
մա կարգ։ Խ նա մա կա լութ յան հա մա պա տաս խան մար մի նը կամ 
այլ ի րա վա սու ինս տի տուտ կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պութ յուն պետք է ներգ րա վի խնա մա կալ նե րին։ 

 Թեև ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի մեծ մա սում օ րենսդ րութ յամբ 
կար գա վոր վում է ի րա վա սու և  ո րա կա վոր ված խնա մա կալ նե րի 
նշա նակ ման գոր ծըն թա ցը, սա կայն նրանց հա մար սահ ման
ված պրո ֆե սիո նալ կամ կրթա կան պա հանջ նե րը հիմ նա կա նում 
շատ ընդ հա նուր են։ Օ րենսդ րութ յու նը կար գա վո րում է միայն 
խնա մա կալ նե րի հա մար վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի 
տևո ղութ յու նը և  բո վան դա կութ յու նը, և  միայն ո րոշ երկր նե րում 
պար տա դիր սահ ման վում է խնա մա կալ նե րի՝ վե րա պատ րաստ
ման դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցե լու պար տա կա նութ յու նը36։ 

Սկզ բուն քո րեն ի րա վա սու դա տա կան մար մին ներն ու դա տա
րան ներն են նշա նա կում խնա մա կալ նե րին։  Շատ դեպ քե րում, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, խնա մա կա լութ յու նը նշա նակ վում է դա տա րա
նի ո րոշ մամբ կամ օ րեն քի ու ժով հա մա պա տաս խան ինս տի տու
տի կող մից։ Այ նու հետև, այդ ինս տի տու տի խնդիրն է նշա նա կել 
կոնկ րետ ե րե խա յի խնա մա կալ իր աշ խա տա կից նե րից կամ կա
մա վոր նե րից որ ևէ մե կին։ 

Խ նա մա կալ նե րի ման դա տը կա րող է լի նել լայն, երբ այն ծած
կում է խնա մա կա լութ յան հետ կապ ված բո լոր աս պեկտ նե րը, 
կամ կա րող է սահ մա նա փակ վել նշա նա կող ի րա վա սու մարմ նի 
կող մից։ Ե թե այս եր կու դեպ քե րից երկ րորդն է տե ղի ու նե նում, 
սահ ման ված պար տա կա նութ յուն նե րը և ն շա նակ ման ժամ կե տը 
կախ ված է կոնկ րետ ե րե խա յի կար գա վի ճա կից։  Բա ցի դրա նից՝ 
հնա րա վոր է նաև, որ ե րե խա յի բա րե կե ցութ յան ա պա հով ման 

36  Նույն տեղում։
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պար տա կա նութ յուն նե րը և ն րա լա վա գույն շա հե րը ներ կա յաց
նե լու պար տա կա նութ յուն նե րը տա րան ջատ վեն և  ի րա կա նաց
վեն տար բեր ան ձանց կամ ինս տի տուտ նե րի կող մից37։ 

Խ նա մա կալ նե րի պար տա կա նութ յուն ներն ու խնդիր նե րը հա
ճախ սահ ման վում են օ րեն քով։ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րում 
խնա մա կա լի առջև դրված հիմ նա կան խնդիր ներն են ե րե խա յի 
խնամ քի, կե ցութ յան, կրթութ յան և  ա ռող ջութ յան ա պա հո վու
մը, ինչ պես նաև ե րե խա յի ֆի նանս նե րի կա ռա վա րու մը և ն րա 
ի րա վա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը։ Ա ռանց խնամ քի մնա ցած 
ե րե խա նե րի խնա մա կալ նե րը ո րոշ չա փով ընդգրկ վում են նաև 
ե րե խա յի հա մար եր կա րա ժամ կետ լու ծում նե րի վե րա բեր յալ ո րո
շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում։   

Ե րե խա յի շա հե րի ի րա վա կան ներ կա յա ցուց չութ յու նը խնա մա
կա լի հիմ նա կան խնդիր նե րից մեկն է, ո րը սահ ման ված է ներ պե
տա կան օ րենսդ րութ յամբ։ Խ նա մա կա լը պետք է լրաց նի ե րե խա յի 
սահ մա նա փակ ի րա վու նա կութ յու նը և  ա ջակ ցի նրան իր ի րա վա
կան կար գա վի ճա կի հետ կապ ված բո լոր հար ցե րում։ Խ նա մա
կալ նե րը ներ կա յաց նում են ե րե խա յի շա հե րը բո լոր քա ղա քա ցիա
կան, վար չա կան կամ դա տա կան վա րույթ նե րում։ Ն րանց ի րա
վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն ներն այդ գոր ծըն թաց նե րում 
հստա կո րեն սահ ման ված են ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ։ 

Խ նա մա կալ նե րի նկատ մամբ արդ յու նա վետ վե րահս կո ղութ յունն 
ու մշտա դի տար կու մը կար ևոր է խնա մա կա լութ յան հա մա կար
գե րի ո րա կի ա պա հով ման հա մար։ Այն ե րաշ խա վո րում է ե րե
խա նե րի լա վա գույն շա հե րը և  պաշտ պա նում նրանց շա հա գոր
ծու մից կամ նրանց ի րա վունք նե րի խախ տում նե րից։ Ընդ հա
նուր առ մամբ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի խնա մա կա լութ յան 
մար մին նե րը մշա կել են խնա մա կալ նե րի վե րահս կո ղութ յան ու 
մշտա դի տարկ ման ներ քին հա մա կարգ, իսկ ար տա քին մշտա
դի տար կումն ի րա կա նաց վում է դա տա կան կամ այլ ի րա վա պահ 

37 Նույն տեղում։
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մար մին նե րի կող մից, ինչ պի սին, օ րի նակ, դա տա խա զութ յունն 
է։ Այս պի սի մշտա դի տարկ ման հա մա կար գե րը եր բեմն հստակ 
կա ռուց վածք չու նեն և  այդ քան էլ արդ յու նա վետ չեն։  Բա ցա կա
յում են ե րե խա նե րի հա մար հա սա նե լի բո ղոք նե րի ներ կա յաց
ման մե խա նիզմ նե րը38։ 

1.2.	 Խ	նա	մա	կա	լութ	յան	և		հո	գա	բար	ձութ	յան	մար	մին	նե
րի	կար	գա	վի	ճա	կը

ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յու նում խնա մա
կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան պար տա կա նութ յու նը դրված 
է վար չա կան կամ տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի վրա: ԵՄ ան
դամ շատ պե տութ յուն ներ վստա հում են խնա մա կա լութ յան 
գոր ծա ռույ թը հա մայն քա յին կամ տե ղա կան սո ցիա լա կան ծա
ռա յութ յուն նե րին (տե՛ս Աղ յու սակ 1): Խ նա մա կա լութ յան հա մար 
ամ բողջ երկ րի տա րած քում պա տաս խա նա տու կա րող է լի նել 
կենտ րո նա կան որ ևէ հաս տա տութ յուն՝ կա՛մ շրջա նա յին, կա՛մ 
տե ղա կան: Երբ խնա մա կա լութ յունն ի րա կա նաց վում է շրջա
նա յին կամ տե ղա կան մա կար դա կում, պե տութ յան տար բեր 
մա սե րում կա րող են կի րառ վել տար բեր մո տե ցում ներ, ինչ պես 
օ րի նակ՝ Ավստ րիա յում և  Գեր մա նիա յում39։ 

