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Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել`  

1) Երեխայի հանդեպ բռնության և երեխայի անտեսման կանխարգելման հայեցակարգը` 

համաձայն N 1 հավելվածի: 

2) Երեխայի հանդեպ բռնության և երեխայի անտեսման կանխարգելման 

հայեցակարգից բխող միջոցառումների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

ՀՀ Կառավարության 

2014 թվականի -------------    ------ի  N -----Ն որոշման 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՆԴԵՊ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՏԵՍՄԱՆ, 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ 

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի հանդեպ բռնության և երեխայի 

անտեսման կանխարգելման հայեցակարգը /այսուհետ` հայեցակարգ/ մշակվել է հիմք 

ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի N 1694-Ն որոշման N 2 հավելվածի 8-րդ կետը և «Երեխայի 

իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 

համապատասխան դրույթները: Հայեցակարգը նպատակաուղղված է «Երեխայի 

իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի և «Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի 

մասին» ԱՄԿ-ի կոնվենցիաների, Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 

և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային այլ փաստաթղթերով սահմանված 

պարտավորությունների  կատարմանը: 

2. Երեխայի հանդեպ բռնությունը համընդհանուր խնդիր է: Միջազգային նորմերով այն 

գնահատվում է որպես երեխաների հիմնական իրավունքների և ազատությունների 

խախտում: Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածը 

երաշխավորում է երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից ու 

չարաշահումներից: Երեխայի պաշտպանության ապահովումը համարվում է պետության 

հիմնական պարտականություններից մեկը: 

3. Կարևորելով բռնության բոլոր ձևերից երեխայի պաշտպանված լինելու իրավունքը և 

երեխայի հանդեպ բռնության և անտեսման երևույթի կանխարգելումը` հայեցակարգը 

սահմանում է երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի կանխարգելմանը, վերացմանը և 

վերականգնմանն ուղղված պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները 

և սկզբունքները: Պետության կողմից  դեռևս սահմանված չեն բռնության երևույթի 

գնահատման չափանիշները, դրսևորման ձևերի, տարածվածության մասին 

տեղեկատվությունը, շահագրգիռ մարմինների համաձայնեցված արձագանքման և 

գործունեության մեխանիզմները: Բացակայում են բռնության ենթարկված երեխաների 

վերականգնողական ծառայությունները և երևույթի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումները, ձևավորված չէ նաև հասարակության կողմից երևույթի նկատմամբ 

անհանդուրժողական վերաբերմունքը:  



4. Հասարակության մեջ բռնության երևույթի առկայության մասին են վկայում մասնակի 

հետազոտությունները, ինչպես նաև տարբեր ծառայություններից, խնամք և 

պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններից ստացված տեղեկությունները:  

II. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

5. Հայեցակարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են. 

1) Երեխայի հանդեպ բռնություն` երեխայի իրավունքները և ազատությունները 

սահմանափակելը, անվտանգությունը խախտելը և անձի արժանապատվությունը 

ոտնահարելը. 

2) Երեխայի հանդեպ սեռական բռնություն` երեխային սեռական գործողության մեջ 

ներգրավելը. 

3) Երեխայի հանդեպ ֆիզիկական բռնություն` երեխային ծեծելը, խոշտանգելը, 

մարմնական վնասվածք հասցնելը կամ մարմնական պատժի ենթարկելը. 

4) Երեխայի հանդեպ հոգեբանական բռնություն` երեխայի հանդեպ շարունակական 

հուզական և հոգեբանական դիտավորյալ ներգործություն`  նրա զարգացման համար 

անհրաժեշտ կապվածությունից և հուզական կապերից զրկելը, որը կարող է 

խոչընդոտել երեխայի հոգեկան, մտավոր և վարքային զարգացմանը կամ խաթարել 

այն. 

5) Երեխայի անտեսում` երեխայի կենսապահովման համար հիմնական 

պահանջմունքներից դիտավորությամբ կամ անփութությամբ զրկելը, ինչի հետևանքով 

երեխան կարող է հայտնվել կյանքի և զարգացման համար վտանգավոր ու 

անպաշտպան իրավիճակում: 

III. ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

6. Երեխայի հանդեպ բռնություն կարող է տեղիունենալ  ինչպես ընտանիքում, այնպես 

էլ կրթական, խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում, 

քրեակատարողական հիմնարկներում, ինչպես նաև  փողոցում և հասարակական այլ 

վայրերում:  

7. Միջազգային վիճակագրությունը փաստում է, որ յուրաքանչյուր 4-րդ ընտանիքում 

տեղի է ունենում բռնություն, որը կարող է ունենալ մի շարք պատճառներ` սթրեսային 

իրավիճակ ընտանիքում, ոչ բավարար եկամուտներ, բնակարանային վատ պայմաններ, 

աշխատանքի բացակայություն, սերունդների արժեքային համակարգերի բախումներ, 

ալկոհոլի չարաշահում, թմրանյութերի օգտագործում, երեխային ոչ բավարար 

ուշադրության և ժամանակի տրամադրում:   



8. Բռնությունը ընտանիքի բոլոր անդամների վրա թողնում է բացասական 

ազդեցություն: Երևույթը հոգեբանների կողմից գնահատվում է ծայրահեղ բացասական, 

քանի որ ընտանիքի առավել խոցելի անդամների մոտ առաջացնում է մշտական վախի 

զգացում: Այն ընտանիքները, որոնց հարաբերությունների հիմքում   բռնությունն է, 

համարվում են ռիսկային: Բռնության երևույթի հանդեպ առավել խոցելի են 

սոցիալապես անապահով ընտանիքները, միայնակ մայրերի, միակողմանի ծնողազուրկ 

երեխաներ ունեցող և ծնողավարության ոչ բավարար հմտություններ ունեցող 

ընտանիքները: Բռնությունն ընտանիքում հաճախ հանգեցնում է ընտանիքի 

քայքայման, երեխաների դաստիարակության անտեսման, ինչի հետևանքով 

երեխաները հայտնվում են բարձիթողի վիճակում, որն էլ նպաստում է 

անչափահասների կողմից իրավախախտումների դրսևորմանը: Հիմնականում նման 

ընտանիքներում մեծացած երեխաներն իրենք են դառնում կամ բռնության զոհ, կամ 

բռնություն իրականացնող: Սոցիալապես անապահով ընտանիքներում, առավել 

հաճախ գյուղական բնակավայրերում, տարածված է երեխաների աշխատանքի 

շահագործումը, որը բացասական ազդեցություն է ունենում նրանց ֆիզիկական, 

մտավոր և հոգեկան զարգացման վրա: Հաճախ անտեսվում են երեխաների  

ֆիզիկական և հոգևոր կարիքները, որոնք կարող են դառնալ բռնությանը նպաստող 

հանգամանք: Այն կարող է դրսևորվել տարբեր ճանապարհներով. օրինակ` երեխայի 

ֆիզիկական անտեսումը ենթադրում է նրա սնունդի, հագուստի, հիգիենայի, 

առողջության նկատմամբ անտարբերություն, երեխաների լքում երկար ժամանակով և 

այլն: Կրթական անտեսումը ենթադրում է երեխաների հանրակրթությունից դուրս մնալ, 

մեծ թվով բացակայություններ: Այսօր մեր հասարակությունում առկա են երեխաների 

հանդեպ բռնության նոր դրսևորումներ`   էրոտիկ,բռնության և սարսափի տարրեր 

պարունակող հեռուստատեսային հաղորդումներն ու ֆիլմերը, ինտերնետային հատուկ 

կայքերը, թերթերը և ամսագրերը:  

