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Զեկույցը պատրաստվել և հրատարակվել է Եվրոպայում անվտանգության 
և համագործակցության կազմակերպության Երևանի գրասենյակի 
աջակցությամբ և ԱՄՆ պետքարտուղարության մարդկանց թրաֆիքինգի 
դեմ պայքարի ու պետությունների մշտադիտարկման գրասենյակի (J/
TIP) և ԱՄՆ պետքարտուղարության Թմրամիջոցների դեմ պայքարի և 
իրավապահ համագործակցության (ԹՊԻՀ) բյուրոյի ֆինանսավորմամբ: Սույն 
հրապարակման մեջ արտահայտված տեսակետները, մեկնաբանություններն 
ու եզրակացությունները հեղինակներինն են և հնարավոր է, որ չհամընկնեն 
ԵԱՀԿ-ի և ԱՄՆ պետքարտուղարության տեսակետների հետ:

Հարկադիր աշխատանքը և աշխատանքային թրաֆիքինգը 
Հայաստանում. փորձնական հետազոտություն



Նե րա ծա կան խո սք

ԵԵԱՀԿ Երևա նի գրա սեն յա կն ար դեն ավե լի քան մեկ տաս նամ յակ է, 
ինչ մեծ կարևորու թյուն է տա լիս իր ծրագ րե րում մարդ կանց թրա ֆի քին
գի դեմ պայ քա րին ուղղված գոր ծո ղու թյուն նե րին: Գ րա սեն յա կի աջակ
ցու թյամբ կա տար վել են փոր ձա գիտա կան տար բեր ու սում նա սի րու թյուն
ներ, մշակ վել են առա ջար կու թյուն ներ՝ ուղղված  մարդ կանց թրա ֆի քին գի 
դեմ պայ քա րի ո լոր տում ազ գա յին քա ղա քա կա նության, օ րենսդ րու թյան, 
զո հե րի նույ նաց ման ու աջակ ցու թյան մե խա նիզմ նե րի մշակմանն ու 
բա րե փոխ մա նը:

 Մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քար ի րա կա նաց նող պե տա
կան և  ոչկա ռա վարա կան կա ռույց նե րը  Հա յաս տա նում հա ջող և 
 հա մա գոր ծակց ված աշ խա տանք են ի րա կա նաց նում: Այս ո լոր տում մեծ 
աջակ ցու թյուն է ցու ցա բե րում նաև մի ջազ գա յին և  դո նոր հան րու թյու նը: 

 Մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի հար ցե րով միջ գե րա տես չա
կան խորհր դի առա ջար կու թյամբ և ԱՄՆ  Պետ քար տու ղա րու թյան մարդ
կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի և  պե տու թյուն նե րի մշտա դի տարկ ման 
գրա սեն յա կի (J/TIP) ֆի նան սավոր մամբ Երևա նի ԵԱՀԿ գրա սեն յակն 
ի րա կա նաց րել է  Հա յաս տա նի   Հան րա պետու թյու նում հար կա դիր աշ
խա տան քի և  մարդ կանց թրա ֆի քին գի տա րած վա ծության բա ցա հայտ
ման նպա տա կով փորձ նա կան ու սում նա սի րու թյուն, ո րի արդ յունքնե րը 
ներ կա յաց նում ենք ըն թեր ցո ղին:  Սույն ու սում նա սի րու թյան առար կան 
թե՛ մեծա հա սակ նե րի, թե՛ ե րե խա նե րի աշ խա տան քա յին թրա ֆի քինգն ու 
հար կա դիր աշխա տանքն է  Հա յաս տա նի տա րած քում: Ու սում նա սի րու
թյու նը փորձ նա կան էր և  իրա կա նաց վել է մայ րա քա ղաք Երևա նում ու 
 Հա յաս տա նի մի քա նի մար զե րում (Սյու նիք,  Շի րակ,  Կո տայք, Ա րա րատ, 
 Լո ռի):

Ու սում նա սի րու թյան և  վեր լու ծու թյան է են թարկ վել նաև ո լոր տին 
առնչ վող ազ գային օ րենսդ րու թյու նը և մ շակ վել են առա ջար կու թյուն ներ: 

 Հու սով ենք, որ վեր լու ծա կան խմբին հա ջող վել է կազ մել ընդգր կուն, 
ար ժե քա վոր զե կույց, ո րը կնպաս տի աշ խա տան քա յին թրա ֆի քին գի վե
րա բեր յալ հե տա գա բաց քննար կում նե րին, այդ երևույ թի մշտա դի տարկ
մա նը և  կանխ մա նը:  Միա ժա մա նակ, ու րախ կլի նենք լսել զե կույ ցում ներ
կա յաց ված արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ յու րաքանչ յուր ըն թեր ցո ղի մտայ
նու թյուն նե րը, նկա տա ռում նե րը և  առա ջարկ նե րը:

ԵԱՀԿ Երևա նի գրա սեն յա կն իր շնոր հա կա լու թյունն է հայտ նում 
 Հե տա զո տա կան ռե սուրս նե րի կով կաս յան կենտ րոն Հա յաս տա նի 



անձ նա կազ մին, մաս նա վո րա պես  Հե ղի նե  Մա նաս յա նին և Ան նա 
 Սար կիս յա նին, ինչ պես նաև փոր ձա գետ ներ  Ռու բեն Ե գան յա նին, Ա մալ
յա Ոս կան յա նին,  Դա վիթ  Թու մաս յա նին, Ա վե տիք  Մեջ լում յա նին,  Լու սի նե 
 Սի մոն յա նին և Ն վարդ  Մել քոն յա նին հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար:  Գ րա սեն յակն իր ե րախ տա գի տու թյունն է հայտ նում նաև այն 
կա ռույց ներին և  ան հատ նե րին, ո րոնց հետ հար ցազ րույց նե րի արդ յուն
քում պատ րաստվեց այս զե կույ ցը:

Հապավումների ցանկ 

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն
ԱՊ աշխատանքային պայմանագիր
ԲՊ (աշխատանքային) բանավոր պայմանավորվածություն
ԵՀԱ ենթադրյալ հարկադիր աշխատանք
ՀԱ հարկադիր աշխատանք
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀ ԱՕ ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
ԿՍԲՑ կամավորության սկզբունքի բացակայության ցուցիչ
ՏՊՍՑ տուգանքի կամ պատժի սպառնալիքի ցուցիչ
տ/տ տնային տնտեսություն
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նՀիմնա կան ար դյունք ներ,  
ե զրա կա ցու թյուն ներ, առա ջար կու թյուն նե ր

1. Փորձ նա կան հե տա զո տու թյամբ սահ մա նա փակ թվով (300) տնային 
տն տե սու թյուն նե րի դի տարկ ման ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ 
Հայաս տա նի տն տե սու թյան մաս նա վոր հատ վա ծի վար ձու աշ խա-
տող նե րի շր ջա նում աշ խա տան քային իրա վունք նե րի խախ տումնե րը 
տա րած ված են (ն ման խախ տումներ են ար ձա նա գր վել դի տարկ ված 
470 աշ խա տանք նե րից 350-ում՝ կամ գրե թե 74,5%-ում): 

2. Հե տա զո տու թյամբ ար ձա նա գր վել են աշ խա տան քային իրա վունք նե րի 
735 խախ տումներ, կամ նման խախ տումնե րով մեկ աշ խա տան քի հաշ-
վով խա խտ ման 2.1 դեպք: 

3. Աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տու մով աշ խա տանք ու նե ցած ան դա-
մով հա րց ված տ/տ-նե րի տե սա կա րար կշիռ նե րը կազ մել են. Սյու նի-
քում՝ 40%, Շի րա կում՝ 77,5%, Երևա նում՝ 81%, Կո տայ քում՝ 82,5%, Արա-
րա տում՝ 87,5%, Լո ռիում՝ 95%, (մի ջի նում՝ 78%):   

4. Հիմնա կա նում խա խտ ված են եղել աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան  
(ար ձա նա գր ված խախ տումնե րի 46,5%-ը), և աշ խա տան քի ըն դուն ման 
մա սին ան հա տա կան ակ տի կամ պայ մա նա գրի կնք ման և աշ խա-
տան քը թող նե լու/աշ խա տան քային պայ մանգրի լուծ ման/աշ խա տան-
քից ազա տե լու  օ րե նսդ րա կան պա հա նջ նե րը (ար ձա նա գր ված խախ-
տումնե րի 42,5%-ը):  

5. Տն տե սու թյան մաս նա վոր հատ վա ծի վար ձու աշ խա տող նե րի ո րո շա կի 
մա սի մոտ նկատ վում են իրենց հայ տա նիշ նե րով հար կա դիր աշ խա-
տան քի ցու ցիչ ներ հան դի սա ցող իրա վի ճակ ներ (փաս տա գր վել են 35 
հա րց ված նե րի՝ կամ նրանց գրե թե 8%-ի հետ տե ղի ու նե ցած 119 նման 
իրա վի ճակ ներ):

6. Դ րանք հիմնա կա նում ճնշման տակ աշ խա տան քի կամ կեն սա պայ-
ման նե րի ցու ցիչ ներ են (64,7%-ը, հար կադ րա բար կամ խա բեու թյամբ 
հա վա քա գր ման ցու ցիչ նե րի՝ 23,5%-ի և աշ խա տան քից ազատ վե լու ան-
հնա րու թյան ցու ցիչ նե րի՝ միայն 11,7%-ի դի մաց):

7. Հար կա դիր աշ խա տան քի հի շյալ 119 իրա վի ճակ նե րի/ ցու ցիչ նե րի ավե լի 
քան 30%-ը կազ մող տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե-
րից (36 ցու ցիչ) առա վել հա ճախ հան դի պել են աշ խա տան քից ազա-
տու մը/ա զատ ման սպառ նա լի քը (18 դեպք) և աշ խա տա վար ձի ոչ լրիվ 
վճա րու մը/չվ ճա րու մը կամ դրա  սպառ նա լի քը (8 դեպք): 

8. Բռ նի հա վա քա գր ման և բռ նի տե ղա փոխ ման դեպ քեր չեն գրանց վել, 
ո րը թույլ է տա լիս եզրա կաց նել, որ Հայաս տա նի աշ խա տա շու կայում 
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աշ խա տու ժի առա ջար կի՝ պա հան ջար կի նկատ մամբ էա կան գե րա կշռ-
ման և աշ խա տան քի վար ձա տր ման մա կար դա կի խի ստ ցա ծր լի նե-
լու պայ ման նե րում, նման ռիս կային ձևե րով աշ խա տան քի հա վա քա-
գրման տն տե սա կան իմաս տը բա վա կան ցա ծր է:  

9. Հա րց ված աշ խա տող նե րից 19-ի կամ 4.3%-ի հար կա դիր աշ խա տան քի 
ցու ցիչ նե րը բա վա րար են եղել նույ նաց նե լու նրանց որ պես են թադ-
րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հեր: Կա րող ենք ասել, որ նույ նի սկ 
նման փոք րա ծա վալ դի տարկ ման ար դյուն քում բա ցա հայտ ված այս 
փաս տը կա րող է գնա հատ վել որ պես Հայաս տա նի տն տե սու թյան 
մաս նա վոր հատ վա ծում հար կա դիր աշ խա տան քի երևույ թի առ կայու-
թյան վկայու թյուն:  

10. Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի բո լոր զո հե րի մոտ դրա կան է 
եղել ճնշման տակ աշ խա տան քի չա փո րո շի չը ու միայն մե կի մոտ է, 
որ դրա նից զատ դրա կան է եղել նաև գոր ծա տուին լքե լու/աշ խա տան-
քից ազատ վե լու ան հնա րի նու թյան չա փո րո շի չը: Հար կադ րա բար կամ 
խա բեու թյամբ հա վա քա գր ման դեպք չի գրանց վել, ին չը ո րոշ հիմ քեր 
է տա լիս կար ծե լու, որ հար կա դիր աշ խա տան քի երևույ թը Հայաս տա-
նում առա վե լա պես դրսևոր վում է բուն աշ խա տան քային գոր ծըն թա-
ցում ճն շումներ/ հար կադ րանք ներ գոր ծադ րե լու ձևով: 

11. Հար կա դիր աշ խա տան քի չա փո րո շի չի 36 դրա կան դեպ քե րից 17-ը 
կապ ված է եղել աշ խա տա ժա մա նա կի հետ, ին չը հու շում է, որ աշ խա-
տա ժա մա նա կի կար գա վոր ման քա ղա քա կա նու թյան ու ժե ղա ցու մը մե-
ծա պես կն պաս տի հար կա դիր աշ խա տան քի կան խար գել մա նը:  

12. Որ պես են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի տու գան քի կամ 
պատ ժի սպառ նա լի քի հիմնա կան ցու ցիչ ներ ար ձա նա գր վել են աշ խա-
տան քից ազա տե լու սպառ նա լի քը և նա խա տես ված չա փից պա կաս 
աշ խա տա վարձ վճա րե լու կամ աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու  սպառ նա-
լի քը:  

13. Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով, հար կա դիր աշ խա տան քի երևույթն 
ավե լի լայն տա րա ծում ու նի Շի րա կի ու, հատ կա պես, Լո ռու մար զե-
րում: Այս եր կու մար զե րում են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ 
ու նե ցած տ/տ-նե րի բա ժի նը  հա րց ված բո լոր տ/տ-նե րի թվում կազ-
մել է հա մա պա տաս խա նա բար 10% և 15% (6.3% մի ջի նի դի մաց): Նման 
իրա վի ճա կը, թե րևս, պայ մա նա վոր ված է տվյալ մար զե րում բնակ չու-
թյան աղ քա տու թյան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կո վ1: Ամեն 

1 ՀՀ ԱՎԾ գնահատմամբ 2012թ. 32.4% հանրապետական միջինի պայմաններում, 
աղքատության մակարդակը Շիրակում եղել է 46%, Լոռիում՝ 38.7%  http://www.
armstat.am/file/article/poverty_2013a_2.pdf։
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նդեպ քում, երևույ թի տա րած քային տար բե րակ վա ծու թյան մա սին վս-
տա հե լի պատ կե րա ցում կա րող է տալ միայն հա մա պա տաս խան ներ-
կայա ցուց չա կան հե տա զո տու թյու նը:  

14. Չ նայած դի տար կումնե րի փո քր ծա վա լին և հե տա զո տու թյան փորձ-
նա կան լի նե լուն, դրա ար դյունք նե րը հստա կո րեն մատ նան շում են 
հար կա դիր աշ խա տան քի տե սան կյու նից առա վել խո ցե լի տ/տ-նե րի 
և ան հատ նե րի խմբե րը: Այդ պի սիք են բազ մա զա վակ և նյու թա պես 
առա վել անա պա հով տ/տ-նե րը: Ան հատ նե րից այս կամ այն չա փով 
առա վել խո ցե լի են եղել կա նայք, ցա ծր կր թա մա կար դակ ու նե ցող 
ան ձինք, կար ճա ժամ կետ աշ խա տանք ու նե ցող նե րը, ցա ծր ո րա կա վո-
րում պա հան ջող աշ խա տանք նե րում զբաղ ված նե րը, խմբային հա վա-
քա գր մամբ աշ խա տան քի ան ցած նե րը, առանց աշ խա տան քային պայ-
մա նա գրի աշ խա տող նե րը:   

15. Հե տա զո տու թյամբ  կապ չի բա ցա հայտ վել հար կա դիր աշ խա տան քի 
երևույ թի և հա րց ված նե րի առող ջա կան բնու թա գրե րի, ինչ պես նաև 
աշ խա տան քը գտ նե լու եղա նա կի մի ջև, հնա րա վոր չի եղել միան շա-
նակ բա ցա հայ տել աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման առու մով զբաղ-
վա ծու թյան առա վել ռիս կային ո լո րտ նե րը: 

16. Ը ստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, աշ խա տան քը բնա կու թյան վայ րում 
որևէ կե րպ չի նպաս տում աշ խա տան քային իրա վունք նե րի խախ տում-
նե րից ու հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ դառ նա լուց խու սա փե լուն: 
Ե թե իր բնա կա վայ րում է աշ խա տել աշ խա տան քային իրա վունք նե րի 
խախ տումնե րից զե րծ մնա ցած նե րի 69,2%-ը, ապա նման խախ տում-
ներ ու նե ցած նե րի՝ 74,2%-ը և են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի 
զո հե րի՝ գրե թե 79%-ը: Ուս տի, աշ խա տան քային ներ քին մի գրա ցիան 
Հայաս տա նի պայ ման նե րում հար կա դիր աշ խա տան քին նպաս տող 
գոր ծոն չէ:

17. Հա րց ված նե րից 7-ը (ամ բող ջի 1,5%-ը) ան չա փա հաս են եղել, նրան ցից 
եր կու սի մոտ եղել է աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տում, իսկ վեր-
ջին նե րից միայն մե կը նույ նաց վել է որ պես են թադ րյալ հար կա դիր աշ-
խա տան քի զոհ: 

18. Սույն փորձ նա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հաս տա տում են 
դրա իրա կա նաց ման հա մար մշակ ված մե թո դա բա նու թյան գոր ծու-
նա կու թյու նը: Ո րո շա կի լրամ շա կու մից (մաս նա վո րա պես՝ հար ցա թեր-
թի) հե տո այն միան գա մայն պի տա նի է երևույ թի ծա վա լուն, ներ կայա-
ցուց չա կան հե տա զո տու թյան հա մար, ին չի ան հրա ժե շու թյու նը, կար-
ծում ենք, կաս կա ծի տե ղիք չի տա լիս: 
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1. Տ վյալ նե րի հա վա քա գր ման  
և վեր լու ծու թյան մե թո դա բա նու թյու նը 

Հե տա զո տու թյան տե սա կը 
Հայաս տա նի տն տե սու թյան մաս նա վոր հատ վա ծում հար կա դիր աշ-

խա տան քի ու մարդ կանց թրա ֆի քին գի երևույթ նե րի տա րած վա ծու թյան 
առու մով իրա վի ճա կի նախ նա կա ն՝ ծա վա լային և հա րա բե րա կան գնա-
հա տա կան նե րի ստաց մա նը նպա տա կա մղ ված տվյալ հե տա զո տու թյու նը 
ծրա գր վել և իրա կա նաց վել է որ պես նպա տա կային ընտ րան քային հար-
ցա թեր թայի ն՝ անամ նես տիկ, փորձ նա կան քա նա կա կան դի տար կում:

Հե տա զո տու թյան ծած կույ թը 
Դի տարկ ման տա րած քային ընդ գրկ ման առու մով կարևոր վել է, որ 

հնա րա վո րի նս լիար ժեք ներ կայաց ված լի նեն Հայաս տա նի սո ցիալ-տն-
տե սա կան և բնակ լի մայա կան տե սա կե տից առա վել հատ կան շա կան 
վար չա տա րած քային միա վոր նե րը: Ծրա գրով, որ պես այդ պի սիք, առա-
նձ նաց վել են ք.Երևա նը, Արա րա տի, Կո տայ քի, Լո ռու, Շի րա կի և Սյու նի-
քի մար զե րը:  

Հե տա զո տու թյան միա վոր նե րը 
Ն պա տակ ու նե նա լով բա ցա հայ տել ու գնա հա տել տն տե սու թյան 

մաս նա վոր հատ վա ծում աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տում նե րը, 
հար կա դիր աշ խա տան քի են թադ րյալ դեպ քե րի փաս տա գր ման հի ման 
վրա դրանց դրսևո րում նե րի ձևե րը և հա ճա խա կա նու թյուն նե րը, որ պես 
դի տարկ ման միա վոր ըն դուն վել է դի տարկ ման հե տա հայաց ժա մա
նա կա հատ վա ծում՝ 20122014թթ., Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում ոչ պե տա կան, մաս նա վոր կա ռույ ցի կամ եր րորդ ան
ձի/ան ձանց հա մար ո րո շա կի աշ խա տան քը/ ծա ռայու թյու նը, ան կախ 
վար ձատ րու թյան առ կայու թյու նից կամ դրա չա փից ու ձևե րից՝ բա
ցա ռու թյամբ ան հատ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան կամ 
ըն տա նե կանկեն ցա ղային պար տա կա նու թյան դեպ քե րից: 

Ն շենք, որ ոչ պա կաս կարևոր են այն պի սի դի տարկ ման միա վոր նե-
րը, ո րոնց դեպ քում աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տում կամ հար-
կադ րանք չի եղել. հե տա զո տու թյան նպա տա կի և խնդիր նե րի լու ծու մը 
հնա րա վոր է միայն վեր ջին նե րիս հետ հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյամբ:  

Դի տարկ ման միա վոր աշ խա տան քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր է հա մար վել այն կա տա րած/ կա տա րող ան ձը կամ հա րց ման 
միա վո րը: 
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նՆ կա տի ու նե նա լով աշ խա տա վայ րե րում հար ցում նե րի ան ցկաց ման  
ան նպա տա կա հար մա րու թյու նը2, ինչ պես նաև այն, որ աշ խա տա վայ րե-
րում հար ցում նե րի դեպ քում հե տա զո տու թյու նից դուրս կմ նային դի տարկ-
ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք ու նե ցած, սա կայն դի տարկ ման 
պա հին այդ պի սին չու նե ցող նե րը, հա րց ման միա վոր նե րը բա ցա հայտ-
վել  և հա րց վել են իրենց տ/տ-նե րում: 

Հե տա զո տու թյան հար ցա թեր թը 
Հե տա զո տու թյան հար ցա թեր թը մշակ վել և դաշ տային փոր ձար կում 

ան ցնե լուց հե տո լրամ շակ վել է ծրա գրի փոր ձա գետ նե րի կող մից: 
Բուն հար ցումն իրա կա նաց վել է տվյալ տ/տ-յան ան դամ նե րի թվում 

դի տարկ ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք կա տա րող կամ նախ կի-
նում կա տա րած ան դամ նե րի առ կայու թյու նը պար զե լուց հե տո:  

Ա ռա ջին և երկ րորդ բա ժին նե րի հար ցերն ուղղ ված են դի տարկ վող 
տ/տ-յան հիմ նա կան բնու թա գրե րի ն՝ նյու թա կան բա րե կե ցու թյան մա կար-
դակ, ան դամ նե րի թիվ, սե ռա տա րի քային կա զմ, դի տարկ վող ժա մա նա-
կա հատ վա ծում ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րած ան դամ նե րի ընդ հա նուր 
թիվ, նրան ցից Հայաս տա նում աշ խա տած նե րի ու դի տարկ ման միա վոր 
հան դի սա ցող աշ խա տանք կա տա րած նե րի թիվ: 

 Եր րորդ բաժ նի հար ցե րով ար ձա նա գր վում են տ/տ՝ դի տարկ ման 
միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք կա տա րող/ կա տա րած բո լոր ան դամ-
նե րի հիմ նա կան  ժո ղո վր դա գրա կան և սո ցիալ-տն տե սա կան բնու թա-
գրե րը՝ սեռ, տա րիք, ազ գու թյուն, քա ղա քա ցիու թյուն, կր թա մա կար դակ, 
ամուս նա կան և սո ցիալ-տն տե սա կան կար գա վի ճակ, առող ջա կան վի-
ճակ, դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում կա տա րած թի րա խային աշ-
խա տանք նե րի թիվ: 

Չոր րորդ բաժ նի հար ցերն ուղղ ված են.
1 դի տարկ ման միա վոր աշ խա տան քի/աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր 

բնու թա գրե րի (տևո ղու թյուն, ո լո րտ, մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում, 
աշ խա տա տե ղի գտն վե լու վայր) ար ձա նա գր մա նը, 

2 աշ խա տան քի հա վա քա գր ման գոր ծըն թա ցում խա բեու թյամբ կամ 
բռ նի հա վա քա գր ման տար րե րի՝ կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի բա ցա-
կայու թյան ցու ցիչ նե րի և տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու-
ցիչ նե րի բա ցա հայտ մա նը, 

2 Աշխատանքային պրոցեսի ընդհատման հետ կապված խնդիրներ, հարցվող աշխա-
տող ների կաշկանդվածություն ու դրանով պայմանավորված՝ ոչ բավականաչափ 
ան կեղ ծու թյուն և այլն: 
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3 աշ խա տան քային պայ մա նա գրի կամ բա նա վոր պայ մա նա վոր վա ծու-
թյան տե սա կի ու դրա նում տեղ գտած աշ խա տան քային իրա վուն քի 
խախ տումնե րի բա ցա հայտ մա նը, 

4 աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան, ծա վա լի, բնույ թի, աշ խա տան քային 
ժա մե րի, գի շե րային, տոն կամ հի շա տա կի օ րե րին աշ խա տանք նե րի, 
հանգստյան օ րե րի աշ խա տանք նե րի, աշ խա տան քային պայ ման նե րի 
ման րա մաս նե րի ար ձա նա գր մա նն ու դրան ցից յու րա քան չյու րում տեղ 
գտած աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տումնե րի և աշ խա տան-
քի կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի բա ցա կայու թյան ու տու գան քի կամ 
պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե րի ի հայտ բեր մա նը, 

5 աշ խա տե լու ըն թաց քում աշ խա տո ղի կա ցա րա նային, կեն ցա ղային 
պայ ման նե րի գրանց մա նը և դրան ցում ճնշման տակ աշ խա տան քի, 
կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի բա ցա կայու թյան ցու ցիչ նե րի ու տու գան-
քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե րի ի հայտ բեր մա նը, 

6 օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից ազատ վե լու ան հնա րի նու թյան հար-
ցում կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի բա ցա կայու թյան ցու ցիչ նե րի ու տու-
գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե րի ի հայտ բեր մա նը,

7 կո նկ րետ աշ խա տան քի հետ կապ ված, հա րց վո ղի  կամ նրա տ/տ այլ 
ան դա մի նկատ մամբ տե ղի ու նե ցած սպառ նա լիք նե րի և/ կամ բռ նու-
թյուն նե րի դեպ քե րի բա ցա հայտ մա նը:

Հե տա զո տու թյան հար ցա թեր թե րին կա րող եք ծա նո թա նալ  
հետևյալ հղու մով. https://www.osce.org/hy/yerevan/200976

Հե տա զո տու թյան ընտ րան քը և դրա ծա վա լը 
Հե տա զո տա կան ծրա գրով նա խա տես վել են 300 տ/տ-նե րի հար ցում-

ներ, ո րից 100-ը ք.Երևա նում և 40-ա կա ն՝ վե րը նշված մար զե րից յու րա-
քան չյու րում (20-ը՝ քա ղա քային և 20-ը՝ գյու ղա կան վայ րե րում):   

Տ նային տն տե սու թյուն նե րի ընտ րանքն իրա կա նաց վել է եր կու փու լով: 
Ա ռա ջին փու լում ընտր վել են դի տարկ ման սկզբ նա կան միա վոր նե-

րը՝ Երևա նի դեպ քում վար չա կան շր ջան նե րը, իսկ մար զե րի դեպ քում՝ 
այն քա ղա քային և գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը, ո րոն ցում կա տար վե լու 
է ին հար ցում ներ: Ընտ րու թյունն իրա կա նաց վել է այն սկզ բուն քով, որ 
հնա րա վո րի նս մեծ լի նի դի տարկ ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա
տանք նե րի և այդ պի սիք կա տա րող/ կա տա րած ան ձանց նե րառ վե լու 
հա վա նա կա նու թյա նը: Ընտ րանքն ընդ գր կել է բնակ չու թյան բա րե կե ցու-
թյան հա մե մա տա բար ցա ծր մա կար դակ, քիչ թե շատ կայա ցած մաս-
նա վոր բիզ նես ու նե ցող քա ղա քային բնա կա վայ րեր/ հա մայնք նե րը և այն 
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նգյու ղա կան հա մայնք նե րը, ո րոն ցում տա րած ված է գյու ղա տն տե սա կան 
վար ձու աշ խա տան քը և/ կամ մո տա կա քա ղա քային բնա կա վայ րե րում ճո-
ճա նա կային աշ խա տան քային մի գրա ցիան: Այս պի սով, ընտ րան քը նե րա-
ռել է ք. Երևա նի 6 վար չա կան շր ջան, 8 այլ քա ղա քային վայր ու 10 գյուղ 
(տես` աղյու սակ 1.1): 

Ա ղյու սակ 1.1. Դի տարկ ման շր ջա նակ նե րում ընդ գրկ ված վար չա տա րած-
քային միա վոր նե րը, բնա կա վայ րե րը և հա մայնք նե րը

Վար չա տա րած քային միա վոր նե ր

Հա մայնք ներ 
/ վար չա կան 
շր ջան ներ

ք. Երևա ն
Ա րա րա

տի 
մա րզ

Լո ռու
մա րզ

Կո տայ քի 
մա րզ

Շի րա
կի 

մա րզ

Սյու
նի քի 
մա րզ

 Քա ղա քային/
հա մայն
քայի ն

Դավ թա շե ն Ար տա-
շա տ Վա նա ձո ր Չա րեն ցա-

վա ն Գյում րի Կա-
պա ն

Է րե բու նի Մա սի ս Ար թի կ Քա-
ջա րա ն

Շեն գա վի թ
Նոր Նո րք
Քա նա քեռ-

Զեյ թուն
Մա լա թիա-
Սե բաս տիա

Գյու ղա կան 

Տա փե-
րա կա ն Գու գա րք Նոր Գե ղի Պեմ զա-

շե ն
Լեռ-

նա ձո ր

Նոր Ու ղի Բա զում Ա կունք Տու ֆա-
շե ն

Քա-
ջա-

րանց
Ըն դա մե նը 6 4 3 3 4 4

Ը նտ րան քի երկ րորդ փու լում՝ կի րա ռե լով ընտ րան քի մա րշ րու
տային և ձնա գն դի մե թոդնե րը, կա տար վել է հա րց ման միա վոր հան
դի սա ցող տ/տնե րի ընտ րու թյու նը: 

Փորձ նա կան հար ցում/ նա խա թես տա վո րում
Հե տա զո տու թյան հար ցա թեր թի և ընտ րան քի իրա կա նաց ման երկ-

րորդ փու լի գոր ծու նա կու թյունն ստուգ վել է ընտ րան քի 5 տո կո սի փորձ-
նա կան հա րց մամբ: 
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Զ րու ցա վար նե րի և խմբա վար նե րի ու սու ցում  
և հրա հան գա վո րում

Դաշ տային աշ խա տա կազ մի՝ խմբա վար նե րի և զրու ցա վար նե րի ու սու-
ցու մը և հրա հան գա վո րումն իրա կա նաց րել են ծրա գրի փոր ձա գետ նե րը: 

Հա րց ման դաշ տային աշ խա տանք ներ/ տ վյալնե րի  
հա վա քա գրում։ Դաշ տային աշ խա տանք նե րի ար դյունք նե ր

Հե տա զո տու թյան դաշ տային աշ խա տանք ներն իրա կա նաց րել է 5 
խմբա վա րից և 17 զրու ցա վար ից կա զմ ված աշ խա տան քային խում բը՝ 
2014թ. նոյեմ բե րի 23-ից մինչև դեկ տեմ բե րի 3-ը: 

Դաշ տային աշ խա տանք նե րի ար դյունք ներն ըստ դի տարկ ման վար-
չա տա րած քային միա վոր նե րի ներ կայաց ված են աղյու սակ 1.2-ում: Աղյու-
սա կի տվյալ նե րը վկայում են հետևյա լի մա սին.

 9 դաշ տային աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում բո լոր խո շոր վար չա տա-
րած քային միա վոր նե րում նա խա տես ված թվով տ/տ-նե րի հար ցում-
նե րը կա տար վել են,

 9 ան հա տա կան հա րց ման են են թարկ վել հա րց ված տ/տ-նե րի ան դամ 
440 հա րց ման միա վոր ներ (այ սինքն՝ 1 տ/տ-յան հաշ վով կա տար վել 
է գրե թե 1,5 ան հա տա կան հար ցում): Այդ հար ցում նե րի ըն թաց քում 
դի տարկ վել են վեր ջին նե րիս կող մից 2012-2014թթ. ըն թաց քում իրա-
կա նաց րած 470 դի տարկ ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք-
ներ, 

 9 նա խա նշված 300 տ/տ-նե րի հար ցում նե րի ապա հով ման հա մար 
հարկ է եղել դի տար կել ավե լի քան եռա կի ան գամ ավե լի մեծ թվո վ՝ 
997 տ/տ:

Ա ղյու սակ 1.2. Դաշ տային աշ խա տանք նե րի ամ փոփ ար դյունք նե րը

ԸՆ
 Դ

Ա
 Մ

Ե Ն
Ը Այդ թվում՝ ըստ վար չա տա րած քային 

միա վոր նե րի

Ե Ր
Ե-

Վ
Ա Ն

Ա
 ՐԱ

-
ՐԱ

Տ

ԿՈ
-

ՏԱ
Յ

Ք

ԼՈ
 Ռ

Ի

Շ
Ի Ր

ԱԿ

ՍՅ
ՈՒ

-
Ն

ԻՔ

ԸՆ ԴԱ ՄԵ ՆԸ ԴԻ ՏԱ ՐԿ ՎԱԾ 
Տ/Տ 997 532 73 110 74 149 59

Այդ թվում

Չ ՀԱ ՐՑ ՎԱԾ Տ/Տ 697 432 33 70 34 109 19
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ն

ԸՆ
 Դ

Ա
 Մ

Ե Ն
Ը Այդ թվում՝ ըստ վար չա տա րած քային 

միա վոր նե րի

Ե Ր
Ե-

Վ
Ա Ն

Ա
 ՐԱ

-
ՐԱ

Տ

ԿՈ
-

ՏԱ
Յ

Ք

ԼՈ
 Ռ

Ի

Շ
Ի Ր

ԱԿ

ՍՅ
ՈՒ

-
Ն

ԻՔ

Ո րից ըստ պատ ճա ռի.

Տ/տ ան հա սա նե լիու թյուն 219 159 13 31 0 10 6

Տ/տ հար ցու մից հրա ժա րում 161 140 4 4 0 8 5

Հա րց վո ղի ան հա սա նե լիու թյուն 6 1 0 0 0 4 1

Հա րց վո ղի հրա ժա րում 6 0 1 0 2 3 0

Տ/տ-ում  թի րա խային հա րց վող 
չի եղել 305 132 15 35 32 84 7

ՀԱ ՐՑ ՎԱԾ Տ/Տ 300 100 40 40 40 40 40

Հա րց ված ան հատ 440 175 66 56 52 40 51

Դի տարկ ված աշ խա տանք 470 183 68 64 59 45 51

Ա նար դյու նա վետ դի տար կում նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րը երեքն 
են (տես՝ Աղյու սակ 1.3). 