38 Նույն տեղում, էջ 10։
39 Նույն տեղում, էջ 27։
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Աղյուսակ1.ԵՄերկրներումխնամակալությանհամար
պատասխանատումարմիններիկառավարմանմակարդակ40

40 

ԵՄ անդամ պետություն Ազգային Շրջանային Տեղական

Ավստրիա V
Բելգիա V
Բուլղարիա V
Կիպրոս V
Չեխիա V
Գերմանիա V
Դանիա V
Էստոնիա V
Հունաստան V
Իսպանիա V V
Ֆինլանդիա V
Ֆրանսիա V
Խորվաթիա V
Հունգարիա V
Իռլանդիա V
Իտալիա V
Լիտվա V
Լյուքսեմբուրգ V
Լատվիա V
Մալթա V
Նիդեռլանդներ V
Լեհաստան V V
Պորտուգալիա V
Ռումինիա V
Շվեդիա V
Սլովակիա V
Սլովենիա V
Մեծ Բրիտանիա V
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Ո րոշ պե տութ յու նե րում պա տաս խա նատ վութ յու նը բաշխ ված է 
շրջա նա յին և  տե ղա կան մա կար դա կի միջև։ Օ րի նակ՝  Լե հաս
տա նում շրջա նա յին և  տե ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րը նույ նա
կա նաց նում են հա մա պա տաս խան գոր ծե րը, կազ մա կեր պում 
են ե րե խա նե րի խնամ քը և ն շում խնա մա կալ նշա նա կե լու անհ
րա ժեշ տութ յու նը: Օ տա րերկ րա ցի նե րի դեպ քում « Լե հաս տա
նում օ տա րերկ րա ցի նե րի խնա մա կա լութ յան վե րա բեր յալ» 2003 
թվա կա նի հու նի սի 13ի օ րեն քը սահ մա նում է, որ խնա մա կալ 
կա րող է նշա նակ վել գրա սեն յա կի ղե կա վա րի (ազ գա յին մա
կար դա կի հաս տա տութ յուն) դի մու մի հի ման վրա: Խ նա մա կա
լութ յան վե րա բեր յալ ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վա սութ յուն 
ու նե ցող մար մի նը  Ըն տա նի քի հար ցե րով դա տա րանն է, ո րը 
գոր ծում է տե ղա կան մա կար դա կում41:  Լե հաս տա նում հա մայն
քա յին մա կար դա կում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա
նութ յան հար ցե րով զբաղ վում են Ըն տա նի քի ա ջակ ցութ յան 
կենտ րոն նե րը, ո րոնք են թարկ վում են տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րին, և  ու նեն ա ռան ձին բյու ջե42։

Վ րաս տա նում խնա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան գոր ծա
ռույթ նե րը հա մա կար գում  են Ա ռող ջա պա հութ յան, աշ խա տան
քի և  սո ցիա լա կան գոր ծե րի նա խա րա րութ յան հա տուկ ծա ռա
յութ յու նը՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան ստո րա բա
ժա նու մը և դ րա տա րած քա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րը: 

 Խոր վա թիա յում այս գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նում են  Սո ցիա
լա կան ա պա հո վութ յան կենտ րո նը և Խ նա մա կա լութ յան կենտ
րո նը, ո րոնք հիմ նադր վել են  Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան նա
խա րա րութ յան կող մից, և  ֆի նան սա վոր վում են  Խոր վա թիա յի 
պե տա կան բյու ջեից43 :

41 Նույն տեղում։
42 Տե՛ս ՄԻՊ զեկույցը, էջ 31։
43 Տե՛ս ՄԻՊ զեկույցը, էջ 30։
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 Բել գիա յում խնա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձու թյան մար մի նը 
Խ նա մա կա լութ յան ծա ռա յութ յունն (Guardianship service) է, ո րը 
գոր ծում է Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան կազ մում44։ 

Շ վե դիա յում45  Սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա սին օ րեն
քի հա մա ձայն՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար
մին նե րի գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նում են տե ղա կան մար
մին նե րը։ Այդ նպա տա կով յու րա քանչ յուր տե ղա կան մարմ նում 
ստեղծ ված է սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան օկ րու գա յին խոր
հուրդ, ո րի կազ մում ընդգրկ վում են նաև հաս տի քա յին սո ցիա
լա կան աշ խա տող ներ։ 

Եվ րո պա կան երկր նե րում սո վո րա բար խնա մա կալ նե րի նշա
նակ ման հա մար պա տաս խա նա տու են դա տա րան նե րը:  Դա
տա րա նի՝  խնա մա կա լի նշա նա կու մը կա րող է հիմն վել ան հա տի 
կամ ի րա վա սու պե տա կան մարմ նի դի մու մի հի ման վրա կամ 
կա րող է ի րա կա նաց վել դա տա րա նի սե փա կան նա խա ձեռ նութ
յամբ:  Ցան կա ցած ան հատ կամ մար մին կա րող է դի մել խնա
մա կա լութ յան գոր ծըն թա ցը սկսե լու հա մար՝ խնամ քի կա րիք ու
նե ցող ե րե խա յի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լով 
ե րե խա յի խնամ քի հաս տա տութ յուն ներ կամ ուղ ղա կիո րեն ի րա
վա սու դա տա րան:  Սա վե րա բե րում է խնամ քի կա րիք ու նե ցող 
բո լոր ե րե խա նե րին՝ ան կախ վեր ջին նե րիս ազ գութ յու նից:  Պա
տաս խա նա տու դա տա կան մար մին նե րը գնա հա տում են յու րա
քանչ յուր գործ և  ո րո շում, թե արդ յո՞ք խնա մա կա լի նշա նակ ման 
բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը պահ պան ված են:  Դա տա րան
նե րը կա րող են դի մել ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան, բա րե կե
ցութ յան կամ այլ ի րա վա սու մար մին նե րի օ ժան դա կութ յա նը46:

44 Guardi anship systems for children deprived from parental care in the European Union, 
European Union Agency for Fundamental Rights, 2015, page 27 
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianshipchildrendeprivedparentalcare.
45 Доклад о случаях изъятия детей из семей в  Швеции и соседних Скандинавских 
странах // Семейная политика. Аналитический центр, 
http://www.familypolicy.ru/read/1403.
46 Guardianship systems for children deprived from parental care in the European Union, 
European Union Agency for Fundamental Rights, 2015, page 45 
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianshipchildrendeprivedparentalcare.

https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
https://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care
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 Գեր մա նիա յում, օ րի նակ, ե թե խնա մա կա լի նշա նակ ման անհ
րա ժեշտ պայ ման նե րը պահ պան ված են, Ըն տա նե կան հար ցե
րով դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում ե րե խա յին խնա մա կալ 
նշա նա կե լու մա սին: Ըն տա նե կան հար ցե րով դա տա րա նը նշա
նա կում է հա մա պա տաս խան ան ձին որ պես ե րե խա յի խնա
մա կալ ե րի տա սարդ նե րի բա րե կե ցութ յան գրա սեն յա կի դիր քո
րո շու մը լսե լուց հե տո (վեր ջինս ա ռա ջար կում է խնա մա կա լի 
թեկ նա ծո ւին): Հ րա տապ դեպ քե րում Ըն տա նե կան հար ցե րով 
դա տա րա նը կա րող է խնա մա կալ նշա նա կել՝ ա ռանց ե րի տա
սարդ նե րի բա րե կե ցութ յան գրա սեն յա կի դիր քո րո շու մը լսե լու: 
Ե թե հնա րա վոր չէ գտնել հա մա պա տաս խան թեկ նա ծու, ա պա 
ե րի տա սարդ նե րի բա րե կե ցութ յան տե ղա կան գրա սեն յա կը կա
րող է նշա նակ վել որ պես խնա մա կալ47: 

 Նի դեռ լանդ նե րում ե րե խա յի ծնող նե րը կա րող են ընտ րել որ ևէ 
կոնկ րետ ան ձի՝ ե րե խա յի խնա մա կալ կամ հո գա բար ձու լի նե
լու հա մար: Ն րանք կա րող են նաև  Նի դեռ լանդ նե րի ծնո ղա կան 
պա տաս խա նատ վութ յան ռե գիստ րում գրան ցել կոնկ րետ ան
ձի տվյալ նե րը՝ ի րենց մահ վան դեպ քում ե րե խա յի խնա մա կա լը 
կամ հո գա բար ձուն լի նե լու հա մար: Մ յուս ի րա վա կան հնա րա վո
րութ յու նը դա տա րա նի՝  ե րե խա յի խնա մա կալ նշա նա կելն է:

 Ֆին լան դիա յում  Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան մա սին օ րեն քի 
հա մա ձայն՝ զար գա ցած են տար բեր տե սա կի սո ցիա լա կան ծա
ռա յութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են սո ցիա լա կան աշ խա տան քը, սո
ցիա լա կան վե րահս կո ղութ յու նը, սո ցիա լա կան ռեա բի լի տա ցիան, 
ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քը, տնա յին խնամ քը, կրթա կանըն
տա նե կան խորհր դատ վութ յու նը, հո գե կան ա ռող ջութ յան պահ
պա նու մը և  այլն։ Այդ ծա ռա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման ի րա
վա սութ յու նը տրված է տե ղա կան մար մին նե րին՝ նե րառ յալ ե րե
խա նե րի պաշտ պա նութ յան հետ կապ ված գոր ծա ռույթ նե րը48: 

47 Տե՛ս նույն տեղում։
48 О. А. Теплякова, Правовой статус и функции органов опеки и попечительства
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoystatusifunktsiiorganovopekiipopechitelstva/
viewer.

https://lexrussica.msal.ru/index.php/jour/search?authors=О. AND А. AND Теплякова
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-i-funktsii-organov-opeki-i-popechitelstva/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-i-funktsii-organov-opeki-i-popechitelstva/viewer
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1.3.  Ա ռան ձին երկր նե րի խնա մա կա լութ յան և  հո գա բար 
ձութ յան մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար
գի օ րենսդ րա կան ու սում նա սի րութ յուն

Կա տար ված հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում Խ նա մա կա լութ
յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի օ տա րերկր յա օ րենսդ րա
կան փոր ձի ա ռա վել ման րա մասն ու սում նա սիր ման նպա տա կով 
«Ի րա վուն քի ուժ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը հար
ցում ներ է ուղ ղել ո րոշ երկր նե րի հա մա պա տաս խան մար մին նե
րին։ Ս տաց ված տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա հարկ ենք հա մա
րում ներ կա յաց նել այդ երկր նե րում գոր ծող Խ նա մա կա լութ յան և 
 հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գե րը։

	Լատ	վիա

 Լատ վիան բաղ կա ցած է 119 հա մայն քից (110 շրջան և 9 քա
ղաք), ո րոն ցից գրե թե յու րա քանչ յու րում ձևա վոր ված է խնա
մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան ինս տի տուտ, ո րը կոչ վում է 
Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա կա լութ յան հար ցե րով դա
տա րան (Orphan’s and custody court): Ո րոշ հա մայնք ներ ձևա
վո րել են մեկ Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա կա լութ յան 
հար ցե րով դա տա րան, իսկ ո րոշ դեպ քե րում մեկ հա մայն քում 
ձևա վոր վել է մե կից ա վե լի Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա
մա կա լութ յան հար ցե րով դա տա րան՝ հաշ վի առ նե լով հա մայն
քի բնակ չութ յան մեծ թի վը, սպա սարկ ման են թա կա մեծ աշ
խար հագ րա կան տա րած քը։ Ընդ հա նուր առ մամբ  Լատ վիա յում 
գոր ծում է 117 Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա կա լութ յան 
հար ցե րով դա տա րան։  Վեր ջին ներս ձևա վոր վում են տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից և  ֆի նան սա վոր վում 
են տե ղա կան բյու ջեից։

Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա կա լութ յան հար ցե րով դա
տա րա նը պա տաս խա նա տու է դեպ քի գնա հատ ման և դ րա վե
րա բեր յալ ո րոշ ման կա յաց ման հա մար։  Վար չա կան գոր ծըն թա
ցի ըն թաց քում այն հա մա գոր ծակ ցում է մյուս ինս տի տուտ նե րի 
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հետ, սա կայն դա տա րա նի ան դամ նե րը ան կախ են ո րո շում
ներ կա յաց նե լիս, և  որ ևէ մե կը չի կա րող ճնշում ներ գոր ծադ րել 
նրանց վրա։ Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա կա լութ յան 
հար ցե րով դա տա րա նի ո րո շու մը շա հագր գիռ կող մե րը կա րող 
են բո ղո քար կել վար չա կան դա տա րան։

Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա կա լութ յան հար ցե րով դա
տա րա նը ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հիմ
նա կան ինս տի տուտն է։ Այն աշ խա տում է  Սո ցիա լա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ (յու րա քանչ յուր 
հա մայնք ու նի իր սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յու նը)։  Սո ցիա լա կան 
ծա ռա յութ յու նը ձևա վոր վում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի կող մից։