9. ՀՀ պետական վիճակագրական տվյալների բացակայության պատճառով 

դժվար է ամբողջական պատկերացում կազմել հանրապետությունում երեխաների 

հանդեպ կիրառվող բռնության չափերի և ձևերի մասին: Սակայն, մի շարք 

կազմակերպությունների կողմից իրականացված հետազոտությունները փաստում են 

հանրապետությունում երևույթի առկայությունը և արձանագրում բռնությունների 

ընկալման գրեթե նույն` միջազգային մոդելը: Այսպես, ՄԱԿ-ի Բնակչության 

հիմնադրամի աջակցությամբ 2006թ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության  (այսուհետ` նախարարություն) և ՀՀ ազգային վիճակագրության 

ծառայության կողմից իրականացված «Ընտանիք» ինստիտուտի հետազոտության 

արդյունքների համաձայն  հայ իրականությունում կա  բռնությունների որոշակի կայուն 

ընկալում, ըստ որի և ֆիզիկական, և հոգեբանական բռնություններն անընդունելի են 

համարվում ընտանիքի բոլոր անդամների նկատմամբ: Սակայն, գրանցվել են նաև 

որոշակի առանձնահատկություններ. օրինակ` հարցման մասնակիցների մի մասի 

կողմից հոգեբանական բռնությունները չեն կարևորվում այնպես, ինչպես ֆիզիկական 



բռնությունները: Պատահական չէ, որ երեխային անտեսելը, ծանր ֆիզիկական 

աշխատանքով ծանրաբեռնելը, ընտանիքին վերաբերող կարևոր հարցերում երեխայի 

կարծիքն անտեսելը, որպես բռնություն, դիտարկում է հարցմանը ենթարկված 

յուրանքանչյուր հինգերորդը միայն: Համաձայն Երևանի երեխաների ընդունման և 

կողմնորոշման կենտրոնի տվյալների`  2006-2007թվականների ընթացքում կենտրոն 

տեղափոխված երեխաներից 60-%-ը ընտանիքում ենթարկվել է անտեսման, 35%-ը` 

ֆիզիկական, 63%-ը` հոգեբանական բռնության: Իսկ ներկա դրությամբ կենտրոն 

տեղափոխված երեխաներից 75-%-ը ընտանիքում ենթարկվել է անտեսման, 53%-ը` 

ֆիզիկական, 8%-ը` սեռական,61%-ը`հոգեբանական բռնության: 2007-2008 

թվականների ընթացքում ՀՀաշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

համակարգի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություններում, մանկատներում և համայնքային ցերեկային 3 կենտրոնում 

կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց, որ այստեղ խնամվող 

շուրջ 1750 երեխայից 580-ը ընտանիքում ենթարկվել է բռնությունների, այդ թվում`  

36%-ը անտեսվել է, 30%–ը ենթարկվել է հոգեբանական, 29%-ը` ֆիզիակական և 1,7%-ը` 

սեռական բռնության, իսկ 2014 թվականի տվյալների համաձայն վերը նշված 

հաստատություններում խնամվող շուրջ 1650 երեխաներից 470 երեխա ընտանիքում 

ենթարկվել է բռնության, որից շուրջ 15.4%-ը` ֆիզիկական, 33%-ը` հոգեբանական, 1,5%-

ը` սեռական բռնության, 50%-ը` անտեսման:  Ուշագրավ է այն փաստը, որտարբեր 

հետազոտությունների արդյունքում հարցման մասնակիցները հոգեբանական ու 

ֆիզիկական բռնությունների թվին դասվող շատ գործողություններ իրականում 

բռնություն չեն համարում:  

Նկատելի է այն փաստը, որ ընտանեկան բռնությունները բացահայտելն ու 

տիպերը գնահատելը բավականին բարդ խնդիր է, քանի որ հարցման մասնակիցները 

գերադասում են կամ տեղեկատվություն չտրամադրել այդ մասին կամ պարզապես 

բացառել ընտանիքում բռնությունների առկայությունը: 

10. Համաձայն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից 

ներկայացված տվյալների`2013 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության 

տարածքում գրանցվել է անչափահասների բռնության 245 դեպք`  114 աղջկա և 110-ը 

տղայի նկատմամբ: 2014թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գրանցվել է անչափահասների բռնության 46 դեպք` 27 

աղջկա և 25 տղայի նկատմամբ:  

11.  Երեխայիներդաշնակզարգացմանհամար, բացիընտանիքից, կարևորդերունի 

նաև 

նրասոցիալականմիջավայրը:Հարկէնշելնախադպրոցականհաստատությունների`հատկ

ապեսդպրոցիդերը: 2003 թվականիՄԱԿ-

իՄանկականհիմնադրամիհայաստանյանգրասենյակիկողմիցիրականացվածհետազոտ

ությունների արդյունքում պարզ է դարձել, 



որերեխաներինկատմամբկիրառվողֆիզիկականբռնությանառավել 

բարձրտոկոսէգրանցվել դպրոցում: 

Ընտանիքից դուրս`հանրակրթական, առավելապես, 

հատուկհանրակրթականուսումնականհաստատություններումերեխաներինկատմամբկի

րառվումենտարբերտեսակիբռնություններ, 

որոնցմեջգերակշռումենհոգեբանականևֆիզիկական բռնության 

ձևերը:Այդէփաստումնաև «Բժիշկներառանցսահմանների» կազմակերպության 

«Դժվարիրավիճակումգտնվողերեխաներ»ծրագրի 2003թ. հաշվետվությունը,որտեղ 

արձանագրված էԵրևանի N 1 հատուկհանրակրթականուսումնականհաստատության 4 

դաստիարակներիկողմիցերեխաներիհանդեպկատարածբռնությանդեպքը 

(դաստիարակներիցմեկըազատվելէաշխատանքից, 3-ըստացելեննկատողություն): 

Հաստատությունումերեխաներինկատմամբբռնությանկիրառմանմասինենվկայումնաևե

րեխաներիայցերը հաստատությանբուժկետ. նրանց 1/3-

ըունեցելէմարմնականվնասվածքներ: 

 