Ա ղյու սակ 1.3. Չհա րց ված տ/տ-նե րի կա ռուց վա ծքն ըստ հա րց ման չկայաց-
ման պատ ճառ նե րի (% ամ բող ջի մեջ)

Բ
Ո

 ԼՈ
 Ր

Ը

Ե
 Ր

Ե
 Վ

Ա
 Ն

Ա
 Ր

Ա
 Ր

Ա
 Տ

Կ
Ո

 ՏԱ
Յ

Ք

ԼՈ
 Ռ

Ի

Շ
Ի

 Ր
Ա

 Կ

Ս
Յ

Ո
Ւ Ն

Ի
 Ք

Տ/տ-յան ան հա սա նե լիու-
թյուն 31.4 36.8 39.4 44.3 9.2 31.6

Տ/տ-յան հրա ժա րում 23.1 32.4 12.1 5.7 7.3 26.3

Հա րց վո ղի ան հա սա նե լիու-
թյուն 0.9 0.2 3.7 5.3

Հա րց վո ղի հրա ժա րում 0.9 3.0 5.9 2.8

Տ/տ-նում թի րա խային 
հարց վող չի եղե լ 43.8 30.6 45.5 50.0 94.1 77.1 36.8

 Ըն դա մե նը 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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 9 տ/տ-ում հա րց ման միա վոր հան դի սա ցող ան դամ չի եղել, 
 9 տ/տ-ն ան հա սա նե լի է եղել,
 9 տ/տ-ը հրա ժար վել է մաս նակ ցել հա րց մա նը: 

Հա վա քա գր ված տվյալ նե րի մշա կու մը
Դաշ տային աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում հա վա քա գր ված տվյալ նե րը 

մուտ քա գր վե լուց և մա քր վե լուց հե տո, մշակ վել են վի ճա կա գրա կան վեր-
լու ծու թյուն նե րի SPSS ծրա գրային փա թե թի մի ջո ցով: 

2.  Հա րց ված նե րի  
սո ցիալժո ղո վր դա գրա կան կազ մը 

Հա րց ված տ/տ-նե րի ան դամ նե րից (ըն դա մե նը 1384 ան ձ), հա րց ման 
միա վո րի նա խա նշված չա փա նիշ նե րին բա վա րա րել են 457-ը, կամ գրե-
թե յու րա քան չյուր եր րոր դը (տես` Աղյու սակ 2.1): Ըստ բնա կա վայ րի տի-
պի տվյալ հա մակ ցու թյու նը բա շխ վել է հետևյալ կե րպ. Երևա ն՝ 38,7% (177 
ան ձ կամ տ/տ ան դամ նե րի 40,7%-ը), այլ քա ղաք նե ր՝ 29,3% (134 ան ձ կամ 
տ/տ ան դամ նե րի 29,2%-ը), գյու ղե ր՝ 31,9% (146 ան ձ կամ տ/տ ան դամ նե րի 
29,8%-ը):

Ա ղյու սակ 2.1. Հա րց ման միա վոր նե րի բաշ խումն ըստ բնա կա վայ րի տի պի 
և մեկ տ/տ հաշ վով (մարդ)

Բ նա կա վայ րի տի պը Ըն դա մե նը Մի ջի նը մեկ տ/տում

Երևան 177 1,8

Այլ քա ղաք ներ 134 1,3

Գյու ղեր 146 1,5

Բո լո րը 457 1,5
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նԱյս պի սով, հա րց ված մեկ տ/տ-յան հաշ վով հա րց ման միա վոր նե րի 
մի ջին թի վը կազ մել է.  մի ջի նում՝ 1,5, ո րից Երևա նում՝ 1,8, այլ քա ղաք-
նե րում՝ 1,3, գյու ղե րում՝ 1,5 ան ձ: Նշենք, որ այս մի ջին մե ծու թյուն նե րը 
կարևոր են հե տա գայում հնա րա վոր ներ կայա ցուց չա կան հե տա զո տու-
թյան ընտ րան քի ծա վալ նե րի ո րոշ ման հա մար: 

Հա րց ման միա վոր նե րի՝ ըստ սե ռի բա շխ ման տվյալ նե րը (տես` 
Գծա պատ կեր 2.1) վկայում են, որ թե´ ընդ հա նուր առ մամբ, և թե´ 
բնա կա վայ րե րի առան ձին տի պե րում գե րա կշ ռել են տղա մար դիկ (ընդ-
հա նուր առ մամբ՝ 62,8%, գյու ղե ր՝ 76,7%, այլ քա ղաք նե ր՝ 61,2%, Երևա ն՝ 
միայն 52,5%):

Գ ծա պատ կեր 2.1. Հա րց ման միա վոր նե րի բաշ խումն ըստ սե ռի (% ամ
բող ջի մեջ)

Հա րց ման միա վոր նե րի տա րի քային կազ մում ճն շող մե ծա մաս նու-
թյու նը (10-ից ավե լի քան 9-ը) աշ խա տան քային տա րի քի է (տես` Աղյու-
սակ 2.2):

Հա րց ման միա վոր նե րի տա րի քային կազ մում ու շա գրավ են նաև 
հետևյալ եր կու փաս տե րը. բնա կա վայ րե րի բո լոր տի պե րում այդ կազ մը 
գրե թե նույ նա կան է և՝ ին չը հատ կա պես կարևոր է, դրա նում մեծ չէ ան չա-
փա հաս նե րի բա ժի նը (1,5%):  

Հա րց ման միա վոր նե րի բո լոր ներ կայա ցու ցիչ նե րը Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ներ են, ընդ ո րում ճն շող մե ծա մաս նու թյամբ՝ 
հայազ գի: Նրանց թվում եղել է միայն 3 հույն, ո րոն ցից մե կը հրա ժար վել 
է մաս նակ ցել հա րց մա նը: 
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Ա ղյու սակ 2.2. Հա րց ման միա վոր նե րի տա րի քային կազ մը  

Տա րի
քային  
խմբե ր

Թի վը, մարդ Կազ մը (%*)

Բ
ո լ

ո ր
ը 

Ո րից 

Բ
ո լ

ո ր
ը 

Ո րից 

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

ք ն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

ք ն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

  10-14 2 - - 2 0,4 - - 1,4

 15-17 5 1 3 1 1,1 0,6 2,2 0,7

18-24 74 31 20 23 16,2 17,5 14,9 15,8

 25-34 114 40 35 39 24,9 22,6 26,1 26,7

 35-44 90 36 25 29 19,7 20,3 18,7 19,9

45-62 149 60 42 47 32,6 33,9 31,3 32,2

63+ 23 9 9 5 5,0 5,1 6,7 3,4

Բո լո րը 457 177 134 146 100,0 100,0 100,0 100,0

* Հան րա գու մա րի ան նշան շե ղում նե րը 100-ից այս տեղ և հե տա գայում կլո րաց-
ման հետևանք են:

Ա ղյու սակ 2.3-ի տվյալ նե րը վկայում են, որ հա րց ման միա վոր նե րի 
կր թա մա կար դա կը բա վա կան բարձր է. միջ նա կար գից ցա ծր կր թա մա-
կար դակ ու նե ցել է ըն դա մե նը 5,5%-ը, առն վա զն մի ջին մաս նա գի տա կա ն՝ 
70,5%-ը, բարձ րա գույն կամ հետ բու հա կա ն՝ 24,1%-ը: Այս փա ստն, այ դու-
հան դերձ, զգա լի ո րեն տար բեր է եղել ըստ բնա կա վայ րե րի տի պի. այս-
պես, եթե Երևա նի դեպ քում այդ հա մա մաս նու թյուն նե րը կազ մել են հա-
մա պա տաս խա նա բա ր՝ 1,2%, 62,1% և 36,7%, ապա այլ քա ղաք նե րում՝ ար-
դեն 5,9%, 73,5% և 18,7%, իսկ գյու ղե րում՝ 10,3%, 76% և 13,7%: 

Հա րց ման միա վոր նե րի հա մակ ցու թյան 69,9%-ն ամուս նա ցած է, 
23,8%-ը եր բեք ամուս նա ցած չի եղել: Ամուս նա լուծ ված նե րը և այ րի-
նե րը կազ մել են հա մակ ցու թյան հա մա պա տաս խա նա բար ըն դա մե նը 
3,3 և 2,9 տո կոս նե րը (տես՝ Աղյու սակ 2.4): Նշենք, որ այս դեպ քում 
ևս տա րած քային տար բե րու թյուն ներ կան, սա կայն դրանք պա կաս 
ընդգծված են: 
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նԱ ղյու սակ 2.3. Հա րց ման միա վոր նե րի կա ռուց վա ծքն ըստ կր թա մա կար դա-
կի և բնա կա վայ րի տի պի  

Կր թա կան խմբեր*

Թի վը, մարդ, որից Կա ռուց ված քը, %, որից

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա

-
ղա

ք ն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա

-
ղա

ք ն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Բարձ րա գույն և հետ բու-
հա կան 110 65 25 20 24,1 36,7 18,7 13,7

Թե րի բարձ րա գույն 25 11 9 5 5,5 6,2 6,7 3,4

Մի ջին մաս նա գի տա կան 111 42 42 27 24,3 23,7 31,3 18,5

Նախ նա կան մաս նա գիտ. 17 7 2 8 3,7 4,0 1,5 5,5

Միջ նա կա րգ 169 50 48 71 37,0 28,2 35,8 48,6

Թե րի միջ նա կա րգ 11 1 6 4 2,4 0,6 4,5 2,7

Ութ նա մյա/ հիմնա կան 9 - 1 8 2,0 - 0,7 5,5

Չու նի տար րա կան 5 1 1 3 1,1 0,6 0,7 2,1

Բո լո րը 457 177 134 146 100,0 100,0 100,0 100,0

*Կր թա կան խմբե րի օգ տա գո րծ ված դա սա կար գու մը թույլ է տա լիս ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում հա մակ ցել խո րհր դային և գոր ծող կր թա հա մա կար գե րը:

Ա ղյու սակ 2.4. Ամուս նա կան տա րի քի հա րց ման միա վոր նե րի կա ռուց վա ծքն 
ըստ ամուս նա կան կար գա վի ճա կի3  

Ա մուս նա կան կար գա վի
ճակ/ խմբե ր

Մարդ, որից Կա ռուց ված քը, %, որից
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Եր բեք ամուս նա ցած 
չի եղել 107 47 30 30 23,8 26,7 22,9 21,1

Ա մուս նա ցած 314 115 89 110 69,9 65,3 67,9 77,5

Ա մուս նա լուծ ված 15 10 4 1 3,3 5,7 3,1 0,7

Այ րի 13 4 8 1 2,9 2,3 6,1 0,7

Բո լո րը 449 176 131 142 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Ամուսնական տարիքի հարցման միավորներից մեկն (գյուղական վայրերի) այս 
հարցին չի պատասխանել:
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Հա րց ման միա վոր նե րի ավե լի քան 83%-ը հա րց ման պա հին ու-
նե ցել է վար ձա տր վող աշ խա տանք, իսկ 9%-ը՝ «գոր ծա զուրկ» է եղել 
(Երևա ն՝ 8%, այլ քա ղաք նե ր՝ 11,7%, գյու ղե ր՝ 7,5%; տես՝ Աղյու սակ 
2.5): 

Ա ղյու սակ 2.5. Հա րց ման միա վոր նե րի կա ռուց վա ծքն ըստ հա րց ման 
պա հին ու նե ցած զբաղ վա ծու թյան կար գա վի ճա կի4  

Զ բաղ վա ծու թյան կար գա
վի ճակ/ խմբե ր

Մարդ Կա ռուց ված քը, %
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ք ն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Վար ձու աշ խա տող գյու ղա-
տն տե սու թյու նում 31 3 3 25 6,8 1,7 2,2 17,1

Վար ձու աշ խա տող այլ 
ո լոր տում 347 154 101 92 76,3 88,0 75,4 63,0

Ինք նազ բաղ ված գ/տ-ում 6 - 1 5 1,3 - 0,7 3,4

Ինք նազ բաղ ված ոչ գ/տ-ում 4  - 2 2 0,9 - 1,5 1,4

Գոր ծա տու 3  - 1 2 0,7 - 0,7 1,4

Թո շա կա ռու 5  - 3 2 1,1 - 2,2 1,4

Ու սա նող 6 2 2 2 1,3 1,1 1,5 1,4

Գոր ծա զուրկ 41 14 16 11 9,0 8,0 11,9 7,5

Տ նային տն տե սու հի 8 2 2 4 1,8 1,1 1,5 2,7

Այլ 4  - 3 1 0,9 - 2,2 0,7

Բո լո րը 455 175 134 146 100,0 100,0 100,0 100,0

Ե զրա փա կե լով նշենք, որ ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու սակ 2.6-ի 
տվյալ նե րը, հա րց ման միա վոր նե րի ոչ մեծ մա սը՝ 28 ան ձ կամ 6,2%-ը, դի-
տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 2012-2014թթ., ու նե ցել է մե կից ավե լի 
դի տարկ ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք (20-ը՝ եր կուա կան, 5-ը՝ 
երե քա կան և 3-ը՝ չոր սա կան):

4 Երևանում թիրախային հարցվողներից երկուսն այս հարցին չեն պատասխանել:
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նԱ ղյու սակ 2.6. Հա րց ման միա վոր նե րի բաշ խումն ըստ 2012-2014թթ. 
իրա կա նաց ված թի րա խային աշ խա տանք նե րի թվի  

Թի րա խային 
աշ խա տանք
նե րի թի վը

Անձ (%%)

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ո րից
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ո լ
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ը

Ո րից
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 ք
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ք ն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 429 171 122 136 93,9 96,6 91,0 93,2

2 20 5 8 7 4,4 2,8 6,0 4,8

3 5 1 4  - 1,1 0,6 3,0 0,0

4 3  -  - 3 0,7 - - 2,1

Բո լո րը 457 177 134 146 100,0 100,0 100,0 100,0

Սա նշա նա կում է, որ դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում հա րց ման 
միա վոր նե րի հա մակ ցու թյու նը ներ կայաց նող 457 ան ձինք ու նե ցել են 496 
դի տարկ ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք ներ: 

3. Դի տարկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի  
ընդ հա նուր բնու թա գի րը

Ինչ պես նշվել է նա խորդ բաժ նում, հա րց ված տ/տ-նե րի ան դամ նե րի 
մաս կազ մող հա րց ման միա վոր նե րի հա մակ ցու թյան 457 ներ կայա ցու ցիչ-
նե րը դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում կա տա րել են 496 դի տարկ-
ման միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք ներ: Տե սա կա նո րեն, հա րց ման 
ըն թաց քում պե տք է առան ձին-ա ռան ձին տե ղե կու թյուն ներ հա վաք վե ին 
դրան ցից յու րա քան չյուրի մա սին, սա կայն հա րց ման միա վոր նե րից 17-ի 
(կամ 3,7%-ի)̀  հա րց մա նը մաս նակ ցե լուց հրա ժար վե լու պատ ճա ռով տե-
ղե կու թյուն ներ են հա վաք վել այդ աշ խա տանք նե րից միայն 470-ի (95%) 
մա սին:  

Ինչ պես ցույց են տա լիս գծա պատ կեր 3.1-ի տվյալ նե րը, այդ աշ խա-
տանք նե րի կե սից ավե լի ն՝ 50,6%-ը, կրել է տևա կան բնույթ (2 և ավել տա-
րի), 12,6%-ը, շա րու նակ վել և/ կամ շա րու նակ վում են 1-2 տա րի, և միայն 
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36,8%-ն է եղել սա կավ տևա կան (մինչև մեկ տա րի): Տևա կա նու թյան առու-
մով առա վել ար տա հայտ ված տա րած քային տար բե րու թյունն այն է, որ 
դի տարկ ման միա վոր հան դի սա ցող կար ճա ժամ կետ (մինչև 30 օր) աշ խա-
տանք ներն այլ քա ղաք նե րում ու հատ կա պես գյու ղա կան վայ րե րում էա-
պես ավե լի մեծ բա ժին են ու նե ցել, քան ք. Երևա նում (հա մա պա տաս խա-
նա բա ր՝ 8,5%, 11,9% և 1,6%):  

Գ ծա պատ կեր 3.1. Դի տարկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի կա ռուց վա ծքն 
ըստ  տևո ղու թյա ն5 (քա նա կային հա րա բե րակ ցու թյուն և % ամ բող ջի մեջ)

Անց նե լով դի տարկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի բա շխ մա նն ըստ տն-
տե սու թյան ո լո րտ նե րի, նշենք, որ այս դեպ քում տա րած քային տար բե րու-
թյուն ներն ավե լի նկա տե լի են (տես՝ Աղյու սակ 3.1): Այս պես, Երևա նում 
ար դյու նա բե րու թյան ո լոր տի աշ խա տանք նե րի բա ժի նը, կազ մել է ըն դա-
մե նը 23,1%, այլ քա ղաք նե րում՝ 41,5%, գյու ղե րում՝ 38,6%: Ի դեպ, գյու ղե րում 
այդ ցու ցա նի շի բարձր մա կար դա կը պայ մա նա վոր ված է Սյու նի քի մար զի 
2 գյու ղում հա րց ման միա վոր նե րի առա վե լա պես հան քար դյու նա բե րու թյու-
նում զբաղ ված լի նե լով: Նշենք, որ ընդ հա նուր առ մամբ, ար դյու նա բե րու-
թյան ո լոր տից են եղել դի տարկ ված թի րա խային աշ խա տանք նե րի 33,5%-ը: 

 Ո րա կա պես գրե թե նույ նա տիպ, սա կայն քա նա կա պես ավե լի մե ղմ 
են եղել շի նա րա րու թյան ո լոր տի դի տարկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի 
բաժ նի տա րած քային տար բե րու թյուն նե րը՝ Երևա ն՝ 12,6%, այլ քա ղաք նե ր՝ 
20,4% և գյու ղե ր՝ 16,6% (մի ջի նը՝ 16,2%): Այս դեպ քում կարևոր է այն գոր ծո-
նը, որ Երևա նի, մա սամբ նաև այլ քա ղաք նե րի շի նա րա րա կան աշ խա տա-
տե ղե րի զգա լի մա սը հա մա լր վում է մո տա կա բնա կա վայ րե րի աշ խա տու-
ժի մի գրա ցիայի՝ գրե թե լի ո վին ճո ճա նա կային բնույ թի, հաշ վին: 

Ն շա նա կա լից են նաև այլ ո լո րտ նե րի թի րա խային աշ խա տանք նե րի 
բաժ նի տա րած քային շե ղում նե րը:
5 Դեպքերից երկուսում տևողության մասին հարցը մնացել է անպատասխան:
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նԱ ղյու սակ 3.1. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ ո լո րտ նե րի6 
 

Ո լո րտ նե ր

Աշ խա տանք Կա ռուց վա ծը, %

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ո րից
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քա

 ղա
 քն

եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Հան քար դյու նա բե րու թյուն 39 2 - 37 8,3 1,1 - 25,5

Սնն դար դյու նա բե րու թյուն 37 20 8 9 7,9 11,0 5,6 6,2

Այլ ար դյու նա բե րու թյուն 81 20 51 10 17,3 11,0 35,9 6,9

Գյու ղա տն տե սու թյուն 40 1 2 37 8,5 0,5 1,4 25,5

Շի նա րա րու թյուն 76 23 29 24 16,2 12,6 20,4 16,6

Տ րա նս պո րտ և կապ 32 19 10 3 6,8 10,4 7,0 2,1

Բարձր տեխ նո լո գիա ներ 7 4 3 - 1,5 2,2 2,1 -

Առև տուր 43 32 9 2 9,2 17,6 6,3 1,4

Հա սա րա կա կան սնունդ 6 3 3 - 1,3 1,6 2,1 -

Հան գի ստ և զվար ճանք 4 2 1 1 0,9 1,1 0,7 0,7

Այլ սպա սար կում 51 28 11 12 10,9 15,4 7,7 8,3

Գի տու թյուն/կր թու թյուն 6 4 1 1 1,3 2,2 0,7 0,7

Ա ռող ջա պա հու թյուն 15 11 3 1 3,2 6,0 2,1 0,7

Մ շա կույթ և ար վե ստ 4 3 1 - 0,9 1,6 0,7 -

Այլ 28 10 10 8 6,0 5,5 7,0 5,5

Բո լո րը 469 182 142 145 100,0 100,0 100,0 100,0

Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի 53%-ը բան վո րա կան, առա վե լա պես 
չո րա կա վոր ված (28,3%-ը), բնույ թի է (տես՝ Գծա պատ կեր 3.2): Դրանց բա-
ժի նը հատ կա պես մեծ է եղել (47%) գյու ղա կան վայ րե րում: 

6 Դեպքերից մեկում ոլորտը չի նշվել:
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Գ ծա պատ կեր 3.2. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի կա ռուց վա ծքն ըստ բնույ-
թի (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %)

Մաս նա գի տա կան աշ խա տանք նե րի 3 խմբից առա վել մեծ է մի ջին 
ո րա կա վոր ման աշ խա տանք նե րի բա ժի նը՝ 23,4% (Երևա ն՝ 28,4%, այլ քա-
ղաք նե ր՝ 23,9%, գյու ղե ր՝ 16,6%): 

Հա րց ված նե րի կր թա մա կար դա կի և նրանց կա տա րած աշ խա տանք-
նե րի՝ ըստ բնույ թի բաշ խու մը շեղ ված է եղել. նրանց զգա լի մա սն իրա-
կա նաց րել է իր ո րա կա վո րու մից ցա ծր ո րա կա վո րում պա հան ջող աշ խա-
տանք: Սա, թե րևս, Հայաս տա նում աշ խա տու ժի առա ջար կի և պա հան-
ջար կի ան հա վա սա րա կշռ վա ծու թյան ուղ ղա կի հետևանք նե րից մե կն է:

Գ ծա պատ կեր 3.3-ի տվյալ նե րից ակ նե րև է, որ դի տարկ ված աշ խա-
տանք նե րը գտն վել են հիմ նա կա նում բա րե կամ նե րի, ըն կեր նե րի և ծա-
նոթ նե րի օգ նու թյամբ՝ գրե թե 60%-ի դեպ քում և ուղ ղա կի ո րեն գոր ծա-
տուին դի մե լով կամ գոր ծա տուի առա ջար կո վ՝ 23,4%: 

Գ ծա պատ կեր 3.3. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի կա ռուց վա ծքն ըստ 
դրանք գտ նե լու եղա նա կի (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %)
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նՈւ շա գրավ է, որ աշ խա տանք գտ նե լու մնա ցած ու ղի նե րից քիչ թե շատ 
նշա նա կա լից է եղել հա մա ցան ցը՝ մոտ 5%: Մինչ դեռ, զբաղ վա ծու թյան 
պե տա կան ու ոչ պե տա կան մաս նա գի տաց ված կա ռույց նե րի դե րա կա-
տա րումն ան նշան է եղել: Նշենք նաև, որ աշ խա տանք գտ նե լու ու ղի նե րի 
առու մով տա րած քային տար բե րու թյուն նե րը մեծ չեն:   

Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի մոտ 73%-ն իրա կա նաց վել է աշ-
խա տո ղի բնա կա վայ րում, 11,3%-ը՝ նույն մար զի քա ղա քային/այլ քա ղա-
քային վայ րում, ավե լի քան 7%-ը՝ Երևա նում և ըն դա մե նը 2%-ից քիչ 
ավե լին այլ մար զի քա ղա քային վայ րում (տես՝ Գծա պատ կեր 3.4): Այս 
տվյալ ներն էա կա նո րեն տար բեր են ըստ հա րց ված նե րի բնա կա վայ րի 
տի պի: Այս պես, իր բնա կա վայ րում է եղել գյու ղա կան աշ խա տող նե րի 
աշ խա տանք նե րի 40,7%-ը, այլ քա ղա քային վայ րե րի 77,5%-ի ու Երևա նի 
գրե թե 96%-ի դի մաց: Գյու ղաբ նակ նե րի աշ խա տանք նե րի 33,1%-ը եղել 
է նույն մար զի քա ղա քային վայ րում, 14,5%-ը՝ նույն մար զի այլ գյու ղում 
և գրե թե 12%-ը՝ Երևա նում: Ու շա գրավ է, որ ընդ հա նուր առ մամբ Երևա-
նում է գտն վել դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր թվի գրե թե 
45%-ը:

Գ ծա պատ կեր 3.4. Դի տարկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի կա ռուց վա ծքն 
ըստ դրանց աշ խար հա գրա կան վայ րի (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %)

Դի տարկ ման միա վոր աշ խա տանք նե րի մոտ 85,3%-ն ան հա տա կան 
հա վա քա գր մամբ է եղել: Խմ բային հա վա քա գրումն, ինչ պես և սպա սե լի 
էր, առա վել հա ճա խա կի է եղել գյու ղե րում՝ գրե թե 28%, այլ քա ղաք նե րի 
13,4%-ի և Երևա նի ըն դա մե նը 5,5%-ի դի մաց (տես՝ Աղյու սակ 3.2):
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Ա ղյու սակ 3.2. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ հա վա քա-
գրման ձևի  

Հա վա
քագրման ձևը

Աշ խա տանք Կա ռուց ված քը,  
(% ամ բող ջի մեջ)

Ը
ն դ

ա
մե

 նը

Ո րից

Ը
ն դ

ա
մե

 նը

Ո րից

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

քա


ղա
քն

եր

Գ
յո

ւղ

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

քն
եր

Գ
յո

ւղ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ան հա տա կան 401 173 123 105 85,3 94,5 86,6 72,4

Խմ բային  69 10 19 40 14,7 5,5 13,4 27,6

Ըն դա մե նը 470 183 142 145 100,0 100,0 100,0 100,0

Հա րց ման ար դյունք նե րից դա տե լով, մաս նա վոր ո լոր տում աշ խա-
տանք ստա նա լու հա մար միջ նոր դավ ճար գան ձե լը տա րած ված բնույթ 
չի կրում: Հա րց մամբ փաս տա գր վել է միայն 8 նման դեպք (ամ բող ջի 
ըն դա մե նը 1,7%-ը): Դրան ցից 6-ը եղել են Երևա նում, մե կա կա ն՝ այլ քա-
ղաք նե րում և գյու ղե րում: Դեպ քե րից 7-ում եղել են դրա մա կան վճար ներ, 
1-ում՝ ծա ռայու թյուն: Հա վե լենք, որ աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հա մար 
միջ նոր դավ ճար նե րի գա նձ ման 7 դեպ քե րից 4-ում վճա րի մե ծու թյու նը 
կազ մել է ակն կալ վող ամ սա կան աշ խա տա վար ձի 50-100%-ը, 2 դեպ քում՝ 
մինչև 50% (7-րդ դեպ քի հա մար պա տաս խան չի եղել):

4. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի և  
ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի պա հա նջ նե րի 

հա մա պա տաս խա նու թյու նը 

Անց նե լով հե տա զո տու թյան նպա տա կին և խնդիր նե րին վե րա բե րող 
առա վել կարևոր ամ փոփ ար դյունք նե րին, ան դրա դառ նանք դի տարկ ված 
աշ խա տանք նե րի՝ ՀՀ ԱՕ-ի տե սա կե տից օ րի նա կա նու թյան շր ջա նակ նե-
րում գտն վե լու հար ցին: 
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նԳ ծա պատ կեր 4.1. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի կա ռուց վա ծքն ըստ ԱՊ-ի 
տի պի կամ ԲՊ-ի (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %)

Գ ծա պատ կեր 4.1-ում բեր ված տվյալ նե րից երևում է, որ դի տարկ-
ված  աշ խա տանք նե րի միայն կե սից քիչ ավե լին (51,3%-ը կամ 241 աշ-
խա տանք) է իրա կա նաց վել և/ կամ իրա կա նաց վում աշ խա տան քային  
պայ մա նա գրով: Մնա ցած 229 աշ խա տանք նե րը (48,7%) կա տար վել 
և/ կամ կա տար վում են բա նա վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյան հի ման 
վրա, այ սինքն ՀՀ ԱՕ-ով սահ ման ված աշ խա տան քային պայ մա նա գրի 
բա ցա կայու թյամբ7: 

ԲՊ-յամբ աշ խա տող նե րի տե սա կա րար կշ ռի տա րած քային տար-
բե րու թյուն նե րը բա վա կան նշա նա կա լից են: Առա վե լա գույն ցու ցա նի շը 
(գյու ղե ր՝ 66.2%) մոտ եր կու ան գամ գե րա զան ցել է նվա զա գույն մե ծու թյու-
նը (այլ քա ղաք նե ր՝ 38,7%): 

7 «Անօրինական է համարվում՝ առանց ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով կնքված աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի 
ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի կատարվող աշխատանքը», 
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, Հոդված 102, մաս  1:  
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Գ ծա պատ կեր 4.2. ԱՊ-ով աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ պայ մա նա գրի 
կնք ված լի նե լու և դրա կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման հրա մա նի օ րի նա կի տրա-
մա դր ված լի նե լու հան գա ման քի8 (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %) 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ ԱՊ-ով իրա կա նաց ված 68 աշ խա տան քի դեպ-
քում աշ խա տո ղին ոչ պայ մա նա գրի, և ոչ էլ աշ խա տան քի ըն դուն ման 
հրա մա նի օ րի նակ ներ չեն տրա մա դր վել, ևս 2 դեպ քում նույ նի սկ ԱՊ-ն  
ստո րա գր ված չի եղել (տես՝ Գծա պատ կեր 4.2), ամե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ, անօ րի նա կան աշ խա տանք նե րի թի վը նշված չա փով ավե լի մեծ է 
եղել (տես` Գծա պատ կեր 4.3):  

Գ ծա պատ կեր 4.3. Դի տարկ ված  աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ օ րի նա-
կա նու թյան (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %)

8 Ներառված չեն դիտարկված աշխատանքերից 8-ը (Երևանում՝ 4, այլ քա ղաք նե-
րում՝ 3, գյուղերում՝ 1), որոնց համար համապատասխան հարցը մնացել է ան պա-
տաս խան: 
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նԱյս պի սով, ինչ պես երևում է գծա պատ կեր 4.3-ից, հա մա պա տաս-
խան հար ցե րին պա տաս խան ու նե ցող 461 դի տարկ ված աշ խա տանք նե-
րից  299-ը, կամ մոտ 65%-ը, իրա կա նաց ված լի նե լով կամ ԲՊ-յամբ, կամ 
առանց աշ խա տո ղին ԱՊ և/ կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման հրա մա նի օ րի-
նակ նե րի տրա մա դր ման, չեն կա րող հա մար վել օ րի նա կան: Հե տա քր քիր 
է, որ այս առու մով վի ճա կը հա մե մա տա բար բար վոք է այլ քա ղաք նե րում՝ 
միայն 52,5%, Երևա նի՝ 68,5%-ի և գյու ղե րի՝ 72,2%-ի դի մաց: Սա կայն աշ-
խա տան քային իրա վուն քի խախ տում նե րը սրա նով չեն սահ մա նա փակ-
վել: Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի մի մա սի դեպ քում ար ձա նա գր վել են 
նաև ՀՀ ԱՕ-ով աշ խա տա ժա մա նա կին և աշ խա տան քի վար ձատ րու թյա-
նը ներ կայաց վող պա հա նջ նե րի հետևյալ խախ տում նե րը: 

Հա րց ված նե րի ինք նագ նա հատ մամբ, դի տարկ ված վար ձա տր վող աշ-
խա տանք նե րից (ըն դա մե նը 458 կամ ամ բող ջի 97,4%-ը) 29-ի կամ 6,3%-ի 
դեպ քում, պար տա դր վել են ԱՊ-ով/ ԲՊ-յամբ նա խա տես վա ծից ավել ծա-
վա լի աշ խա տանք ներ: Դրան ցից միայն 15-ի դի մաց են եղել հա մար ժեք 
հա վե լում ներ, 2 դեպ քում վար ձատ րու թյու նը եղել է ոչ հա մար ժեք, իսկ 12 
դեպ քում՝ հա վե լյալ աշ խա տանք ներն ընդ հան րա պես չեն վար ձա տր վել: 

Այ նու հե տև, ԱՊ-ով/ԲՊ-յամբ նա խա տես վա ծից ավել աշ խա տան քային 
օր վա տևո ղու թյամբ 17 վար ձա տր վող աշ խա տանք նե րից (ամ բող ջի 3,7%-ը) 
9-ի դեպ քում հա վե լյալ աշ խա տա ժա մե րը վար ձա տր վել են հիմ նա կա նի 
դրույ քա չա փով, իսկ մնա ցած 8-ի դեպ քում ընդ հան րա պես չեն վար ձա տր վել: 

Ու շա գրավ է, որ, ՀՀ ԱՕ-ի խախ տում նե րի և աշ խա տան քային հնա-
րա վոր շա հա գո րծ ման հիմ քե րը դր վում են ար դեն իսկ աշ խա տան քային 
հա մա ձայու թյան կայաց ման փու լում (տես` Գծա պատ կեր 4.4): 

Գ ծա պատ կեր 4.4. ԱՊ-ով/ԲՊ-յամբ գի շե րային ժա մե րին, տոն և հի շա տա-
կի օ րե րին զբաղ վա ծու թյուն նա խա տե սող աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ հա-
վե լյալ աշ խա տա ժա մա նա կի հա տուց ման նա խա տես ված կար գի (քա նա կա կան 
հա րա բե րակ ցու թյուն և %)
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Այս պես, ԱՊ-ով/ԲՊ-յամբ գի շե րային ժա մե րին, տոն և հի շա տա-
կի օ րե րին զբաղ վա ծու թյուն նա խա տե սող աշ խա տանք նե րի (191 աշ խա-
տանք, կամ ամ բող ջի 40,9%-ը) միայն 22%-ի (42 աշ խա տանք) հա մար է 
նա խա նշված եղել տվյալ աշ խա տանք նե րի դի մաց ավե լի բարձր դրույ-
քա չա փով վճար ման ՀՀ ԱՕ-ի պա հան ջի բա վա րա րու մը9: Դրանց գրե թե 
78%-ի դեպ քում (149 աշ խա տանք) նման մո տե ցու մը բա ցա կայել է: 

Հե տա քր քիր է, որ հա վե լ յալ ժա մա նա կի հա տուց ման առու մով 
փաս տա ցի վի ճա կը եղել է գրե թե նույ նա կան պայ մա նա վոր վա ծին: 
Այս պես, գի շե րային ժա մե րի, տոն և հի շա տա կի օ րե րի աշ խա տանք-
նե րի ավե լի բարձր դրույ քա չա փով վճար ման օ րե նսդ րա կան պա-
հան ջը պահ պան վել է իրա կա նում նման աշ խա տա ժա մա նակ ու նե-
ցած և/ կամ ու նե ցող 147 աշ խա տանք նե րից (ամ բող ջի 31,7%-ը) միայն 
39-ի, կամ 26,5%-ի դեպ քում: Դրան ցից 108-ի, կամ 73,5%-ի դեպ քում 
նման աշ խա տանք նե րը վար ձա տր վել են կամ սո վո րա կան ժա մա նա-
կի դրույ քա չա փով, կամ ընդ հան րա պես չեն վար ձա տր վե լ՝ 13 դեպք, 
կամ նման դեպ քե րի 9%-ը: 