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հար ցե րով պե
տա կան տես չութ յու նը հսկո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում Ծ նո ղա
զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա կա լութ յան հար ցե րով դա տա րա
նի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ։ Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան հար ցե րով պե տա կան տես չութ յու նը վե
րահսկ վում է  Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան հար ցե րով նա խա
րա րութ յան կող մից, որն ա պա հո վում է օ րենք նե րի և  կա նո նա
կար գե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յան և Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա մա
կա լութ յան հար ցե րով դա տա րա նի գոր ծու նեութ յան ո լոր տում։

Ե թե ան ձը բո ղոք է ներ կա յաց նում Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և 
խ նա մա կա լութ յան հար ցե րով դա տա րա նի դեմ, ա պա Ե րե խա
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հար ցե րով պե տա կան 
տես չութ յու նը վե րահս կում է կա տար ված բո լոր գոր ծո ղութ յուն
նե րը, պա տաս խա նում է բո ղո քա բե րին և տ րա մադ րում է մե թո
դա բա նա կան ու ղե ցույց ներ Ծ նո ղա զուրկ ե րե խա նե րի և խ նա
մա կա լութ յան հար ցե րով դա տա րա նին՝ հե տա գա աշ խա տան քի 
բա րե լավ ման նպա տա կով։
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 Լիտ	վա	

 Լիտ վա յում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, 
խնա մա կա լութ յան և  որ դեգր ման հար ցե րով կենտ րո նա կան 
ինս տի տու տը  Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան և  աշ խա տան քի 
հար ցե րով նա խա րա րութ յան Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յան և  որ դեգր ման ծա ռա յութ յունն է։  Լիտ վա յի բո լոր հա
մայն քա պե տա րան նե րում կան Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յան բա ժին ներ, ո րոնք աշ խա տում են նույն չա փա նիշ
նե րով և  են թա կա են կենտ րո նա կան ծա ռա յութ յա նը։ 

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և  որ դեգր ման ծա ռա
յութ յու նը գոր ծում է  Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան և  աշ խա տան
քի հար ցե րով նա խա րա րի կող մից հաս տատ ված տա րե կան գոր
ծո ղութ յուն նե րի պլա նի հի ման վրա, ո րի կա տա րո ղա կա նի գնա
հատ ման հա մար պա տաս խա նա տու է նույն նա խա րա րութ յան 
 Կենտ րո նաց ված ներ քին աու դի տի դե պար տա մեն տը։ Ե րե խա յի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և  որ դեգր ման ծա ռա յութ յու նը 
գոր ծում է իր կա նո նա կար գի հի ման վրա և  ֆի նան սա վոր վում է 
պե տա կան մի ջոց նե րից։ Այն ու նի ղե կա վար, որն ընտր վում է  Քա
ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան օ րեն քի հի ման վրա 4 տա րի ժամ կե
տով։  Ղե կա վարն ուղ ղա կիո րեն զե կու ցում է  Սո ցիա լա կան ա պա
հո վութ յան և  աշ խա տան քի հար ցե րով նա խա րա րին։ 

Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան և  որ դեգր ման ծա
ռա յութ յու նը և  դրա՝  Լիտ վա յի բո լոր հա մայնք նե րում գոր ծող 
բո լոր բա ժի նե րը ո րո շում ներ են կա յաց նում ե րե խա նե րի ի րա
վունք նե րի պաշ պա նութ յան վե րա բեր յալ ան հա տա կան գոր ծե
րով։  Ե թե ե րե խա յին ըն տա նի քից վերց նե լու հարց է ծա գել նրան 
սպառ նա ցող վտան գի պատ ճա ռով, ա պա Ե րե խա յի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յան և  որ դեգր ման ծա ռա յութ յու նը և ն րա 
բա ժին նե րը ո րո շում են կա յաց նում ե րե խա յին ըն տա նի քից վերց
նե լու վե րա բեր յալ, ո րը պետք է հաս տատ վի դա տա րա նի կող մից 
5 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում։ 
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	Բուլ	ղա	րիա	

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան ո լոր տում լիա զո րութ
յուն ներ ի րա կա նաց նող ինս տի տուտ ներն են հա մայն քի ղե կա
վա րը և  Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան վար չութ յու նը։  Հա մայն քի 
ղե կա վա րը կամ նրա կող մից նշա նակ ված ան ձը հան դի սա նում 
է խնա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան հար ցե րով հիմ նա կան 
մար մի նը: Խ նա մա կա լութ յան յու րա քանչ յուր գոր ծով հա մայն
քի ղե կա վա րը ձևա վո րում է խնա մա կա լութ յան խոր հուրդ, ո րը 
կազմ ված է խնա մա կա լից, փո խա րի նող խնա մա կա լից և  եր կու 
խորհր դա տո ւից, ո րոնք չեն հան դի սա նում խնա մարկ յա լի ազ
գա կան նե րը կամ մտե րիմ նե րը և տ վել են ի րենց հա մա ձայ նութ
յու նը պաշտ պա նե լու նրա շա հե րը։ Խ նա մա կա լութ յան խոր
հուր դը կա րող է ընդգր կել նաև այլ հա մա պա տաս խան ան ձանց 
(օ րի նակ՝ ու սու ցիչ նե րին)։

 Սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան վար չութ յունն ա ջակ ցում է խնա
մա կա լին և  հո գա բար ձո ւին ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րի կա
տար ման գոր ծում, ե թե հար ցը վե րա բե րում է ե րե խա յին։

 Խորհր դա տու ներն ա ջակ ցում են խնա մա կա լին և  հո գա բար ձու
ին ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում և 
 պետք է տե ղե կաց նեն Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
մարմ նին մինչև 14 տա րե կան ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յան 
հետ կապ ված ցան կա ցած խախտ ման մա սին։  Խորհր դա տու նե
րը մաս նակ ցում են խնա մա կա լի կող մից ներ կա յաց ված տա րե
կան զե կույ ցի քննարկ մա նը և  ըն դուն մա նը։ Ն րանք կա րող են 
ա ռա ջար կել փո խել խնա մա կա լին և դ րա վե րա բեր յալ ներ կա
յաց նել կար ծիք։ 

Խ նա մա կա լի փո խա րի նո ղը կա տա րում է նրա պար տա կա նութ
յուն ներն այն դեպ քում, երբ նա զրկված է իր պար տա կա նութ
յուն նե րի կա տար ման հնա րա վո րութ յու նից կամ երբ առ կա է 
շա հե րի բա խում։
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Կա տար ված հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի ամ փոփ ման արդ
յուն քում կա րող ենք կա տա րել հետ յալ եզ րա հան գում նե րը.

Օ տա րերկր յա օ րենսդ րա կան փոր ձի ու սում նա սի րութ յու նը 
ցույց է տա լիս, որ ըստ էութ յան գո յութ յուն ու նեն խնա մա կա
լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ձևա վոր ման հետև յալ 
մո դել նե րը.