12. ՀՀկառավարության 2004 թվականիօգոստոսի 5-իթիվ 1324-

Նորոշմամբհաստատվել 

եներեխաներիխնամքևպաշտպանությունիրականացնողհաստատություններումերեխան

երիխնամքիուդաստիարակությանհամարանհրաժեշտպետականսոցիալականնվազագո

ւյնչափորոշիչները, որոնցհամաձայն 

վերոհիշյալհաստատություններըսահմանվածկարգովապահովումեներեխայիպաշտպան

ությունըհոգեբանականևֆիզիկականբռնությունից, 

սեռականշահագործումիցևայլասերումից, դաժանվերաբերմունքից, 

անուշադրությունիցուանարդարությունից, 

առողջությանըվտանգողնյութերիցևկյանքըվտանգողպայմաններից:  Սակայն, 

չափորոշիչների 

կիրառմանմեխանիզմներիբացակայությանպատճառովդեռևսկանչլուծվածխնդիրներ:  

Ինչպեսընտանիքներում, այնպեսէլկրթական, 

խնամքևպաշտպանությունիրականացնողհաստատություններումկիրառվումեներեխայի

հանդեպբռնությանտարբերձևեր:  

ՀՀքրեականօրենսգիրքը (Գլուխ 20) և 

«Վարչականիրավախախտումներիվերաբերյալ» ՀՀօրենսգիրքը (հոդված 178) 

նախատեսումենպատասխանատվությանմիջոցներ`երեխայիշահերիդեմուղղվածհանցա

գործությունների (իրավախախտումների) համար:Երեխայի հանդեպ բռնության 

դեպքերի կանխարգելման նպատակով  անհրաժեշտ է 

նախատեսելառավելխիստպատժամիջոցներ: 

 

13. Վերջինտարիներիդիտարկումների արդյունքումպարզ է դարձել , 

որառկասոցիալտնտեսականպայմաններումաճելէանչափահասներիխոցելիությունըտար

բերվտանգների`հատկապեսշահագործման /թրաֆիքինգի/ 



ենթարկվելուվտանգինկատմամբ: Ըստէության,սանորերևույթէմերիրականությանմեջ, 

որըհայտնվել է հանրությանուշադրությանկենտրոնում: Իսկ 2009 

թվականիցպարբերաբարհավաքագրվողտեղեկատվությունըշահագործմանենթարկված

անձանցմասինփաստեց, որանչափահասներըոչմիայնխոցելիեն, 

այլևհաճախդառնումենշահագործմանզոհինչպեսերկրիներսում, այնպեսէլերկրիցդուրս: 

2009-2013 թվականներինթրաֆիքինգիէենթարկվել 14–իցմինչև 18 տարեկան 16 

անչափահաս, այդթվում`  5 տղա: Հատկանշականէ, որ 16 

անչափահասիցմիայներկուսնէհաճախելմիջնակարգդպրոց, իսկմյուսները`  

հատուկդպրոցիսաներեն եղել կամունեցել են թերիմիջնակարգկրթություն: Ընդ որում, 

նրանք բոլորն էլ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ են եղել: 

Տղաներըներգրավվելենմուրացկանությանմեջ, այդ 

թվում`մեկընաևմանկապղծությանզոհէդարձել: Աղջիկներըհիմնականումենթարկվելեն 

սեռականշահագործման: Հաշվիառնելովհանցատեսակիթաքնվածլինելը, հարկէնշել, 

որվերոհիշյալթիվըվերջնականչէ: Բացիայդ, 

եթեանցածտարիներիընթացքումուշադրությանկենտրոնումեն եղել 

հիմնականումսեռականշահագործմանդեպքերը, ապավերջիներկուտարիների 

ընթացքումհաճախ են  հանդիպում  

Հանրապետությունումերեխայիաշխատանքայինշահագործմանդեպքերը, ինչպես նաև 

երեխայիաշխատանքիվատթարագույնձևերը: 

Այսխնդրիշուրջիրավիճակըգնահատելուհամարանհրաժեշտենհետազոտություններ, 

որոնց արդյունքը հիմք կծառայի ոլորտի հետագա քաղաքականության մշակման 

համար: 

14. Սույնխնդրիառնչությամբ2014թ.հունվար-

հուլիսամիսներինՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությանԱշխատանք

իևսոցիալականհետազոտություններիազգայինինստիտուտիկողմիցիրականցված 

«Երեխայիհանդեպբռնությանվերաբերյալ» վերջինհետազոտություննէ, 

որինպատակնէվերլուծել Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների նկատմամբ 

կիրառվող բռնության տարածվածության աստիճանը, տեսակները, դրանց 

պատճառներն ու հետևանքները: Հետազոտություննիրականացվելէբոլորմարզերում` 

պահպանելովգյուղ-

քաղաքհամամասնությունը`առնվազնմեկանչափահասերեխաունեցող 1215 

ընտանիքներում: Հետազոտության մասնակիցների 44%-ը համարում է, 

որմերհասարակությանմեջերեխաներինկատմամբբռնություննայնխնդիրներիցէ, 

որըհրատապլուծումէպահանջում: 

Հարցվածների 59%-ը համարում է, 

որընտանիքներումառավելտարածվածէֆիզիկականբռնությունըև/կամֆիզիկականպատիժը, 

43%-ընշելէհոգեբանականբռնությունը, 30%-ը` անտեսումը, 4%-ը` սեռականբռնությունըևմիայն 

11%-նէնշել, որբռնությանոչմիտեսակէլ տարածվածչէ: Հետազոտությանմասնակիցները, 

որպեսերեխայինկատմամբբռնություն, նշելեն`ծեծելը, տարբեր առարկաներով հարվածելը 



(83%), մութսենյակումփակելը (73%), քաղցածթողնելըկամչկերակրելը (71%), 

սպառնալըկամահաբեկելը (64%), երեխային անտեսելը 

(առանցուշադրությանևխնամքիթողնելը) և երեխային աշխատել ստիպելը 

(59%),ծնողներից մեկիհետշփումնարգելելը (58%), երեխայինծաղրելըև/կամվիրավորելը 

(56%), երեխային ապտակելը, հրմշտելը (43%), 

հարազատիկամընկերներիհետշփումնարգելելը (45%), երեխայի արտաքին տեսքը, 

պահվածքը, մտավոր ունակություններն անընդհատ քննադատելը (46%): 

Հարցվածների 36%–ը փաստել է նաև, որ իրենց երեխաներն ընտանիքում երբեմն 

ենթարկվում են բռնության, 

հիմնականում`ֆիզիկականբռնությանև/կամֆիզիկականպատժի (59%), 

հոգեբանականբռնության (58%), անտեսման (6%): Ի դեպ, 82 %-ը մոր կողմից, 50%-ը` 

հոր: Հարցման ենթարկվածներն, առաջինհերթին,որպես բռնության հիմնական 

պատճառներնշելեն` ընտանիքումվատսովորույթներիառկայությունը (հարբեցողություն, 

թմրամոլություն, խաղամոլություն` 84%), 

ընտանիքումճգնաժամայինիրավիճակիառկայությունը (ծնողներիամուսնալուծություն, 

մարդկայինկորուստ, 

ընտանիքումմշտապեսկոնֆլիկտայինմթնոլորտիառկայություն`50%), 

բռնությունկիրառողիհոգեկանկամմտավորհիվադություններիառկայությունը  (48%):  