Գ ծա պատ կեր 4.5. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ 
հանգստյան օ րեր նա խա տես ված լի նե լու (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %)

Ինչ պես ցույց է տա լիս գծա պատ կեր 4.5-ը, դի տարկ ված աշ խա տանք-
նե րի գե րակ շիռ մա սի՝ գրե թե 87%-ի, պա րա գայում ՀՀ ԱՕ-ի հոդ ված 155-
ի դրույթ նե րը̀  ամեն շա բա թյա անը նդ մեջ հանգստի վե րա բե րյալ, պահ-
պան վել են: 
9 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք,  Հոդվածներ 184 և 185: 
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ն Միև նույն ժա մա նակ, դեպ քե րի ավե լի քան 13%-ում (62 աշ խա տանք) 
այդ դրույթ նե րը խա խտ վել են: Ընդ ո րում, նշված 62 աշ խա տանք նե-
րի գե րակ շիռ մա սում (53 աշ խա տանք կամ 85,5%) հանգստյան օ րեր ի 
սկզ բա նե նա խա տես ված չեն եղել: Հատ կան շա կան է հա րց մամբ բա ցա-
հայտ ված այն փաս տը, որ միայն մեկ դեպ քում է, որ հա վե լյալ աշ խա-
տած հանգստյան օ րե րի հա մար վար ձատ րու թյու նը եղել է ավե լի բարձր 
դրույ քով: Մնա ցած դեպ քե րում այն եղել է կամ հիմ նա կան աշ խա տա-
ժա մա նա կի դրույ քա չա փով, կամ ընդ հան րա պես չի վար ձա տր վել: 

Գ ծա պատ կեր 4.6. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ աշ խա-
տան քային պայ ման նե րի (քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյուն և %)

   

Հա րց ված աշ խա տող նե րի սուբյեկ տիվ գնա հա տա կան նե րից դա-
տե լով (տես` Գծա պատ կեր 4.6), ընդ հա նուր առ մամբ, աշ խա տան-
քային պայ ման նե րի տե սան կյու նից դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի 
վի ճա կը մինչ այժմ ներ կայաց ված նե րի հա մե մատ եղել է պա կաս 
խնդ րա հա րույց:  

Աշ խա տան քային պայ ման նե րը «միան գա մայն» կամ «ա վե լի շուտ» 
ըն դու նե լի  են գնա հատ վել հա մա պա տաս խա նա բար 10-ից յոթ (331 աշ-
խա տանք) և 4-ից մեկ դեպ քե րում (120 աշ խա տանք), իսկ «ա վե լի շուտ» 
ու «միան գա մայն» անըն դու նե լի՝ հա մա պա տաս խա նա բար ըն դա մե նը 16 
(3,4%) և 3 (0,6%) դեպ քե րում:  Հարկ է նշել, որ տվյալ առու մով տա րած-
քային տար բե րու թյուն ներ գո րծ նա կա նում չկան:   

Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու/ա զատ վե լու ան-
հնա րի նու թյան դեպ քե րը սահ մա նա փակ են եղել: Այս պես, դի տարկ-
ված աշ խա տանք նե րից միայն 13-ի կամ 2,8%-ի դեպ քում է, որ աշ խա-
տո ղն իրա կան հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով և ժամ կետ նե րում իրաց նե լու իր այդ իրա վուն քը (տես՝ Գծա-
պատ կեր 4.7): 
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Գ ծա պատ կեր 4.7. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ օ րի նա-
կան ձևով աշ խա տան քից ազատ վե լու հնա րա վո րու թյան (քա նա կա կան հա րա բե-
րակ ցու թյուն և %)

Սա, թե րևս, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել  այն հան գա ման քով, 
որ գոր ծա տու նե րը, առա նձ նա հա տուկ բար դու թյուն ներ չու նե նա լով 
կադ րե րի հա մա լր ման հար ցում, մե ծա մա սամբ չեն պն դում «հա մա ձայ-
նեց ված ժամ կե տում» աշ խա տան քը թող նե լու պայ մա նի կա տար ման 
վրա:  

Այս պի սով, դի տարկ ված աշ խա տանք նե րում փաս տա գր վել են ընդ հա-
նուր առ մամբ այն պի սի 734 իրա վի ճակ ներ, ո րոն ցում ՀՀ ԱՕ պա հա նջ-
ներն առն վա զն չեն պահ պան վել: Դրանք առնչ վել են այդ աշ խա տանք նե-
րի 74,5%-ին կամ 350 աշ խա տանք նե րի: 

Տ վյալ նե րը վկայում են, որ հիմ նա կա նում և գրե թե հա վա սար չա փով 
խա խտ վել են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյամբ սահ-
ման ված կար գով կամ ժամ կետ նե րում աշ խա տա վարձ վճա րե լու (ամ բող-
ջի 46,5%-ը), և աշ խա տան քի ըն դուն ման ու աշ խա տան քից ազատ ման նոր-
մե րը  (ամ բող ջի 42,5%-ը, տես` Գծա պատ կեր 4.8): 

Գ ծա պատ կեր 4.8. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րում տեղ գտած խախ տում-
նե րի կա ռուց վա ծքն ըստ դրանց բնույ թի (% ամ բող ջի մեջ)
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նԱյս հա մա տե քս տում աշ խա տան քի և հանգստի ժա մա նա կի օ րե նսդ-
րա կան պա հա նջ նե րի, առա վել ևս աշ խա տան քի պայ ման նե րին ներ-
կայաց վող օ րե նսդ րա կան պա հա նջ նե րի խախ տում նե րը (հա մա պա տաս-
խա նա բար ամ բող ջի 8,4%-ը և 2,6%-ը), կա րող են գնա հատ վել որ պես 
նվազ նշա նա կա լից: 

Տ վյալ նե րով ար ձա նա գր վել է, որ 157 դի տարկ ված աշ խա տանք նե-
րում կամ դրանց 33,4%-ում տե ղի է ու նե ցել ՀՀ ԱՕ մե կա կան խախ տում, 
77-ի կամ 16,4%-ի դեպ քում՝ 2-ա կան խախ տում (տես` Գծա պատ կեր 4.9): 
Վեր ջա պես, 3 և ավե լի խախ տում նե րով աշ խա տանք նե րի թի վը՝ 116 աշ-
խա տանք կամ ամ բող ջի 24,6%-ը միայն ան նշան չա փով է պա կաս եղել 
առանց խախ տում նե րի աշ խա տանք նե րի թվից՝ 120 աշ խա տանք, կամ 
ամ բող ջի 25,5%-ը: 

Գ ծա պատ կեր 4.9. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ դրան ցում 
կա տար ված ՀՀ ԱՕ-ի պա հա նջ նե րի խախ տում նե րի քա նա կի (% ամ բող ջի մեջ)

Ե զրա փա կե լով, ան դրա դառ նանք առան ձին վար չա տա րած քային 
միա վոր նե րում հա րց ված տ/տ-նե րի բա շխ մա նն ըստ ան դամ նե րի 
թվում ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րով աշ խա տանք ու նե ցող/ու նե ցած ան դամ-
նե րի առ կայու թյան: Աղյու սակ 4.1-ի տվյալ նե րը վկայում են, որ, բա ցա-
ռու թյամբ Սյու նի քի մար զի, որ տեղ ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րով աշ խա տած/
աշ խա տող ան դամ ու նե ցել են հա րց ված տ/տ-նե րի միայն 40%-ը, դի-
տարկ մամբ ընդ գրկ ված մյուս մար զե րում հա րց ված տ/տ-նե րի գե րակ-
շիռ մա սում եղել են հա րց ման միա վոր աշ խա տող ներ, ո րոնց աշ խա-
տան քային իրա վունք ներն այս կամ այն չա փով խա խտ վել են (Երևա ն՝ 
81%, Արա րա տ՝ 87,5%, Կո տայք՝ 82,5%, Լո ռի՝ 95%, Շի րա կ՝ 77,5%, ընդ հա-
նուր առ մամբ՝ 78%): 
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Ա ղյու սակ 4.1. Հա րց ված տ/տ-նե րի բաշ խումն ըստ ան դամ նե րի թվում ՀՀ 
ԱՕ խախ տում նե րով աշ խա տանք ու նե ցող/ու նե ցած ան դամ նե րի առ կայու թյա ն

Վար չատա րած
քային միա վո ր 

Ա
մ բ

ող
 ջը

Այդ թվում

Ա ռանց ԱՕ խա խտ ման 
աշ խա տանք  ու նե ցած 

ան դամնե րով տ/տ

ԱՕ խա խտ մամբ  
աշ խա տանք  ու նե ցած 

ան դա մով տ/տ

Թի վը % ամ բող ջում Թի վը % ամ բող ջում

Երևան 100 19 19,0 81 81,0

Ա րա րատ, այդ 
թվում 40 5 12,5 35 87,5

Քա ղաք 20 5 25,0 15 75,0

Գյուղ 20 - - 20 100,0

Կո տայք, այդ 
թվում 40 7 17,5 33 82,5

Քա ղաք 20 3 15,0 17 85,0

Գյուղ 20 4 20,0 16 80,0

Լո ռի, այդ թվում 40 2 5,0 38 95,0

Քա ղաք 20 1 5,0 19 95,0

Գյուղ 20 1 5,0 19 95,0

Շի րակ, այդ 
թվում 40 9 22,5 31 77,5

Քա ղաք 20 5 25,0 15 75,0

Գյուղ 20 4 20,0 16 80,0

Սյու նիք, այդ 
թվում 40 24 60,0 16 40,0

Քա ղաք 20 11 55,0 9 45,0

Գյուղ 20 13 65,0 7 35,0

Ըն դա մե նը 300 66 22,0 234 78,0

Ո րից

Երևան 100 19 19,0 81 81,0

Այլ քա ղաք ներ 100 25 25,0 75 75,0

Գյու ղեր 100 22 22,0 78 78,0
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ն5. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րում  
հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րը

Աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տում նե րով կա տար ված/ կա տար-
վող աշ խա տանք նե րի հա մա խմբում ար ձա նա գր վել են 35 աշ խա տող նե րի 
(ամ բող ջի 7,6%-ը), նույն թվով աշ խա տանք նե րի (ամ բող ջի 7,4%-ը) ըն թաց-
քում տեղ գտած 119 իրա վի ճակ ներ, ո րոնք պա րու նա կում են հար կա դիր 
աշ խա տան քի ցու ցիչ ներ: Սկ սե լով դրանց ներ կայա ցու մը և քննար կու մը՝ 
նախ ան դրա դառ նանք աշ խա տան քի հա վա քա գր ման փու լում ար ձա նա-
գր ված իրա վի ճակ նե րին:

5.1. Հար կադ րա բար կամ խա բեու թյամբ (ոչ ազատ 
կամարտա հայտ մամբ) հա վա քա գր ման ցու ցիչ նե ր

 Հե տա զո տու թյան հար ցա թեր թում նա խա տես ված են եղել մի քա նի 
հար ցա խմբեր՝ դի տարկ ման միա վոր աշ խա տան քի մա սին աշ խա տո ղի 
նախ նա կան տե ղե կաց վա ծու թյան աս տի ճա նը պար զե լու ու դրա հի ման 
վրա  հա վա քա գր ման ըն թաց քում հար կադ րան քի կամ խա բեու թյան դեպ-
քե րը բա ցա հայ տե լու հա մար: Նման առա ջին հար ցա խում բը վե րա բե րել է 
աշ խա տան քի գտն վե լու վայ րի մա սին նախ նա կան տե ղե կաց վա ծու թյա նը: 
Այդ հար ցա խմբի պա տաս խան նե րի ամ փոփ ար դյունք նե րը (տես՝ Աղյու սակ 
5.1) հի մք են տա լիս ար ձա նա գրե լու ստո րև ներ կայաց ված դի տար կում նե րը: 

 Աղյու սակ 5.1. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ գտն վե լու 
վայ րի մա սին նախ նա կան տե ղե կաց վա ծու թյան 

Տե ղե կաց վա ծու թյան 
աս տի ճա նը

Աշ խա տանք (%% ըն դա մե նի մեջ)

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ո րից

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ո րից

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

քն
եր

Գ
յո

ւ
ղե

ր

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

քն
եր

Գ
յո

ւ
ղե

ր

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Միան գա մայն հստակ 458 173 141 144 97,4 94,5 99,3 99,3

Ոչ այն քան հստակ       5 4 - 1 1,1 2,2  0,7

Ներ կայաց վել է այլ վայր 7 6 1  - 1,5 3,3 0,7  -

Բո լո րը 470 183 142 145 100 100 100 100
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Ա ռա ջին, դի տարկ ված աշ խա տանք նե րից ըն դա մե նը 12-ի (ամ բող ջի 
2,6%-ը և ՀՀ ԱՕ-ի պա հա նջ նե րի խախ տում նե րով կա տար ված/ կա տար-
վող աշ խա տանք նե րի՝ 3,2%-ը) դեպ քում է, որ գտն վե լու վայ րի մա սին նախ-
նա կան տե ղե կաց վա ծու թյու նը եղել է ոչ լիար ժեք: 

Երկ րորդ, ոչ լիար ժեք տե ղե կաց ված լի նե լու հան գա ման քը և այն, որ 
հի շյալ 12 դեպ քե րից 7-ում աշ խա տան քի գտն վե լու իրա կան վայրն ըստ 
էու թյան թաքց վել է (ներ կայաց վել է այլ վայր), ամե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ դե ռևս բա վա րար չեն եզրա հան գե լու, որ այդ դեպ քե րում տե ղի 
է ու նե ցել խա բեու թյամբ հա վա քա գրում, քան զի դա տե լով հար ցա խմբի 
հա ջորդ հար ցի պա տաս խան նե րից, լիար ժեք տե ղե կատ վու թյան բա ցա-
կայու թյու նը հիմ նա կա նում չի ազ դել աշ խա տանքն ըն դու նե լու մա սին 
ո րոշ ման վրա՝ ան գամ հստակ տե ղե կաց վա ծու թյան դեպ քում աշ խա տան-
քի այդ առա ջակ նե րը չէ ին մե րժ վի: 

Եր րորդ, դեպ քե րից միայն չոր սում է, որ աշ խա տան քի իրա կան վայ-
րի հստակ իմա ցու թյու նը, լրա ցու ցիչ մտո րում նե րի առիթ հան դի սա նա-
լով, ի վեր ջո չէր ազ դի աշ խա տանքն ըն դու նե լու ո րոշ ման վրա ու միայն 
մե կում է, որ այն կբե րեր աշ խա տան քի առա ջար կի մե րժ մա նը:  Ուս տի, 
միայն այս վեր ջին դեպ քը կա րող է մեկ նա բան վել որ պես խա բեու թյամբ 
հա վա քա գրում:  

Գ ծա պատ կեր 5.1. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ գոր ծա-
տուի/աշ խա տան քի մա սին նախ նա կան տե ղե կաց վա ծու թյա ն10 (քա նա կա կան հա-
րա բե րակ ցու թյուն և %)

Գ ծա պատ կեր 5.1-ի տվյալ նե րը վկայում են, որ պո տեն ցիալ գոր ծա-
տուի ով/ինչ կա ռույց լի նե լու մա սին հստակ տե ղե կու թյուն ներ չեն եղել 
միայն 39 աշ խա տանքի դեպ քում (ամ բող ջի 8,3%-ը և ՀՀ ԱՕ-ի պա հա նջ նե րի 
10 Դեպքերից մեկում պատասխան չի եղել:
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նխախ տում նե րով կա տար ված/ կա տար վող աշ խա տանք նե րի՝ 11,1%-ը): Դրանց 
մեծ մա սի՝ 34 դեպ քի պա րա գայում տե ղե կու թյու նը եղել է ոչ այն քան հստակ, 
ու միայն հին գի դեպ քում ներ կայաց վել է միան գա մայն այլ ան ձ/ կա ռույց:  

Հա ջորդ՝ գծա պատ կեր 5.2-ի տվյալ նե րից դա տե լով, հստակ տե ղե կու-
թյան բա ցա կայու թյունն էա պես ազ դել է աշ խա տանք նե րից 6-ի առա ջար-
կի ըն դուն ման վրա՝ այս մա սին հստակ տե ղե կու թյան առ կայու թյան դեպ-
քում դրան ցից մե կն «ա վե լի շուտ», իսկ մնա ցած 5-ն ան վե րա պա հո րեն 
չէ ին ըն դուն վի: Հետևա բար, միայն այս վեր ջին նե րի դեպ քում կա րե լի է 
են թադ րու թյուն անել հա վա քա գր ման փու լում խա բեու թյան մա սին:

Գ ծա պատ կեր 5.2. Գոր ծա տուի մա սին հստակ տե ղե կաց վա ծու թյան բա ցա-
կայու թյամբ աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ տե ղե կաց ված լի նե լու դեպ քում աշ-
խա տան քի առա ջարկն ըն դու նել/ չըն դու նե լու հան գա ման քի (քա նա կա կան հա-
րա բե րակ ցու թյուն և %)

Աշ խա տանք նե րից 35-ի դեպ քում (ամ բող ջի 7,5%-ը), նա խա պես ներ-
կայաց ված են եղել աշ խա տանք նե րի իրա կա նից ավե լի փո քր ծա վալ ներ 
(30-ի դեպ քում մինչև 25%-ով, 5-ի դեպ քում՝ 25-50%-ով, տես՝ Աղյու սակ 
5.2):   

Հե տա քր քիր է, որ այս ան գամ ևս լիար ժեք տե ղե կաց վա ծու թյան 
պա րա գայում աշ խա տան քի առա ջար կը կմե րժ վեր աշ խա տանք նե րից 
միայն 6-ի դեպ քում (ո րից 3-ն «ա վե լի շուտ» չէ ին ըն դուն վի, մյուս 3-ը՝ 
ան վե րա պա հո րեն չէ ին ըն դուն վի): Ո րոշ վե րա պա հում նե րով այս դեպ-
քե րը նույն պես կա րող են ըն կալ վել որ պես հա վա քա գր ման փու լում 
«հա ջող ված» խա բեու թյուն ներ: 
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Ա ղյու սակ 5.2. Աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ աշ խա տան քի իրա կան ծա-
վա լի̀  ԱՊ-ով/ԲՊ-ով նա խա տես ված մե ծու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լուն    

Խմ բե ր

Աշ խա տանք, թիվը % ամ բող ջի մեջ

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ո րից

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ո րից

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

քա


ղա
ք ն

եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

քն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Հա մա պա տաս խա նել է 435 174 131 130 92,6 95,1 92,3 89,7

Ե ղել է մինչև 25%-ով 
ավել  30 7 9 14 6,4 3,8 6,3 9,7

Ե ղել է 25-50%-ով ավել  5 2 2 1 1,1 1,1 1,4 0,7

Բո լո րը 470 183 142 145 100 100 100 100

Աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան նա խա տես ված չա փի իրա կա նից մեծ   
ներ կայաց ված լի նե լն (10 դեպք, կամ ամ բող ջի 2,1%-ը) իր հեր թին կան-
խո րո շել է հա վա քա գր ման փու լում տե ղի ու նե ցած «հա ջող ված» խա բեու-
թյան ևս 6 դեպք (հստակ տե ղե կաց վա ծու թյան դեպ քում տվյալ աշ խա-
տանք նե րից 3-ն «ա վե լի շուտ», իսկ 3-ը՝ ան վե րա պա հո րեն կմե րժ վե ին):

Աշ խա տան քի բնույ թի վե րա բե րյալ նախ նա կան հա մա ձայ նու թյու նը 
չի պահ պան վել աշ խա տանք նե րից ըն դա մե նը 8-ի դեպ քում (ամ բող ջի 
միայն 1,7%-ը): Դրան ցից չոր սի դեպ քում կա րե լի է խո սել հա վա քա գր-
ման փու լում «հա ջող ված» խա բեու թյան մա սին, քա նի որ նաև բնույ թով 
այլ աշ խա տանք ներ կա տա րե լու մա սին նա խա պես տե ղե կաց ված լի-
նե լու պա րա գայում հա մա պա տաս խան աշ խա տանք ներն «ա վե լի շուտ» 
(2 դեպ քում), կամ ան վե րա պա հո րեն (մյուս 2 դեպ քում) չէ ին ըն դուն վի: 

Աշ խա տան քային օր վա իրա կան տևո ղու թյան մա սին հստակ տե ղե-
կու թյուն տրա մա դր ված չի եղել 18 դեպ քում (ամ բող ջի 3,8%-ը), ո րոն ցից 
միայն 5-ը կա րե լի է ո րա կել որ պես հա վա քա գր ման փու լում «հա ջող-
ված» խա բեու թյան դեպք. եթե աշ խա տան քային օր վա իրա կան տևո-
ղու թու նը հայտ նի լի ներ, ապա այդ աշ խա տանք նե րից երեքն «ա վե լի 
շուտ», իսկ եր կուսն ան վե րա պա հո րեն չէ ին ըն դուն վի:

Հա րց ման ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ աշ խա տանք նե րից 
միայն 29-ի կամ դրանց 6,2%-ի դեպ քում աշ խա տո ղն ազատ չի եղել ըն-
դու նե լու (կամ ազատ կա մար տա հայտ մամբ) չի ըն դու նել աշ խա տան քի 
առա ջար կը և՝ ին չը հատ կա պես ու շա գրավ է, դրան ցից բո լո րի հա մար 
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նոր պես ազա տու թյան սահ մա նա փակ ման գոր ծոն է եղել «այ լը նտ րան-
քի բա ցա կայու թյու նը»՝ այ սինքն աշ խա տա շու կայի և սո ցիա լա կան իրո-
ղու թյուն նե րի ճն շու մը (տես՝ Աղյու սակ 5.3): 

Ա ղյու սակ 5.3. Աշ խա տանք նե րի բաշ խումն ըստ դրանց առա ջար կի ըն դուն-
ման հար ցում աշ խա տո ղի ազա տու թյան    

Աշ խա տանքն
ըն դուն վել է.

Աշ խա տանք, թի վը Բաշ խու մը, % ամ բող ջի մեջ
Բ

ո լ
ո ր

ը

Ո րից

Բ
ո լ

ո ր
ը

Ո րից
Ե

րև
ա

ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

քն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Ե
րև

ա
ն

Ա
յլ 

 ք
ա


ղա

քն
եր

Գ
յո

ւ ղ
եր

Լի ո վին ազատ 441 166 137 138 93,8 90,7 96,5 95,2

Քա նի որ չի եղել այլ 
առա ջարկ 29 17 5 7 6,2 9,3 3,5 4,8

Բո լո րը 470 183 142 145 100 100 100 100

 

Այս պի սով, հա վա քա գր ման փու լին են առնչ վում հար կա դիր աշ խա տան-
քի՝ վե րը նշված 119 ցու ցիչ նե րից 28-ը կամ 23,5%-ը: Հատ կան շա կան է, որ 
դրանք բո լո րը կրել են խա բեու թյամբ հա վա քա գր ման բնույթ և, որ բռ նի 
հա վա քա գր ման և բռ նի տե ղա փոխ ման դեպ քեր դի տարկ ված աշ խա տանք-
նե րում ընդ հան րա պես չեն ար ձա նա գր վել: Կա րե լի է են թադ րել, որ նման 
դեպ քե րի բա ցա կայու թյու նը, ի թի վս այլ հան գա մանք նե րի, պայ մա նա վոր-
ված է նաև ՀՀ աշ խա տա շու կայում աշ խա տու ժի առա ջար կի՝ պա հան ջար կի 
նկատ մամբ էա կան գե րա կշռ ման և աշ խա տան քի վար ձա տր ման մա կար-
դա կի խի ստ ցա ծր լի նե լու հան գա մանք նե րով: Այս եր կու իրո ղու թյուն ներն, 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, տն տե սա պես անի մա ստ են դարձ նում ռիս-
կային ձևե րո վ՝ բռ նու թյան կի րառ մամբ, աշ խա տող նե րի հա վա քա գրու մը:     

 5.2. Ճնշման տակ աշ խա տան քի կամ  
կեն սա պայ ման նե րի ցու ցիչ նե ր

Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րի աշ խա տան քային և կեն սա պա հով ման 
պայ ման նե րին վե րա բե րող հար ցե րի պա տաս խան նե րով բա ցա հայտ վել 
են ընդ հա նուր առ մամբ 77 այն պի սի իրա վի ճակ , ո րոնք, ել նե լով ցու ցիչ-
նե րից, կա րող են քննարկ վել հար կա դիր աշ խա տան քի են թա տե քս տում 
(տես՝ Աղյու սակ 5.4):  



42

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

Ա ղյու սակ 5.4. Աշ խա տան քային և կեն սա պա հով ման պայ ման նե րին վե րա-
բե րող հար ցե րով բա ցա հայտ ված աշ խա տան քային հար կադ րան քի դեպ քե րը 

Տու գան քի կամ 
պատ ժի 

ս պառ նա լի քի 
ցու ցիչ նե ր

Կա մա վո րու թյան 
բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը

Ո րից ըստ հար կա դր ման ո րո շա կի  
մի ջո ցի/ս պառ նա լի քի
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Նա խա տես վա ծից 
ցածր աշ խա տա վար ձի 
պարտադրում

6

6
   1 5 

Նա խա տես վա ծից ավել 
ծա վա լի աշ խա տանք կա-
տա րե լու հար կադ րանք 

5

5
3  1   1

Պայ մա նա վոր ված աշ-
խա տան քի բնույ թից այլ 
բնույթի աշ խա տանք կա-
տա րե կու հար կադ րանք 

3

3
1  1  1 

Ար տա ժա մյա աշ խա տանք 
կա տա րե լու հար կադ րանք

6
6 4 1   1 

Ոչ աշ խա տան քային և 
հանգստյան օ րե րին աշ-
խա տանք կա տա րե լու հար-
կադ րանք  

9

9
6 2    1

Հանգստյան օ րեր չու նե-
նա լու/ քիչ ու նե նա լու հար-
կադրանք 

2

2
1    1 

Վ նա սա կար աշ խա տան-
քային պայ ման նե րում աշ-
խա տե լու հար կադ րանք  

1

1
1     

Աշ խա տո ղի ազատ տե ղա-
շար ժի/ հա ղոր դա կց ման 
սահ մա նա փա կում

3

3
2     1

Շ փումնե րի / կա պե րի սահ-
մա նա փա կում


7      

Ըն դա մե նը 35
42 18 3 2 1 8 3
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նՀար կադ րան քի փաս տա գր ված դեպ քե րի 64,7%-ը կազ մող 77 իրա-
վի ճակ նե րից 12-ն առնչ վում են աշ խա տան քի վար ձատ րու թյա նը: Դի-
տարկ ված աշ խա տանք նե րից յու րա քան չյուր տա սից 6-ում նա խա տես ված 
չա փից պա կաս աշ խա տա վարձ վճա րե լը ոչ թե օբյեկ տիվ հան գա մանք նե-
րի հետևանք է (օ րի նակ, աշ խա տան քի ծա վա լի ավե լի փո քր լի նել, գոր ծա-
տուի սնան կա ցում և այլն), այլ ըստ էու թյան, կա տար ված աշ խա տան քի 
դի մաց, այս կամ այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, մաս նա կի վճա րե լը կամ 
վճա րում չկա տա րե լը: 

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյու նը վկայող իրա վի ճակ նե րը տեղ են 
գտել տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե րով ար տա հայտ ված 
հետևյալ 6 դեպ քե րում.

 9 պա հում ներ չե ղած/ գե րագ նա հատ ված ոչ ո րա կյալ աշ խա տան քի 
հա մա ր՝ 1 դեպք,  

 9 տար բեր պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով (ե կա մուտ նե րի նվազ լի նել, 
փոր ձա շր ջան չանց նել և այլն) ու ան գամ առանց որևէ պատ ճա ռա-
բա նու թյան աշ խա տա վար ձի մաս նա կի վար ձատ րու թյուն կամ չվ ճա-
րում՝ 5 դեպք:  

Հար կա դիր աշ խա տան քի 10 ցու ցիչ ներ էլ տեղ են գտել աշ խա տանք
նե րի իրա կան ծա վա լը պայ մա նա վոր վա ծից ավե լի մեծ եղած 35 աշ-
խա տանք նե րում: Այդ ցու ցիչ նե րից 5-ի դեպ քում հա վե լյալ աշ խա տանք-
ներ կա տա րե լուց հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյուն չի եղել, այ սինքն 
դրանք հան դի սա ցել են կա մա վո րու թյան  բա ցա կայու թյան  սկզ բուն քի  
ցու ցիչ ներ: Մնա ցած 5 ցու ցիչ նե րը դրսևոր վել են  հար կադ րան քի/ պար-
տադ րան քի՝ այ սինքն տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի, հետևյալ 
դեպ քե րում.  

 9 աշ խա տան քից ապօ րի նի ազա տե լու սպառ նա լի ք՝ 3 դեպք, 
 9 տույժ/ տու գանք նե րի կի րա ռում/ կի րառ ման սպառ նա լի ք՝ 1 դեպք: 

Ինչ վե րա բե րում է «այլ» պա տաս խան ստա ցած 5րդ դեպ քին, ապա 
հա մա պա տաս խան աշ խա տո ղի խոս քե րից դա տե լո վ՝ դրա նում հստակ 
ձևա կե րպ ված և ներ կայաց ված սպառ նա լիք ներ չեն եղել, թեև գոր ծա-
տուն պն դել է աշ խա տան քի պայ մա նա վոր վա ծից ավե լի ծա վա լն ավար-
տին հա սց նե լու վրա:  

Աշ խա տո ղի կամ քի դրսևոր ման (ա զատ կա մար տա հայտ ման) հնա րա-
վո րու թյուն չի եղել նաև նա խա պես պայ մա նա վոր վա ծից բա ցի բնույ
թով այլ աշ խա տանք ներ կա տա րե լու 8 դեպ քե րից 3-ում: Որ պես հար-
կադ րան քի/ պար տադ րան քի մի ջոց ներ, այս տեղ մե կա կան ան գամ կի-
րառ վել են տու գան քի կամ պատ ժի հետևյալ 3 սպառ նա լիք նե րը.  

 9 աշ խա տան քից ազա տե լու,
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 9 տույժ/ տու գանք նե րի հա մա կար գի կի րառ ման,
 9 աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու:  

Այս պի սով, տվյալ առու մով, ար ձա նա գր վել են հար կա դիր աշ խա տան-
քի հնա րա վոր մաս կազ մող 6 ցու ցիչ ներ:

Պայ մա նա վոր վա ծից եր կար տևո ղու թյամբ աշ խա տան քային օր 
ու նե ցած 18   աշ խա տանք նե րից 6-ում նույն պես ար ձա նա գր վել են կա մա-
վո րու թյան սկզ բուն քի բա ցա կայու թյան ցու ցիչ ներ: Տու գան քի կամ պատ-
ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներն այս դեպ քում եղել են.  

 9 աշ խա տան քից ազա տե լու սպառ նա լի ք՝ 4 դեպք,
 9 պայ մա նա գրի/ հա մա ձայ նու թյան խզ ման և վնաս նե րի հա տուց ման 

պա հան ջի սպառ նա լի ք՝ 1 դեպք,
 9 աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու/աշ խա տա վար ձից պա հում ներ անե լու 

սպառ նա լի ք՝ 1 դեպք:  
Հար կա դիր աշ խա տանք բնու թա գրող ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թի վն 

այս տեղ կազ մել է 12:
Գի շե րային ժա մե րին, տոն և հի շա տա կի օ րե րին, նա խա տես վա

ծից ավել կամ չնա խա տես ված աշ խա տանք նե րով բեռ նե լու 147 դեպ-
քե րից միայն 22-ում, կամ 15,8%-ի ժա մա նակ է գրանց վել նման աշ խա-
տանք ներ կա տա րե լուց հրա ժար վե լու ան հնա րու թյուն: Սա կայն, դա տե լով 
հար կադ րան քի մի ջոց նե րի մա սին հար ցին «այլ» պա տաս խան տված աշ-
խա տող նե րի ներ կայաց րած բա ցատ րու թյուն նե րից, դրան ցից 13-ի դեպ-
քում հրա ժար վե լու ան հնա րի նու թյու նը կապ ված է եղել աշ խա տան քային 
տեխ նո լո գիա նե րի անը նդ հա տու թյան հետ: Հետևա բար, հար կադ րան քի 
ներ քո են իրա կա նաց վել այս աշ խա տանք նե րից միայն 9-ը, կամ ամ բող ջի 
6,1%-ը: Վեր ջին նե րից 5-ում նշված հա վե լյալ աշ խա տանք նե րից այլ «ա վե-
լի շուտ», իսկ մնա ցած 4-ում «առ հա սա րակ»  հնա րա վոր չի եղել հրա ժար-
վել: Այս դեպ քե րում, կի րառ վել են տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի 
հետևյալ ցու ցիչ նե րը.  