1. պետական, երբ պե տութ յան կենտ րո նա կան մա կար
դա կում ձևա վոր վում են խնա մա կա լութ յան և  հո գա
բար ձութ յան մար մին ներ և տվ յալ գոր ծա ռույթն ի րա
կա նաց նում են կենտ րո նաց ված ձևով,

2. խառը, երբ պե տութ յունն իր այդ լիա զո րութ յու նը պատ
վի րա կում է տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին՝ պահ պա
նե լով ո րո շա կի վե րահս կո ղա կան լիա զո րութ յուն ներ 
դրա ի րա կա նաց ման նկատ մամբ,

3. տեղական, երբ խնա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
մար մին նե րը ձևա վոր վում են տե ղա կան իշ խա նութ
յուն նե րի կող մից, և  այդ լիա զո րութ յու նը ՏԻՄե րի սե
փա կան լիա զո րութ յունն է։ 
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 Հա յաս տա նում Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար
մին նե րի գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված խնդիր նե րը, ո րոնք 
տեղ են գտել տար բեր մի ջազ գա յին և  տե ղա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րի զե կույց նե րում, ինչ պես նաև ներ պե տա կան ակ
տե րում, վկա յում են այս ինս տի տու տի բա րե փոխ ման անհ րա
ժեշ տութ յան մա սին։

Այս հա մա տեքս տում ու սում նա սիր ված մի ջազ գա յին փոր ձը 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս քննար կել հե տա զո տութ յան արդ
յուն քում վեր հան ված մո դել նե րի հնա րա վոր կի րա ռե լիութ յու նը 
 Հա յաս տա նում։ Ընդ ո րում դրանց հնա րա վոր կի րա ռե լիութ յու
նը անհ րա ժեշտ է դի տար կել՝ այս ո լոր տում առ կա խնդիր նե րը 
հաշ վի առ նե լով։

 Ներ կա յումս ՀՀում Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
մար մին նե րի ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գը կա րե լի է գնա հա
տել որ պես խա ռը հա մա կարգ, ո րի պա րա գա յում կենտ րո նա կան 
իշ խա նութ յու նը պատ վի րա կել է այս լիա զո րութ յու նը տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, սա կայն չկան կենտ րո նի 
կող մից այս մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ արդ յու
նա վետ վե րահս կո ղութ յան և մշ տա դի տարկ ման մե խա նիզմ ներ։

 Վե րոնշ յա լը հաշ վի առ նե լով՝ կա րե լի է դի տար կել Խ նա մա կա
լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի հետև յալ մո դել նե րի 
գոր ծարկ ման տար բե րակ նե րը.

1. պետականկենտրոնացվածմոդել, ո րը նշա նա կում է, 
որ տե ղա կան մար մին ներն այս լիա զո րութ յան ի րա
կա նաց ման ո լոր տում որ ևէ գոր ծա ռույթ չեն ի րա կա
նաց նում, և  ողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը կրում են 
կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րը։ Այս պի սի մո դե լը թույլ է տա լիս ընդգը
ծել պե տութ յան՝ որ պես ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան պար տա վո րութ յան ա ռաջ նա յին 
հաս ցեա տի րոջ և  ա ռաջ նա յին կրո ղի դե րը։ Այս մո դե լի 
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կողմ նա կից նե րը պնդում են, որ ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յու նը ու նի հան րա յին նշա նա կութ
յուն և  որ ևէ կերպ չի տե ղա վոր վում տե ղա կան նշա նա
կութ յան հար ցե րի շրջա նա կում49։  

2. մունիցիպալապակենտրոնացվածմոդել, երբ Խ նա մա
կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րը ձևա վոր
վում են տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից, և  այդ 
լիա զո րութ յու նը ՏԻՄե րի սե փա կան լիա զո րութ յունն 
է։ Այս մո դելն ըն դուն ված է եվ րո պա կան երկր նե րի մեծ 
մա սում, որ տեղ առ կա է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար
ման ա պա կենտ րո նաց ված հա մա կարգ։ Այս ա ռու մով 
նման մո դե լի կի րա ռու մը  Հա յաս տա նում կա րող է գնա
հատ վել որ պես ա նի րա տե սա կան, քա նի որ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նա ցու մը շա րու
նա կում է մնալ հան րա յին կենտ րո նա կան մար մին նե
րի օ րա կար գում, և  դեռևս լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ այս 
ո լոր տում չեն գրանց վել։  Բա ցի դրա նից՝ այս պի սի մո դե
լը նշա նա կում է նաև ֆիս կալ ա պա կենտ րո նա ցում, ո րը 
պետք է ա պա հո վի բա վա րար ռե սուրս նե ր ՏԻՄե րի 
լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, մինչ դեռ 
 Հա յաս տա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րին բա ժին է ընկ նում հան րա յին ֆի նանս նե րի 
մոտ 10 տո կո սը, ին չը բա վա կա նին ցածր ցու ցա նիշ է, 
ե թե հաշ վի առ նենք այն, որ այս 10 տո կո սի մեծ մա սը 
Եր ևա նի բա ժինն է։  Հետ ևա բար, առ կա պայ ման նե րում 
սույն մո դե լը կա րող է գնա հատ վել որ պես ժա մա նա
կավ րեպ։ Այս մո դե լի ներդր ման և  կի րառ ման հա մար 
արդ յու նա վետ նա խադր յալ ներ դեռևս առ կա չեն։

3. Խառըմոդել.այս մո դելն ըստ էութ յան այս պա հին առ
կա մո դելն է, սա կայն  Հա յաս տա նում այս հա մա կար գը 
ներդր վել և  գոր ծում է խիստ ա նարդ յու նա վետ ձևով։ 