Կարևորվել են նաևԶԼՄ-ներիկամհամացանցիմիջոցովներկայացվող` 

բռնությանտեսարաններպարունակողնյութերը` 16%: 

Վերոնշյալհետազոտությանհամաձայն`  երեխաների 27%-ը շրջապատի կողմից 

ենթարկվում է բռնության, այդ թվում 68%-ը` ֆիզիկական, 48%-ը` հոգեբանական: 

Երեխաներն ընտանիքից դուրս միջավայրում բռնության են ենթարկվում հիմնականում 

հասակակիցների(82%), ուսուցիչների(17%), դայակների ու դաստիարկների կողմից 

(15%):  

«Երեխայիհանդեպբռնությանվերաբերյալ» 

հետազոտությանմասնակիցները,որպես բռնության երևույթի կանխարգելման 

արդյունավետ միջոցներ, նշել են.շարունակական (մասնագիտական) 

աշխատանքընտանիքիհետ (60%), շարունակական (մասնագիտական) աշխատանք 

դպրոցում (45%), ինչպես նաև 

հասարակությանմոտեցումներիևհասարակականկարծրատիպերիփոփոխություն (27%), 

օրենսդրականփոփոխություններ (24%): 

Վերոնշյալծրագրիշրջանակում ՀՀմարզպետարանների 

(Երևանքաղաքապետարանի) ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության բաժինների, ՏԻՄ-երի, ՀԿ-ների, առողջապահական հիմնարկների, 

կրթական և խնամքի հաստատություններիներկայացուցիչների մանակցությամբ 

ստեղծվել են ֆոկուսխմբեր, 

անցկացվելենփորձագիտականհարցազրույցներ:Փորձագիտականհարցազրույցների և 

ֆոկուսխմբերիքննարկումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ 

երեխայիհանդեպբռնությաներևույթըհատկապեստարածվածէ երեխայի զարգացման 



համար անբարենպաստ ընտանիքներում, և առավելհրատապ խնդիրէ համարվում 

տվյալ երևույթի կանխարգելումը: Ֆոկուսխմբի կողմից, 

որպեսկանխարգելմանմիջոցառումներ, առաջարկվել է. ծնողներին հանրամատչելի 

գրականության տրամադրում, անբարենպաստ ընտանիքների անդամների, 

մասնավորապես  ծնողների և երեխայի հետ աշխատող մասնագետների, այդ թվում` 

մանկավարժների, դաստիարակների, դայակներիպարտադիր վերապատրաստում և  

մասնագիտական աշխատանք կազմակերպում:   

15. 2010-2012 թվականներինիրականացվելէ «Միավորվենքհանուներեխաների, 

փրկենքապագան»  ծրագիրը, 

որինպատակնէրաջակցելպետականկառավարմանևտեղականինքնակառավարմանմար

միններինուհամայնքայինկառույցներին` կանխարգելելու, 

հայտնաբերելուևհամարժեքլուծումտալուհաստատություններումգտնվողերեխաներիպաշ

տպանությանխնդիրներին: 

Ծրագրիշրջանակներումստեղծվելեներեխաներիպաշտպանությանթիմեր.ծրագրումներգ

րավվածհամայնքներումկատարվելէերեխայիպաշտպանությանիրավիճակիգնահատում: 

Մշակվելեն «Երեխաներիպաշտպանությանուղղորդմանընթացակարգը» և 

«Երեխայիպաշտպանությունըբռնությունից» ձեռնարկները:  

16. 

Երեխաներինկատմամբբռնությանխնդիրըանհրաժեշտէդիտարկելորպեսհամալիրսոցիա

լականխնդիրև,ըստայդմ,ձեռնարկելհամապատասխանմիջոցառումներոչմիայնդրահետ

ևանքներիվերացման, այլնաևկանխարգելմանուղղությամբ: ՀՀմարզպետարանները 

(Երևանիքաղաքապետարանը)`իդեմսընտանիքի, 

կանանցևերեխաներիիրավունքներիպաշտպանությանբաժիններիևհամայնքներումխնա

մակալությանևհոգաբարձությանմարմինների, օրենքովլիազորվածմարմիններեն, 

որոնքիրականացնումեներեխայիբռնությանևանտեսմանվերաբերյալուսումնասիրություն

ներևտրամադրումվերականգնողականծառայություններայնընտանիքներին, 

որտեղառկաէբռնությունըկամդրավտանգը: 

Պետությանկողմիցերեխայինկատմամբիրականացվողքաղաքականությանուղղությունն

երիցէերեխաներինմանկատներից, 

երեխաներիխնամքիևպաշտպանությանգիշերօթիկհաստատություններիցընտանիքուղղ

որդելը: Այդնպատակով 2006 

թվականիցՀՀԼոռումարզումիրականացվումէհաստատություներիբեռնաթափմանծրագի

ր, որը 2014թվականիցիրականացվումնաևՀՀՇիրակիմարզում: 

Ծրագրինպատակնէհաստատությաներեխաներիխնամքիևդաստիարակությանիրական

ացումնապահովելնրանցկենսաբանականընտանիքներում` 

ստեղծելովլիարժեքկյանքիկայուներաշխիքներ: 

Մանկատներիցերեխաներիդուրսբերմանխնդրիլուծմանըմեծապեսնպաստումէնաևխնա

մատարընտանիքներում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքն ու 



դաստիարակությունը կազմակերպելը: 

Վերոնշյալծրագրերնուղղվածեննաևերեխայիհանդեպբռնությաներևույթիկանխարգելմա

նը: Խնդրիկարգավորման նպատակով 

իրականացվումենինստիտուցիոնալբարեփոխումներ: 

 

IV. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆՊԱՏԱԿԸԵՎԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

17. 

Հայեցակարգինպատակնէսահմանելերեխայիհանդեպբռնությաներևույթիվերացմանը, 

կանխարգելմանըևբռնությանենթարկվածերեխայիսոցիալհոգեբանական 

վերականգնմաննուղղվածպետականքաղաքականությանհիմնականուղղությունները: 

18. Հայեցակարգիխնդիրներնեն. 

1) մշակելբռնությանենթարկվածերեխաներիիրավական, կրթական, 

առողջապահականևսոցիալականպաշտպանությանբնագավառումպետականգործունեու

թյանհիմնականուղղությունները. 

2)

 մշակելերեխայիհանդեպբռնությաներևույթիվերացմաննուղղվածշահագրգիռմարմ

իններիհամաձայնեցվածգործունեությանկառուցակարգեր (մեխանիզմներ). 

3)

 մշակելերեխայիհանդեպբռնությաներևույթիմասինտեղեկատվությանհավաքագրմ

անկառուցակարգեր. 