 9 աշ խա տան քից ազա տե լու սպառ նա լի ք՝  6 դեպք, 
 9 պայ մա նա գրի/ հա մա ձայ նու թյան խզ ման և վնաս նե րի հա տուց ման 

պա հան ջի սպառ նա լի ք՝  2 դեպք, 
 9 «այլ»՝ 1 դեպք:   

Այ պի սով, տվյալ առու մով ար ձա նա գր վել է հար կա դիր աշ խա տան քի 
ցու ցիչ նե րի առա վել մեծ թի վ՝ ընդ հա նուր առ մամբ 18: 

Աշ խա տո ղը սե փա կան կամ քի դրսևոր ման հնա րա վո րու թյու նից 
զրկված է եղե լ՝ ընդ ո րում լի ո վին, առանց հա գստյան օ րե րի կամ 
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նհա վե լյալ աշ խա տած հանգստյան օ րե րով 62 աշ խա տանք նե րի ց11 2-ի 
դեպ քում: 

Որ պես հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի րառ վել են. 
 9 աշ խա տան քից  ազա տե լու սպառ նա լի քը,
 9 աշ խա տա վար ձը չվ ճա րե լու սպառ նա լի քը: 

Հար կա դիր աշ խա տան քին վե րա բե րող ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թի վն 
այս տեղ եղել է 4-ը:

 Ու շա գրավ, սա կայն դժ վար բա ցատ րե լի է այն հան գա ման քը, որ հա-
րց ված աշ խա տող նե րի կող մից «ա վե լի շուտ» անըն դու նե լի (16 դեպք) և 
«միան գա մայն» անըն դու նե լի (3 դեպք) աշ խա տան քային պայ ման ներ ու-
նե ցող 19 թի րա խային աշ խա տանք նե րից 18-ի վատ պայ ման ներն ըն դուն-
վել են կա մա վոր ու միայն 1-ի նը՝ ստի պո ղա բար/ հար կադ րան քով: Որ պես 
հար կադ րան քի մի ջոց այս դեպ քում կի րառ վել է աշ խա տան քից ազա տե լու 
սպառ նա լի քը, իսկ հար կա դիր աշ խա տանք նե րի ցու ցիչ նե րը եղել են 2-ը: 

Ն շենք, որ աշ խա տան քային պայ ման նե րի այս կամ այն չա փով անըն-
դու նե լի հա մար ված դեպ քե րից 5-ում որ պես անըն դու նե լի են գնա հատ վել 
աշ խա տան քի սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րը, 13 դեպ քում՝ դրանց 
այս պես կոչ ված «դա ժան» լի նե լը (շոգ, ցուրտ, աղմ կոտ և այլն), 1 դեպ-
քում՝ աշ խա տո ղի նկատ մամբ «վատ վե րա բեր մուն քը»:    

Հա րց ման ար դյուն քում աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված կեն սա պա
հով ման պայ ման նե րի առու մով հար կադ րան քի որևէ դեպք չի բա ցա-
հայտ վել: Դա, թե րևս, պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ թեև աշ խա տանք-
նե րից 126-ի կամ ավե լի քան 26,8%-ի դեպ քում (տես՝ վերևում) աշ խա տա-
տե ղը գտն վել է աշ խա տո ղի բնա կու թյան վայ րից դուրս, դրան ցից միայն 
5-ի դեպ քում է, որ աշ խա տո ղը բնակ վել է աշ խա տա տե ղի գտ վե լու բնա-
կա վայ րում: Այս փաս տը, ինչ պես նաև գոր ծա տուի կող մից կա ցա րա նի 
տրա մա դր ման որևէ դեպ քի բա ցա կայու թյու նը (վե րը նշված 5 դեպ քե րից 
2-ում իր բնա կա վայ րից դուրս գտն վող տա րած քում աշ խա տո ղը բնակ վել 
է իր վար ձած բնա կա րա նում/ տա նը, մնա ցած 3 դեպ քե րում՝ բա րե կամ/ 
ծա նոթ նե րի՝ առանց վար ձի տրա մա դր ված կա ցա րա նում), վկայում են.

 9 մի կող մից այն, որ ներ կայումս Հայաս տա նում ներ քին աշ խա տան-
քային մի գրա ցիան գե րա զան ցա պես ճո ճա նա կայի ն՝ այ սինքն օ րա-
ցույ ցային նույն օր վա ըն թաց քում իրա կա նաց վող մեկ նում-վե րա-
դարձ, բնույթ է կրում, 

 9 մյուս կող մից այն, որ գոր ծա տուի կող մից ներ քին աշ խա տան քային 
մի գրա նտ նե րի՝ աշ խա տա վայ րի գտն վե լու բնա կա վայ րում/ տա րած-
քում կա ցա րա նի տրա մա դր ման գոր ծե լա կե րպ գո րծ նա կա նում չկա:  

11 Տես՝ Բաժին 4, գծապատկեր 4.5-ին հաջորդող պարբերությունը:
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Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րից 3-ի դեպ քում էլ կա մա վո րու թյան 
սկզ բուն քի բա ցա կայու թյան ցու ցիչ ներ են ար ձա նա գր վել կապ ված աշ-
խա տո ղի տե ղա շար ժի հետ: Դեպ քե րից մե կում տե ղա շար ժը սահ մա-
նա փակ վել է միայն աշ խա տա վայ րի գտն վե լու բնա կա վայ րի տա րած քով, 
երկ րոր դում` դրանք կա տար վել են միայն ու ղեկ ցո ղի հետ, եր րոր դում՝ 
ընդ հան րա պես ար գել վել են: Ազատ տե ղա շար ժի իրա վուն քի սահ մա նա-
փա կում ներն առնչ վել են տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի հետևյալ 
2 ցու ցիչ նե րին.   

 9 աշ խա տան քից ազա տե լու սպառ նա լի ք՝  2 դեպք, 
 9 բո լոր տե ղա շար ժե րի մա սին նա խա պես տե ղե կաց նե լու պար տադ-

րանք՝ 1 դեպք:  
Հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թի վն այս տեղ 6-ն է 

եղել:
Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քը խա խտ ված է եղել նաև այն 7 աշ խա-

տանք նե րում, ո րոն ցում սահ մա նա փակ ված են եղել կամ բա ցա կայել են 
աշ խա տո ղի ազատ շփ ման/ հա ղոր դա կց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը 
(տես՝ Աղյու սակ 5.4, վեր ջին տո ղը): 

Ն շենք, որ հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րի վեր ջին եր կու խմբե-
րի դեպ քե րը հարկ է զգու շա վոր մեկ նա բա նել, քա նի որ այն քան էլ հաս-
կա նա լի չէ, թե աշ խա տող նե րին կա ցա րան չտ րա մադ րած գոր ծա տու ներն 
ինչ պես են վե րա հսկել ոչ աշ խա տան քային ժա մե րին աշ խա տող նե րի 
ազատ տե ղա շա րժն ու շփու մը/ հա ղոր դակ ցու մը: Այս հար ցին, թե րևս, 
սպա ռիչ պա տաս խան կա րող են տալ հե տա գա ո րա կա կան դի տարկ ման 
ար դյունք նե րը:  

Այս պի սով, վե րա դառ նա լով աղյու սակ 5.4-ի տվյալ նե րին, կա րե լի է 
ար ձա նա գրել, որ աշ խա տանք նե րի՝ դի տարկ ման շր ջա նակ նե րում հայտն-
ված հա մա խմբում առա վել մեծ թվով հար կադ րան քի ցու ցիչ ներ են ու նե-
ցել աշ խա տան քային և կեն ցա ղային պայ ման նե րից հետևյալ նե րը. 

 9 աշ խա տա ժա մա նա կը (աշ խա տան քային օր վա տևո ղու թյուն, գի-
շե րային ժա մե րին, տոն և հի շա տա կի, ինչ պես նաև հանգստյան 
օ րե րին աշ խա տանք ներ):  Ար ձա նա գր վել են հար կա դիր աշ խա-
տան քի գու մա րային 34 ցու ցիչ ներ, ին չը կազ մում է հար կադ րան-
քի տակ աշ խա տան քի կամ կեն սա պայ ման նե րի ցու ցիչ նե րի ընդ-
հա նուր թվի ավե լի քան 44%-ը և հա րց ման ար դյուն քում բա ցա-
հայտ ված հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թվի՝ 
28,6%-ը, 

 9 աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը՝ 12 ցու ցիչ, կամ հար կադ րան քի 
տակ աշ խա տան քի կամ կեն սա պայ ման նե րի ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր 
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նթվի ավե լի քան 15,6%-ը և հա րց ման ար դյուն քում բա ցա հայտ ված 
հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թվի՝ 10,1%-ը, 

 9 աշ խա տան քի ծա վալ նե րը՝ 10 ցու ցիչ, կամ հար կադ րան քի տակ աշ-
խա տան քի կամ կեն սա պայ ման նե րի ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թվի 
ավե լի քան 13%-ը և հա րց ման ար դյուն քում բա ցա հայտ ված հար կա-
դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րի ընդ հա նուր թվի՝ 8,4%-ը: 

 9 Ինչ վե րա բե րում է առան ձին վե րց րած տու գան քի կամ պատ ժի 
սպառ նա լի քի 35 ցու ցիչ նե րին, ապա դրանց թվում առա վել դրսևոր-
ված են եղել եր կու սը. 

 9 աշ խա տան քից ազա տու մը/ա զատ ման սպառ նա լի քը՝ կի րառ վել է 18 
դեպ քում կամ նման դեպ քե րի ավե լի քան կե սում,  

 9 նա խա տես ված չա փից պա կաս աշ խա տա վարձ վճա րե լը, չվ ճա րե-
լը կամ դրա սպառ նա լի քը կի րառ վել է 8 դեպ քում, կամ դեպ քե րից 
գրե թե յու րա քան չյուր չոր րոր դում:  

5.3. Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու  
ան հնա րի նու թյան ցու ցիչ նե ր

Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու/ա զատ վե լու աշ խա տո-
ղի ազատ կամ քի իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյունն ար գե լա փա կե լու, 
գոր ծա տուին լքե լը թույլ չտա լու հա մար կի րառ ված մի ջոց նե րը (նե րա-
ռյալ բռ նու թյան/ա հա բե կու թյան սպառ նա լիք նե րը և իրա կա նաց րած քայ-
լե րը) փաս տա գր վել են հար ցա թեր թի եզրա փա կիչ 7 հար ցե րի մի ջո ցով:  
Դրանց պա տաս խա նե րի ամ փո փու մը վկայում է հետևյա լը. 

Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու հնա րա վո րու
թյուն չի եղել դի տարկ ված 470 աշ խա տանք նե րից ըն դա մե նը 13-ի, կամ 
2,8%-ի  դեպ քում է (ընդ ո րում, դրան ցից 4-ի դեպ քում այդ հնա րա վո րու-
թյու նը ձևա կա նո րեն եղել է, սա կայն ան հնար է եղել դրա իրա կա նա-
ցու մը): Ակն հայտ է, որ այս 13 դեպ քե րում աշ խա տանքն օ րի նա կան ճա-
նա պար հով թող նե լու ար գե լքն իրա կա նաց վել է տու գան քի կամ պատ-
ժի սպառ նա լի քի ինչ-ինչ մի ջոց նե րով, սա կայն դրան ցից բա ցա հայտ վել 
է միայն մե կը՝ աշ խա տո ղի փաս տա թղ թե րի առ գրա վու մը: Մնա ցած 
դեպ քե րում, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ազդել են  աշ խա տանքն 
ինք նա կամ թող նե լու դեպ քում նյու թա կան լուրջ կո րուստ ներ ու նե նա լու 
վտանգ ները: 

Ա վե լաց նենք, որ աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված ան ձամբ աշ խա-
տո ղի կամ նրա տ/տ այլ ան դամ նե րի նկատ մամբ սպառ նա լի քի կամ 
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ահա բե կու թյան փորձ, ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան բռ նու թյան դեպք չի 
մատ նա նշվել: 

Այս պի սով, հա րց ման ար դյուն քում փաս տա գր վել են օ րի նա կան ձևով 
աշ խա տան քից հրա ժար վե լու աշ խա տո ղի ազատ կամ քի իրա կա նաց ման 
ան հնա րու թյան միայն 14 ցու ցիչ ներ, ին չը կազ մում է հար կադ րան քի բա-
ցա հայտ ված դեպ քե րի ընդ հա նուր թվի 11,7%-ը: Դրան ցից 13-ը կա մա վո-
րու թյան սկզ բուն քի խա խտ ման ցու ցիչ ներ են, 1-ը՝ տու գան քի կամ պատ ժի 
սպառ նա լի քի: 

6.  Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի  
զո հե րի նույ նա ցու մը

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ հան դի սա ցած աշ խա
տող նե րի  նույ նաց ման հա մար նա խա պես իրա կա նաց վել է դի տարկ ման 
միա վոր հան դի սա ցող աշ խա տանք նե րում տեղ գտած, կա մա վո րու թյան 
բա ցա կայու թյան և դրան առնչ վող տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի 
ցու ցիչ նե րի դա սա կար գում՝ ըստ դրան ցից յու րա քան չյու րի «ու ժեղ» կամ 
«մի ջին» լի նե լու (տես` Աղյու սակ 6.1): 

Ա ղյու սակ 6.1. Դի տարկ ված աշ խա տանք նե րում տեղ գտած հար կա դիր աշ-
խա տան քի ցու ցիչ նե րի դա սա կար գումն ըստ ուժգ նու թյա ն12

Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի 
բա ցա կայու թյան ցու ցիչ ներ

Դ
եպ

ք

Ու
 ժե

 ղ՝
 1,

 
մի

 ջի
 ն՝

 2 Տու գան քի կամ պատ ժի 
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ Դ

եպ
ք

Ու
 ժե

 ղ՝
 1,

 
մի

 ջի
 ն՝

 2

1. Խա բեու թյուն աշ խա տան քի 
բնույ թի  հար ցում 4 1

2. Խա բեու թյուն աշ խա տա վայ-
րի գտն վե լու հար ցում 1 2

3. Խա բեու թյուն գոր ծա տուի 
ով/ինչ կա ռույց լի նե լու հար ցում 6 2

4. Խա բեու թյուն աշ խա տան քի 
ծա վա լի   հար ցում 6 2

12 Հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները մանրամասն կներկայացվեն գործառնական 
սահմանումներում:
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Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի 
բա ցա կայու թյան ցու ցիչ ներ

Դ
եպ

ք

Ու
 ժե

 ղ՝
 1,

 
մի

 ջի
 ն՝

 2 Տու գան քի կամ պատ ժի 
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ Դ

եպ
ք

Ու
 ժե

 ղ՝
 1,

 
մի

 ջի
 ն՝

 2

5. Խա բեու թյուն աշ խա տա վար-
ձի  չա փի հար ցում 6 2

6. Խա բեու թյուն աշ խա տան-
քային օր վա տևո ղու թյան    
հար ցում

5 2

Ըն դա մե նը խա բեու թյամբ 
հա վա քա գր ման ցու ցիչ / դեպք 28

7. Նա խա տես վա ծից ցա ծր աշ-
խա տա վար ձի պար տադ րում 6 1

7.1 Ոչ ո րա կյալ աշ խա տան-
քի հա մար պա հումներ 1 2

7.2 Աշ խա տա վար ձի մա սի/
ամ բող ջի չվ ճա րում 5 1

8. Նա խա տես վա ծից մեծ ծա-
վա լի աշ խա տան քի պար տադ-
րում    

5 1

8.1 Աշ խա տան քից ազա տե-
լու սպառ նա լիք 3 2

8.2 Տույժ/ տու գանք նե րի կի-
րառ ման սպառ նա լիք 1 2

8.3 Այլ սպառ նա լիք 1 2

9. Պայ մա նա վոր վա ծից բնույ-
թով այլ  աշ խա տան քի պար-
տադ րում

3 1

9.1 Աշ խա տան քից  ազա տե-
լու սպառ նա լիք 1 2

9.2. Տույժ/ տու գանք նե րի 
կի րառ ման սպառ նա լիք 1 2

9.3. Այլ սպառ նա լիք 1 2

10. Նա խա տես վա ծից եր կար 
աշ խա տան քային օր վա պար-
տադ րում

6 1

10.1 Աշ խա տան քից  ազա-
տե լու սպառ նա լիք 4 2

10.2. Պայ մա նա վոր վա ծու-
թյան խզ ման և վնաս նե րի 
հա տուց ման սպառ նա լիք

1 2

10.3. Այլ սպառ նա լիք 1 2

11. Գի շե րային/ տոն/ հի շա տա կի 
օ րե րին աշ խա տան քի պար-
տադ րում 

9 1

11.1 Աշ խա տան քից  ազա-
տե լու սպառ նա լիք 6 2

11.2. Պայ մա նա վոր վա ծու-
թյան խզ ման և վնաս նե րի 
հա տուց ման սպառ նա լիք

2 2

11.3. Այլ սպառ նա լիք 1 2
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Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի 
բա ցա կայու թյան ցու ցիչ ներ

Դ
եպ

ք

Ու
 ժե

 ղ՝
 1,

 
մի

 ջի
 ն՝

 2 Տու գան քի կամ պատ ժի 
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ Դ

եպ
ք

Ու
 ժե

 ղ՝
 1,

 
մի

 ջի
 ն՝

 2

12. Նա խա տես վա ծից պա կաս 
հանգստյան օ րե րի պար տադ-
րում

2 1
12.1 Աշ խա տան քից  
ազատե լու սպառ նա լիք 1 2

12.2 Այլ սպառ նա լիք 1 2

13. Աշ խա տան քի վատ պայ ման-
նե րի  ըն դուն ման պար տադ-
րանք   

1 1 13.1 Աշ խա տան քից  
ազատե լու սպառ նա լիք 1 2

14. Ա զատ տե ղա շար ժի և հա-
ղոր դա կց ման սահ մա նա փա-
կում

3 1
14.1 Աշ խա տան քից  
ազատե լու սպառ նա լիք 2 2

14.2. Այլ սպառ նա լիք 1 2

15. Շ փումնե րի / կա պե րի սահ-
մա նա փա կում 7 1

Ըն դա մե նը հար կադ րան քի 
տակ աշ խա տան քի ցու ցիչ/ 
դեպք

42

16. Օ րի նա կան ձևով աշ խա-
տան քից ազատ վե լու ան հնա րի-
նու թյուն (ո րո շում կայաց նե լիս 
ազատ չլի նել)

13 1 16.1. Փաս տա թղ թե րի 
առգրա վում 1 1

Գոր ծա տուին լքե լու ան հնա
րի նու թյան ցու ցիչ/ դեպք 13 2

 Ըն դա մե նը ցու ցիչ/ դեպք  83 36

Օգ տա գոր ծե լով վե րոն շյալ դա սա կա րգ ման ար դյունք ներն ըստ նա-
խա պես մշակ ված մե թո դա բա նու թյա ն13, կա մա վո րու թյան սկզ բուն քի 
բա ցա կայու թյան ցու ցիչ ներ և տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի 
ցու ցիչ ներ ու նե ցած վե րը ներ կայաց ված 35 աշ խա տող նե րի թվից առա-

13 Ըստ ԱՄԿ կողմից կողմից կիրառվող մոտեցումների հիման վրա մշակված այդ 
մեթոդաբանության, եթե հարկադրաբար կամ խաբեությամբ հավաքագրման, 
հարկադրանքի/ճնշման տակ աշխատանք և կենսապայմանների և գործատուին 
լքելու անհնարինություն չափորոշիչներից որևէ մեկի համար «...առկա է 
կամավորության բացակայության» առնվազն մեկ ցուցիչ և դրան առնչվող տուգանքի 
կամ պատժի սպառնալիքի մեկ ցուցիչ և այդ ցուցիչներից առնվազն մեկն ուժեղ է, 
ապա չափորոշիչը դրական է: Ցանկացած չափահաս աշխատող, ում պարագայում 
այդ չափորոշիչներից որևէ մեկը   առկա է/դրական է/, կարող է դիտվել որպես 
ենթադրյալ հարկադիր աշխատանքի զոհ:  
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ննձ նաց վել են նրանք, ով քեր կա րող են  դի տարկ վել որ պես են թադ րյալ 
հար կա դիր աշ խա տան քի զո հեր: Վեր ջին նե րիս թի վը 19-ն է կամ հա-
րց ված աշ խա տող նե րի մոտ 4.3%-ը: Տվյալ ան ձանց հա մա պա տաս խան 
աշ խա տանք նե րում փաս տա գր ված հար կադ րան քի ցու ցիչ նե րի ընդ հա-
նուր թի վը կազ մում է 101, կամ մեկ ան ձի հաշ վով 5,3 ցու ցիչ: Նշենք, 
որ են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հին ներ կայաց վող չա փա-
նիշ նե րին չբա վա րա րած հար կադ րան քի ցու ցիչ ներ ու նե ցած մնա ցած 
16 աշ խա տանք նե րից/ան ձան ցից 13-ն ու նե ցել են միայն մե կա կան 
ցու ցիչ, մնա ցած երե քը՝ 2-ա կա ն՝ ո րոնք սա կայն առնչ վել են տար բեր 
չա փո րո շիչ նե րի:  

 Անց նե լով են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի ներ կայաց-
մա նը, նշենք, որ առանց բա ցա ռու թյան բո լո րի մոտ դրա կան է եղել 
ճնշման տակ աշ խա տան քի չա փո րո շի չը, և միայն մե կի մոտ է, որ 
դրա նից զատ դրա կան է եղել նաև գոր ծա տուին լքե լու ան հնա րի նու
թյան չա փո րո շի չը: Ինչ վե րա բե րում է հար կադ րա բար կամ խա բեու
թյամբ հա վա քա գր ման չա փո րոշ չին, ապա այն բո լո րի մոտ էլ բա ցա
սա կան է եղել: 

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րից 9-ն ու նե ցել են ճնշման 
տակ աշ խա տան քի միայն 1-ա կան դրա կան չա փո րո շիչ: Այդ դեպ քե րից 
4-ում այն եղել է նա խա տես վա ծից ցա ծր աշ խա տա վար ձի պար տադ րան-
քը, մե կա կա նում՝ պայ մա նա վոր վա ծից բնույ թով այլ աշ խա տան քի պար-
տադ րան քը, նա խա տես վա ծից ավե լի տևա կան աշ խա տան քային օր վա 
պար տադ րան քը, գի շե րային/ տոն/ հի շա տա կի օ րե րին աշ խա տան քի պար-
տադ րան քը, աշ խա տան քի վատ պայ ման նե րի ըն դուն ման պար տադ րան-
քը և ազատ տե ղա շար ժի ու հա ղոր դա կց ման սահ մա նա փա կու մը: Նշենք 
նաև, որ եթե այդ ան ձան ցից 5-ի մոտ հար կադ րան քի այլ ցու ցիչ ներ ընդ-
հան րա պես չեն եղել, ապա 2-ի մոտ եղել են ևս 1-ա կա նը, մե կի մո տ՝ ևս 
2-ն ու վեր ջի նի մո տ՝ 3-ը: 

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րից 8-ն ու նե ցել են ճնշման 
տակ աշ խա տան քի 2ա կան դրա կան չա փո րո շիչ: Այս խմբում չա փո-
րո շի չը 6 ան գամ դրա կան է եղել գի շե րային/ տոն/ հի շա տա կի օ րե րի աշ-
խա տան քի պար տա դր ման առու մով, 3-ա կան ան գա մ՝ նա խա տես վա ծից 
ավե լի մեծ ծա վա լի աշ խա տան քի պար տա դր ման և նա խա տես վա ծից 
ավե լի տևա կան աշ խա տան քային օր վա պար տա դր ման առում նե րով, 
վեր ջա պես 1-ա կան ան գա մ՝ նա խա տես վա ծից ցա ծր աշ խա տա վար ձի 
պար տա դր ման, պայ մա նա վոր վա ծից բնույ թով այլ աշ խա տան քի պար-
տա դր ման ու ազատ տե ղա շար ժի և հա ղոր դա կց ման սահ մա նա փակ ման 
առում նե րով: Տվյալ ան ձան ցից 3-ի մոտ հար կադ րան քի այլ ցու ցիչ ներ չեն 
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եղել, մե կի մո տ՝ եղել է 1, 2-ի մո տ՝ 3-ա կան, և վեր ջին 2-ի մո տ՝ 4-ա կան 
այլ ցու ցիչ: 

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի մեկ զո հի մոտ էլ ճնշման տակ 
աշ խա տան քի չա փո րո շի չը դրա կան է եղել ար դեն չո րս տե սան կյու նից 
(նա խա տես վա ծից մեծ ծա վա լի աշ խա տան քի պար տադ րում, նա խա տես-
վա ծից  ավե լի տևա կան աշ խա տան քային օր վա պար տադ րում, գի շե-
րային/ տոն/ հի շա տա կի օ րե րի աշ խա տան քի պար տադ րում և նա խա տես-
վա ծից պա կաս հանգստյան օ րե րի պար տադ րում): Սրան ցից զատ նա 
ու նե ցել է նաև հար կադ րան քի ևս մեկ ցու ցիչ:

Բա ցա ռիկ են են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի վեր ջին զո հի 
ցու ցա նիշ նե րը: Նրա պա րա գայում հար կադ րան քի/ճնշման տակ աշ
խա տան քի հնա րա վոր 9 չա փո րո շիչ նե րից 6-ը դրա կան են եղել (նա-
խա տես վա ծից փո քր աշ խա տա վար ձի, նա խա տես վա ծից մեծ ծա վա լի 
աշ խա տան քի, պայ մա նա վոր վա ծից բնույ թով այլ աշ խա տան քի, նա-
խա տես վա ծից ավե լի տևա կան աշ խա տան քային օր վա, գի շե րային/ 
տոն/ հի շա տա կի օ րե րի աշ խա տան քի, և նա խա տես վա ծից պա կաս 
հանգստյան օ րե րի պար տադ րում): Դրան ցից զատ, նրա մոտ եղել է 
աշ խա տան քից ազատ վե լու կամ գոր ծա տուին լքե լու ան հնա րի նու
թյան չա փո րո շի չի դրա կան լի նե լու վե րը հի շա տակ ված միակ դեպ քը, 
փաս տա թղ թի առ գրավ ված լի նե լու նույն պես եզա կի դեպ քի հա մա տեղ-
մամբ: Վեր ջա պես, այս ամե նից բա ցի, նա ու նե ցել է նաև հար կադ րան-
քի 6 այլ ցու ցիչ ներ: 

Այս պի սով, են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի 19 ան ձից 
բաղ կա ցած հա մակ ցու թյու նում ար ձա նա գր վել է չա փո րո շիչ նե րի դրա կան 
լի նե լու ընդ հա նուր առ մամբ 36 դեպք, կամ մեկ ան ձի հաշ վով գրե թե 2 
դեպք (տես` Աղյու սակ 6.2): Հարկ է նշել, որ դրանց նշա նա կա լի մա սը՝ 17 
դեպք, կամ ամ բող ջի 49%-ը կապ ված է աշ խա տա ժա մա նա կի հետ (նա-
խա տես վա ծից  տևա կան աշ խա տան քային օր վա պար տադ րանք՝ 6 դեպք, 
գի շե րային/ տոն/ հի շա տա կի օ րե րին չնա խա տես ված աշ խա տան քի պար-
տադ րանք՝ 9 դեպք և նա խա տես վա ծից պա կաս հանգստյան օ րե րի պար-
տադ րանք՝ 2 դեպք):  
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նԱ ղյու սակ 6.2. Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի դրա կան չա-
փո րո շիչ նե րում կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան սկզ բուն քի և տու գան քի կամ 
պատ ժի սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե րի հա ճա խու թյուն նե րը

Տու գան քի 
կամ պատ ժի 

ս պառ նա լի քի 
ցու ցիչ նե ր

Կա մա վո րու 
թյան սկզ բուն քի 
բա ցա կայու թյան 
ցու ցիչ ներ
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ս տ
ա

 թղ
 թե

 րի
 ա

ռ գ
րա

-
վո

ւմ

Ա
յլ

Ըն դա մե նը ճնշման տակ 
աշ խա տան քի չա փո րո շի
չի գծով

35

35
18 8 3 2 1  3

Նա խա տես վա ծից ցա ծր 
աշ խա տա վար ձի պար-
տադ րանք

6

6
- 5 - - 1 - -

Հա վե լյալ ծա վա լի աշ խա-
տան քի պար տադ րանք 

5
5 3 - - 1 - - 1

Պայ մա նա վոր վա ծից բնույ-
թով այլ աշ խա տան քի 
հար կադ րանք 

3

3
1 1 - 1 - - -

Ար տա ժա մյա աշ խա տան-
քի հար կադ րանք

6
6 4 1 1 - - - -

Գի շե րային/ տոն/ հի շա տա-
կի օ րե րի աշ խա տան քի 
հար կադ րանք  

9

9
6 - 2 - - - 1

 Հանգստյան օ րեր չլի նե-
լու/ քիչ լի նե լու հար կադ-
րանք 

2

2
1 1 - - - - -

Վատ աշ խա տան քային 
պայ ման նե րի հար կադ-
րանք  

1

1
1 - - - - - -

Ա զատ տե ղա շար ժի/ հա-
ղոր դա կց ման սահ մա նա-
փա կում

3

3
2 - - - - 1
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Տու գան քի 
կամ պատ ժի 

ս պառ նա լի քի 
ցու ցիչ նե ր

Կա մա վո րու 
թյան սկզ բուն քի 
բա ցա կայու թյան 
ցու ցիչ ներ

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը

Ո րից՝ ըստ հար կա դր ման ո րո շա կի մի ջո ցի/
ս պառ նա լի քի

Ա
շ խ

ա
տ

ա
ն ք

ից
 ա

զա
 տ

ու
մ

Ա
շ խ

ա
 տ

ա
 վ

ա
ր ձ

ի 
մի

 մ
ա

-
սի

/ա
մ բ

ող
 ջի

 չվ
 ճա

 րո
ւմ

   
 

Հա
 մա

 ձա
յ ն

ու
 թյ

ա
 ն 

խ
 զո

ւմ
 

և 
մտ

ա
 ցա

 ծի
ն 

վն
ա

ս ն
ե ր

ի 
հա

 տ
ու

 ցո
ւմ

Տո
ւյժ

/ տ
ու

 գա
նք

 նե
ր 

Չե
 ղա

ծ/
 չա

 փ
ա

 զ
ա

նց
 վա

ծ 
ոչ

 ո
 րա

 կյ
ա

լ ա
շ խ

ա
 տ

ա
ն ք

ի 
հա

 մա
ր 

պ
ա

 հո
ւմն

եր

Փ
ա

ս տ
ա

 թղ
 թե

 րի
 ա

ռ գ
րա

-
վո

ւմ

Ա
յլ

Ըն դա մե նը գոր ծա տուին 
լքե լու ան հնա րի նու թյան 
չա փո րոշ չի գծով

1

1
- - - - - 1 -

Օ րի նա կան ձևով աշ խա-
տան քից ազատ վե լու ան-
հնա րի նու թյուն

1

1
- - - - - 1 

Ըն դա մե նը/ըն դա մե նը 36
36 18 8 3 2 1 1 3

Բո լոր 36 դեպ քե րում տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի հիմ նա
կան ցու ցիչ ներ են եղել աշ խա տան քից ազա տե լու սպառ նա լի քը՝ այն կի րառ-
վել է ամեն 2-րդ դեպ քում (18 դեպք), և աշ խա տա վար ձի մա սի/ամ բող ջի վճա-
րու մից զր կե լը/զր կե լու սպառ նա լի քը՝ յու րա քան չյուր 5 դեպ քից մե կը (8 դեպք): 

7. Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի 
 սո ցիալտն տե սա կան և ժո ղո վր դա գրա կան  

բնու թա գրիչ նե րը

Ն կա տի ու նե նա լով ու սում նա սիր ված հա մակ ցու թյան̀  վի ճա կա գրա-
կան առու մով ոչ նշա նա կա լից լի նե լը, հե տա գա շա րադ րան քում տեղ գտած 
գնա հա տա կան նե րին պե տք է վե րա բե րել ո րո շա կի վե րա պա հում նե րով: 

7.1. Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի տ/տնե րի 
բնու թա գի րը 

Հա րց ման ար դյուն քում բա ցա հայտ ված են թադ րյալ հար կա դիր աշ-
խա տան քի 19 զո հե րը հա րց ված տ/տ-նե րից միայն 18-ի ան դամ ներ են, 
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նքա նի որ նրան ցից եր կուսն Արա րա տի մար զի միև նույն քա ղա քային հա-
մայն քի տ/տ-նից են: 

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րի տա-
րած քային բաշ խու մը հա մա մաս նա կան չէ (տես՝ Աղյու սակ 7.1): Ե թե Լո ռու 
մար զում եղել են 6 նման տ/տ-ներ, ապա Արա րա տի մար զում՝ միայն մե-
կը, իսկ Սյու նի քի մար զում՝ ոչ մե կը:

 
Ա ղյու սակ 7.1. Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րի 

բաշ խումն ըստ վար չա տա րած քային միա վոր նե րի  

Վար չա
տարած քային 
միա վոր

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 հ

ա
 րց


վա

ծ 
տ

/տ

Ո
 րի

ց՝
 Հ

Հ
 Ա

Օ
 

խ
ա

խ
 տ

ու
 մո

վ 
ա

շ
խ

ա
 տ

ա
նք

 ո
ւ ն

ե
ցա

ծ 
ա

ն դ
ա

 մո
վ

Այդ թվում՝ են թադ րյալ հար կա դիր 
աշ խա տան քի զոհ ու նե ցած  

ան դա մով

Տ/
տ

, թ
ի

վը % 
սյ

ու
ն 

2
ի 

տ
վյ

ա


լո
ւմ

% 
սյ

ու
ն 

3
ի 

տ
վյ

ա


լո
ւմ

1 2 3 4 5 6
Երևան 100 81 5 5,0 6,2
Ա րա րատ 40 35 1 2,5 2,9
Կո տայք 40 33 2 5,0 6,1
Լո ռի 40 38 6 15,0 15,8
Շի րակ 40 31 4 10,0 12,9
Սյու նիք 40 16 - -
Ըն դա մե նը 300 234 18 6,0 7,7
Ո րից
Երևան 100 81 5 5,0 6,2
Այլ քա ղաք ներ 100 75 7 7,0 9,3
Գյու ղեր 100 78 6 6,0 7,7

Բա վա կա նին հե տա քր քիր են բո լոր դի տարկ ված տ/տ-նե րի, ՀՀ ԱՕ 
խախ տու մով աշ խա տանք ու նե ցած ան դա մով տ/տ-նե րի և են թադ րյալ 
հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րի հա րա բե րակ ցու-
թյա ն՝ աղյու սա կի 5-րդ և 6-րդ սյու նե րում ներ կայաց ված տվյալ նե րը: 
Ե թե հե տա զո տու թյու նը լի ներ ոչ թե փորձ նա կան, այլ ներ կայա ցուց-
չա կան, ապա հնա րա վոր կլի ներ պն դել, որ հար կա դիր աշ խա տան քի 
երևույթն ավե լի լայն տա րա ծում ու նի Շի րա կի ու հատ կա պես Լո ռու 
մար զե րում: Դրան ցում են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ ու նե-
ցած տ/տ-նե րի բա ժի նը դի տարկ ված բո լոր տ/տ-նե րի և ՀՀ ԱՕ խախ-
տու մով աշ խա տանք ու նե ցած ան դա մով տ/տ-նե րի թվում, մյուս վար-
չա տա րած քային միա վոր նե րի հա մե մատ եղել են զգա լի ո րեն ավե լի 
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բարձր (հա մա պա տաս խա նա բար 10% և 12,9% Շի րա կում և 15% ու 15,8%՝ 
Լո ռիում): 