49 Правовой статус и функции органов опеки и попечительства, https://cyberleninka.
ru/article/n/pravovoystatusifunktsiiorganovopekiipopechitelstva/viewer.
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 Հետ ևա բար, ել նե լով Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար
ձութ յան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան ո լոր տում առ կա 
խնդիր նե րից՝ կա րող է գոր ծող մո դե լը ո րո շա կի բա րե
փո խում նե րի են թարկ վել, ին չը պետք է ուղղ ված լի նի 
ԽՄՀ/ԽՀՀնե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ
յան բարձ րաց մա նը։  Մաս նա վո րա պես, այդ բա րե փո
խում նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել ԽՀՄ/ԽՀՀնե րի 
ֆի նան սա վոր ման ա պա հով ման, դրանց կա ռուց ված
քա յին փո փո խութ յան, դրան ցում օ րեն քով սահ ման ված 
հստակ չա փա նիշ նե րի սահ ման ման մի ջո ցով հա մա
պա տաս խան մաս նա գետ նե րի ներգ րավ ման, Խ նա մա
կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի գոր ծու
նեութ յան մե թո դա կան արդ յու նա վետ ու ղեկց ման և  այլ 
քայ լե րի մի ջո ցով։
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հիմք ըն դու նե լով կա տար ված հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը՝ 
Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ի րա վա
կան կար գա վի ճա կի և ն րանց գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված 
ի րա վա կան խնդիր նե րը՝ ա ռա ջար կում ենք ի րա կա նաց նել ինս
տի տու ցիո նալ բա րե փո խում ներ։  Բա րե փո խում նե րի նպա տակն 
է բարձ րաց նել Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին
նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը՝ միա ժա մա նակ 
հաս ցեագ րե լով նրանց ի րա վա կան կար գա վի ճա կի, ֆի նան սա
վոր ման, մաս նա գի տա կան հի մունք նե րով աշ խա տան քի հետ 
կապ ված խնդիր նե րը և  այլ հար ցեր։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի տու
ցիո նալ բա րե փո խու մը պետք է վե րա բե րի ինչ պես նրանց ի րա
վա կան կար գա վի ճա կին, այն պես էլ ներ քին կա ռուց ված քին ու 
գոր ծու նեութ յան մե թոդ նե րին։ Ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում
նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն նե րը մշա կե լիս հաշ վի են 
առն վել հետև յալ հիմ նա կան հան գա մանք ներն ու գոր ծոն նե րը.

1. Համայնքի ղեկավարը հանդիսանում է ընտրովի քա
ղաքական պաշտոն, որը պաշտոնավարում է հինգ
տարի։ Հետևաբար, առանց մասնագիտականպատ
րաստվածությանևմոտեցման՝համայնքիղեկավարը
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առկա իրավակարգավորումների պայմաններում ղե
կավարում է խնամակալության և հոգաբարձության
հանձնաժողովըևկայացնումէորոշումներ։

2. Պետությունըիրսահմանադրական լիազորությունը50 
ևմիջազգայինպարտավորությունը51«փոխանցում»է
տեղականմակարդակ, որտեղայն չի կարողարդյու
նավետկերպովիրականացվել՝առանցպատշաճֆի
նանսականռեսուրսներիևառանցվերահսկողության։

3. Առանց համապատասխան ֆինանսավորման՝ Խնա
մակալության և հոգաբարձության մարմինների լիա
զորությանպատվիրակումըչիհամապատասխանում
ՀՀ սահմանադրությանն ու Տեղական ինքնակառա
վարման եվրոպական խարտիային ինչպես պատվի
րակվածլիազորություններըհամաչափֆինանսական
ռեսուրսներով ապահովելու սկզբունքի, այնպես էլ
պատվիրակված լիազորությունների իրականացման
առավել արդյունավետության ապահովման սկզբուն
քիտեսանկյունից։

4. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների
ներկայիս կառուցվածքը, հիմնված լինելով հասարա
կական հիմունքներով ոչ մասնագիտական աշխա
տանքիվրա,չիկարողերաշխավորելայսմարմիննե
րիգործունեությանարդյունավետությունըևհետևա
բար,հանրությանվստահությանբարձրացումընրանց
աշխատանքինկատմամբ։

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի լա վա գույն 
մո դե լը եվ րո պա կան երկր նե րում գոր ծող տե ղա կան ա պա կենտ
րո նաց ված մո դելն է։  Սա կայն, այս մո դե լի ներդ րումն ու արդ յու

50 Տ ե՛ս ՀՀ սահ մանադրության 37 հոդվածը։
51 Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան այստեղ. https://uni.cf/3eYHBOp
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նա վետ գոր ծու նեութ յու նը ուղ ղա կիո րեն կախ ված է տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նաց ման գոր ծըն թա ցից, ո րը 
նե րա ռում է ոչ միայն վար չա կան ա պա կենտ րո նա ցու մը, այլև 
լիա զո րութ յուն նե րի ու ֆիս կալ ա պա կենտ րո նա ցու մը։  Ներ
կա յումս  Հա յաս տա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա
մա կար գի ա պա կենտ րո նա ցու մը դեռևս ա նա վարտ է։  Հաշ վի 
առ նե լով վե րոգր յա լը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նա ցումն ու  ու ժե
ղա ցու մը հա մա կար գա յին մո տե ցում է պա հան ջում և  չի կա րող 
ի րա կա նաց վել մեկ լիա զո րութ յան շրջա նակ նե րում՝ Խ նա մա
կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի տու ցիո
նալ բա րե փո խում նե րի ստորև ա ռա ջարկ վող մո դել նե րը պետք 
է կի րառ վեն որ պես ան ցու մա յին մո դել ներ։ Ան ցու մա յին մո դե լի 
ներդր ման նպա տակն է նպաս տել Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա
բար ձութ յան ինս տի տու տի կա յաց մանն ու արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց մա նը, ո րը հե տա գա յում պետք է ի րաց վի տե ղա կան 
մա կար դա կում ա պա կենտ րո նաց ված մո դե լի շրջա նակ նե րում՝ 
հիմք ըն դու նե լով եվ րո պա կան երկր նե րի լա վա գույն փոր ձը։   

Այս պի սով՝ Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե
րի ինս տի տու ցիո նալ բա րե փոխ ման հա մար ա ռա ջարկ վում է 
եր կու տար բե րակ։

 Տար բե րակ 1. 

Ա ռա ջին տար բե րա կում ա ռա ջարկ վում է Խ նա մա կա լութ
յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի լիա զո րութ յու նը 
չպատ վի րա կել հա մայն քի ղե կա վա րին և  այն ի րա կա նաց
նել կենտ րո նա կան մար մին նե րի ու նրանց տա րած քա յին 
ստո րա բա ժա նում նե րի մի ջո ցով։ 

 Կենտ րո նա կան մար մի նը կա րող է լի նել քա ղա քա կա նութ յուն 
մշա կող և  տա րած քա յին ստո րա բա ժա նում նե րի գոր ծու նեութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մար մի նը (օ րի նակ՝ ՀՀ 
աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը)։ 
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Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի կազ մա
վոր ման, լիա զո րութ յուն նե րի, աշ խա տա կից նե րին ներ կա յաց
վող մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րին, նրանց ի րա վունք նե րի և 
 պար տա կա նութ յուն նե րի և ն րանց գոր ծու նեութ յան հետ կապ
ված այլ հար ցե րը պետք է կար գա վոր վեն Խ նա մա կա լութ յան և 
 հո գա բար ձութ յան մա սին օ րեն քով։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան տա րած քա յին ստո րա
բա ժա նում նե րը պետք է ու նե նան հա մա պա տաս խան ֆի նան
սա վո րում պե տա կան բյու ջեից, հա մալր վեն հա մա պա տաս խան 
ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տա կից նե րով (սո ցիա լա կան աշ
խա տող, հո գե բան, ի րա վա բան) և  հետ ևեն կենտ րո նա կան 
մարմ նի կող մից մշակ ված մե թո դա բա նա կան ու ղե ցույց նե րին, 
ո րոնք պետք է հիմն ված լի նեն ե րե խա յի լա վա գույն շա հի ա պա
հով ման մի ջազ գա յին և  սահ մա նադ րա կան սկզբուն քի վրա։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան տա րած քա յին ստո րա
բա ժա նում նե րը պետք է ընդգր կեն բո լոր հա մայնք նե րը՝ հաշ վի 
առ նե լով հա մայնք նե րի բնակ չութ յան քա նա կը և քնն վող գոր ծե
րի մի ջին տա րե կան թի վը։  Մեծ հա մայնք նե րում կա րող են լի նել 
մե կից ա վե լի ստո րա բա ժա նում ներ, ինչ պես նաև մի քա նի փոքր 
հա մայն քի հա մար կա րող է ստեղծ վել մեկ ստո րա բա ժա նում։ 
Ս տո րա բա ժա նում նե րի աշ խա տա կից նե րի քա նա կը կար գա վո
րող նոր մե րը պետք է սահ մա նեն բա վա րար ճկուն դրույթ ներ, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա հե տա գա յում ըստ անհ րա ժեշ
տութ յան (օ րի նակ՝ դի մում նե րի քա նա կի ա վե լաց ման դեպ քում) 
ա վե լաց նել հաս տիք նե րի քա նա կը։ 