4)

 մշակելերեխայիհանդեպբռնությաներևույթիմասինհասարակությանտեղեկացված

ություննապահովողկառուցակարգեր:  

 

V. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

19. Հայեցակարգըհիմնվումէհետևյալսկզբունքներիվրա. 

1)

 պետությանիրազեկվածությունըևպատասխանատվությունըերեխայիհանդեպբռնո

ւթյաներևույթիկանխարգելմանևվերացմանգործընթացում. 

2)

 բռնությանենթարկվածերեխայինևնրաընտանիքինսոցիալականծառայություններ

իտրամադրմանմատչելիությանևհասցեականությանապահովումը. 



3)

 բռնությանենթարկվածերեխայինևնրաընտանիքինմատուցվողծառայությունների

ապակենտրոնացումը.  

4)

 պետականմարմիններիևհասարակությանհամագործակցությունըերեխայիհանդե

պբռնությաներևույթիկանխարգելմանևվերացմանգործում. 

5)

 երեխայիպաշտպանությանհարցումբոլորշահագրգիռկողմերիմիասնականմոտեց

ումևփոխհամագործակցությանապահովում: 

VI . 

ԵՐԵԽԱՅԻՀԱՆԴԵՊԲՌՆՈՒԹՅԱՆԵՐԵՎՈՒՅԹԻԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՈՒՎԵՐԱՑՄԱՆՀ

ԻՄՆԱԿԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

20. 

Երեխայիհանդեպբռնությանևանտեսմանկանխարգելմանուվերացմանհիմնականուղղու

թյուններնեն. 

1) երեխայիկյանքիանվտանգությանը, 

նրաազատությանևարժանապատվությանպաշտպանությաննուղղվածօրենսդրականդաշ

տիկատարելագործումը. 

2)

 երեխայիհանդեպբռնությաներևույթըբնութագրողտեղեկատվությանհավաքագրմ

անկառուցակարգերիստեղծումը. 

3) ընտանիքումերեխայիբռնությանևանտեսմաներևույթիկանխարգելմանը, 

բռնությանենթարկվածերեխայիսոցիալականվերականգնմաննուղղվածսոցիալականաջ

ակցությանհամակարգիներդրումը.  

4)

 երեխայիհանդեպբռնությաներևույթիկանխարգելմանըևվերացմաննուղղվածկրթ

ականծրագրերիներդրումը. 

5)

 երեխայիհանդեպբռնությունըկանխարգելողևբռնությանենթարկվածերեխայիվեր

ականգնումնիրականացնողմարմիններիմիջևհամագործակցությանկառուցակարգերիս

տեղծումը. 

6) երեխայիհանդեպբռնությաներևույթիկանխարգելմանըևվերացմանը, 

բռնությանենթարկվածերեխաներիվերականգնմաննուղղվածպետականմարմիններիևհ

ասարակականկազմակերպություններիհամագործակցությանապահովումը. 



7)

 զանգվածայինլրատվությամբերեխայիհանդեպբռնությաներևույթինկատմամբհաս

արակությանկողմիցանհանդուրժողականվերաբերմունքիձևավորումը: 

VII . ԱԿՆԿԱԼՎՈՂԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

21. Հայեցակարգիակնկալվողարդյունքներնեն. 

1)      

երեխայիհանդեպբռնությաներևույթիևանտեսմանվերաբերյալբարեփոխվածօրենսդրությ

ուն. 

2) 

շահագրգիռգերատեսչություններիսահմանվածգործառույթներևհամագործակցությանմե

խանիզմներ. 

3) 

երեխայիհանդեպբռնությաներևույթնարտացոլողպետականվիճակագրությանևտեղեկա

տվությանհավաքագրմանկառուցակարգեր. 

4) 

երեխայիհանդեպբռնությաներևույթինկատմամբհասարակականգիտակցությանփոփոխ

ություն: 
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N Միջոցառումները Ակնկալվող 

արդյունքը 

ժամկետը Պատասխանատու 

կատարողը 

Համակատարողը Ֆինանսավորման 

աղբյուրը 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Հայաստանի 

Հանրապետության 

կողմից ընդունված 

միջազգային 

փաստաթղթերի 

ուսումնասիրում` 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսդրությունը 

միջազգային նորմերին 

համապատասխանեցնե

լու նպատակով 

Կուսումնասիրվե

ն Հայաստանի 

Հանրապետությ

ան կողմից 

ընդունված 

միջազգային 

փաստաթղթերը 

2015թ. առաջին 

եռամսյակ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

արդարադատությա

ն 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

 

2. Բռնության ենթարկված 

երեխայի 

պաշտպանությանն 

ուղղված ուղղորդման 

մեխանիզմի 

(ընթացակարգ) 

մշակում 

Բռնության 

ենթարկված 

երեխայի 

պաշտպանությու

նն ապահովող 

ուղղորդման 

մեխանիզմի 

կարգը 

2015թ. երկրորդ 

եռամյսակ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

Ֆինանսավորում 

չի պահանջվում 

3. Երեխաների խնամք և 

պաշտպանություն 

Երեխաների 

հանդեպ կամ 

2015-2016թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



իրականացնող 

հաստատություններում 

երեխաների հանդեպ 

կամ նրանց միջև 

բռնության կասկածելի 

դեպքերի 

հայտնաբերման 

ընթացակարգերի և 

հաստատված դեպքերի 

գրանցման 

մատյանների մշակում, 

հաստատում և 

ներդրում 

նրանց միջև 

բռնության 

կասկածելի 

դեպքերի 

հայտնաբերման 

ընթացակարգեր

ի և 

հաստատված 

դեպքերի 

գրանցման 

մատյանների 

ներդրում 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

4. Խնդրի լուծման 

ուղղությամբ այլ 

երկրների հաջողված 

փորձի ուսումնասիրում 

Կձևավորվի 

առաջարկ 

հանրապետությո

ւնում երեխայի 

հանդեպ 

բռնության 

երևույթը 

բնութագրող 

տեղեկատվությա

ն 

հավաքագրման 

կառուցակարգի 

2015թ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ, 

միջազգային 

կազմակերպություն

ներ 



ներդրման 

վերաբերյալ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

5. Հասարակական կյանքի 

տարբեր ոլորտներում 

երեխայի նկատմամբ 

բռնության դեպքերի 

բացահայտմանն ու 

դրանց պատճառների 

պարզաբանմանն 

ուղղված 

հետազոտությունների 

իրականացում 

Կիրականացվի 

Հայաստանի 

Հանրապետությո

ւնում  երեխայի 

նկատմամբ 

բռնության 

դեպքերի 

բացահայտման 

ու դրանց 

պատճառների 

պարզաբանման 

վերաբերյալ 

վերլուծությունը 

2015-2016թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 

6. Երեխայի հանդեպ 

բռնության երևույթը 

բնութագրող 

ցուցանիշների 

համակարգի մշակում` 

վիճակագրական 

հաշվետվություններում 

ներդնելու նպատակով 

Կմշակվի և 

վիճակագրական 

հաշվետվությունն

երում կներդրվի 

երեխայի 

հանդեպ 

բռնության 

երևույթը 

բնութագրող 

ցուցանիշների 

համակարգը 

2015թ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

7. Երեխայի հանդեպ 

բռնության երևույթը 

բնութագրող 

տեղեկատվության 

հավաքագրման 

համակարգի ստեղծում 

Կստեղծվի 

երեխայի 

հանդեպ 

բռնության 

երևույթը 

բնութագրող 

տեղեկատվությա

ն 

հավաքագրման 

համակարգը 

2016թ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ազգային 

վիճակագրական 

ծառայություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 

8. Հանրապետության 

քաղաքների և մարզերի 

համապատասխան 

հաստատություններում 

(պոլիկլինիկա, 

ոստիկանություն, 

սոցիալական 

ծառայությունների  

տարածքային 

մարմիններ) 