Անց նե լով հա րց ված տ/տ-նե րի ան դամ նե րի մի ջին թվին (տես̀  Գծա-
պատ կեր 7.1), նկա տենք, որ են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ ու նե-
ցած տ/տ-ներն ավե լի բազ ման դամ են եղել. դրանց ան դամ նե րի մի ջին թի-
վը կազ մել է 4,9 մարդ կամ հա րց ված տ/տ-նե րի ողջ հա մակ ցու թյան նույն 
ցու ցա նի շից 0,3 մար դով ավե լի, իսկ մի ջին հան րա պե տա կան ցու ցա նի շից 
մոտ մեկ մար դով ավե լի (ն շենք, որ ըստ 2011թ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի 
ՀՀ տ/տ-նե րի ան դամ նե րի մի ջին թի վը կազ մել է մոտ 4 մարդ): 

 Գծա պատ կեր 7.1. Հա րց ված տ/տ-նե րի ան դամ նե րի մի ջին թի վը, մարդ

Ս րան հարկ է հա վե լել, որ են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ 
ու նե ցած տ/տ-նե րի բազ ման դա մու թյու նը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր-
ված է նրանց կազ մում ան չա փա հաս նե րի՝ մինչև 18 տա րե կան նե րի, հա-
մե մա տա բար մե ծա թիվ լի նե լով:  

Այլ կե րպ, քան դի տարկ ման սա կա վաթ վու թյամբ պայ մա նա վոր ված 
պա տա հա կա նու թյան ար դյունք չի կա րող բնո րոշ վել այն փաս տը, որ ի 
տար բե րու թյուն տ/տ-նե րի մյուս խմբե րի, են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա-
տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րի ան դամ նե րի թվում գե րա կշ ռել են ոչ թե 
կա նայք, այլ՝ տղա մար դիկ (53,4%):  

Զար մա նա լի է նաև, որ են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ 
ունե ցած տ/տ-նե րից 17-ի ինք նագ նա հատ մամբ, իրենց նյու թա կան ապա-
հով վա ծու թյան մա կար դա կը «մի ջին» է (տես՝ Գծա պատ կեր 7.2): 



57

Փ
որ

ձն
ա

կա
ն 

հե
տ

ա
զո

տ
ու

թյ
ու

նԳ ծա պատ կեր 7.2. Հա րց ված տ/տ-նե րի բաշ խումն ըստ նյու թա կան ապա-
հով վա ծու թյան մա կար դա կի ինք նագ նա հա տում նե րի (քա նա կա կան հա րա բե-
րակ ցու թյուն և %)

Ստաց վում է, որ նրանց նյու թա կան վի ճա կն ավե լի լավ է, քան խախ-
տում նե րով աշ խա տանք չու նե ցած ան դամ նե րով տ/տ-նե րի նը: Վեր-
ջին նե րիս 6%-ի գնա հատ մամբ իրենք «աղ քատ են», ևս 4-ից գրե թե մե-
կի կար ծի քով ու նեն «մի ջի նից ցա ծր» նյու թա կան ապա հով վա ծու թյուն: 
Այն, որ տ/տ-նե րի սուբյեկ տիվ գնա հա տա կան նե րից բխող վե րը բեր ված 
«հետևու թյու նը» հա մո զիչ չէ, հաս տա տում են աղյու սակ 7.2-ի տվյալ նե րը:

Ա ղյու սակ 7.2. Հա րց ված տ/տ-նե րի թվում առան ձին կեն սա կան կա րիք նե րը 
կի սով չափ և կե սից պա կաս չա փով բա վա րա րող տ/տ-նե րի բա ժի նը, %  

Կեն սա կան  
կա րիք նե րը

Ը
ն դ

ա
 մե

 նը
 

հա
 րց

 վա
ծ 

տ
/տ

ն
ե ր

Ա ռանց ՀՀ ԱՕ 
խախ տումնե րի 
աշ խա տանք 
ու նե ցած ան դա
մով տ/տնե ր

ՀՀ ԱՕ խախ
տումնե րով աշ
խա տանք ու նե
ցած ան դա մով 
տ/տնե ր

Են թադ րյալ 
հար կա դիր 
աշ խա տան
քի զո հե րի 
տ/տնե ր

Ս նունդ 33,7 27,3 35,5 38,9
Հա գուստ 61,7 53 64,1 66,7
Կո մու նալ ծախ սեր 10,3 1,5 12,8 22,2
Ջե ռու ցում 36 22,7 39,7 38,9
Կր թու թյուն 25,6 13,3 28,6 25
Ա ռող ջա պա հու թյուն 67,6 49,2 73 76,5
Տևա կան օգ տա-
գործ ման իրեր 81,6 71,9 84,4 76,5

ժա մանց / հան գի ստ 91,2 83,3 93,5 83,3
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Ա ղյու սա կի տվյալ նե րը հի մք են տա լիս եզրա կաց նե լու, որ  հիմ նա կան 
կեն սա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման մա կար դա կով, են թադ րյալ  հար կա-
դիր աշ խա տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րը, փաս տո րեն, զի ջում են ոչ միայն 
տ/տ-նե րին, ո րոնց ան դամ նե րի աշ խա տան քում խախ տում ներ չեն եղել, այլ 
նաև ընդ հա նուր առ մամբ այն տ/տ-նե րին, ո րոնց ան դամ նե րի աշ խա տանք-
նե րում եղել են ՀՀ ԱՕ խախ տում ներ: Այս հան գա մանքն էլ ավե լի ցայ տուն 
է դրսևոր վում, երբ գնա հա տե լով հա գուս տի կա րի քը միայն կի սով կամ ավե-
լի պա կաս չա փով բա վա րա րող տ/տ-նե րի ն որ պես աղ քատ, և նրանց թվից 
սնն դի կա րի քը նույն չա փով բա վա րա րող նե րի ն՝ որ պես շատ աղ քատ, կա-
տա րում ենք տ/տ-նե րի առան ձին տի պե րի փոր ձա գի տա կան տա րա կար-
գում ըստ նյու թա կան բա րե կե ցու թյան մա կար դա կի: Այդ պի սի տա րա կա րգ-
ման ար դյունք նե րը (տես՝ Աղյու սակ 7.3) ցույց են տա լիս, որ, եթե առանց 
խախ տում նե րի աշ խա տան քով ան դամ նե րով տ/տ-նե րի թվում մի ջի նից 
ցա ծր կեն սա մա կար դակ ու նե ցող նե րի բա ժի նը կազ մում է մոտ 53%, ապա 
ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րով աշ խա տած ան դամ ու նե ցած տ/տ-նե րի մո տ՝ ար-
դեն 64,1%, իսկ են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րի 
մո տ՝ 66,7% (տես̀  Գծա պատ կեր 7.3)14: Հատ կան շա կան է, որ «շատ աղ քատ-
նե րի» մաս նա բա ժի նն առանց խախ տում նե րի աշ խա տան քով ան դամ նե րով 
տ/տ-նե րի թվում կազ մում է մոտ 27,3%, ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րով աշ խա տած 
ան դամ ու նե ցած տ/տ-նե րի մո տ՝ ար դեն 35,5%, իսկ են թադ րյալ հար կա դիր 
աշ խա տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րի մո տ՝ գրե թե 39%: 

Գ ծա պատ կեր 7.3. Հա րց ված տ/տ-նե րի բաշ խումն ըստ նյու թա կան բա րե-
կե ցու թյան մա կար դա կի (% ամ բող ջի մեջ)  

14 Նշենք, որ հարցված տ/տ-ների աղքատության ընդհանուր մակարդակի՝ 66.3%, 
նշանակալի գերակշռումը ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջացված հետազոտությամբ ստացված 2013թ. աղքատության մակարդակի 
գնահատականից՝ 32% (տես` http://www.armstat.am/am/?nid=126&id=15005), 
պայմանավորված է ոչ միայն հարցման շրջանակներում համեմատաբար ավելի 
անապահով տ/տ-ների ներգրավման միտվածությամբ, այլ նաև գնահատման 
մեթոդաբանությունների և ժամանակի տարբերություններով:    
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նԱյս պի սով, կա րե լի է ար ձա նա գրել, որ են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա-
տան քի զոհ ու նե ցած տ/տ-նե րի նույ նի սկ փո քր խմբա քա նա կի պայ ման-
նե րում, բա վա կան հստա կո րեն դրսևոր վում են ինչ պես առա վել անա պա-
հով տ/տ-նե րի ան դամ նե րի հար կա դիր աշ խա տանք նե րի առու մով ավե լի 
բարձր խո ցե լիու թյան կան խա վար կա ծը, այն պես էլ տ/տ-նե րի անա պա-
հո վու թյա ն՝ հար կա դիր աշ խա տան քի լուրջ գոր ծոն հան դի սա նա լու կան-
խա վար կա ծը: Հա վե լենք, որ են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե-
րի տ/տ-նե րի շուրջ 1/3-ր դի մի ջին ապա հով վա ծու թուն ու նե նա լու փաս տը 
որևէ կե րպ չի հա կա սում այս եզրա հանգ մա նը: 

7.2. Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի 
ժողովրդա գրա կան բնու թա գրե րը

Անց նե լով են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի ան հա-
տա կան բնու թա գրե րի ներ կայաց մա նը և հա մե մա տա կան վեր լու ծու-
թյա նը, նախ դի տար կենք ժո ղո վր դա գրա կան կազ մի ցու ցա նիշ նե րը: 
Գծա պատ կեր 7.4-ի տվյալ նե րից դա տե լով, են թադ րյալ հար կա դիր 
աշ խա տան քի զո հե րի տա րի քային կազ մը ո րո շա կի ո րեն տար բեր վում 
է աշ խա տող նե րի մյուս խմբե րի տա րի քային կազ մից: Այդ տար բե րու-
թյուն նե րից մատ նան շենք առն վա զն եր կու սը: Դրան ցից մե կը են թադ-
րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի թվում կեն սա թո շա կային տա-
րի քի (63 և ավե լի տա րե կան) ան ձանց բա ցա կայու թյունն է, երկ րոր դը՝ 
25-34 տա րե կան նե րի խմբի առա վել նշա նա կա լից լի նե լը ( գրե թե 37%, 
մյուս խմբե րի 22,6-25,3%-նե րի դի մաց): 

Գ ծա պատ կեր 7.4. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի տա րի-
քային կա ռուց ված քը (% ամ բող ջի մեջ)
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Էլ ավե լի նշա նա կա լից են են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե-
րի՝ ըստ սե ռի բա շխ ման առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը (տես` Գծա պատ կեր 
7.5): Ե թե մյուս խմբե րում գե րա կշ ռում են տղա մար դիկ (ամ բող ջի 56,5-
63.6%), ապա նշված խմբում հա կա ռա կը՝ կա նայք ( գրե թե 58%):  

Գ ծա պատ կեր 7.5. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց-
վածքն ըստ սե ռի  (%)

Հի շեց նե լով, որ հա րց ման միա վոր նե րի հա մակ ցու թյու նը լի ո վին կա զմ-
ված է ՀՀ քա ղա քա ցի նե րից, նշենք, որ նրան ցից ազ գու թյամբ հույն եր կու 
հա րց ված նե րը տեղ են գտել ՀՀ ԱՕ խախ տում ներ ու նե ցած նե րի խմբում: 

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի ամուս նա կան կար գա-
վի ճա կում ցայ տուն ար տա հայտ ված առա նձ նա հատ կու թյուն ներ չկան: 
Թե րևս կա րե լի է նշել միայն նրանց թվում ամուս նա լուծ ված նե րի ու այ րի-
նե րի բա ժին նե րի՝ մյուս նե րի հա մե մատ ո րոշ չա փով ավե լի բարձր լի նե լու 
հան գա ման քը (տես՝ Գծա պատ կեր 7.6): 

Ան գամ նման սահ մա նա փակ ծա վա լով դի տարկ ման ար դյունք նե րը  
հաս տա տում են, որ առա վել բարձր կր թա մա կար դա կն աշ խա տան քային 
խախ տում նե րից, առա վել ևս հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ դառ նա լուց 
խու սա փե լու կարևոր երաշ խիք է: Այս պես, եթե ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րից 
զե րծ մնա ցած նե րի խմբում բարձ րա գույն ու հետ բու հա կան կր թու թյուն ու-
նե ցող նե րի բա ժի նը կազ մել է 40,9%, ապա աշ խա տան քային խախ տում-
ներ ու նե ցած նե րի խմբում՝ ար դեն 18,5%, իսկ են թադ րյալ հար կա դիր աշ-
խա տանք նե րի զո հե րի խմբում՝ միայն 15,8%:  
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Գ ծա պատ կեր 7.6. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց-
վածքն ըստ ամուս նա կան կար գա վի ճա կի (%)

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րը մյուս խմբե րից 
տար բեր վում են նաև իրենց զբաղ վա ծու թյան առա նձ նա հատ կու
թյուն նե րով (տես՝ Աղյու սակ 7.3): 

Ա ղյու սակ 7.3. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց վա ծքն 
ըստ հա րց ման պա հին ու նե ցած զբաղ վա ծու թյան կար գա վի ճա կի (% ամ բող ջի մեջ)

Զ բաղ վա ծու թյան 
կար գա վի ճա կը

Հա րց ված աշ խա տող նե րի խմբե րը
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Վար ձու աշ խա տող գյուղատ/
տ-ում 7,1 3,5 8,4 -

Վար ձու աշ խա տող այլ ո լոր տում 75,8 87,8 71,4 57,9
Ինք նազ բաղ ված գ/տ-ում 1,4 - 1,9 -
Ինք նազ բաղ ված ոչ գ/տ-ում 0,9 - 1,2 5,3
Գոր ծա տու 0,5 0,9 0,3 -
Թո շա կա ռու 1,1 1,7 0,9 -
Ու սա նող 1,1 - 1,6 10,5
Գոր ծա զուրկ 9,4 4,3 11,2 15,8
Տ նային տն տե սու հի 1,8 0,9 2,2 5,3
Այլ խնամ քի տակ 0,2 0,9 - 5,3
Այլ 0,7 - 0,9 -
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0
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Այս պես, դի տարկ ման պա հին զբաղ մունք է ու նե ցել նրանց միայն 
63,2%-ը, գոր ծա զուրկ է եղե լ՝ գրե թե 16%-ը, այն դեպ քում, երբ ՀՀ ԱՕ 
խախ տում նե րով աշ խա տանք ու նե ցած հա րց ված նե րի ողջ խմբի և ՀՀ ԱՕ 
խախ տում նե րից զե րծ աշ խա տանք նե րով հա րց ված նե րի խմբի նույն մե-
ծու թյուն նե րը կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար 83,2 և 11,2% ու 92,2% 
և ըն դա մե նը 4,3%: Սա, ան կաս կած, վկայում է են թադ րյալ հար կա դիր 
աշ խա տան քի զո հե րի աշ խա տա շու կայում պա կաս պա հան ջարկ վա
ծու թյան ու դրա նով պայ մա նա վոր ված բարձր խո ցե լիու թյան մա սին:

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի առող ջա կան ցու ցա նիշ-
նե րը (տես` Գծա պատ կեր 7.7), նրանց փոք րաթ վու թյան բե րու մով, հատ-
կան շա կան հա մար վել չեն կա րո ղ15: Մյուս կող մից, տվյալ նե րը պար զո րոշ 
ցու ցադ րում են, որ առանց աշ խա տան քային խախ տում նե րի աշ խա տող-
նե րի խում բը մի ջին հաշ վով ավե լի առո ղջ է (այս կամ այն առող ջա կան 
խնդիր ու նե ցող նե րը կազ մում են նրանց ըն դա մե նը 9.7%-ը, խախ տում նե-
րով աշ խա տանք ու նե ցած նե րի 18.2%-ի դի մաց): 

Գ ծա պատ կեր 7.7. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց-
վածքն ըստ հա րց ման պա հին առող ջա կան դրու թյան (% ամ բող ջի մեջ)

Կարևոր է նաև են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի՝ հար-
կադ րանք նե րով աշ խա տանք նե րի բնու թա գրիչ նե րի հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյու նը: Գծա պատ կեր 7.8-ում բեր ված տվյալ նե րը վկայում են, 
որ թե́  հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ դառ նա լու, և թե́  աշ խա տան քային 
խախ տում նե րի առնչ վե լու տե սա կե տից, առա վել ռիս կային են կար ճա-
ժամ կետ աշ խա տանք նե րը. 
15 Անդամահատում ունեցողների 5,3% կազմելը պայմանավորվել է միայն 1 անձով:



63

Փ
որ

ձն
ա

կա
ն 

հե
տ

ա
զո

տ
ու

թյ
ու

ն 9 ե թե ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րից զե րծ մնա ցած նե րի խմբում մինչև մեկ 
ամիս տևո ղու թյամբ աշ խա տող ներ գրե թե չեն եղել (ամ բող ջի ըն դա-
մե նը 1,7%-ը), ապա ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րով աշ խա տանք ու նե ցած-
նե րի մոտ այդ պի սիք կազ մել են ար դեն 8,5%, են թադ րյալ հար կա-
դիր աշ խա տան քի զո հե րի մո տ՝ ավե լի քան 26%,

 9 ե թե ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րից զե րծ մնա ցած նե րի մոտ առա վել տևա-
կան աշ խա տանք ներ են ու նե ցել 68,4%-ը, ապա ՀՀ ԱՕ խախ տում-
նե րով աշ խա տանք ու նե ցած նե րի մո տ՝ միայն 44,7%-ը, իսկ են թադ-
րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի մո տ՝ միայն 26,3%-ը:   

Գ ծա պատ կեր 7.8. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց վա-
ծքն ըստ աշ խա տան քի տևո ղու թյան (% ամ բող ջի մեջ)

Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց վա ծքն ըստ աշ
խա տան քի ո լոր տի ներ կայաց ված է աղյու սակ 7.4-ում: Քա նի որ հե-
տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ ված են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի 
զո հե րը սա կա վա թիվ են, դժ վար է վս տա հա բար առա նձ նաց նել աշ խա-
տան քային հար կադ րանք նե րի առա վել ռիս կային ո լո րտ նե րը: Այ դու-
հան դերձ, կա րե լի է ար ձա նա գրել, որ բա ցա հայտ ված դեպ քե րի կե սից 
ավե լին (19-ից 10-ը), եղել են ար տադ րա կան ո լո րտ նե րում, ևս 3-ը՝ շի նա-
րա րու թյու նում, 2-ը՝ տրա նս պո րտ և կապ ո լոր տում, մե կա կան դեպ քեր 
էլ՝ հա սա րա կա կան սնունդ, այլ սպա սար կում, առող ջա պա հու թյուն և այլ 
ո լո րտ նե րում: 

Նույն տվյալ նե րը հի մք են տա լիս են թադ րե լու, որ ՀՀ ԱՕ խախ տում-
նե րի առու մով այս կամ այն չա փով  ավե լի ռիս կային ո լո րտ ներն են՝ շի նա-
րա րու թյու նը, գյու ղա տն տե սու թյու նը և առև տու րը, այ սինքն՝ այն ո լո րտ նե-
րը, ո րոն ցում աշ խա տան քային խախ տում ներ ու նե ցած նե րի տե սա կա րար 
կշի ռը նկա տե լի ո րեն ավե լի մեծ է եղել, քան հա րց ված աշ խա տող նե րի 
ընդ հա նուր թվում դրան ցում զբաղ ված նե րի տե սա կա րար կշի ռը: 
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Ա ղյու սակ 7.4. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց վա ծքն 
ըստ աշ խա տան քի ո լոր տի (% ամ բող ջի մեջ)

Աշ խա տան քի 
ո լո րտ ներ

Հա րց ված աշ խա տող նե րի խմբեր

Ըն
 դա

 մե
 նը

Ա
 ռա
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 Հ

Հ 
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Հան քար դյու նա բե րու թյուն 8,3 14,7 6,2 5,3
Սնն դար դյու նա բե րու թյուն 7,9 8,6 7,6 5,3
Այլ ար դյու նա բե րու թյուն 17,3 28,4 13,6 42,1
Գյու ղա տն տե սու թյուն 8,5 0,9 11,0  -
Շի նա րա րու թյուն 16,2 6,9 19,3 15,8
Տ րա նս պո րտ և կապ 6,8 7,8 6,5 10,5
Բարձր տեխ նո լո գիա ներ 1,5 2,6 1,1  -
Առև տուր 9,2 4,3 10,8  -
Հա սա րա կա կան սնունդ 1,3  - 1,7 5,3
Հան գի ստ և զվար ճանք 0,6 0,9 0,6  -
Տ նային սպա սար կում 0,2  - 0,3 - 
Այլ սպա սար կում 10,9 12,1 10,5 5,3
Գի տու թյուն/կր թու թյուն 1,3 2,6 0,8  -
Ա ռող ջա պա հու թյուն 3,2 2,6 3,4 5,3
Մ շա կույթ և ար վե ստ 0,9 - 1,1 - 
Անվ տան գու թյուն 0,4  - 0,6  -
Այլ 5,5 7,8 4,8 5,3
 Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0 100,0

Են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի սա կա վաթ վու թյու նը 
միան շա նակ գնա հա տա կան նե րի հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում նաև 
գծա պատ կեր 7.9-ի տվյալ նե րը մեկ նա բա նե լիս: Այ դու հան դերձ, ո րոշ 
ուշադ րու թյան են ար ժա նի հետևյալ նկա տա ռում նե րը.

 9 բարձր ո րա կա վոր ման մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քային իրա-
վուն քի խախ տում նե րի, առա վել ևս հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ 
դառ նա լու ցա ծր հա վա նա կա նու թյու նը. այդ պի սիք կազ մել են խախ-
տում նե րով աշ խա տանք ու նե ցած նե րի միայն 10,5%-ը և են թադ րյալ 
հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի ըն դա մե նը 5,3%-ը, առանց խախ-
տում նե րի աշ խա տանք ու նե ցած նե րի խմբի 34,2%-ի դի մաց,

 9 չո րա կա վոր ված բան վո րա կան աշ խա տանք նե րի խախ տում նե րի և հար-
կադ րանք նե րի առու մով բարձր ռիս կայ նու թյու նը, ո րը սա կայն այս դեպ-
քում, ի տար բե րու թյուն նա խոր դի, նույն քան ուղ ղա ձիգ բնույթ չի կրում 
(խմբե րի նույն հա ջոր դա կա նու թյամբ 32,9%-ը, 31,6%-ը և միայն 14,5%-ը):  
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նԳ ծա պատ կեր 7.9. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա-
ռուցվածքն ըստ աշ խա տան քի բնույ թի (% ամ բող ջի մեջ)

Ու շա գրավ ու ան սպա սե լի են գծա պատ կեր 7.10-ի տվյալ նե րը: Դրան-
ցից դա տե լով, աշ խա տան քը սե փա կան բնա կա վայ րում որևէ կե րպ չի 
նպաս տում աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տում նե րից ու հար կա դիր 
աշ խա տան քի զոհ դառ նա լուց խու սա փե լուն. եթե իր բնա կա վայ րում է աշ-
խա տել աշ խա տան քային իրա վուն քի խախ տում նե րից զե րծ մնա ցած նե րի 
69,2%-ը, ապա նման խախ տում ներ ու նե ցած նե րի՝ 74,2%-ը և են թադ րյալ 
հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի գրե թե 79%-ը: 

 Գծա պատ կեր 7.10. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց-
վա ծքն ըստ աշ խա տա վայ րի (% ամ բող ջի մեջ)
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Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց ված քի վեր լու ծու-
թյունն ըստ աշ խա տան քը գտ նե լու եղա նա կի (տես` Գծա պատ կեր 7.11) թույլ 
է տա լիս ո րոշ վե րա պա հում նե րով ար ձա նա գրել հետևյակ փաս տե րը. 

 9 զ բաղ վա ծու թյան մաս նա գի տաց ված կա ռույց նե րը, ընդ ո րում, թե́  
պե տա կան և թե́  մաս նա վոր, խմբե րից որևէ մե կի աշ խա տան քի 
տե ղա վոր մա նը գո րծ նա կա նում մաս նակ ցու թյուն չեն ու նե ցել,

 9 բո լոր խմբե րի դեպ քում աշ խա տանք գտ նե լու, աշ խա տան քի տե ղա-
վոր ման հար ցում հիմ նա կան դե րա կա տա րում են ու նե ցել սո ցիա-
լա կան ցան ցե րը (բա րե կամ, ըն կեր, ծա նոթ ներ և այլն): Ընդ ո րում, 
եթե տվյալ հար ցում նրանք օ ժան դա կել են աշ խա տան քային իրա-
վուն քի խախ տում չու նե ցած նե րի 52,6%-ին, ապա խախ տու մով աշ-
խա տանք ու նե ցած նե րից և են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի 
զո հե րից  հա մա պա տաս խա նա բար շուրջ 62%-ին և 63,2%-ին,

 9 գոր ծա տուի հետ ան մի ջա կան կապ հաս տա տե լով աշ խա տանք են 
ստա ցել ՀՀ ԱՕ խախ տում ներ չու նե ցած նե րի 25%-ը, այդ պի սիք 
ունե ցած նե րի՝ 22,9%-ը և են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե-
րի՝ միայն 15,8%-ը,

 9 աշ խա տանք գտ նե լու հար ցում հա մա ցանցն այն պի սի դե րա կա տա-
րում է ու նե ցել, ինչ տե ղե կատ վու թյան մնա ցած բո լոր աղ բյուր նե րը 
միա սին: Դրա մի ջո ցով աշ խա տանք գտած են թադ րյալ հար կա դիր 
աշ խա տան քի զո հե րի բա ժի նը (10,5%) գե րա զան ցել է ան գամ խախ-
տում նե րից զե րծ աշ խա տանք ու նե ցած նե րի նույն մե ծու թյա նը (8,6%):  

Գ ծա պատ կեր 7.11. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց-
վածքն ըստ աշ խա տան քը գտ նե լու կեր պի (% ամ բող ջի մեջ)
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նԻ տար բե րու թյուն նա խորդ նե րի, գծա պատ կեր 7.12-ի տվյալ նե րը 
միան գա մայն բա վա րար են եզրա կաց նե լու, որ աշ խա տան քի հա վա-
քա գր ման խմբային տար բե րա կը ո րո շա կի ո րեն ավե լի ռիս կային է թե´ 
աշ խա տան քային խախ տում նե րի, և թե´ առա վել ևս, հար կա դիր աշ-
խա տան քի վտանգ նե րի առու մով: Պա տա հա կան չէ, որ եթե նման կե-
րպ են աշ խա տան քի ան ցել առանց ՀՀ ԱՕ խախ տում նե րի աշ խա տած 
հա րց ված նե րի միայն 9,4%-ը, ապա խախ տում ներ ու նե ցած աշ խա տող-
նե րի՝ ար դեն 16,6%-ը և են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի՝ 
նույ նի սկ 21,1%-ը: 

Գ ծա պատ կեր 7.12. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց-
վա ծքն ըստ աշ խա տան քի հա վա քա գր ման ձևի (% ամ բող ջի մեջ)

Անց նե լով հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց ված-
քին ըստ աշ խա տան քի պայ մա նա վոր վա ծու թյան ձևի (տես`Գ ծա պատ կեր 
7.13), կա րե լի է են թադ րել, որ գրա վոր ԱՊ առ կայու թյու նը, զգա լի ո րեն 
նվա զեց նե լով աշ խա տան քային իրա վունք նե րի խախ տում նե րի ու հար կա-
դիր աշ խա տան քի են թարկ վե լու ռիս կե րը, միա ժա մա նակ դրան ցից լի ո-
վին խու սա փե լու լիար ժեք երաշ խիք ներ չի տրա մադ րում: Թե րևս, միայն 
այս կե րպ կա րող է մե կա բան վել այն փաս տը, որ աշ խա տան քային խախ-
տում ու նե ցած նե րի 35%-ը և են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի 
42,1%-ն ու նե ցել են աշ խա տան քային պայ մա նա գիր: 
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Գ ծա պատ կեր 7.13. Հա րց ված աշ խա տող նե րի առան ձին խմբե րի կա ռուց-
վա ծքն ըստ աշ խա տան քի պայ մա նա վոր վա ծու թյան ձևի (% ամ բող ջի մեջ)



Հայաս տա նի Հան րա պետությունում 
Հար կա դիր աշ խա տան քի եվ 

աշխատանքային թրա ֆի քին գի 
փորձնական ո րա կա կան  

Հե տա զո տու թյուն
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ն1. Ո րա կա կան հե տա զո տու թյան  
ընդ հա նուր նկա րա գի րը 1

Հայաս տա նում հար կա դիր աշ խա տան քի և աշխատանքային թրա ֆի-
քին գի հիմ նա խնդ րի հա մա պար փակ և բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու-
թյան նպա տա կով քա նա կա կան հե տա զո տու թյու նը հա մա դր վել է սո ցի ո-
լո գիա կան ո րա կա կան հե տա զո տու թյան հե տ՝ ար դյունք նե րին զու գա հեռ 
ստու գե լով նաև վեր ջի նիս մե թո դա բա նու թյան, տեխ նի կա նե րի և ըն թա-
ցա կար գե րի գոր ծու նա կու թյու նը:

Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և հար կա դիր աշ խա տան քի դեպ քե րի բա-
ցա հայտ ման և նկա րա գր ման նպա տա կով ո րա կա կան հե տա զո տու թյու-
նը նա խա տես ված էր իրա կա նաց նել խո րին հար ցա զրույց նե րի մի ջո ցո վ՝ 
հետևյալ խմբե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ. 

ա)  փորձ նա կան քա նա կա կան հե տա զո տու թյան ըն թաց քում դուրս 
բեր ված են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րին հա մա-
պա տաս խա նող հա րց ված ներ;

բ) ՀՀ-ում աշ խա տող օ տա րերկ րյա քա ղա քա ցի ներ, ով քեր հա վա նա-
բար են թարկ վում կամ երբևէ են թարկ վել են հար կա դիր աշ խա-
տան քի կամ մարդ կանց թրա ֆի քին գի;

գ) աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան մեջ ընդ գրկ ված երե խա նե ր2:  
Ս տո րև հա մա ռոտ ներ կայաց ված է ձեռ նարկ ված նա խա պատ րաս տա-

կան և դաշ տային աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց ման ըն թաց քը:
1. «Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հար կա դիր աշ խա տան քի և 

մարդ կանց թրա ֆի քին գի բա ցա հայտ ման նպա տա կով փորձ նա կան հար-
ցում» քա նա կա կան հե տա զո տու թյան դաշ տային փու լում և ար դյունք նե-
րի վեր լու ծու թյամբ առա նձ նաց վել են 19 հա րց ված ներ (հա րց ված նե րի 
4.3%-ը), ով քեր նույ նաց վել է ին որ պես են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան-
քի զո հեր: Նշ ված դեպ քերն առա վել ման րա կր կիտ և բազ մա կող մա նի ու-
սում նա սի րե լու նպա տա կով նրանց մի մա սի հետ ձե ռք էր բեր վել առե րես 
խո րին հար ցա զրույց իրա կա նաց նե լու պայ մա նա վոր վա ծու թյուն: 2015թ. 