 Տար բե րակ 2. 

Երկ րորդ տար բե րա կում ա ռա ջարկ վում է պահ պա նել տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին Խ նա մա կա
լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի լիա զո րութ յան 
պատ վի րա կու մը, սա կայն փո փո խել դրա ի րա կա նաց ման 
տրա մա բա նութ յու նը՝ ա պա հո վե լով հա մա պա տաս խան 
ֆի նան սա վո րում պե տա կան բյու ջեից։ 
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Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի կազ մա
վոր ման, լիա զո րութ յուն նե րի, աշ խա տա կից նե րին ներ կա յաց
վող մաս նա գի տա կան պա հանջ նե րին, նրանց ի րա վունք նե րի և 
 պար տա կա նութ յուն նե րի և ն րանց գոր ծու նեութ յան հետ կապ
ված այլ հար ցե րը պետք է կար գա վոր վեն Խ նա մա կա լութ յան և 
 հո գա բար ձութ յան մա սին օ րեն քով։ 

Ա ռա ջարկ վում է հա մայնք նե րում ձևա վո րել Խ նա մա կա լութ յան 
և  հո գա բար ձութ յան գրա սեն յակ ներ52։  Հա մայնք նե րում ձևա
վոր վող գրա սեն յակ նե րը պետք է ընդգր կեն բո լոր հա մայնք
նե րը՝ հաշ վի առ նե լով հա մայնք նե րի բնակ չութ յան քա նա կը և 
քնն վող գոր ծե րի մի ջին տա րե կան թի վը։  Մեծ հա մայնք նե րում 
կա րող են լի նել մե կից ա վե լի գրա սեն յակ ներ, ինչ պես նաև մի 
քա նի փոքր հա մայն քի հա մար կա րող է ստեղծ վել մեկ գրա սեն
յակ։ Գ րա սեն յակ նե րի աշ խա տա կից նե րի քա նա կը կար գա վո րող 
նոր մե րը պետք է սահ մա նեն բա վա րար ճկուն դրույթ ներ, ին չը 
հնա րա վո րութ յուն կտա հե տա գա յում ըստ անհ րա ժեշ տութ յան 
(օ րի նակ՝ դի մում նե րի քա նա կի ա վե լաց ման դեպ քում) ա վե լաց
նել հաս տիք նե րի քա նա կը։ 

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան գրա սեն յակ նե րը պետք 
է հա մալր վեն հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ
խա տա կից նե րով (սո ցիա լա կան աշ խա տող, հո գե բան, ի րա վա
բան) և  հետ ևեն, ի թիվս այ լոց, կենտ րո նա կան մարմ նի կող մից 
մշակ ված մե թո դա բա նա կան ու ղե ցույց նե րին, ո րոնք պետք է 
հիմն ված լի նեն ե րե խա յի լա վա գույն շա հի ա պա հով ման մի ջազ
գա յին և  սահ մա նադ րա կան սկզբուն քի վրա։ 

ՀՀ աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը 
պետք է ի րա կա նաց նի Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան 
գրա սեն յակ նե րի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան հա մա կար
գու մը և դ րանց վե րահս կու մը: 

52 Անվանումը պայմանակ ան  է և ենթակա է փոփոխությա ն               ։
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 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը սահ ման ված կար գով 
ի րա կա նաց նե լու է միայն Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ
յան գրա սեն յակ նե րի ղե կա վար նե րի և  աշ խա տա կից նե րի հաս
տիք նե րի հա մալր ման մրցույ թը, ինչ պես նաև պե տա կան բյու
ջեից ստա ցած ֆի նան սա վո րու մը սահ ման ված կար գով տրա
մադ րե լու է գրա սեն յակ նե րին։ ՏԻՄը չի հան դի սա նա լու գրա
սեն յա կի կող մից քննվող հար ցով ո րո շում կա յաց նող մար մին։

 Կա ռա վա րութ յու նը  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին ՀՀ 
օ րեն քի 10րդ  հոդ վա ծի հի ման վրա պետք է ըն դու նի ո րո շում
ներ՝ պատ վի րակ ված լիա զո րութ յան ի րա կա նաց ման կար գը 
հաս տա տե լու և  պատ վի րակ ված լիա զո րութ յան ֆի նան սա վոր
ման նոր մա տիվ նե րը հաս տա տե լու մա սին։

Ինս տի տու ցիո նալ բա րե փոխ ման ի րա կա նաց ման ի րա
վա կան քայ լեր

Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին նե րի ինս տի
տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա
նաց նել հետև յալ ի րա վա կան քայ լե րը.

1. Մ շա կել խնա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին
նե րի ինս տի տու ցիո նալ բա րե փո խում նե րի հա յե ցա կարգ։

2.  Հա յե ցա կար գի հի ման վրա մշա կել Խ նա մա կա լութ յան 
և  հո գա բար ձութ յան մա սին ՀՀ օ րեն քի նա խա գիծ։

3. Մ շա կել Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար ձութ յան մար մին
նե րի գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րող գոր ծող ի րա վա
կան ակ տե րում փո փո խութ յուն ներ՝ ա պա հո վե լով դրանց 
հա մա կար գա յին և տ րա մա բա նա կան հա մա պա տաս
խա նութ յու նը հա յե ցա կար գին և «Խ նա մա կա լութ յան ու 
հո գա բար ձութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծին։

4. Մ շա կել հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տեր, ո րոնք 
պետք է կար գա վո րեն Խ նա մա կա լութ յան և  հո գա բար
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ձութ յան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե
րում է թի կա յի և  շա հե րի բախ ման հետ կապ ված ի րա
վա հա րա բե րութ յուն նե րը։