Կստեղծվի 

բռնությունների 

ահազանգման և 

կանխարգելման 

մասնագիտական  

ծառայություններ 

հանրապետությ

ան քաղաքների 

և մարզերի 

համապատասխ

2015-2017թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



բռնությունների 

ահազանգման և 

կանխարգելման 

մասնագիտական   

ծառայությունների (թեժ 

գծերով) ստեղծում 

ան 

հաստատություն

ներում 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության  

մարզերում` 

մարզպետարաններ

ը և Երևան 

քաղաքում` Երևանի 

քաղաքապետարան

ը 

(համաձայնությամբ

)  

9. Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված երեխաների 

համար սոցիալ-

հոգեբանական 

աջակցություն 

տրամադրող 

մասնագիտացված 

ծառայությունների 

ստեղծում 

Կստեղծվեն 

դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված 

երեխաների 

համար սոցիալ-

հոգեբանական 

աջակցություն 

տրամադրող 

մասնագիտացվա

ծ 

ծառայություններ 

2016-2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 

10. Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված  երեխաների 

սոցիալական 

վերականգնմանն 

ուղղված կենտրոնների` 

ժամանակավոր 

կացարանների, 

Կստեղծվեն 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված 

մայրերի և/կամ 

երեխաների 

սոցիալական 

վերականգնման

2016-2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



ապաստարանների 

ստեղծում 

ն ուղղված 

կենտրոններ` 

ժամանակավոր 

կացարաններ, 

ապաստարաննե

ր 

11. Համապատասխան 

կառույցների և 

ծառայությունների հետ 

համատեղ երեխայի 

բռնության և 

անտեսման 

կանխարգելմանն 

ուղղված կրթական 

ծրագրերի մշակում և 

իրականացում 

Կհաստատվեն և 

կներդրվեն 

երեխայի 

բռնության և 

անտեսման 

կանխարգելմանն 

ուղղված 

կրթական 

ծրագիր 

2015-2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 

12. Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված 

Կմշակվեն 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 

2016թ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



երեխաներին 

ծառայություններ 

տրամադրող 

մասնագետների 

(սոցիալական 

աշխատողներ, 

բժիշկներ, 

ոստիկաններ, 

մանկավարժներ և այլ 

մասնագետներ)  համար 

ուսումնամեթոդական 

նյութերի մշակում 

հայտնված 

երեխաներին 

ծառայություններ 

տրամադրող 

մասնագետների 

(սոցիալական 

աշխատողներ, 

բժիշկներ, 

ոստիկաններ, 

մանկավարժներ 

և այլ 

մասնագետներ)  

համար 

ուսումնամեթոդա

կան նյութեր 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

13. Կյանքի դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված 

երեխաներին 

ծառայություններ 

տրամադրող 

մասնագետների 

(սոցիալական 

աշխատողներ, բժիշներ, 

ոստիկաններ և այլ 

մասնագետներ) 

վերապատրաստման 

դասընթացների 

Կվերապատրաս

տվեն կյանքի 

դժվարին 

իրավիճակում 

հայտնված 

երեխաներին 

ծառայություններ 

տրամադրող 

մասնագետները 

2015 -2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



կազմակերպում Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

14. Ուսումնական  

հաստատություններում, 

համայնքային տարբեր 

կառույցներում, 

մանկական 

հաստատություններում 

հոգեբանական  

խորհրդատվության 

տրամադրման 

ապահովում 

Կապահովվի 

հոգեբանական  

խորհրդատվությ

ան 

տրամադրումը 

ուսումնական  

հաստատություն

ներում, 

համայնքային 

տարբեր 

կառույցներում, 

մանկական 

հաստատություն

ներում 

2015-2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 

15. Հանրային իրազեկման Կհրատարկվեն 2015-2018թթ. Հայաստանի Հայաստանի Օրենքով չարգելված 



նյութերի մշակում և 

հրատարակում 

երեխայի 

հանդեպ 

բռնության 

երևույթի 

նկատմամբ 

հասարակության 

կողմից 

անհանդուրժողա

կան 

վերաբերմունքի 

ձևավորմանն 

ուղղված 

հանրային 

իրազեկման 

նյութեր, 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

այլ աղբյուրներ 

16 Սեմինարների, կլոր-

սեղանների, 

գիտաժողովների և 

կոնֆերանսների 

կազմակերպում 

շահագրգիռ 

կառույցների և ՀԿ-ների 

մասնակցությամբ 

Կկազմակերպվե

ն երեխայի 

հանդեպ 

բռնության 

երևույթի 

նկատմամբ 

հասարակության 

կողմից 

անհանդուրժողա

կան 

վերաբերմունքի 

ձևավորմանն 

ուղղված 

սեմինարներ, 

կլոր-սեղաններ, 

գիտաժողովներ 

2015-2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն, 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



և կոնֆերանսներ Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

17. Ռադիո և 

հեռուստահաղորդումնե

րի կազմակերպում 

Կհեռարձակվի 

երևույթի 

նկատմամբ 

հասարակության 

կողմից 

անհանդուրժողա

կան 

վերաբերմունքի 

ձևավորմանն 

ուղղված 

հեռուստառադիո

հաղորդումների 

շարք 

2015-2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն,  

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 

18. Համայնքներում 

հանրային իրազեկման 

աշխատանքների 

իրականացում 

Կհեռարձակվի 

երևույթի 

նկատմամբ 

հասարակության 

կողմից 

2015-2018թթ. Հայաստանի 

Հանրապետության 

աշխատանքի և 

սոցիալական 

հարցերի 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կառավարությանն 

առընթեր 

Հայաստանի 

Օրենքով չարգելված 

այլ աղբյուրներ 



անհանդուրժողա

կան 

վերաբերմունքի 

ձևավորմանն 

ուղղված 

հեռուստառադիո

հաղորդումների 

շարք 

Կիրականացվեն 

երեխայի 

հանդեպ 

բռնության 

երևույթի 

նկատմամբ 

հասարակության 

կողմից 

անհանդուրժողա

կան 

վերաբերմունքի 

ձևավորմանն 

ուղղված  

հանրային 

իրազեկման 

աշխատանքներ 

համայնքներում: 