1 Հարցազրուցավարները ներկայացրել են հաշվետվություն՝ նշելով հարցվողներին 
գտնելու և հարցազրույցները վարելու ընթացակարգային բարդությունները, 
ինչպես նաև մերժումների պատճառները:

2 Ընտրվել են այն երեխաները, ովքեր աշխատանք են կատարում առանձին 
գործատուի՝ անձի կամ կազմակերպության համար, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ 
վարձու աշխատանք է կատարում երեխայի ծնողը, իսկ երեխան նրան օգնում է 
գործատուի պատվերն իրականացնել և հավելյալ գումար վաստակել:
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hու լի սին հա ջող վել է իրա կա նաց նել 5 խո րին հար ցա զրույց՝ տար բեր բնա-
կա վայ րե րում (ք. Երևան, ք. Մա սիս, ք. Ար թիկ, ք. Վա նա ձոր և մեկ գյուղ) 
բնակ վող կա նանց հետ:

2. ՀՀ-ում հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րին հա մա պա տաս-
խա նող գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող օ տա րեր կյա քա ղա քա ցի նե րի բա-
ցա հայ տու մը և նրանց հետ հար ցա զրույց նե րի փոր ձե րը ձա խող վել են 
հետևյալ պատ ճառ նե րո վ3՝ ա) ո րոշ դեպ քե րում4 աշ խա տող օ տա րերկ րյա 
քա ղա քա ցի նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան պաշ տո նա կան տե ղե-
կատ վու թյան բա ցա կայու թյուն, իսկ առ կայու թյան դեպ քում էլ պատ կան 
մար մին նե րի5 կող մից անձնա կան տվյալ նե րի պա շտ պա նու թյան պար-
տա կա նու թյան իրա կա նա ցում6;  բ) ապաս տան տրա մադ րող ՀԿ-նե րի 
կող մից, գա ղտ նիու թյան պայ ման նե րից ել նե լով, իրենց օ տա րերկ րյա շա-
հա ռու նե րին չբա ցա հայ տե լու մի տում; գ) գոր ծա տու նե րի̀  օ տա րերկ րա ցի 
աշ խա տող ներ ու նե նա լու փաս տը թաքց նե լու (ե թե նրանք աշ խա տում են 
առանց հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյան կամ պայ մա նա գրի) մի տում, 
դ) են թադրյալ հար կա դիր աշ խա տան քով զբաղ վող օ տա րերկ րա ցի նե րի՝ 
հա րց մա նը մաս նակ ցե լու մեր ժում ներ (ըստ մեր ժող նե րի̀  աշ խա տան քը 
կո րց նե լու, գոր ծա տու նե րի հետ խնդիր ներ ու նե նա լու մտա վա խու թյան, 
հա սա րա կա կան քննա դա տու թյու նից, պար սա վան քից խու սա փե լու, հո-
գե բա նա կան ճնշվա ծու թյան պատ ճառ նե րով):

3. Ե րե խա նե րի ընտ րու թյունն իրա կա նաց վել է մար զե րում երե խա նե-
րի հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան մար մին նե րի ու հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ հան դի պում նե րի և քննար-
կում նե րի ար դյուն քում: Հա րց մա նը մաս նակ ցել են թի րա խային մար զե րի 
11 հա մայնք նե րի ըն տա նիք նե րի 22 երե խա նե րից 14-ը՝ 2 աղ ջիկ և 12 տղա: 
Հար ցում ներն ան ցկաց վել են Լո ռու, Արա րա տի, Գե ղար քու նի քի, Շի րա-
կի մար զե րում և Երևա նում՝ ստա նա լով երե խա նե րի ծնող նե րի բա նա վոր 
հա մա ձայ նու թյու նը թե́  հա րց ման, թե́  ձայ նա գր ման հա մար: 

3 Հարցազրուցավարի բացատրությունները ներկայացված են:
4 Երբ, օրինակ, օտարերկրացու այցը ՀՀ  չի կարգավորվում մուտքի արտոնագրով 

և, հետևաբար, նրա որպես աշխատող հաշվառումը և տեղեկատվության 
հավաքագրումը տեղի չի ունենում:

5 ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն, ՀՀ տարածքային 
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Միգրացիոն 
պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նա խա րա-
րու թյան Զբաղվածության պետական գործակալություն և այլն:

6 Անձնական տվյալների պաշտպանության մաuին ՀՀ օրենք, հոդված 3: 
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ն2. Հար կա դիր աշ խա տան քի և աշխատանքային 
թրա ֆի քին գի բա ցա հայտ ման նպա տա կով 

չափա հաս նե րի հետ փորձ նա կան ո րա կա կան 
հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 

Քա նա կա կան հե տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ ված չա փա հաս նե-
րի հետ խո րին հար ցա զրույց նե րի ըն թաց քում շեշ տա դր վել են նրանց 
կա տա րած աշ խա տան քի պայ ման նե րը, մաս նա վո րա պես` դրա բնույ-
թը, տևո ղու թյու նը, վճա րի չա փն ու պար բե րա կա նու թյու նը, ինչ պես 
նաև հար կադ րան քի առ կայու թյու նը: Իրենց աշ խա տան քային գոր ծու-
նեու թյան վե րա բե րյալ հա րց ված նե րի տրա մադ րած տե ղե կու թյուն նե-
րը (Ա ղյու սակ 1) ցույց են տա լիս, որ բո լոր դեպ քե րում խո սքն ավե լի 
շատ և ավե լի շուտ վե րա բե րում է աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյան 
տա րաբ նույթ դրույթ նե րի խա խտ մա նը, քան հար կա դիր աշ խա տան-
քին, ին չը հաս տա տում է քա նա կա կան հե տա զո տու թյամբ ստաց ված 
ար դյունք նե րը:  

Ա ղյու սակ 1. Հար կադ րան քի տար րեր պա րու նա կող աշ խա տանք ներ իրա-
կա նաց նող հա րց ված չա փա հաս նե րի ժո ղո վր դա գրա կան և աշ խա տան քի ո լոր-
տի ընդ հա նուր նկա րա գի րը 

Սե ռը Տա րի քը Բ նա կա վայ րը Կր թու թյու նը Աշ խա տան
քի ո լոր տը

Իգ 1 51 ք. Երևան Բարձ րա գույն Առև տուր

Իգ 2 56 Ա րա րա տի մա րզ, 
քա ղաք Միջ նա կա րգ Ար տադ րու-

թյուն

Իգ 3 33 Շի րա կի մա րզ, քա-
ղաք

Միջ նա կա րգ-մաս-
նա գի տա կան Առև տուր

Իգ 4 55 Լո ռու մա րզ, քա ղաք Միջ նա կա րգ Ար տադ րու-
թյուն

Իգ 5 33 Լո ռու մա րզ, գյուղ Բարձ րա գույն Ար տադ րու-
թյուն

Հա րց ված նե րից եր կու սի աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյունն առևտ-
րի ո լոր տում էր, իսկ երե քը բան վո րա կան աշ խա տանք է ին կա տա րում 
(եր կու սը՝ կա րի ֆաբ րի կայում, մե կը՝ ծխա խո տի ար տադ րու թյու նում): 
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Կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց հա րց ված կա նանց ամ սա կան վար-
ձատ րու թյու նը կազ մել է 60000-ից 100000 ՀՀ դրա մ։7 

Բո լոր հա րց ված նե րը մինչև աշ խա տան քի ըն դուն վե լը տե ղե կաց ված 
չեն եղել և ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում չեն ու նե ցել աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև դրանց բար դու թյուն-
նե րի մա սին: 

Հիմ նա կան բար դու թյուն նե րը, ո րոնց հետ բախ վել են հա րց ված նե րը՝ 
ոչ նոր մա վոր ված աշ խա տան քային ժա մե րը, նոր ապ րան քի կամ ծա ռայու-
թյան դեպ քում աշ խա տան քի ծա վալ նե րի ավե լա ցու մը̀  առանց աշ խա տա-
վար ձի սահ մա նա չա փի բարձ րաց ման, ոչ նպաս տա վոր աշ խա տան քային 
պայ ման նե րը (աշ խա տա վայ րում օ դի ջեր մաս տի ճա նի ցա ծր կամ բարձր 
լի նե լը, սա նի տա րա հի գի ե նիկ պայ ման նե րի բա ցա կայու թյուն), աշ խա-
տան քը չհա սց նե լու դեպ քում ար տա ժա մյա աշ խա տան քը կամ աշ խա-
տան քը հանգստյան օ րե րի հաշ վին և հանգստյան օ րե րի ն՝ առանց հա-
վե լավ ճա րի: Չնայած վե րոն շյալ բար դու թյուն նե րին̀  սո ցիալ-տն տե սա կան 
ծա նր պայ ման նե րը, աշ խա տան քը կո րց նե լու և նոր աշ խա տանք չգտ նե-
լու վա խը, աշ խա տանք փնտ րե լու դժ վա րու թյունն այն հիմ նա կան պատ-
ճառ ներն են, ո րոն ցից ել նե լով հա րց ված նե րը շա րու նա կել են կա տա րել 
աշ խա տան քը: 

Ու շա գրավ է, որ, ըստ հա րց ված նե րի, եթե իրենք աշ խա տան քի ծա-
վա լի, բար դու թյան, գոր ծա տուի կամ կազ մա կեր պու թյան վե րա բե րյալ 
նախ նա կան տե ղե կու թյուն ներ ու նե նային, այ նուա մե նայ նիվ սո ցիալ-տն-
տե սա կան պայ ման նե րից ել նե լով կա մա վոր կհա մա ձայ նե ին կա տա րել 
այդ աշ խա տանք նե րը (հաս տատ վում են քա նա կա կան հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը):

Այո, կըն դու նե ի, փո ղի հա մար ստիպ ված աշ խա տում ես: Հի մա դժվար 
է աշ խա տանք գտ նե լը:

(Իգ.  սեռ, 33 տ., Լո ռու մա րզ, գյուղ, ար տադ րու թյուն):

Ն շենք նաև, որ հե տա զոտ ված բո լոր դեպ քե րում էլ խո սքն աշ խա տող-
նե րին խա բեու թյամբ կամ հար կա դիր հա վա քա գր ման երևույ թի մա սին 
չէ, քա նի որ հա րց ված ներն իրենց ինչ պես նախ կին, այն պես էլ ներ կա 
աշ խա տա տե ղի մա սին տե ղե կա ցել են բա րե կամ նե րից, մտե րիմ նե րից, 
ծա նոթ նե րից, ո լոր տում աշ խա տող ան ձան ցից, հե ռուս տա տե սու թյան 
հայ տա րա րու թյուն նե րից: Այս եզրա հան գու մը ևս հաս տա տում է քա նա-
կա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը:
7 Համարժեք է 120-200 ԱՄՆ դոլարի:
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նԱշ խա տան քի մա սին իմա ցել եմ հե ռուս տա ցույ ցով հայ տա րա րու
թյամբ: Դի մել եմ ու ըն դուն վել եմ:

(Իգ. սեռ, 55տ., Լո ռու մա րզ, քա ղաք, ար տադ րու թյուն):

Ա նդ րա դառ նա լով աշ խա տան քային պայ մա նա գրի կամ բա նա
վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյան առ կայու թյա նը, նշենք, որ ո րա կա կան 
հե տա զո տու թյամբ ընդ գրկ ված բո լոր դեպ քե րում աշ խա տո ղի և գոր ծա-
տուի մի ջև կնք վել է աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո-
րող գրա վոր պայ մա նա գիր: Պայ մա նա գի րը ստո րա գրել են եր կուս տեք, 
և հա րց վող կա նայք հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել նա խա պես ծա նո թա-
նալ պայ մա նա գրի բո վան դա կու թյա նը: Ստո րա գր ված փաս տա թղ թի բնօ-
րի նակ նե րից մե կը տրա մա դր վել է աշ խա տո ղին: Միայն մեկ դեպ քում է, 
որ պայ մա նա գրի բնօ րի նակ չի տրա մա դր վել, սա կայն աշ խա տո ղն ինքն 
էլ չի պա հան ջել, չնայած գոր ծա տուն պար տա վոր էր այն տրա մադ րել̀  
ան կախ աշ խա տո ղի պա հան ջից: Թե պետ, ըստ հա րց վո ղի, պայ մա նա գրի 
առ կայու թյան մա սին վկայում է աշ խա տան քից ազատ վե լու իր դի մու մը և 
հրա մա նը: Հա րց վող 5 կա նան ցից և ոչ մե կն աշ խա տան քից հրա ժար վե լու 
կամ ազատ վե լու հետ կապ ված ոչ մի խո չըն դո տի երբևէ չի բախ վել:

Աշ խա տան քային ծա ռայու թյու նը գրա վոր պայ մա նա գրի հի ման վրա 
է եղել, սա կայն ինչ պես մի շտ, ես իմ բո լոր պայ մա նա գրե րը չեմ նայում: 
Ան գամ բնօ րի նա կը չեմ վե րց րել: Իրենք չեն տվել, ես էլ չեմ պա հան ջել: 
Իմ մե ղքն է: Բայց հաս տատ հրա ման եղել է, ո րով հե տև դուրս գա լուց ես 
դի մում եմ գրել: Իմ կող մից պայ մա նա գի րը հաս տատ չի ստո րա գր վել, 
քա նի որ ես այն չեմ տե սել:

(Իգ. սեռ, 51 տ., Երևան, առև տուր): 

Բո լո րիս հետ կն քել են աշ խա տան քային պայ մա նա գիր, հրա ման են 
տվել, միան գա մից աշ խա տան քային գր քույկ են ու զել:

(Իգ. սեռ, 55 տ., Լո ռու մա րզ, քա ղաք, ար տադ րու թյուն):

Ա նդ րա դառ նա լով առանց վար ձատ րու թյան աշ խա տան քին և թույ
լատ րե լի աշ խա տան քային ժա մե րի գե րա զանց մա նը, նշենք, որ հա րց-
ված նե րը գրե թե բո լոր դեպ քե րում աշ խա տան քի ծա վա լի կամ թույ լատ-
րե լի աշ խա տան քային ժա մե րի գե րա զանց ման վե րա բե րյալ նա խա պես 
տե ղե կաց ված չեն եղել: 

 Ըստ հա րց ված նե րի̀  իրենց աշ խա տան քում հիմ նա կան խնդիրն է 
եղել աշ խա տան քային ժա մե րի գե րա զան ցու մը: Խո սքն այն դեպ քե րի 
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մա սին է, երբ աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նա կում 
գրանց վել է աշ խա տան քի ծա վա լի աճ՝ կապ ված պատ վեր նե րի կամ 
հա ճա խորդ նե րի թվի մե ծաց ման հետ: Ար դյուն քում ան հրա ժեշ տու-
թյուն է առա ջա ցել աշ խա տել կա մ́ ար տա ժա մյա 1-3 ժամ, կա մ́ շա բաթ 
օ րե րին: 

Ը ստ հա րց ված նե րի̀  գե րա զանց ված ծա վա լով ար տա ժա մյա աշ խա-
տան քը հար կադ րա բար չի իրա կա նաց վել, այլ կա մա վոր էր, և ար տա ժա-
մյա աշ խա տան քի մի ջո ցով է միայն հնա րա վոր լի նում այդ ծա վա լով աշ-
խա տան քը կա տա րել:

Չէ, մեզ մոտ ստի պե լով չկա: Այդ է ծա վա լը, պի տի հա սց նենք: Այո, 
եղել են դեպ քեր, որ աշ խա տան քի ծա վա լը մեծ է եղել պայ մա նա վոր վա
ծից, բայց հի մա կար գա վոր վել է: Այդ տա տա նում նե րը շատ քիչ են լի նում՝ 
տար վա մեջ կա րող է 2 ան գամ լի նի:

(Իգ.  սեռ, 33տ., Լո ռու մա րզ, գյուղ, ար տադ րու թյուն):

Երբ պատ վե րը գա լիս է ու ծա վա լով շատ է լի նում, և մենք չենք հա սց
նում, շա բաթ օրն էլ ենք գա լիս աշ խա տան քի: Ե թե մենք հա սց նենք օր վա 
մեր պլա նը տանք, շա բաթ օրն էլ չենք գնա: Բայց ծա վա լուն աշ խա տան քը 
շուտշուտ չի լի նում, հիմ նա կա նում ամս վա վեր ջին է լի նում՝ մեկեր կու 
ան գամ: Հիմ նա կա նում վեր ջին շա բա թն է լի նում:

(Իգ. սեռ, 55 տ., Լո ռու մա րզ, քա ղաք, ար տադ րու թյուն):

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից կա րե լի է եզրա կաց նել, որ պայ-
մա նա վոր վա ծից ավե լի ծա վա լուն աշ խա տան քի իրա կա նաց ման դի մաց 
գրե թե բո լոր հա րց ված նե րի դեպ քե րում հա վե լավ ճար ներ ու պա րգևատ-
րում ներ կա́ մ չեն կա տար վել, կա́ մ հստակ և նա խա պես սահ ման ված և 
աշ խա տո ղի կող մից սպաս ված չեն եղել: 

Ը ստ հա րց ված նե րի̀  նրանց գրա վոր պայ մա նա գրե րում հանգստյան, 
տոն և հի շա տա կի օ րե րին աշ խա տանք ներ նա խա տես ված չեն եղել, 
սա կայն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում աշ խա տանքն իրա կա նաց վել է, 
ո րի մա սին նա խա պես աշ խա տող նե րը տե ղե կաց վել են: Հանգստյան, 
տոն և հի շա տա կի օ րե րին իրա կա նաց ված աշ խա տան քը գոր ծա տուի և 
աշ խա տո ղի փո խա դարձ բա նա վոր հա մա ձայ նու թյամբ հիմ նա կա նում 
փո խա րին վել է այլ ազատ օ րե րով: Հա րց ված նե րից միայն մե կի դեպ-
քում աշ խա տանքն իրա կա նաց վել էր առանց որևէ հանգստյան օր վա 
կամ հեր թա փո խի:
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նՕ րեն քով մենք շա բաթկի րա կի, տոն օ րե րին տա նն ենք լի նում, չենք 
աշ խա տում: Բայց եր բե մն տոն օ րեր են եղել, որ ժո ղո վուրդն ինք նա կամ 
ո րո շել է աշ խա տել (պ լա նը հա սց նե լու հա մար), հե տո ազատ լի նենք և 
տնօ րե նը հա մա ձայն վել է:

(Իգ. սեռ, 55 տ., Լո ռու մա րզ, քա ղաք, ար տադ րու թյուն):

Մենք բո լոր օ րե րին էլ աշ խա տել ենք՝ աշ խա տան քային, տոն, հի շա
տա կի օ րե րին: Այ սինքն դուրս էր գա լիս ամս վա մեջ 30 օրն էլ աշ խա տում 
է իք առանց հանգստա նա լու:

(Իգ. սեռ, 51 տ., Երևան, առև տուր):

Բո լոր հա րց ված նե րի աշ խա տան քը եղել է առանց գի շե րային հեր թա-
փո խի, ուս տի աշ խա տա վայ րում գի շե րե լու խնդիր չի առա ջա ցել:  

Հա րց ված նե րից և ոչ մե կը չի բախ վել գոր ծա տուի կող մից աշ խա-
տո ղի որևէ փաս տա թղ թի առ գրավ ման հետ: Միայն մի դեպ քում է, 
որ գոր ծա տուն աշ խա տո ղի ազատ վե լուց հե տո չի վե րա դարձ րել աշ-
խա տան քային գր քույ կը՝ չնայած աշ խա տո ղի բազ մա թիվ պա հա նջ-
նե րին, սա կայն աշ խա տո ղը պատ կան մար մին նե րին դրա մա սին չի 
տե ղե կաց րել: 

Ե րբ ես ո րո շե ցի դուրս գալ աշ խա տան քից, չնայած ին քը ցան կա նում 
էր, որ իր բո լոր դե ղատ նե րում աշ խա տե ի: Ասում էր, որ չի ու զում ինձ 
նման աշ խա տող կոր ցի: Սա կայն ես ասա ցի՝ չէ, ես դուրս եմ գա լիս և ընդ
հան րա պես չեմ աշ խա տե լու: Այդ դեպ քում ասաց, որ իմ աշ խա տա վար ձի 
կե սը կտա, կե սն էլ՝ ամս վա վեր ջում կտա: Մինչև հի մա աշ խա տան քային 
գր քույկս, չի տվել, կես ամս վա աշ խա տա վարձս էլ: 

(Իգ. սեռ, 51 տ, Երևան, առև տուր)

Ինչ վե րա բե րում է աշ խա տան քի պայ ման նե րի ն՝ աշ խա տա տե ղի 
սա նի տա րա հի գի ե նիկ իրա վի ճա կին, ջեր մային ռե ժի մին, աշ խա տան-
քային ան վտան գու թյա նը, առող ջու թյան հա մար վտանգ ներ կայաց նող 
պայ ման նե րին, ապա գրե թե բո լոր հա րց ված ներն էլ ար տա հայ տել են 
առն վա զն մեկ դժ գո հու թյուն: Դժ գո հու թյուն նե րը հիմ նա կա նում վե-
րա բե րել են աշ խա տա սե նյա կի օ դի ջեր մաս տի ճա նին, երբ ամառ վա 
շոգ օ րե րին և ձմ ռա նն է լե կտ րաէ ներ գիայի խնայո ղու թյան նպա տա կով 
գոր ծա տուն ար գե լել է օգտ վել օ դո րա կիչ նե րից կամ ջե ռու ցիչ նե րից: 
Առող ջու թյան հա մար վտանգ ներ կայաց նող աշ խա տան քի դեպ քում 
(միայն մեկ հա րց վա ծի մոտ) բա ցա կայել են ան հրա ժե շտ պայ ման նե րը՝ 
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հա կա գազ, հա տուկ հա մազ գե ստ, ան հրա ժե շտ օ դա փո խու թյուն, նյու-
թեր և այլն: 

Դե մենք էդ թու թու նի օ դը շն չում ենք, մա նա վա նդ, որ այդ «կա մե
ռայի» դու ռը բա ցում ենք (իսկ այդ պի սին 12 հատ ու նենք), հո տը միան
գա մից «խ փում է»: Հա տուկ հա մազ գե ստ, հա կա գազ էլ չկա: Էդ շո գից ու 
հո տից մեր թևե րին «դուրս է տա լիս»: Դրա հա մար իրենք մեզ հա տուկ 
դեղ են տա լիս, քսում ենք մեր թևե րին: Նաև բամ բա կից կար ճա թև «մայ
կա» են տա լիս, հագ նում ենք, բայց մենք «չուլ կի» ենք տա նում, հա գց նում 
ենք մեր թևե րին, որ ծա ծկ վի ու պա շտ պան վի:

( Իգ. սեռ, 56 տ, Արա րա տի մա րզ, քա ղաք,  ար տադ րու թյուն):

Ա նդ րա դառ նա լով հար կադ րան քին/բռ նու թյա նը, նշենք, որ գրե թե 
բո լոր հա րց ված նե րը նշում են, որ իրենց հան դեպ չի կի րառ վել հար կադ-
րան քի կամ բռ նու թյան որևէ դեպք, միայն մեկ հա րց վո ղի դեպ քում կի-
րառ վել է տու գանք կամ տույժ, այն է՝ աշ խա տան քից հե ռա նա լուց հե տո, 
որ պես պա տիժ, չի վճար վել աշ խա տա վար ձի կե սը և չի վե րա դարձ վել 
աշ խա տան քային գր քույ կը:

Ե րբ ամս վա վե րջ գնա ցի աշ խա տա վար ձիս կե սը ստա նա լու, ասեց՝ 
չեմ տա լիս, ո րով հե տև դու գնա ցել ես և ու րիշ դե ղա տա նն ես աշ խա տում: 
Իրա կա նում, աշ խա տան քից դուրս գա լուց ես իրեն չէ ի ասել, որ ու րիշ տեղ 
եմ գնում աշ խա տե լու, ո րով հե տև եթե ես ասե ի տե ղա փոխ վում եմ ու րիշ 
տեղ, հնա րա վոր էր ամ բո ղջ ամս վա գու մա րս ընդ հան րա պես չտար, քա նի 
որ ինձ հետ աշ խա տող մյուս աղ ջի կը, երբ դուրս եկավ նույն պա տր վա կով, 
վեր ջին ամս վա նրա աշ խա տա վարձն ընդ հան րա պես չտ վեց:

 (Իգ. սեռ, 51 տ., Երևան, առև տուր):

Ն շենք նաև, որ հա րց ված նե րի նկատ մամբ չի կի րառ վել ֆի զի կա-
կան և հո գե բա նա կան բռ նու թյուն, չեն գրանց վել հար կադ րան քի այլ 
ձևեր, ինչ պես նաև ազա տա զրկ ման կամ տե ղա շա րժ ման վե րա հսկման 
դրսևո րում ներ:

Հատ կան շա կան է, որ փորձ նա կան քա նա կա կան հե տա զո տու թյան ըն-
թաց քում որ պես են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քով զբաղ վող ներ առա-
նձ նաց ված նե րից բո լո րի մոտ դրա կան է եղել հար կադ րան քի/ճնշման 
տակ աշ խա տան քի չա փո րո շի չը՝ իր տար բեր ցու ցիչ նե րո վ։8 Ո րա կա կան 
8 «Հայաստանի Հանրապետությունում հարկադիր աշխատանքի և մարդկանց 
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նհե տա զո տու թյան ըն թաց քում հա րց ված նե րի մոտ դրանք, նախ և առաջ, 
ար տա հայտ վել են նա խա տես վա ծից ցա ծր աշ խա տա վար ձի, հա վե լյալ աշ-
խա տան քի կա տար ման, աշ խա տան քից ազա տե լու սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե-
րում, ին չը նաև հան դի պել է քա նա կա կան հե տա զո տու թյան ըն թաց քում: 
Սա կայն ան հրա ժե շտ է նշել, որ ի տար բե րու թյուն քա նա կա կան հե տա զո-
տու թյան ար դյունք նե րի, հա րց ված կա նայք խո րին հար ցա զրույ ցի ըն թաց-
քում ման րա մա սն նկա րա գրե լով իրենց աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյու-
նը, իրենք իսկ նշում է ին, որ աշ խա տան քային նման պայ ման նե րին հա մա-
ձայ նում է ին կա մա վոր, որ պես հիմ նա վո րում բե րե լով սո ցիալ-տն տե սա կան 
վատ պայ ման ներն ու աշ խա տանք գտ նե լու դժ վա րու թյու նը։9 

Ա նդ րա դար ձը հա րց ված նե րի իրա զեկ վա ծու թյա նը ցույց է տվել, որ 
բո լո րին էլ ծա նոթ էր «մարդ կանց թրա ֆի քինգ» հաս կա ցու թյու նը, միայն 
մեկ հա րց ված է դժ վա րա ցել սահ մա նել այն: Հա րց ված նե րի կող մից այն 
ըն կալ վում է որ պես խա բեու թյան և հար կա դիր աշ խա տան քի մի ջո ցով 
մարդ կանց շա հա գոր ծում, աշ խա տո ղի կամ քին հա կա ռակ աշ խա տան-
քային պար տա կա նու թյուն նե րից բա ցի այլ աշ խա տանք նե րի իրա կա-
նա ցում: «Հար կա դիր աշ խա տանք» և «աշ խա տան քային շա հա գոր ծում» 
հաս կա ցու թյուն նե րը հա րց ված նե րի մոտ նույ նաց վում են «մարդ կանց 
թրա ֆի քինգ» հաս կա ցու թյան հետ:

Իմ կար ծի քով թրա ֆի քին գը մարդ կանց առքն ու վա ճա ռքն է:
(Իգ. սեռ, 33տ.  Շի րա կի մա րզ, քա ղաք, առև տուր):

Դա այն է, որ մարդ կանց խա բում են, տա նում են ար տագ նա աշ
խա տան քի, շա հա գոր ծում են տար բեր ձևե րո վ՝ «ոնց քեֆ նե րը տա լիս է», 
այն պես էլ աշ խա տաց նում են:

(Իգ. սեռ, 33տ., Լո ռու մա րզ, գյուղ, ար տադ րու թյուն):

Թ րա ֆի քին գը, հար կա դիր աշ խա տանքն ու շա հա գոր ծու մը այն է, որ 
քո գոր ծից ան կախ ու րիշ գո րծ են քեզ պար տադ րում:

(Իգ. սեռ, 56տ., Արա րա տի մա րզ, քա ղաք, ար տադ րու թյուն):

թրաֆիքինգի բացահայտման նպատակով փորձնական հարցում», էջ 35–37: 
9 Նշենք, որ, ըստ ՄԱԿ-ի կողմից կիրառվող մոտեցումների հիման վրա 

մշակված մեթոդաբանության՝ ենթադրյալ հարկադիր աշխատանքի զոհ են 
հանդիսանում այն անձինք, ում դեպքերում հարկադրաբար կամ խաբեությամբ 
հավաքագրման, հարկադրանքի/ճնշման տակ աշխատանք և կենսապայմանների 
և գործատուին լքելու անհնարինության չափորոշիչներից որևէ մեկի համար 
առկա է «կամավորության բացակայության» առնվազն մեկ ցուցիչ: Որակական 
հետազոտությամբ ընդգրկված բոլոր դեպքերում հարցվածներն աշխատանքային 
նման պայմաններին համաձայնել են կամավոր:
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Աշ խա տան քային շա հա գոր ծու մից զե րծ մնա լու վե րա բե րյալ տե ղե-
կատ վու թյու նը հա րց ված նե րը հիմ նա կա նում ստա ցել են աշ խա տան քային 
փոր ձով, գոր ծըն կեր նե րի հետ շփ վե լիս, փոր ձի փո խա նակ ման մի ջո ցով, 
ին տեր նե տից, հե ռուս տա ցույ ցից, թրա ֆի քին գի վե րա բե րյալ ֆիլ մե րից, 
հա ղոր դում նե րից:

Հա րց ված նե րից և ոչ մե կն իր իրա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հար-
ցով երբևէ չի դի մել որևէ կա ռույ ցի կամ ան ձի՝ հիմ նա վո րե լով աշ խա տան-
քը կո րց նե լու վա խով և բո ղո քի ար դյուն քի կամ հետևանք նե րի նկատ-
մամբ թե րա հա վա տու թյամբ: 

Ամ փո փե լով իրա կա նաց ված խո րին հար ցա զրույց նե րի ար դյունք նե րը, 
նշենք, որ, հի մն վե լով հա րց ված նե րի կող մից իրենց կա տա րած աշ խա-
տանք նե րի բնու թա գրու մից, աշ խա տան քային պայ ման նե րի, գոր ծա տուի 
կամ վե րա դա սի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, վար ձատ րու թյան չա փի 
նկա րա գրու թյու նից, կա րե լի է եզրա կաց նել, որ քննարկ ված դեպ քե րը չի 
կա րե լի բնո րո շել որ պես հար կա դիր աշ խա տանք, դրանք ավե լի նպա-
տա կա հար մար է դի տար կել որ պես  աշ խա տան քային իրա վունք նե րի և 
աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյան խախ տում ներ: 

3. Ե րե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի և  
թրա ֆի քին գի բա ցա հայտ ման նպա տա կով  
փորձ նա կան ո րա կա կան հե տա զո տու թյան 

արդյունք նե րը

Ե րե խա նե րի ընտ րու թյունն իրա կա նաց վել է նպա տա կաուղղ ված ընտ-
րան քի սկզ բուն քո վ՝ նա խա պես հաշ վի առ նե լով երե խայի աշ խա տան քի 
վատ թա րա գույն ձևե րի հիմ նա կան եզրույթ նե րը)։10

10 «Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերը» եզրույթն ընդգրկում է`
 ա) ստրկության բոլոր ձևերը կամ ստրկությանը համանման աշխատանքը, ինչպիսիք 

են երեխաների վաճառքը և առևտուրը, պարտքային ստրկացումը կամ ճորտային 
կախվածությունը, ինչպես նաև հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքը, 
այդ թվում` երեխաների պարտադիր կամ հարկադիր հավաքագրումը զինված 
ընդհարումներում օգտագործելու համար,

 բ) երեխային օգտագործելը, հավաքագրելը կամ առաջարկելը մարմնա վա-
ճա ռությամբ զբաղվելու, պոռնոգրաֆիկ արտադրանքի արտադրության կամ 
պոռնոգրաֆիկ ներկայացումների համար,
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նՆ շենք, որ նպա տա կաուղղ ված ընտր վել են այն երե խա նե րը, ով քեր 
աշ խա տանք են կա տա րում առան ձին գոր ծա տուի՝ ան ձի կամ կազ մա-
կեր պու թյան հա մար, նույ նի սկ այն դեպ քե րում, երբ վար ձու աշ խա տանք 
է կա տա րում երե խայի ծնո ղը, իսկ երե խան նրան օգ նում է գոր ծա տուի 
պատ վերն իրա կա նաց նել և հա վե լյալ գու մար վաս տա կել: 

Ը նտր ված երե խա նե րի (Ա ղյու սակ 2) հա րց ման ըն թաց քում ևս շեշ տա-
դր վել են կա տար վող աշ խա տան քի պայ ման նե րը, մաս նա վո րա պես, աշ-
խա տան քի հա ճա խա կա նու թյու նը, բնույ թը, պայ ման նե րը, տևո ղու թյու նը 
և հար կադ րան քի առ կայու թյու նը: 

Ա ղյու սակ 2. Հա րց ված երե խա նե րի ժո ղո վր դա գրա կան և աշ խա տան քային 
գոր ծու նեու թյան ընդ հա նուր նկա րա գի րը

Սե ռը Տա րիքը Բ նա կա վայ րը Կր թու թյու նը Աշ խա տան քի ո լոր տը, 
բնույ թը

Ար 1 11 Լո ռու մա րզ, 
քա ղաք

4-րդ դա սա րա-
նից  դուրս է եկել 
դպ րո ցից

Մու րաց կա նու թյուն, 
բան վո րու թյուն խա նու-
թում

Ար 2 10 ք. Երևան 5-րդ դա սա րան Առևտ րի ո լո րտ, ծաղ կա-
վա ճառ

Ար 3 14 Ա րա րա տի 
մա րզ, գյուղ 9-րդ դա սա րան Գյու ղա տն տե սու թյուն, 

բեռ նա կիր, բե րք է կրում 

Ար 4 14 Լո ռու մա րզ, 
գյուղ 9-րդ դա սա րան Գյու ղա տն տե սու թյուն,  

խո տի տու կեր է կա պել  

Ար 5 16 Գե ղար քու նիք 
մա րզ, քա ղաք

9-րդ դա սա րա-
նից դուրս է եկել 
դպ րո ցից 

Գյու ղա տն տե սու թյուն, 
կար տո ֆիլ, խոտ է հա-
վա քել,  բան վոր շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք-
նե րում 

Ար 6 17
Գե ղար քու-
նի քի մա րզ, 
գյուղ

դպ րո ցն ավար-
տել է

Գյու ղա տն տե սու թյուն, 
մաս նակ ցում է բեր քա-
հա վա քի (կար տո ֆիլ է 
հա վա քում), հո վիվ է

 գ) երեխային օգտագործելը, հավաքագրելը կամ առաջարկելը հակաիրավական 
գործունեությամբ զբաղվելու, մասնավորապես թմրանյութերի արտադրման և 
վաճառքի համար, ինչպես դրանք սահմանված են համապատասխան միջազգային 
պայմանագրերում,

 դ) աշխատանքը, որն իր բնույթով կամ իր կատարման պայմաններով կարող է 
վնասել երեխաների առողջությանը, անվտանգությանը կամ բարոյականությանը:
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Սե ռը Տա րիքը Բ նա կա վայ րը Կր թու թյու նը Աշ խա տան քի ո լոր տը, 
բնույ թը

Ար 7 13 Շի րա կի 
մարզ, գյուղ 8-րդ դա սա րան

Գյու ղա տն տե սու թյուն, 
անաս նա պա հու թյուն, 
հո վիվ է, աշ խա տում 
է անաս նա պա հա կան 
ֆեր մայում

Ար 8 12
Գե ղար քու-
նի քի մա րզ, 
քա ղաք

7-րդ դա սա րան
Առևտ րի ո լո րտ, բան-
վո րու թյուն, բեռ նա կիր 
խա նու թում

Ար 9 16
Գե ղար քու-
նի քի մա րզ, 
գյուղ

8-րդ դա սա րա-
նից  դուրս է եկել 
դպ րո ցից

Շի նա րա րու թյուն, բեռ-
նա կիր 

Ար 10 15 Շի րա կի 
մարզ, քա ղաք

9-րդ դա սա րա-
նից  դուրս է եկել 
դպ րո ցից

Առևտ րի ո լո րտ, գան-
ձա պահ բան ջա րե ղե նի 
խա նու թում

Ար 11 9 Շի րա կի 
մարզ, գյուղ 5-րդ դա սա րան

Ա նաս նա պա հու թյուն, 
գյու ղա տն տե սու թյուն,  
հո վիվ է, աշ խա տում 
է անաս նա պա հա կան 
ֆեր մայում

Ար 12 15 Ա րա րա տի 
մա րզ, գյուղ

սո վո րում է քո-
լե ջում 

Գյու ղա տն տե սու թյուն, 
հող է մշա կում, բե րք է 
հա վա քում և կրում

Իգ 1 18 Լո ռու մա րզ, 
քա ղաք

12-րդ դա սա րա-
նից դուրս է եկել 
դպ րո ցից

Ս պա սարկ ման ո լո րտ, 
ա կում բի պա րու հի

Իգ 2 16 Լո ռու մա րզ, 
քա ղաք

9-րդ դա սա րա-
նից դուրս է եկել 
դպ րո ցից 

Ս պա սարկ ման ո լո րտ, 
ա կում բի պա րու հի

Հա րց ված երե խա նե րից 8-ը զբաղ վել են գյու ղա տն տե սա կան աշ խա-
տանք նե րով, այդ թվում նաև անաս նա պա հու թյամբ (2) (ա մե նա ցա ծր տա-
րի քը՝ 9 տա րե կան, բարձ րը՝ 17 տա րե կան), 3-ն աշ խա տում են առևտ րի (10, 
12 և 15 տա րե կան), 2-ը՝ սպա սարկ ման (16 և 18 տա րե կան), 1-ը՝ շի նա րա-
րու թյան ո լո րտ նե րում (16 տա րե կան): Նրանց մեծ մա սը (9-ը), հատ կա պես 
քա ղաք նե րում, ու նե ցել է 1-ից ավել աշ խա տան քով զբաղ վե լու փորձ: Ըստ 
հա րց ված նե րի մե ծա մաս նու թյան, նրանց վճարն օ րա վարձ է եղել, ո րը 
ո րոշ դեպ քե րում (2-ը) կազ մել է 500-1000 ՀՀ դրամ, դեպ քե րի մե ծա մաս-
նու թյու նում (6-ը)՝ 3000-5000 ՀՀ դրամ, և մեկ դեպ քում՝ 11000 ՀՀ դրամ: 
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նՄեկ ան չա փա հաս վար ձա տր վել է ամ սա կան 40 000 ՀՀ դրամ, 2-ն աշ-
խա տան քի դի մաց ստա ցել են սնն դամ թե րք կամ քա ղց րա վե նի ք11:  