5.  Նոր ի րա վա կար գա վո րում նե րի հի ման վրա կա տա րել 
ինս տի տու ցիո նալ հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն
ներ՝ ա պա հո վե լով գոր ծող հա մա կար գից նոր հա մա
կար գին անցն ցում ան ցու մը։
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

1. ՀՀ սահ մա նադ րութ յուն:

2. ՀՀ ըն տա նե կան օ րենս գիրք:

3. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիրք:

4. ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենս գիրք:

5. «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք:

6. « Սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մա սին» ՀՀ օ րենք:

7.  « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րենք: 

8. «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա
սին» ՀՀ օ րենք:

9. « Քա ղա քա ցիա կան կա ցութ յան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րենք:

10. ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2016 թվա կա նի  հու նի սի 2ի N 631Ն 
ո րո շում:

11. ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 2019 թվա կա նի հու նի սի 13ի N 751Ն 
ո րո շում:

12. ՀՀ  Կա ռա վա րութ յան 27.12.2012 թ. ի թիվ 1694 Ն ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված` « Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում ե րե
խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան  2013 2016 թթ. 
ռազ մա վա րա կան ծրա գիր»:

13.  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա:

14.  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տիա յի 
 Բա ցատ րա կան զե կույց:

15. ՄԱԿի Գլ խա վոր ա սամ բլեա յի կող մից 2010 թվա կա նի 
փետր վա րի 24ին ըն դուն ված A/RES/64/142 բա նաձ ևով 
հաս տատ ված Ե րե խա նե րի այ լընտ րան քա յին խնամ քի վե
րա բեր յալ ու ղե ցույց:
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ABSTRACT

The given research is aimed at studying the international experience 
and standards regarding guardianship and custody authorities, 
with the goal to make recommendations on institutional reforms 
of the RA guardianship and custody authorities to increase the 
effectiveness of their activity. The recommendations are developed 
considering the local environment and peculiarities, as well as 
legal problems in regard with legal status, financial resources, 
professional work etc. 

The research, in particular, addresses legal issues regarding the 
powers and the functions of guardianship and custody authorities, 
the legal basis for delegating their powers to community head, the 
problems identified by local and international organisations in the 
activity of guardianship and custody authorities.  

The recommendations may be useful for policymaking bodies in 
the process of implementation of institutional reforms in the sphere 
of guardianship and custody. 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

«Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի գոր
ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով 
ինս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խո ւմ նե րի վե րա բե րյա լ» հե տա զո
տու թյան նպա տա կն է ու սո ւմ նա սի րել Խնա մա կա լու թյան և հո
գա բար ձու թյան մար մին նե րի վե րա բե րյալ մի ջազ գային չա փա
նիշ նե րն ու օ տա րե րկ րյա լա վա գույն փոր ձը, և հաշ վի առ նե լով 
տե ղա կան ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը՝ ներ կայաց նել ա ռա
ջար կու թյո ւն ներ Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար
մին նե րի ինս տի տու ցի ո նալ փո փո խու թյո ւն նե րի վե րա բե րյալ, 
ո րո նք պե տք է միտ ված լի նեն նրա նց գոր ծու նե ու թյան ար դյու
նա վե տու թյան բա րձ րաց մա նը ։

 Հե տա զո տու թյան  շր ջա նակ նե րո ւմ ու սո ւմ նա սիր վել են Խնա
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի լի ա զո րու թյո ւն
նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի հետ կապ ված ի րա վա կան խն դիր նե րը, 
Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի լի ա զո րու
թյո ւն նե րը հա մայն քի ղե կա վա րին վե րա պա հե լու ի րա վա կան 
հիմ քը, Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի 
վե րա բե րյալ մի ջազ գային չա փա նիշ նե րը և սկզ բո ւնք նե րը, մի
ջազ գային և տե ղա կան կազ մա կեր պու թյո ւն նե րի կող մից վեր
հան ված խն դիր նե րը, ո րո նք վե րա բե րո ւմ են Խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյա նը, ինչ պես 
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նաև Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի ինս
տի տու ցի ո նալ լու ծո ւմ նե րի վե րա բե րյալ օ տա րե րկ րյա փոր ձը ։

 Հի մք ըն դու նե լով կա տար ված հե տա զո տու թյան ար դյո ւնք նե րը, 
Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի ի րա վա
կան կար գա վի ճա կի և նրա նց գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված 
ի րա վա կան խն դիր նե րը՝ ա ռա ջա րկ վել է ի րա կա նաց նել ինս տի
տու ցի ո նալ բա րե փո խո ւմ նե ր։ Բա րե փո խո ւմ նե րի նպա տա կն է 
բա րձ րաց նել Հայաս տա նո ւմ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու
թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը՝ մի
ա ժա մա նակ հաս ցե ագ րե լով նրա նց ի րա վա կան կար գա վի ճա
կի, ֆի նան սա վոր ման, մաս նա գի տա կան հի մո ւնք նե րով աշ խա
տան քի հետ կապ ված խն դիր նե րը և այլ հար ցե ր։ 

Կա տար ված ա ռա ջա րկ նե րը կա րող են օգ տա կար լի նել տվյալ 
ո լոր տո ւմ քա ղա քա կա նու թյո ւն մշա կող մա րմ նի հա մար ինս տի
տու ցի ո նալ բա րե փո խո ւմ նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցո ւմ։
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«ԵՀՀ հա մալ սա րա ն» խո րագ րի ներ քո 
պատ րաստ ված այլ հրա պա րա կում ներ

 ● Պ րո բա ցի այի ծա ռայու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նո ւմ. 
Մաս 1, 2020, 

 https://epfarmenia.am/hy/document/Baselineresearchonprobation
serviceinRA

 ●  Հայաս տա նո ւմ բնակ վող ազ գու թյա մբ եզ դի աղ ջիկ նե րի ի րա վո ւնք նե
րին և հնա րա վո րու թյո ւն նե րին առնչ վող խն դիր նե րը, 2020, 

 https://epfarmenia.am/hy/document/IssuesRelatedtotheRightsof
andOpportunitiesforYezidiGirlsResidinginArmenia

 ●  Հա րա բե րու թյո ւն ներ ա ռա նց շփո ւմ նե րի, 2020, 
 https://epfarmenia.am/hy/document/RelationswithoutInteractions

 ● Ար մե նի ա 3.0. հաս կա նալ 20րդ դա րի Հայաս տա նը (անգ լե րեն), 2020. 
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia30Understanding20th
CenturyArmenia

 ●  Հայաս տա նը և տա րա ծա շր ջա նը, 2019, 
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 ● Քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյո ւն. տրա մա բա նա կան սխալ ներ և հռե
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Critical Thinking (CT) 

War and Peace (WP) 

Civil Society (CS) 

Education, methodology of history, culture and values (EMHCV)
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