նախարարություն Հանրապետության 

ոստիկանություն, 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքային 

կառավարման 

նախարարություն 

 

 

 



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

ԵՐԵԽԱՅԻՀԱՆԴԵՊԲՌՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԵԽԱՅԻԱՆՏԵՍՄԱՆ,  

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸԵՎՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑԲԽՈՂՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵ

ՐԻՑԱՆԿԸՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՄԱՍԻՆ 

 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

 Նախագիծը մշակվել է ի կատարումն  Հայաստանի  Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականիդեկտեմբերի27-ի  N 1694-Ն որոշման N 2 հավելվածի 

8-րդ կետի:  Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներով: Հայաստանի 

Հանրապետությունում երեխայի հանդեպ բռնության և երեխայի անտեսման 

կանխարգելման պետական հայեցակարգը /այսուհետ` հայեցակարգ/ հիմնված է 

«Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 9-

ի համապատասխան դրույթների վրա և նպատակաուղղված է «Երեխայի 

իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի և «Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի 

մասին» ԱՄԿ-ի կոնվենցիաների, Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 

և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային այլ փաստաթղթերով սահմանված 

պարտավորությունների  կատարմանը: 

 Երեխայի հանդեպ բռնությունը համընդհանուր խնդիր է: Միջազգային նորմերով 

այն գնահատվում է որպես երեխաների հիմնական իրավունքների և ազատությունների 

խախտում: Երեխաների իրավունքների մասին կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածը 

երաշխավորում է երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից ու 

չարաշահումներից: Երեխայի պաշտպանության ապահովումը համարվում է 

պետության հիմնական պարտականություններից մեկը: 

2. 2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը 

 Սույն ծրագիրը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների 

պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների, բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության պետական քաղաքականության և ռազմավարական ծրագրերին 

համահունչ: Կարևորելով բռնության բոլոր ձևերից երեխայի պաշտպանված լինելու 

իրավունքը, ինչպես նաև երեխայի հանդեպ բռնության և անտեսման երևույթի 

կանխարգելման կարևորությունը` հայեցակարգի նպատակն է սահմանել երեխայի 

հանդեպ բռնության երևույթի վերացման, կանխարգելմանը և վերականգնմանն 

ուղղված պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և 



սկզբունքները:  

Պետության կողմից  դեռևս սահմանված չեն բռնության երևույթի գնահատման 

չափանիշները,  դրսևորման ձևերի, տարածվածության  մասին տեղեկատվությունը, 

շահագրգիռ մարմինների համաձայնեցված  արձագանքման և գործունեության 

մեխանիզմները: Բացակայում են բռնության ենթարկված երեխաների 

վերականգնողական ծառայությունները և երևույթի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումները: Հանրապետությունում ձևավորված չէ նաև հասարակության 

կողմից երևույթի նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունքը:  

3. Նախագծիմշակմանգործընթացումներգրավվածինստիտուտներըևանձինք 

 ՆախագիծըմշակվելէՀայաստանիՀանրապետությանաշխատանքիևսոցիալականհ

արցերինախարարությանաշխատակազմի մասնագետներիկողմից: 

4. Ակնկալվող արդյունքը. 

1)    երեխաների հանդեպ բռնության երևույթի և անտեսման վերաբերյալ 

բարեփոխված օրենսդրություն, 

2)  շահագրգիռ գերատեսչությունների սահմանված գործառույթներ և 

համագործակցության մեխանիզմների առկայություն, 

3)   երեխաների հանդեպ բռնության երևույթն արտացոլող պետական 

վիճակագրութուն և տեղեկատվության հավաքագրման ներդրված կառուցակարգեր, 

4)    երեխաների հանդեպ բռնության երևույթի նկատմամբ հասարակության 

գիտակցության փոփոխություն: 

 

 

 

 

 

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵԽԱՅԻՀԱՆԴԵՊԲՌՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԵԽԱՅԻԱՆՏԵՍՄԱՆ,  

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸԵՎՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑԲԽՈՂՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵ

ՐԻՑԱՆԿԸՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՄԱՍԻՆ»  

ՈՐՈՇՄԱՆՆԱԽԱԳԾԻԸՆԴՈՒՆՄԱՆԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲՊԵՏԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵՈՒՄԿԱ

ՄՏԵՂԱԿԱՆԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄԾԱԽՍԵՐԻԵ

ՎԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻԷԱԿԱՆԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐԻԿԱՄՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԻՄԱՍԻՆ 

 

ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության «Երեխայիհանդեպբռնության, 

երեխայիանտեսման, 

կանխարգելմանհայեցակարգըևհայեցակարգիցբխողմիջոցառումներիցանկըհաստա

տելումասին»որոշման նախագիծն 

ընդունելուդեպքումպետականբյուջեումծախսերիավելացումներչեննախատեսվում:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵԽԱՅԻՀԱՆԴԵՊԲՌՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԵԽԱՅԻԱՆՏԵՍՄԱՆ, 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸԵՎՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑԲԽՈՂՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵ

ՐԻՑԱՆԿԸՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՄԱՍԻՆ»  

ՈՐՈՇՄԱՆՆԱԽԱԳԾԻԸՆԴՈՒՆՄԱՆԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔԱՅԼԻՐԱՎ

ԱԿԱՆԱԿՏԵՐԻԿԱՄԴՐԱՆՑԸՆԴՈՒՆՄԱՆԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅ

ԱՆՄԱՍԻՆ 

 

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ 

լրացումների անհրաժեշտությունը 

 Սույն որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ 

իրավական ակտերում կամ դրանց ընդունման 

անհրաժեշտությունը բացակայում է: 

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած 

պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը 

 Որոշման նախագծով կարգավորմանն առաջարկվող հարցերի 

մասով միջազգային պայմանագրերով պարտավորություններ չեն 

ստանձնվել: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՆԴԵՊ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՏԵՍՄԱՆ,  

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ 

 

1

. 

Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը 

 ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության «Երեխայի հանդեպ 

բռնության, երեխայի անտեսման, կանխարգելման հայեցակարգը և 

հայեցակարգից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»որոշման 

նախագիծըտեղադրվելէՀայաստանի 

Հանրապետությանաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությանwww

.mlsa.amինտերնետայինկայքում` 2014 թվականի հունիսի 27-ին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ԵՐԵԽԱՅԻՀԱՆԴԵՊԲՌՆՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԵԽԱՅԻԱՆՏԵՍՄԱՆ,  

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸԵՎՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑԲԽՈՂՄԻՋՈՑԱՌՈՒ

ՄՆԵՐԻՑԱՆԿԸՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒՄԱՍԻՆ»  

ՈՐՈՇՄԱՆՆԱԽԱԳԾԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼՀՀՇԱՀԱԳՐԳԻՌՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻԱՌԱՐ

ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ  ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Առարկության 

առաջարկությանհեղ

ինակը 

(առարկության, 

առաջարկության 

ամսաթիվը) 

Առարկության, 

առաջարկության 

բովանդակությունը 

Եզրակացություն 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

կրթության և 

գիտության 

նախարարություն 

10.07.2014թ. թիվ 

01/10/7910-14 

 

 

 

Նախագծի 2-

րդհավելվածիբոլորմիջոցառումներ

ումՀՀտարածքայինկառավարման

նախարարությունըդիտարկելորպե

սհամակատարող:  

 2. Նախագծի 2-

րդհավելվածի 1-ինմիջոցառման 

«համակատարողներ» սյունակում 

«ՀՀկրթությանևգիտությաննախար

արություն» բառերիցհետոլրացնել 

«ՀՀարդարադատությաննախարա

րություն» բառերը:  

 3. Նախագծի 2-

րդհավելվածի 4-րդ 5-րդ 7-րդև 10-

Ընդունվել, խմբագրվել է: 

 

 

 

 

 

 

Ընդունվել, խմբագրվել է: 

 

 

 



րդ, 15-րդ, 16-րդ 18-

րդմիջոցառումներում«համակատա

րողներ»սյունակումլրացնել«ՀՀոս

տիկանություն»բառերը: 

 4. Նախագծի 2-

րդհավելվածի 15-րդմիջոցառման 

«համակատարողներ» սյունակում 

«ՀՀկրթությանևգիտությաննախար

արություն» բառերըփոխարինել 

«ՀՀմշակույթինախարարություն» 

բառերով:  

 5.Նախագծի 2-

րդհավելվածի18-

րդկետի«համակատարողներ» 

սյունակում 

«ՀՀկրթությանևգիտությաննախար

արություն» բառերըփոխարինել 

«ՀՀտարածքայինկառավարմանն

ախարարություն» բառերով:  

 6. Նախագծի 2-

րդհավելվածի12-րդև 14-

րդկետերըշարադրելնորխմբագրու

թյամբ՝ 

«12. Միջոցառումը՝ 

«Համապատասխանկառույցներիև

ծառայություններիհետհամատեղեր

եխայիբռնությանևանտեսմանկան

 

 

 

 

Ընդունվել է մասամբ, Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության և 

գիտության նախարարությունը 

համակատարողների սյունակից չի 

հանվել, քանի որ միջոցառումը  

վերաբերում է ոլորտի բոլոր 

պատասխանատուներին: 

 

 

 

Ընդունվել է: 

 

 

 

 

 

 

 

 



խարգելմաննուղղվածկրթականծր

ագրերիմշակում, 

ներդրումևիրականացում»,  

Ակնկալվողարդյունքը՝ 

«Կհաստատվենևկներդրվեներեխ

այիբռնությանևանտեսմանկանխա

րգելմաննուղղվածկրթականծրագր

եր», 

Ժամկետը՝  «2015-2018 

թվականներ», 

Պատասխանատուկատարողը՝ 

«ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհա

րցերինախարարություն», 

Համակատարողը՝«ՀՀկրթությանև

գիտությաննախարարություն,ՀՀտ

արածքայինկառավարմաննախար

արություն, », 

Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ 

«ՀՀպետականբյուջե, 

օրենքովչարգելվածայլաղբյուրներ, 

միջազգայինկազմակերպություններ»

»: 

       7. Նախագծի 2-

րդհավելվածըլրացնելնորմիջոցառ

ումով, հետևյալբովանդակությամբ. 

«Միջոցառումը՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Երեխաներիխնամքևպաշտպանու

թյունիրականացնողհաստատությո

ւններումերեխաներիհանդեպկամն

րանցմիջևբռնությանկասկածելիդե

պքերիհայտնաբերմանընթացակա

րգերիևհաստատվածդեպքերիգրա

նցմանմատյաններիձևերիմշակում, 

հաստատումևներդնում»,  

Ակնկալվողարդյունքը՝ 

«երեխաներիհանդեպկամնրանցմի

ջևբռնությանկասկածելիդեպքերիհ

այտնաբերմանընթացակարգերիև

հաստատվածդեպքերիգրանցմանմ

ատյաններիներդրում», 

Ժամկետը՝ «2015- 2016 

թվականներ» 

Պատասխանատուկատարողը՝ 

«ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհա

րցերինախարարություն», 

Համակատարողը՝«ՀՀոստիկանու

թյուն,ՀՀտարածքայինկառավարմ

աննախարարություն,ՀՀկրթության

ևգիտությաննախարարություն, 

ՀՀառողջապահությաննախարարո

ւթյուն», 

Ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդունվել է: 



«օրենքովչարգելվածայլաղբյուրներ

, 

միջազգայինկազմակերպություննե

ր»»: 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

առողջապահության 

նախարարություն 

04.07.20014թ թիվ 

ԱՄ/11.1/6873-14 

գրության 

 

 

Նախագծի 14-րդ կետով 

սահմանված է «խնամատար 

ընտանիք» ինստիտուտի 

կարևորության մասին, որն 

ուղղակիորեն պարտադրում է 

համապատասխան ոլորտի 

վերաբերյալ օրենսդրական 

բարեփոխումների իրականացում, 

քանի որ թե' ՀՀ ընտանեկան 

օրենսգրքով, և թե' խնամատար 

ընտանիքին վերաբերող 

իրավական այլ ակտերով առկա 

են մի շարք օրենսդրական բացեր, 

որոնք վերհանման և լուծման 

կարիք ունեն (օրինակ` ՀՀ 

օրենսդրությամբ նախատեսվեն մի 

շարք դրույթներ` նվիրված 

խնամատար ծնողներին 

տրամադրվող 

արտոնություններին, խնամատար 

ընտանիքում խնամվող 

երեխաների թույլատրելի 

թվաքանակին, հոգեզավակի և 

խնամատար ծնողների միջև 

Ընդունվել է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



տարիքային տարբերությանը և 

այլն): 

2. Հիմք ընդունելով այն 

հանգամանքը, որ 

պոլիկլինիկաները Երևան 

քաղաքում գտնվում են 

քաղաքապետարանի 

ենթակայության տակ, մարզերում` 

մարզպետարանների, իսկ 

մարզային քաղաքներում 

պոլիկլինիկաներ բացակայում են, 

անհրաժեշտություն է առաջանում 

Նախագծի 2-րդ հավելվածով 

հաստատված ծրագրի 7-րդ կետը 

վերախմբագրել` որպես 

համակատարողներ սահմանելով 

նաև մարզերում` 

մարզպետարանները և Երևան 

քաղաքում` (համաձայնությամբ) 

քաղաքապետարանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդունվել է: 

 

 