Աշ խա տան քային ժա մե րը միայն 2-ի դեպ քում է (գյու ղա տն տե սա կան 
ո լոր տում զբաղ ված նե րի) 1-2 ժա մով գե րա զան ցել 8 ժա մը: Մնա ցած դեպ-
քե րում երե խա ներն ավե լի քիչ ժա մա նակ են աշ խա տե լ՝ 2-5 ժամ: 

Ո րոշ դեպ քեր ու շա գրավ են աշ խա տան քի սկզ բի և ավար տի ժա մե-
րի տե սան կյու նից, երբ, թե պետ, աշ խա տան քի տևո ղու թյունն ավե լի քիչ 
է, սա կայն աշ խա տան քային պայ ման նե րի տե սան կյու նից բա վա կա նին 
խնդ րա հա րույց. 3 հա րց ված ան չա փա հաս նե րի աշ խա տան քը սկս վում 
էր վաղ առա վո տյան 5.00-ից-7.00 (գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տանք նե րի՝ 
բեր քա հա վա քի ժա մա նակ), իսկ 2 դեպ քում էլ՝ այն սկս վում և ավա րտ վում 
էր գի շե րային ուշ ժա մե րի՝ 21.00-ից – 3.00 (գի շե րային ակումբ նե րում աշ-
խա տող նե րի դեպ քում): 

Ն շենք, որ ՀՀ ԱՕ-ի 148-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գի շե-
րային աշ խա տան քի ներ գրա վել չի թույ լա տր վում մինչև 18 տա րե կան ան-
ձանց, իսկ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գի շե րային ժա մա նակ է 
հա մար վում ժա մը 22-ից մինչև 6-ը:

Բո լոր հա րց ված ներն իրենց աշ խա տան քի ըն թաց քում նույն աշ խա-
տա վայ րում հան դի պել են նմա նա տիպ աշ խա տանք կա տա րող իրենց հա-
սա կա կից նե րի: Այս հան գա մանքն առ կա է եղել և́  գյու ղա տն տե սա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րող նե րի դեպ քում, և́  քա ղաք նե րում առևտ րի, 
սպա սարկ ման, ծա ռայու թյուն նե րի ո լո րտ նե րում ներ գրավ ված նե րի մոտ:

Հա րց ված երե խա նե րի կար ծիք նե րի ու սում նա սի րու թյու նը բա ցա հայ-
տել է աշ խա տե լու դր դա պատ ճառ նե րի և իրենց կա տա րած աշ խա տան քի 
ըն կալ ման հետևյալ առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ան չա փա հաս նե րի աշ խա տե լու հիմ նա կան դր դա պատ ճառ ներ են 
մատ նա նշվել ըն տա նի քի սո ցիալ-տն տե սա կան ծա նր պայ ման նե րը, աղ-
քա տու թյան բարձր ցու ցա նի շով ըն տա նիք նե րից լի նե լը: Գրե թե բո լոր 
հա րց ված երե խա ներն աշ խա տե լու հիմ նա կան դր դա պատ ճառ են հա մա-
րել ըն տա նի քի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյա նը նպաս տե լու կամ ըն տա նի-
քին օգ նե լու ձգ տու մը: Հա րց ված նե րը հա ճա խա կի հիմ նա վո րել են իրենց 
աշ խա տե լը ըն տա նի քի, և հատ կա պես ծնող նե րի, նկատ մամբ պա րտ քի 

11 Բնեղեն հատուցմամբ աշխատող երկու երեխաներից մեկը 15 տարեկան է, 
աշխատում է ընկերոջ խանութում, որպես գանձապահ, վճար չի վերցնում, թեպետ 
առաջարկել են, տուն մթերք է տանում, աշխատում է 14 տարեկանից; երկրորդը՝ 
գործատուների համար խոտ է հավաքում, փայտ կոտրում, ջուր է կրում, աշխատում 
է 11 տարեկանից, պատահում է գումար են տալիս, պատահում է քաղցրավենիք, 
վերջին աշխատատեղում վճարել են քաղցրավենիքով խոտ հավաքելու դիմաց:
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և պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մով: Ե րե խա նե րի մոտ ընդ գծ ված 
դրսևոր վել է ըն տա նե կան բյու ջեում սե փա կան ներդ րումն ու նե նա լու 
պար տա վոր վա ծու թյան երևույ թը:

Աշ խա տում եմ, որ օգ նեմ, տա նը փող լի նի: 
(Ար. սեռ, 9 տ., Շի րա կի մա րզ, գյուղ, անաս նա պա հու թյուն)

Չ նայած ըն տա նի քին սա տա րե լու պատ ճա ռա բա նումն ընդ հա նուր 
է բո լոր հա րց վող երե խա նե րի դեպ քում՝ այ նուա մե նայ նիվ, այս տեղ ևս 
տար բե րու թյուն ներ կա ն՝ կախ ված երե խայի տա րի քից. մինչև 16 տա րե-
կան երե խա նե րի մեծ մա սն աշ խա տան քը կա տա րում է ծնող նե րին, ըն-
տա նի քին օգ նե լու և ըն տա նի քի սո ցիա լա կան հոգ սը թեթևաց նե լու նպա-
տա կո վ՝ աշ խա տան քի դի մաց ստա ցած ամ բո ղջ գու մա րը փո խան ցե լով 
ծնող նե րին: Նույ նի սկ դեպ քե րից եր կու սում երե խայի աշ խա տան քի դի-
մաց գոր ծա տու նե րը վճա րել են ան մի ջա կա նո րեն ծնո ղին: 16 տա րե կա-
նից բարձր երե խա ներն, ընդ ո րում ան կախ սե ռից, բա ցի ըն տա նի քին 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լուց, մատ նան շել են աշ խա տե լու ևս մեկ կարևոր 
դր դա պատ ճա ռ՝ ինք նա հաս տա տու մը և սե փա կան ծախ սերն ինք նու րույն 
հո գա լու ձգ տու մը:

Թեև ըստ ՀՀ ԱՕ-ի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, աշ խա տո ղի տա րի-
քային ամե նա ցա ծր շե մը 14 տա րե կա նն է, այն էլ օ րի նա կան է միայն այն 
դեպ քում, եթե կա ծնող նե րից մե կի, որ դե գրո ղի, խնա մա կա լի կամ հո գա-
բար ձուի գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը, գյու ղե րում, մաս նա վո րա պես հո-
ղա գոր ծու թյան և անաս նա պա հու թյան ո լո րտ նե րում, հա րց ված ան չա փա-
հաս տղա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը սկսել են աշ խա տել փո քր տա րի քից՝ 
մի ջի նում 7-8 տա րե կա նից: 

6 տա րե կա նից աշ խա տում եմ: Մայրս կար տոշ կա էր քան դում, ես հա
վա քում է ի, լց նում մե շոկ նե րը: Գնում է ինք փո ցխ անե լու:
(Ար. սեռ, 17 տ., Գե ղար քու նի քի մա րզ, գյուղ, գյու ղա տն տե սու թյուն) 

Որ պես կա նոն, ո՛չ երե խայի կող մից, ո՛չ էլ նրա ծնող նե րի կող մից դա չի 
ըն կալ վում որ պես երե խա նե րի շա հա գոր ծում կամ նրանց իրա վունք նե րի 
խախ տում: Դա ավե լի շուտ մեկ նա բան վում է որ պես գյու ղա կան կյան քի, 
գյու ղա տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան առա նձ նա հատ կու թյուն, երե խայի 
սո ցիա լա կա նաց ման, գյու ղա կան կյան քին ին տե գր վե լու ան բա ժան մաս: 
Դար ձյալ նշենք, որ խոս քը չի գնում միայն սե փա կան տն տե սու թյու նում 
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նծնող նե րին օգ նու թյան մա սին, այլ՝ վար ձատ րու թյան դի մաց եր րորդ ան ձի 
հա մար կա տար վող աշ խա տանք նե րի:

Հ  Բա ցի դա շտ գնա լուց, ու րիշ ի՞նչ աշ խա տանք ես արել:
Պ  Եղ բո րս հետ ֆեր մա եմ գնում: Կո վե րի տա կն ենք մաք րում, խոտ 

ենք տա լիս:
(Ար. սեռ, 13 տ., Շի րա կի մա րզ, գյուղ, անաս նա պա հու թյուն)

Գյու ղա կան հա մայնք նե րում կա րե լի է նկա տել ևս մեկ ընդ հան րու-
թյուն: Ե րե խայի բա վա կա նին ծա նր ֆի զի կա կան աշ խա տան քը դի տարկ-
վում է որ պես ծնո ղին օգ նու թյուն, այլ ոչ թե որ պես աշ խա տանք, և շատ 
դեպ քե րում ծնո ղն է առա ջար կում երե խային օգ նել իր աշ խա տան քում: 

Գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տանք ներ կա տա րող երե խա նե րի մեր դի-
տար կած դեպ քե րում ծնո ղն իր վրա ավե լի շատ աշ խա տան քային պար-
տա վո րու թյուն ներ էր վե րց րել, քան կա րող էր կա տա րել միայ նակ: Այ-
սինքն, նա, աշ խա տանք ստա նձ նե լով, ի սկզ բա նե հաշ վի էր առել երե-
խային ներ գրա վե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 Պա պաս գնա ցել է աշ խա տե լու, ես էլ գնա ցել եմ, որ օգ նեմ:
(Ար. սեռ, 9 տ., Շի րա կի մա րզ, գյուղ, անաս նա պա հու թյուն)

 Ես որ պես պա պայիս օ գուտ գնա ցել եմ:
(Ար. սեռ, 14 տ., Լո ռու մա րզ, գյուղ, գյու ղա տն տե սու թյուն)

Ծ նո ղի կող մից պա տի ժն աշ խա տան քի չկա տար ման կամ թե րի կա-
տար ման հա մար հա րց ված նե րի կող մից չի ըն կալ վում որ պես ճնշման 
գոր ծադ րում կամ բռ նու թյան կի րա ռում: Ի դեպ, հա րց ման ար դյունք նե-
րից ել նե լով նշենք, որ ծնո ղի կող մից պատ ժի դեպ քե րը եզա կի են:

Հ  Իսկ որ լավ չես արել աշ խա տան քը դաշ տում կամ ֆեր մայում, քեզ 
պատ ժե ՞լ են դրա հա մար:

Պ  Հա: ( ծի ծա ղում է)
Հ  Ի՞նչ են արել: 
Պ  Ասել են̀ ին չի՞ լավ չես արել:

(Ար. սեռ, 13 տ., Շի րա կի մա րզ, գյուղ, անաս նա պա հու թյուն)

Ը ստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի̀  բո լոր հա րց ված ներն էլ ու-
նե ցել են աշ խա տան քը կա մա վոր թող նե լու, գոր ծա տուին լքե լու 
հնա րա վո րու թյուն:
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Չ նայած նրան, որ երե խա նե րի կա տա րած աշ խա տանք նե րը՝ կախ ված 
բնույ թից և պայ ման նե րից, կա րող են բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ նրանց 
ֆի զի կա կան և հո գե կան առող ջու թյան վրա, այ նուա մե նայ նիվ այդ հան գա-
մանքն առա նձ նա պես չի կարևոր վում ինչ պե́ ս երե խայի, այն պե́ ս էլ ծնող-
նե րի կող մից, քա նի որ աշ խա տան քը վեր ջին նե րիս կող մից ըն կալ վում է որ-
պես մի շա րք սո ցիալ-տն տե սա կան խնդիր նե րի լուծ ման հնա րա վո րու թյուն:

Հարկ է նշել, որ ըն տա նե կան ան բա րեն պա ստ դրու թյու նը (երկ- կամ 
միա կող մա նի ծնո ղա զուրկ, բազ մա զա վակ ըն տա նիք, ըն տա նի քի կող մից 
լք ված լի նե լը) ոչ մի շտ է, որ հան դի սա ցել է երե խային հար կա դիր աշ խա-
տան քի ներ գրավ վե լու գոր ծոն: Հա րց ված երե խա նե րի շր ջա նում կան ան-
բա րեն պա ստ ըն տա նե կան պայ ման նե րում գտն վող ներ, սա կայն նրանց 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը լիար ժեք ըն տա նի քի ան դամ է: 

Ու սում նա սիր վող խնդ րի հա մա տե քս տում ու շա գրավ է դպ րո ցի դե րը: 
Հա րց ման մաս նա կից երե խա նե րի մեծ մա սը կա տար վող աշ խա տանք նե-
րը հա մա տե ղել է կր թու թյան հետ, թեև մի շա րք դեպ քե րում (5 հա րց ված) 
երե խայի կամ ծնո ղի ո րոշ մամբ երե խան աշ խա տան քի էր ան ցե լ՝ ընդ հա-
տե լով ու սումն ավագ դպ րո ցում, միայն մեկ դեպ քում երե խան 4-րդ դա-
սա րա նից դուրս էր մնա ցել պար տու սից: 

Ը ստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի̀ դպ րո ցը և հա տուկ հաս տա տու-
թյուն նե րը զգա լի դեր են խա ղում երե խա նե րին շա հա գո րծ ման բո լոր ձևե րից 
պա շտ պա նե լու հար ցում: Կր թա կան հաս տա տու թյու նը, խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը հիմ նա կա նում լա վա տե ղյակ է ին երե խայի 
կող մից կա տար վող աշ խա տան քին և ոչ հետևո ղա կա նո րեն, սա կայն պար-
բե րա բար, փոր ձեր են արել երե խային պար տու սին ընդ գր կե լու, կան խե լու 
աշ խա տան քի պատ ճա ռով դպ րո ցից հա ճա խա կի բա ցա կայու թյուն նե րը:

Բա ցի այդ, այն երե խա նե րը, ով քեր սո վո րում են դպ րոց նե րում կամ 
հա ճա խում են խնամ քի կե նտ րոն նե ր՝ հա մա տե ղե լով ու սումն աշ խա տան-
քի հետ, նկա տե լի ո րեն ավե լի քիչ ժա մա նակ են  հատ կաց րել աշ խա տան-
քին, քան այն երե խա նե րը, ով քեր աշ խա տե լու նպա տա կով ավար տել կամ 
իրենց կամ ծնող նե րի ո րոշ մամբ հե ռա ցել են պար տա դիր ու սու ցու մից: 

Հ  Բա դպ րոց չէ ի ՞ր գնում:
Պ  Գնում եմ:
Հ  Ինչ պե ՞ս է իր հա սց նում գոր ծի հետ:
Պ  Գնում է ի դպ րոց, գա լիս է ի , գրա վոր նե րս է ի անում, նոր գնում 

գոր ծի:
(Ար. սեռ, 10 տ., ք. Երևան, առև տուր)
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նՈւ շա գրավ է, որ դպ րո ցից հե ռա ցած երե խա նե րը հա րց ման ըն թաց-
քում նշել են, որ ճի շտ չեն վար վել̀  աշ խա տե լու նպա տա կով դպ րո ցը թող-
նե լով: Ո մանք ցան կու թյուն են հայտ նել ու սու մը շա րու նա կել, իսկ մե ծա-
մաս նու թյու նը երա զանք ու նի որևէ ար հե ստ սո վո րել և հե տա գայում մաս-
նա գի տա կան աշ խա տան քով զբաղ վել:

Չ նայած, որ գյու ղա կան շր ջան նե րում գյու ղա պե տա րան նե րում, որ պես 
կա նոն, տե ղյակ են տար բեր ո լո րտ նե րում երե խա նե րի աշ խա տան քային 
ներ գրավ վա ծու թյան մա սին, սա կայն երևույ թը չեն դի տար կում որ պես խնդ-
րա հա րույց: Դրա հնա րա վոր պատ ճա ռը, թե րևս, գյու ղա պե տե րի̀ երե խա նե-
րի աշ խա տան քային պայ ման նե րի, հար կա դիր աշ խա տան քի և երե խա նե րի 
իրա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան վե րա բե րյալ իրա զեկ ման ցա ծր մա կար-
դա կն է, թեև, հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րը հան դի սա նում են երե խա նե րի 
իրա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան առա ջին օ ղա կի ներ կայա ցու ցիչ նե ր։12 

Ո սում նա սիր ված բո լոր դեպ քե րում թե՛ ծնող նե րը, թե՛ երե խա ներն 
իրա զեկ ված չեն հար կա դիր աշ խա տան քի պայ ման նե րի մա սին, չեն տի-
րա պե տում երե խայի աշ խա տան քի իրա վուն քի հետ կապ ված հա րա բե-
րու թյուն նե րին և իրա վա կան կար գա վո րում նե րին:

Հա րց ման ըն թաց քում ան չա փա հաս աշ խա տակ ցի և գոր ծա տուի մի ջև 
պայ մա նա գրի կնք ման ոչ մի դեպք չի հան դի պել: Նշենք, որ պայ մա նա-
գրի կն քու մից խու սա փու մը միա կող մա նի չէ. ո րոշ դեպ քե րում երե խան և 
վեր ջի նիս ըն տա նի քը նույն պես խու սա փել են աշ խա տան քի պաշ տո նա-
կան գրան ցու մից՝ անա պա հո վու թյան պատ ճա ռով տր վող ըն տա նե կան 
նպաս տից չզրկ վե լու հա մար:

Բո լոր հա րց ված ներն աշ խա տան քից ստա ցած գու մա րը տնօ րի նում են 
ան ձամբ իրենք կամ իրենց ըն տա նիք նե րը, քա նի որ դա օգ նում է լու ծել 
սո ցիա լա կան խնդիր նե րը: Սա կայն հա րց ված նե րից ո մանք գի տակ ցում 
է ին, որ գոր ծա տու նե րը շա հա գրգռ ված են ան չա փա հաս նե րին աշ խա-
տան քի վե րց նե լու, քա նի որ դա ավե լի շա հա վետ է:

Հ  Ի՞նչ ես մտա ծում, քո կա տա րած գոր ծից ո՞վ էր օգտ վում:
Պ  Մենք, ես գու մա րը վե րց նում, բե րում է ի մեր տուն:
Հ  Իսկ քո կար ծի քով, ին չու՞ են երե խա նե րի վե րց նում աշ խա տան քի:
Պ  Իմ կար ծի քով, երե խա նե րին կա րող են ավե լի քիչ փող տալ, քան 

մե ծե րին:
(Ար. սեռ, 16 տ., Գե ղար քու նի քի մա րզ, գյուղ)

12 ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 24-ի N164–Ն որոշման հավելված` 
Կանոնադրություն խնամակալության եվ հոգաբարձության մարմինների:
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Գյու ղա կան շր ջան նե րում երե խա նե րի աշ խա տանքն ըն կալ վում է որ-
պես ավան դա կան և բնա կան երևույթ, և ակ նա ռու չէ աշ խա տող երե խա-
նե րի տար բե րա կու մը և օ տա րու մը հա սա կա կից նե րից ու շր ջա պա տից: 
Մինչ դեռ քա ղաք նե րում աշ խա տող երե խա նե րի՝ շր ջա պա տից օ տար ման և 
հա սա կա կից նե րի կող մից մե րժ ման խնդիրն առա վել ար տա հայտ ված է: 
Մե կու սաց ման խնդիրն ավե լի սուր է դառ նում այն դեպ քե րում, երբ երե-
խան կա տա րում է հա սա րա կու թյու նում հար գի չհա մար վող աշ խա տանք-
ներ (աշ խա տանք գի շե րային ակումբ նե րում, մու րաց կա նու թյուն և այլն): 

Ու զում եմ դպ րո ցը փո խել: Դա սա րա նի հետ խնդիր ներ ու նեմ, չեմ կա
րո ղա նում հա շտ վել:

(Ար. սեռ, 11 տ., Լո ռու մա րզ, քա ղաք, մու րաց կա նու թյուն) 

Ա ռա նձ նա կի ու շադ րու թյան է ար ժա նի ան չա փա հաս աղ ջիկ նե րի կող-
մից աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու հար ցը: 

Գյու ղաբ նակ հա րց ված նե րը նշում է ին, որ գյու ղե րում աղ ջիկ ներն, 
ինչ պես և տղա նե րը, հիմ նա կա նում սկսում են աշ խա տել փո քր տա րի քից̀  
մի ջի նում 7-9 տա րե կա նից՝ օգ նե լով իրենց մայ րե րին հո ղա գոր ծու թյան, 
բեր քա հա վա քի, անաս նա պա հա կան աշ խա տանք նե րում: Նրանց աշ խա-
տան քը երե խայի շա հա գո րծ ման տե սան կյու նից չի դի տարկ վում:

Հա րց ված քա ղա քաբ նակ ան չա փա հաս աղ ջիկ ներն աշ խա տում են 
հիմ նա կա նում սպա սարկ ման և ծա ռայու թյուն նե րի ո լոր տում՝ մա տու ցո-
ղու հի, պա րու հի և այլն, և դա թե՛ իրենց, և թե՛ ծնող նե րի կող մից ըն կալ-
վում է որ պես աշ խա տանք:

Սույն հե տա զո տու թյամբ հա րց վել են քա ղա քաբ նակ 2 ան չա փա-
հաս աղ ջիկ ներ (16 և 1813 տա րե կան), ո րոնք հան րու թյան կող մից ցա-
ծր վարկ ու նե ցող աշ խա տանք են կա տա րում (պա րու հի են գի շե րային 
ակում բում): Թեև նրանց աշ խա տան քը չի հա մա պա տաս խա նում հար-
կա դիր աշ խա տան քի բո լոր ցու ցիչ նե րին (ե րե խա նե րի ան վտան գու թյունն 
ապա հով ված է14), և նրանք աշ խա տան քային պայ ման նե րը գնա հա տել 
են որ պես նոր մալ, այ նուա մե նայ նիվ, թե՛ աշ խա տան քային ժա մե րից 
(20:00-03:00), թե՛ աշ խա տան քի բնույ թից կախ ված հա ճա խորդ նե րի հետ 

13 Հարցված աղջիկն աշխատում է 15 տարեկանից, այս աշխատանքը կատարում է 16 
տարեկանից: Մինչ այդ աշխատել է ավտոսպասարկման կետում և սրճարանում:

14 2 աղջիկն էլ նշել են, որ ակումբում իրենց անվտանգությունն ապահովված էր, 
ակումբի անվտանգության աշխատակիցները նրանց պաշտպանում էին, սակայն, 
այնուամենայնիվ, երկուսն էլ հաճախորդների հետ կոնֆլիկտներ են ունեցել, 
նույնիսկ՝ քաշքշուկ:
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նհա րա բե րու թյուն նե րից ել նե լով (քա շք շուկ, կո նֆ լի կտ ներ) այս երե խա-
նե րի գոր ծու նեու թյու նը կա րե լի է բնո րո շել որ պես աշ խա տանք, որն իր 
բնույ թով կամ կա տար ման պայ ման նե րով կա րող է վնա սել երե խա նե րի 
ան վտան գու թյա նը կամ բա րոյա կա նու թյա նը, այ սինքն դաս վել երե խայի 
աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րին, ինչն առա ջաց նում է այս աղ ջիկ-
նե րի իրա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն: 

Ու շա գրավ է, որ հա րց ված երե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ծա նոթ չի 
եղել «մարդ կանց թրա ֆի քինգ» և «հար կա դիր աշ խա տանք» հաս կա ցու-
թյուն նե րին, իսկ նրանք, ով քեր լսել է ին, բա վա կա նին աղոտ է ին պատ կե-
րաց նում դրանց էու թյու նը̀  դժ վա րա նա լով բա ցատ րել կամ մեկ նա բա նել 
նշա նա կու թյու նը:

Ամ փո փում և եզրա կա ցու թյուն նե ր
Ամ փո փե լով փորձ նա կան ո րա կա կան հե տա զո տու թյու նից (խո րին 

հար ցա զրույց ներ մե ծա հա սակ նե րի և ան չա փա հաս նե րի հետ) ստաց ված 
տվյալ նե րը̀  կա րե լի է եզրա կաց նել, որ, եթե մե ծա հա սակ նե րի դեպ քում 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում ար ձա նա գր ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը ոչ թե հար կա դիր աշ խա տան քի, այլ՝ ավե լի շատ և ավե լի շուտ 
աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյան տա րաբ նույթ դրույթ նե րի խա խտ ման 
դրևո րումներ են, ապա երե խա նե րի պա րա գայում խոս քը գնում է երե-
խա նե րի իրա վունք նե րի խա խտ ման, երե խա նե րի աշ խա տան քի վատ թա-
րա գույն ձևե րի, ո րոշ դեպ քե րում՝ հար կա դիր աշ խա տան քի մա սին, ին չը 
պատ կան մար մին նե րի մի ջամ տու թյուն և խնդ րի լուծ մա նն ուղղ ված մո-
տե ցումներ է պա հան ջում:

1 Փորձ նա կան ո րա կա կան հե տա զո տու թյամբ բո լոր հա րց ված նե րը՝ և՛ 
մե ծա հա սակ նե րը, և՛ ան չա փա հաս նե րը, որ պես իրենց կող մից կա-
տար վող աշ խա տանք նե րին ներ գրավ վե լու հիմնա կան դր դա պատ ճառ 
նշել են ըն տա նի քի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան խնդի րը, ըն տա նի-
քին օգ նե լու ձգ տու մը: 

2 Բո լոր հա րց ված ներն իրենց աշ խա տան քից ստա ցած մի ջոց նե րը տնօ-
րի նել են ան ձամբ կամ ի օ գուտ իրենց ըն տա նիք նե րի:

3 Հե տա զո տու թյու նում ընդ գրկ ված բո լոր մե ծա հա սակ նե րի դեպ քե-
րում աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի ջև կնք վել է աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող գրա վոր պայ մա նա գիր: Պայ մա նա-
գի րը ստո րա գրել են եր կու կող մերն էլ, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռն վել նա խա պես ծա նո թա նա լու պայ մա նա գրի բո վան դա կու թյա նը, 
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ստորագրված բնօ րի նակ նե րից մե կը տրա մա դր վել է աշ խա տո ղին: 
Մինչ դեռ ան չա փա հաս աշ խա տակ ցի և գոր ծա տուի մի ջև պայ մա նա-
գրի կնք ման ոչ մի դեպք չի հան դի պել: Պայ մա նա գրի կն քու մից խու-
սա փում է նաև երե խան և վեր ջի նիս ըն տա նի քը՝ ըն տա նե կան նպաս-
տից չզրկ վե լու նպա տա կով:

4 Հե տա զո տու թյամբ հա րց ված նե րից ոչ մե կը չի բախ վել փաս տա թղ թե-
րի (մաս նա վո րա պես՝ անձնա գրի) առ գրավ ման խնդ րի հետ: 

5 Հա րց ված նե րից ոչ մե կի նկատ մամբ չի կի րառ վել ֆի զի կա կան և հո-
գե բա նա կան բռ նու թյուն, չեն գրանց վել հար կադ րան քի այլ ձևեր, ինչ-
պես նաև ազա տա զրկ ման կամ տե ղա շա րժ ման վե րա հսկման դրսևո-
րումներ: 

6 Ը ստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի̀  աշ խա տան քը կա մա վոր թող նե-
լու, գոր ծա տուին լքե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե ցել են բո լոր հա րց ված-
նե րը:

7 Հա րց ված նե րի հիմնա կան բար դու թյուն նե րը եղել են չնոր մա վոր ված 
աշ խա տան քային ժա մե րը, աշ խա տան քի ծա վալ նե րի ավե լա ցումն` 
առանց աշ խա տա վար ձի սա հա մա նա չա փի բարձ րաց ման, ոչ նպաս-
տա վոր աշ խա տան քային պայ ման նե րը (աշ խա տա տե ղի սա նի տա րա-
հի գի ե նիկ իրա վի ճա կը, ջեր մային ռե ժի մը), աշ խա տան քը չհա սց նե լու 
դեպ քում ար տա ժա մյա աշ խա տան քի իրա կա նա ցու մը կամ աշ խա-
տան քը հանգստյան օ րե րին, ար տա ժա մյա աշ խա տան քի հա վե լավ-
ճա րի բա ցա կայու թյու նը:

8 Չ նայած նրան, որ կա տար ված աշ խա տանք նե րը՝ կախ ված բնույ թից 
և պայ ման նե րից, կա րող են բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ հա րց ված 
և՛ մե ծա հա սակ նե րի, և՛ ան չա փա հաս նե րի ֆի զի կա կան և հո գե կան 
առող ջու թյան վրա, այդ հան գա մանքն առա նձ նա պես չի կարևոր վել 
հա րց ված նե րի կող մից: 

9 Ը ստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի̀  երե խա նե րի դեպ քում դպ րո ցը 
և հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րը զգա լի դեր են խա ղում շա հա գոր ծու-
մից և հար կա դիր աշ խա տանք ներ կա տա րե լուց նրանց ետ պա հե լու 
հար ցում: Հա մայն քի կր թա կան հաս տա տու թյու նը, խնա մա կա լու թյան, 
հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը պար բե րա բար փոր ձեր են կա տա րել 
երե խային պար տու սին ընդ գր կե լու, կան խե լու աշ խա տան քի պատ ճա-
ռով դպ րո ցից հա ճա խա կի բա ցա կայու թյուն նե րը: Բա ցի այդ, ու սումն 
աշ խա տան քի հետ հա մա տե ղող երե խա նե րը նկա տե լի ո րեն ավե լի քիչ 
ժա մա նակ են հատ կաց րել աշ խա տան քին, քան նրանք, ով քեր աշ խա-
տե լու նպա տա կով ավար տել են կա́ մ իրենց, կա́ մ ծնող նե րի ո րոշ-
մամբ հե ռա ցել են պար տա դիր ու սու ցու մից: 



91

Փ
որ

ձն
ա

կա
ն 

հե
տ

ա
զո

տ
ու

թյ
ու

ն10 Ե թե հա րց ված մե ծա հա սակ նե րի դեպ քում աշ խա տան քային իրա-
վունք նե րի, ցան կա ցած շա հա գոր ծու մից զե րծ մնա լու վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյուն հա րց ված նե րը հիմնա կա նում քա ղել են աշ խա-
տան քային փոր ձից, գոր ծըն կեր նե րի հետ շփ վե լիս, փոր ձի փո խա-
նակ ման մի ջո ցով, ին տեր նե տից, հե ռուս տա ցույ ցից, մարդ կանց թրա-
ֆի քին գի վե րա բե րյալ ֆիլ մե րից, հա ղոր դումնե րից, ապա հա րց ված 
ան չա փա հաս նե րի բո լոր դեպ քե րում թե՛ ծնող նե րը, թե՛ երե խա նե րը 
իրա զեկ ված չէ ին հար կա դիր աշ խա տան քի պայ ման նե րի մա սին, չէ ին 
տի րա պե տում երե խայի աշ խա տան քի իրա վուն քի հետ կապ ված հա-
րա բե րու թյուն նե րին և իրա վա կան կար գա վո րումնե րին:

11 Հա րց ված նե րից և ոչ մե կն իր իրա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան հար-
ցով երբևէ չի դի մել որևէ կա ռույ ցի կամ ան ձի, ին չը հիմնա վոր վել է 
աշ խա տան քը կո րց նե լու վա խով և բո ղո քի ար դյուն քի կամ հետևանք-
նե րի նկատ մամբ թե րա հա վա տու թյամբ: 

12 Ե թե հա րց ված երե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ծա նոթ չէ և չի լսել 
«մարդ կանց թրա ֆի քինգ» և «հար կա դիր աշ խա տանք» ար տա հայ-
տու թյուն նե րը, իսկ նրանք, ով քեր լսել է ին, բա վա կա նին աղոտ է ին 
պատ կե րաց նում դրանց էու թյու նը̀  դժ վա րա նա լով բա ցատ րել կամ 
մեկ նա բա նել նշա նա կու թյու նը, ապա հա րց ված բո լոր մե ծա հա սակ-
նե րը ծա նոթ է ին «մարդ կանց թրա ֆի քինգ» հաս կա ցու թյա նը, միայն 
մեկ հա րց ված էր դժ վա րա ցել այն սահ մա նել: Հա րց ված նե րի կող-
մից «մարդ կանց թրա ֆի քինգ» հաս կա ցու թյունն ըն կալ վում է որ պես 
խա բեու թյան և հար կա դիր աշ խա տան քի մի ջո ցով մարդ կանց շա-
հա գոր ծում, աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րից դուրս այլ 
պար տա կա նու թյուն նե րի իրա կա նա ցում աշ խա տո ղի կամ քին հա կա-
ռակ: «Հար կա դիր աշ խա տանք» և «աշ խա տան քային շա հա գոր ծում» 
հաս կա ցու թյուն նե րը հա րց ված նե րը նույ նաց նում են «մարդ կանց 
թրա ֆի քինգ» հաս կա ցու թյան հետ: 

13 Ո րա կա կան հե տա զո տու թյան դաշ տային փու լում դրա մե թո դա բա նու-
թյան, ըն թա ցա կար գի և հե տա զո տա կան գոր ծիք նե րի կի րա ռե լիու թյան 
ստու գու մը ցույց տվեց, որ աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման և մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի երևույ թի հա մա պար փակ ու սումնա սիր ման հա մար 
խո րին հար ցա զրույ ցի մե թո դն ար դյու նա վետ է: Սա կայն հա րց ման ու-
ղե ցույ ցի լրամ շա կու մը թե ՛ձևա կեր պումնե րի, և թե՛ բո վան դա կային տե-
սան կյու նից այն ավե լի գոր ծու նակ ու ար դյու նա վետ կդարձ նի: 

14 Ը նտ րանքն ար դյու նա վե տո րեն ապա հո վե լու, մեր ժումնե րից խու-
սա փե լու, հա րց վող նե րի հա մա ձայ նու թյան ձե ռք բեր մա նը կա րող է 
նպաս տել նրանց հա տուկ այն պի սի փաս տա թղ թի (հ նա րա վոր է պայ-



մա նա գրային բնույ թի) մշա կու մը և ներ կայա ցու մը, ո րը կհա վաս տեր 
անա նու նու թյան, հար ցա զրույ ցի ըն թաց քում հա ղոր դած տե ղե կատ-
վու թյան գա ղտ նիու թյան, տվյալ նե րի միայն ընդ հան րա կան ձևով ներ-
կայաց ման սկզ բունք նե րի պահ պա նու մը: 

15 Ը նտ րանքն ապա հո վե լու տե սան կյու նից հա րց վող նե րին գտ նե լու հնա-
րա վո րու թյուն նե րի ընդ լայն մա նը մե ծա պես կն պաս տեր նշված խնդ րով 
զբաղ վող պե տա կան կա ռույց նե րի և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի հետ ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան հաս տա տու մը:

16 Սո ցի ո լո գիա կան հե տա զո տու թյան քա նա կա կան և ո րա կա կան մե թոդ-
նե րի հա մա լիր կի րա ռու մը նման բարդ և նուրբ խնդ րի ու սումնա սիր ման 
ըն թաց քում ապա հո վում է թե՛ ստաց ված տե ղե կատ վու թյան վս տա հե լիու-
թյու նը՝ տար բեր մե թոդ նե րով ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա դր ման 
մի ջո ցով, թե՛ առա վել ռիս կային և հար կա դիր աշ խա տանք նե րին ներ գրավ-
վե լու առա վել մեծ հա վա նա կա նու թյուն և նե րուժ ու նե ցող խմբե րի բա ցա-
հայտ մու մը և նրանց վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի հա վաքագրումը: 



 
 

 Հայաս տա նի Հան րա պե տությունում 
ե րե խա նե րի խնամքի եվ 

պաշտպանության ու Հատուկ 
Հանրակրթա կան ուսում նա կան 

Հաստատու թյուն նե րում գտնվող 
երեխա նե րի թ րա ֆի քին գի կամ 

շաՀագործ ման Հնա րա վոր  
ռիսկե րի Հե տա զո տու թյուն
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նՆե րա ծու թյուն

Այս ո րա կա կան հե տա զո տու թյան նպա տա կն էր՝ բա ցա հայ տել 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա-
նու թյան, ինչ պես նաև՝ հա տուկ հան րա կր թա կան ու սում նա կան հաս տա-
տու թյուն նե րում1 գտն վող երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման 
հնա րա վոր դեպ քերն ու ռիս կե րը:

Հե տա զո տու թյան խնդիր ներն է ին.
1. Վեր հա նել հաս տա տու թյուն նե րում երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա-

հա գո րծ ման հնա րա վոր դեպ քե րը: 
2. Բա ցա հայ տել հաս տա տու թյուն նե րում երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ 

շա հա գո րծ ման հիմնա կան ռիս կե րը:  
3. Պար զել այդ ռիս կե րի առա ջաց մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը. 

 9 Ի նս տի տու ցի ո նալ բնույ թի ռիս կեր (պայ մա նա վոր ված հաս տա տու-
թյան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րո վ՝ ինս տի տու ցի ո նալ մշա կույթ, 
չգր ված նոր մեր, այլ), 

 9 Ա նձ նա կազ մի իրա զեկ վա ծու թյուն, կա րո ղու թյուն ներ, մո տի վա ցիա 
և այլն, 

 9 Ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման նկատ մամբ խո ցե-
լիու թյու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն ներ,

 9 Մշ տա դի տարկ ման և վե րա հսկո ղա կան մե խա նի զմ նե րի բա ցեր, 
 9 Այլ̀  դե ռևս չբա ցա հայտ ված ռիս կեր: 

4. Առա ջար կել բա ցա հայտ ված ռիս կե րի կան խար գել ման ու ղի ներ: 

Այս հե տա զո տու թյու նը լրաց նում է հաս տա տու թյուն նե րում երե խա-
նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման, մաս նա վո րա պես՝ հար կա դիր 
աշ խա տան քի, հիմ նա խնդիր նե րի ու սում նա սի րու թյան բա ցը: Մինչ այս 
պա հն իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն ներն ընդ հա նուր ան դրա դարձ 
են կա տա րել Հայաս տա նում երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո-
րծ ման խնդիր նե րին: Հաս տա տու թյուն նե րում առ կա հիմ նա խնդիր նե րի 
խոր քային ու սում նա սի րու թյուն նե րը բա ցա կայում են:  

1 Այսուհետ՝ հաստատություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտ է 
հատուկ նշել հաստատության տեսակը:  
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Մե թո դա բա նու թյուն

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող հաս տա տու թյուն նե րը 
նա խա պես բա ժան վել են մի քա նի են թա խմբե րի (հա մա ձայն ՀՀ Կա-
ռա վա րու թյան տար բեր ո րո շում նե րով սահ ման ված տի պե րի): Դրան ցից, 
փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի հի ման վրա, առա նձ նաց վել են 
երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման տե սան կյու նից առա վել 
ռիս կային են թա խմբե րը: Փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րի հա մար 
հի մք է հան դի սա ցել տվյալ տի պի հաս տա տու թյուն նե րի հետ մաս նա գի-
տա կան հա ղոր դակ ցու թյան կամ ու սում նա սի րու թյան փոր ձը, ո րի մի ջո-
ցով կամ հայտ նա բեր վել են երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի առան-
ձին դեպ քեր, կամ փոր ձա գետ նե րի մոտ հա մոզ վա ծու թյուն է ձևա վոր վել 
նման ռիս կե րի առ կայու թյան մա սին: 

Ը նտ րան քի հա ջորդ մա կար դա կում, կր կին փոր ձա գի տա կան գնա հա-
տա կան նե րի մի ջո ցով, առա նձ նաց վել են առա վել ռիս կային հա մար ված 
հաս տա տու թյուն նե րը: Հաս տա տու թյուն նե րի ընտ րու թյան լրա ցու ցիչ չա-
փա նիշ է հան դի սա ցել տա րած քային բազ մա զա նու թյան ապա հո վու մը: 
Օ րի նակ, միև նույն տի պին պատ կա նող, փոր ձա գետ նե րի կող մից հա-
վա սա րա պես ռիս կային գնա հատ ված մի քա նի հաս տա տու թյուն նե րից 
ընտր վել են և՛ մայ րա քա ղա քային, և՛ մար զային հաս տա տու թյուն ներ:

Հե տա զո տու թյամբ ընդ գրկ ված հաս տա տու թյուն նե րը

Հաս տա տու թյան տե սա կը և ան վա նու մը Են թա կայու թյու նը

Ե րե խա նե րի խնա մք և պա շտ պա նու թյուն իրա կա նաց նող  
հաս տա տու թյուն նե ր

Ման կա տուն

«Գա վա ռի ման կա տուն» ՊՈԱԿ

ՀՀ աշ խա տան քի և 
սո ցիա լա կան հար-
ցե րի նա խա րա րու-
թյուն
(այ սու հե տ՝ ԱՍՀՆ)

«Վա նա ձո րի ման կա տուն» ՊՈԱԿ ԱՍՀՆ

Ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան հո գա ծու թյան հաս տա տու թյուն

Երևա նի «Զա տիկ» երե խա նե րի աջակ ցու թյան կե նտ րոն 
(նախ կին Զա տիկ ման կա տուն) ԱՍՀՆ

Ե րե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե ր
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նՀաս տա տու թյան տե սա կը և ան վա նու մը Են թա կայու թյու նը

Բյու րե ղա վա նի երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն ԱՍՀՆ

Գյում րու երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան N 1 գի շե-
րօ թիկ հաս տա տու թյուն ԱՍՀՆ

Հա տուկ հան րա կր թա կան ու սումնա կան հաս տա տու թյուն նե ր

Գյում րու մտա վոր թեր զար գա ցում ու նե ցող երե խա նե րի N 3 
հա տուկ (օ ժան դակ) դպ րոց

Շի րա կի մա րզ պե-
տա րան

Երևա նի երա ժշտա կան N 13 հա տուկ դպ րոց

ՀՀ կր թու թյան և 
գի տու թյան նա խա-
րա րու թյուն (այ սու-
հե տ՝ ԿԳՆ)

Վա նա ձո րի մտա վոր թեր զար գա ցում ու նե ցող երե խա նե րի N 
1 հա տուկ (օ ժան դակ) դպ րոց

Լո ռու մա րզ պե տա-
րան

Երևա նի մտա վոր թեր զար գա ցում ու նե ցող երե խա նե րի N 11 
հա տուկ (օ ժան դակ) դպ րոց  ԿԳՆ

Հա կա սո ցիա լա կան վա րք ու նե ցող երե խան նե րի հա տուկ հան րա կր թա կան 
ու սումնա կան հաս տա տու թյուն

Հան րա պե տա կան N1 հա տուկ կր թա հա մա լիր (Վար դա շեն) ԿԳՆ

Հար ցա զրույց ներ են իրա կա նաց վել նաև այս դա սա կա րգ ման մեջ չնե-
րառ ված հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի շա հա ռու նե րի հետ.
1 Հայ օգ նու թյան ֆոն դի «Ե րե խա նե րի աջակ ցու թյան կե նտ րոն» հիմ-

նադ րամ,
2 «Մեր տուն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն (ծա ռայու թյուն ներ 

է մա տու ցում ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու նե րին):
Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում կի րառ վել են տե ղե կատ վու թյան հա-

վաք ման հետևյալ մե թոդ նե րը.
1.  Փոր ձա գի տա կան հար ցա զրույց ներ երե խա նե րի պա շտ պա-

նու թյամբ զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հա-
մա պա տաս խան պե տա կան կա ռույց նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ: 

Փոր ձա գետ նե րի հետ հար ցա զրույ ցի ընտ րու թյան հա մար կի րառ վել 
է ձնա կույ տի մե թո դը: Նա խա պես, թե մային առնչ վող զե կույց նե րի, հե-
տա զո տու թյուն նե րի, այլ հրա տա րա կու թյուն նե րի ու մա մու լի հրա պա րա-
կում նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ձևա վոր վել է փոր ձա գետ նե րի 
նախ նա կան ցան կը: Հար ցա զրույց ներ են իրա կա նաց վել այդ ցան կը ներ-
կայաց նող այն փոր ձա գետ նե րի հետ, ում անուն ներն առա վել հա ճախ են 
հան դի պել նշված հրա տա րա կում նե րում: Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
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փոր ձա գետ նե րի ցան կը հա մա լր վել է յու րա քան չյուր հա րց ված փոր ձա գե-
տի կող մից տր ված նոր անուն նե րով:  

Փոր ձա գետ նե րի հա րց ման դա դա րեց ման պայ ման է հան դի սա ցել տե-
ղե կատ վու թյան կրկ նու թյու նը և նոր տե ղե կատ վու թյան բա ցա կայու թյու նը:  

2. Խո րին  հար ցա զրույց ներ  հաս տա տու թյուն նե րի անձնա կազ մի 
ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ: 

Ը նտ րան քի մեջ նե րառ ված բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում հար ցա-
զրույց ներ են իրա կա նաց վել հաս տա տու թյան տնօ րե նի, իսկ ան հնա րի-
նու թյան դեպ քում՝ տե ղա կա լի/ փո խտ նօ րե նի հետ, կամ միա ժա մա նակ և՛ 
հաս տա տու թյան տնօ րե նի, և՛ փո խտ նօ րե նի հետ: 

Ման կա վար ժա կան անձնա կազ մից հա րց վող նե րի ընտ րու թյան գլխա-
վոր չա փա նիշ է հան դի սա ցել տվյալ մաս նա գե տի՝ ան մի ջա կան վե րա-
հսկո ղու թյան/ պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո գտն վող երե խա նե րի թի վը, 
ինչ պես նաև՝ երե խա նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տան քի ու 
շփ ման ին տե նսի վու թյու նը: 

Ը նտ րու թյան լրա ցու ցիչ չա փա նիշ է եղել մաս նա գի տա կան բազ մա զա-
նու թյան ապա հո վու մը: Օ րի նակ, եթե տվյալ հաս տա տու թյու նից առա ջին 
հար ցա զրույցն իրա կա նաց վել է հո գե բա նի հետ, հա ջորդ հար ցա զրույց-
նե րի հա մար առա վե լա պես ընտր վել են սո ցիա լա կան աշ խա տող ներն ու 
դաս տիա րակ նե րը:  

3. Խո րին հար ցա զրույց ներ 10-18 տա րե կան, հաս տա տու թյան շա-
հա ռու հան դի սա ցող, կամ հաս տա տու թյու նում տե ղա վոր ված, կամ ժա-
մա նա կա վո րա պես այն տեղ գտն վո ղ2 երե խա նե րի հետ: 

Հա րց վող նե րի ընտ րու թյան գլ խա վոր (սա կայն՝ ոչ միակ) չա փա նի շը 
նրանց նախ կին կամ ներ կա ընդ գրկ վա ծու թյունն է ցան կա ցած աշ խա-
տան քային գոր ծու նեու թյան մեջ, հաս տա տու թյան սահ ման նե րում կամ 
դրան ցից դուրս: 

Այս հե տա զո տու թյան ու սում նա սի րու թյան շր ջա նակ նե րում «աշ խա-
տանք» հաս կա ցու թյու նը հնա րա վո րի նս լայն է մեկ նա բան վել, որ պես զի 
հե տա զո տա կան թի մի ու շադ րու թյու նից չվ րի պեն հնա րա վոր ռիս կե րը: 
Նման լայն մեկ նա բա նու թյու նը թույլ է տվել դի տար կել խնդիր նե րի բա-
վա կան ընդ գր կուն շր ջա նակ: 

Հա րց վող նե րի ընտ րու թյու նը կա տա րե լիս նա խա պատ վու թյուն է 
տրվել հետևյալ խմբե րի ն՝ ըստ առաջ նա հեր թու թյան.

2 Տարածված պրակտիկա է, երբ 18 տարին լրանալուց հետո անձինք (սովորաբար՝ 
այլ բնակության վայր չունեցող) ժամանակավորապես մնում են խնամքի 
հաստատությունում: Վերջիններս նույնպես հանդես են եկել որպես հարցվողներ:     
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ն3.1 Գ րա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գրի կամ աշ խա տան քի ըն դուն-
ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի հի ման վրա գոր ծա տուի 
կամ եր րորդ ան ձի օգ տին ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րած կամ ներ-
կայումս կա տա րող երե խա նե րը: 

3.2 Բա նա վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյան հի ման վրա գոր ծա տուի կամ եր-
րորդ ան ձի օգ տին ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րած կամ ներ կայումս 
կա տա րող երե խա նե րը: 

3.3 Եր րորդ խմբում են նե րառ վել երե խա նե րի մու րաց կա նու թյու նը, մա-
րմնա վա ճա ռու թյու նը, հա կաի րա վա կան գոր ծու նեու թյան այլ ձևե րը՝ 
«Ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի մա սին» ԱՄԿ կոն-
վեն ցիային հա մա պա տաս խան: 

3.4 Գոր ծու նեու թյան այն պի սի կայուն ձևե րում (օ րի նա կ՝ ժա մանց և լրա-
ցու ցիչ ու սու ցում ապա հո վող խմբակ նե րը, երե խա նե րի հեր թա պա հու-
թյու նը հաս տա տու թյան սահ ման նե րում) ներ գրավ ված երե խա նե րը, 
ում գոր ծու նեու թյու նը կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն դի տար կել որ պես 
աշ խա տանք/ ծա ռայու թյուն: Օ րի նակ, եթե ու սումնա ռու թյան ըն թաց-
քում երե խան նաև նյու թա կան բա րիք ներ է ար տադ րել կամ կի րա-
ռա կան նշա նա կու թյուն/օ գուտ ու նե ցող ծա ռայու թյուն ներ է մա տու ցել:

3.5  Գոր ծու նեու թյան ոչ կայուն, հազ վա դեպ ձևե րում (օ րի նա կ՝ հաս տա-
տու թյան տա րած քում իրա կա նաց վող շա բա թօ րյակ, բեր քա հա վաք 
կամ շի նա րա րու թյուն, ցան կա ցած տե սա կի աջակ ցու թյուն հաս տա-
տու թյան անձ նա կազ մի ն՝ իրենց պար տա կա նու թյուն նե րի իրա կա նաց-
ման հար ցում և այլն) ներ գրավ ված երե խա նե րը, ում գոր ծու նեու թյու-
նը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է հա մա րել աշ խա տանք/ծա ռայու թյուն:

 9 Վե րոն շյալ խմբե րի երե խա նե րի հայտ նա բեր ման առաջ նային աղ-
բյուր ներ են հան դի սա ցել հաս տա տու թյան տնօ րե նի և անձնա կազ-
մի հետ հար ցա զրույց նե րը: Նրանց հետ հար ցա զրույց նե րի ավար-
տին հե տա զո տող նե րը պար զել են նշված չա փա նիշ նե րին հա մա պա-
տաս խա նող երե խա նե րի առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը: 

 9 Տե ղե կատ վու թյան ձե ռք բեր ման երկ րորդ եղա նա կը երե խա նե րի 
հետ կար ճա տև (10-15 րո պե տևո ղու թյամբ) խմբային հար ցա զրույց-
ներն է ին: Ծա նո թա նա լով երե խա նե րի հե տ՝ հար ցա զրու ցա վա րը 
ներ կայաց րել է հե տա զո տու թյան նպա տա կը, ձևա վո րել է վս տա հու-
թյուն մթ նո լո րտ և կար ճա տև հա րց-պա տաս խա նի մի ջո ցով հայտ-
նա բե րել է այն երե խա նե րին, ով քեր հա մա պա տաս խա նում են վե րը 
նկա րա գր ված չա փա նիշ նե րից որևէ մե կին:

 9 Վեր ջա պես, տե ղե կատ վու թյան եր րորդ աղ բյուրն են հան դի սա ցել 
իրենք՝ հա րց վող երե խա նե րը (ձ նա կույ տի մե թոդ): Նրան ցից յու րա-
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քան չյու րի հետ հար ցա զրույ ցի ավար տին հար ցա զրու ցա վա րը տե-
ղե կատ վու թյուն է հա վա քե լայլ, սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե-
րում ռիս կային հա մար վող խմբին պատ կա նող երե խա նե րի մա սին: 
Օ րի նակ, եթե հա րց վող երե խա նե րից մե կը պատ մել է մու րաց կա-
նու թյամբ զբաղ ված կամ ներ կայումս զբաղ վո ղ՝ տվյալ հաս տա տու-
թյան որևէ երե խայի մա սին, հար ցա զրու ցա վա րը փոր ձել է հա ջորդ 
հար ցա զրույց նե րում ներ գրա վել այդ երե խային: Այս գոր ծըն թա ցում 
գա ղտ նիու թյունն ապա հով վել է այն պես, որ պես զի հնա րա վոր չլի նի 
պար զել, թե որ երե խան ում անունն է տվել:

 9 Վե րոն շյալ տար բեր աղ բյուր նե րից ստաց ված տե ղե կատ վու թյան 
հի ման վրա ձևա վոր վել է հե տա զո տու թյան թե մայի տե սան կյու նից 
հե տա քրք րու թյուն ներ կայաց նող, հնա րա վոր հա րց վող նե րի ցան-
կը: Մեծ թվով երե խա նե րի դեպ քում հա րց ման նա խա պատ վու թյուն 
է տր վել տա րի քով ավե լի մեծ երե խային (ում հայտ նած տե ղե կու-
թյուն ներն ավե լի ար ժա նա հա վատ են հա մար վում): Միա ժա մա նակ, 
ապա հով վել է հա րց վող նե րի տա րի քային խմբե րի բազ մա զա նու թյու-
նը: Ցան կում տար բեր սե ռի պատ կա նող երե խա նե րի առ կայու թյան 
դեպ քում, հնա րա վո րի նս ապա հով վել է և՛ տղա նե րի, և՛ աղ ջիկ նե րի 
հետ հար ցա զրույ ցը: 

 9 Ե թե վե րը նկա րա գր ված եղա նակ նե րով հնա րա վոր չի եղել հայտ-
նա բե րել ռիս կի գո տում հայտն ված երե խա նե րին, հե տա զո տո ղը 
կի րա ռել է ուղ ղորդ ված ընտ րանք՝ հար ցա զրույց իրա կա նաց նե լով 
տվյալ հաս տա տու թյան տա րի քով ավե լի մեծ երե խա նե րի հետ և 
ձգ տե լով պահ պա նել սե ռե րի  հա վա սար ներ կայաց վա ծու թյու նը: 

4. Խո րին հար ցա զրույց ներ և ֆո կուս խումբ՝ հաս տա տու թյուն նե րի 
նախ կին շա հա ռու նե րի հետ:     

Հա րց ման այս տե սա կի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է հաս տա տու-
թյուն նե րին բնո րոշ 2 հիմ նա կան սահ մա նա փա կում նե րով: 

 9 Տո տալ ինս տի տուտ նե րին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը թույլ չեն տա-
լիս ակն կա լել հաս տա տու թյան ան դամ նե րի տրա մադ րած տե ղե-
կատվու թյան բարձր ար ժա նա հա վա տու թյուն: Հաս տա տու թյան 
անձնա կազ մի ուղ ղա կի ճնշման բա ցա կայու թյան պա րա գայում էլ, 
միև նույն է, գոր ծում է ինք նա վե րա հսկման մե խա նիզ մը: Մինչ դեռ 
հաս տա տու թյան նախ կին շա հա ռու նե րը շատ ավե լի ազատ են և 
կաշ կա նդ ված չեն իրենց տե սա կետ ներն ար տա հայ տե լու հար ցում:  

 9 Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կա շա հա ռու նե րը երե խա ներ են, ում տա-
րի քային ու հո գե բա նա կան առա նձ նա հատ կու թյուն ներն ան խու սա-
փե լի ազ դե ցու թյուն են ու նե նում տե ղե կատ վու թյան ըն կալ ման ու 
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նմեկ նա բա նու թյան վրա: Սա նշա նա կում է, որ երե խայի կար ծի քը 
հաշ վի առ նե լու հետ մեկ տեղ, հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև նրանց 
զար գաց վա ծու թյան և հա սու նու թյան մա կար դա կը: Մինչ դեռ, հաս-
տա տու թյան նախ կին շա հա ռու նե րը չա փա հաս ան ձինք են, հետևա-
բար, նրանց տրա մադ րած տե ղե կատ վու թյունն ար ժա նա հա վա տու-
թյան առա վել բարձր մա կար դակ ու նի: Իհար կե, այս դեպ քում էլ 
պե տք է հաշ վի առ նել չա փա հաս հա րց վո ղի կող մից իրա կա նու թյու-
նը դի տա վո րու թյամբ խե ղա թյու րե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Ե րե խա նե րի խնա մք և պա շտ պա նու թյուն իրա կա նաց նող հաս տա-
տու թյուն նե րի նախ կին շա հա ռու նե րի հար ցու մը թույլ է տա լիս մա սամբ 
չե զո քաց նել նշված գոր ծոն նե րի (ինս տի տու ցի ո նալ ճնշման և տա րի-
քային-հո գե բա նա կան) ազ դե ցու թյու նը: Ինչ պես պա րզ վեց հե տա գայում՝ 
հե տա զո տու թյան ըն թաց քում, ման կա տան նախ կին շա հա ռու նե րը հա մե-
մա տա բար ավե լի ան կաշ կա նդ է ին իրենց հաս տա տու թյա նը վե րա բե րող 
խնդիր նե րը բարձ րա ձայ նե լու հար ցում: 

Հաս տա տու թյուն նե րի նախ կին շա հա ռու նե րը հայտ նա բեր վել են հե-
տա զո տու թյան մյուս մե թոդ նե րի շր ջա նակ նե րում ստաց ված տե ղե կատ-
վու թյան շնոր հիվ: Փոր ձա գետ ներն ու հաս տա տու թյուն նե րի անձնա-
կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը հե տա զո տա կան թի մին աջակ ցել են այդ 
հար ցում: 

Հա րց ման նա խա պատ վու թյուն է տր վել այն նախ կին շա հա ռու նե րին, 
ով քեր հաս տա տու թյու նը լքել են (կամ այլևս դրա ծա ռայու թյուն նե րից 
չեն օգտ վում) 2012–2014թթ.: Այս ժա մա նա կա հատ վա ծը սահ ման վել է՝ 
տե ղե կատ վու թյան թար մու թյունն ու ար դիա կա նու թյունն ապա հո վե լու 
հա մար: 

5. Դի տար կում հաս տա տու թյու նում: Դի տար կումն իրա կա նաց վել է 
հաս տա տու թյուն մուտք գոր ծե լու առա ջին պա հից մինչև հաս տա տու թյու-
նը լքե լը: Անձ նա կազ մի թույլտ վու թյամբ դի տարկ վել է երե խա նե րի զբաղ-
վա ծու թյու նը հաս տա տու թյան տար բեր վայ րե րում՝ դա սա սե նյակ ներ, 
ժա ման ցի և հանգստի սե նյակ ներ, բակ, ճա շա րան և այլն: 

Դի տարկ ման են են թարկ վել հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման պա
հին երե խա նե րի գոր ծու նեու թյան այն ձևե րը, ո րոնք կա րող են (լիար ժեք 
կամ մաս նա կի) հա մար վել աշ խա տանք կամ ծա ռայու թյուն: Այդ պի սիք 
կա րող են լի նել, օ րի նակ, հաս տա տու թյան տա րած քում կամ դրա մեր ձա-
կայ քում երե խա նե րի մաս նակ ցու թյու նը շա բա թօ րյա կին (սա նի տա րա կան 
այլ մի ջո ցա ռում նե րին), սե նյակ նե րի մաք րու թյուն, այ գու խնամ քին կամ 
բեր քա հա վա քին, որևէ շի նու թյան վե րա նո րոգ մա նը, հաս տա տու թյան ճա-
շա րա նում իրա կա նաց վող հեր թա պա հու թյու նը, անձնա կազ մի կող մից 
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տր վող առա ջադ րանք նե րի կա տա րու մը և այլն: Դի տարկ ման է են թարկ-
վել նաև երե խա նե րի գոր ծու նեու թյու նը տա րա տե սակ խմբակ նե րում:     

Վե րոն շյալ յու րա քան չյուր մե թո դի շր ջա նակ նե րում ընտ րան քի ծա վա-
լը կազ մել է. 

Մե թո դը Ընտ րան քի ծա վա լը

Փոր ձա գի տա կան հար ցա զրույց 6 հար ցա զրույց

Խո րին հար ցա զրույց հաս տա տու թյան 
ղե կա վար կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
հե տ

8 հար ցա զրույց հաս տա տու թյուն նե րի 
տնօ րեն նե րի և 3 հար ցա զրույց՝ փո խտ-
նօ րեն նե րի հետ

Խո րին հար ցա զրույց հաս տա տու թյան 
անձնա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
հե տ

Սո ցիա լա կան աշ խա տող – 6
Հո գե բան – 6
Դաս տիա րակ - 2
Սո ցիա լա կան ման կա վա րժ –1 
Ի րա վա բան - 1
Մե թո դի ստ – 1

Դի տար կում հաս տա տու թյու նում Ընտ րան քում նե րառ ված բո լոր հաս-
տա տու թյուն նե րում

Խո րին հար ցա զրույց հաս տա տու թյան 
շա հա ռու երե խա նե րի հե տ

Ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թի վը՝ 30
10 տա րե կան – 2 երե խա
11 տա րե կան – 2 երե խա
12 տա րե կան – 4 երե խա
13 տա րե կան – 2 երե խա
14 տա րե կան – 6 երե խա
15 տա րե կան – 3 երե խա
16 տա րե կան – 2 երե խա
17 տա րե կան – 7 երե խա 
Ինչ պես նաև՝ 18 տա րին լրա ցած, սա-
կայն դեռ հաս տա տու թյու նում բնակ վող 
2 ան ձինք

Խո րին հար ցա զրույց հաս տա տու թյան 
նախ կին շա հա ռու նե րի հե տ 5 հար ցա զրույց

Ֆո կուս խումբ հաս տա տու թյան նախ-
կին շա հա ռու նե րի հետ

Ֆո կուս խմբի մաս նա կից նե րի թի վը՝ 10
Բո լո րը՝ իգա կան սե ռի ներ կայա ցու ցիչ-
ներ
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նՀաս տա տու թյան անձնա կազ մի և սա նե րի  
ի րա զեկ վա ծու թյունն ու ըն կա լումնե րը 

Հաս տա տու թյան անձնա կազ մի վե րա պատ րաս տում  
և իրա զեկ վա ծու թյուն 

Ու սում նա սիր ված գրե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ-
ներն էլ նշել են երե խա նե րի թրա ֆի քին գի թե մայով տա րա տե սակ վե-
րա պատ րաս տում նե րին մաս նակ ցու թյան մա սին: Մյուս կող մից, ո րո շա-
կի բաց է նկատ վում երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի վե րա բե րյալ 
ուսուց ման առու մով: Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի մա սն 
առա վել կարևոր է հա մա րել հար կա դիր աշ խա տան քի, քան թրա ֆի քին գի 
մա սին վե րա պատ րաս տու մը:  

Հար ցա զրույ ցի մաս նա կից. Այդ գի տե լիք նե րը (ե րե խա նե րի թրա ֆի
քին գի վե րա բե րյալ) ավե լի կի րա ռե լի են ման կա տան պա րա գայում: Մեր 
հաս տա տու թյան պա րա գայում այդ քան էլ կի րա ռե լի չէ: Հար կա դիր աշ
խա տան քի ցու ցիչ նե րի մա սին (օ րե նսդ րո րեն) դա սըն թա ցն ավե լի կի րա
ռե լի կլի նի, քան թրա ֆի քին գի մա սին: 

Հաս տա տու թյուն նե րի տնօ րեն նե րի հետ հար ցա զրույց նե րը վկայում 
են այն մա սին, որ անձնա կազ մի հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րը բա-
վա րար չա փով խո րը չեն, հա ճախ ին տուի տիվ բնույթ ու նեն: Թե մայի 
վե րա բե րյալ իրա զեկ վա ծու թյու նը եր բե մն կապ վում է անձնա կազ մի ան-
դամ նե րի՝ ծնող լի նե լու հան գա ման քի և ծնո ղա վա րու թյան հմ տու թյուն նե-
րի հետ: 

Ման կա տան տնօ րեն. Ե րե խայի հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ
նե րին ես ծա նոթ չեմ: Մենք գի տենք այն քան, որ քան նա խա տես ված է 
աշ խա տան քային օ րե նսգր քով. են թադ րենք, թե որ տա րի քի երե խան 
վտան գա վոր տե ղե րում չպե տք է աշ խա տի: Այդ հար ցե րի մա սին մի շտ 
խո սում ենք, երե խա նե րին բա ցատ րում ենք, բայց նոր մա տի վային հիմ
քեր չու նենք:

Հա տուկ դպ րո ցի փո խտ նօ րեն. Կեն ցա ղային մա կար դա կում անձնա
կազ մը լրիվ տե ղյակ է, բայց ոչ տե սա կան, դրույ թային:  

Հաս տա տու թյան տնօ րեն. Կա րող է այդ քան ման րա կր կիտ չի մա
նան չա փո րո շիչ նե րով, բայց մարդ կային առու մով բո լո րս էլ ըն տա նիք ներ 
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ու նենք, երե խա ներ ու նենք, ու բնա կա նա բար կհաս կա նան, թե ինչն է 
հար կա դիր աշ խա տանք, ին չը՝ ոչ: Կա մ՝ կա րե լի՞ է երե խային այդ աշ խա
տան քը վս տա հել, թե՞ ոչ, դա կա րո ՞ղ է իր կյան քին վնա սել: 

Հաս տա տու թյուն նե րի մի մա սում վե րոն շյալ թե մա նե րի վե րա բե րյալ 
հա վե լյալ իրա զեկ ման և ու սուց ման կա րիքն այդ քան էլ բարձր չի գնա-
հատ վել հա րց վող նե րի կող մից: Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը 
հակ ված են բա ցատ րել կա րի քի բա ցա կայու թյունն իրենց հաս տա տու-
թյան շր ջա նակ նե րում տվյալ երևույ թի բա ցա կայու թյամբ: Անձ նա կազ մի 
մոտ նկատ վում է ո րո շա կի մտա վա խու թյուն և զգու շա վո րու թյուն. շա տե րը 
կի սում են այն մո տե ցու մը, որ խո սել հիմ նա խնդ րի մա սի ն՝ նշա նա կում է 
ըն դու նել դրա գոյու թյու նը: 

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Անձ նա կազ մը չի ան ցել վե րա պատ րաս
տում նե ր՝ թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման վե րա բե րյալ: Չեմ կար ծում, որ 
այդ թե մա նե րի մա սին գի տեն, բայց նաև վս տահ եմ, որ երևույթն այս տեղ 
չկա: 

Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան փո խտ նօ րեն. Այս տեղ ամեն ինչ այն
քան լավ է կազ մա կե րպ ված, որ երևի կա րի քը չկա: … Հի միկ վա երե խա
ներն ավե լի ակ տիվ են, իրա զեկ, այն երե խա նե րը չեն, որ շա հա գո րծ վեն: 

Դաս տիա րակ, հա տուկ դպ րոց. Մենք ան ցել ենք թրա ֆի քին գի սե
մի նար ներ, ու մենք ինք նե րս ան ցկաց րել ենք դրանք երե խա նե րի հետ: 
Բայց թրա ֆի քին գի կամ հար կա դիր աշ խա տան քի մա սին նոր գի տե լիք
նե րի կա րիք չկա, ես պա շտ պան ված եմ, զգում եմ, որ իմ 16 երե խա նե րը 
նույն պես պա շտ պան ված են, ու ես կպա շտ պա նեմ իրենց:

Հան դի պել է կար ծիք այն մա սին, որ հաս տա տու թյան անձնա կազ մը 
շա հա գրգռ ված չէ և, նույ նի սկ, ի վի ճա կի չէ յու րաց նել նոր գի տե լիք ներ: 

Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան տնօ րեն. Խն դիրն այն է, որ 3040 տա
րի սո վե տա կան տի պի հաս տա տու թյուն նե րում, գի շե րօ թի կում աշ խա տած 
մար դիկ չեն կա րող փոխ վել ու ցան կու թյուն էլ չու նեն: Անձ նա կազ մը գի տե
լիք չու նի, գի տեն իրենց իրա վունք նե րը, բայց ոչ՝ պար տա կա նու թյուն նե րը: 
Ու իրենք ի՞նչ կա րող են սո վո րեց նել երե խա նե րին, ի՞նչ գի տե լիք տան:

Հե տա քր քիր են երե խայի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման, մաս-
նա վո րա պես՝ հար կա դիր աշ խա տան քի վե րա բե րյալ մեկ նա բա նու թյուն-
նե րը՝ տր ված տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի անձնա կազ մե րի տար բեր 



105

Փ
որ

ձն
ա

կա
ն 

հե
տ

ա
զո

տ
ու

թյ
ու

նմաս նա գետ նե րի կող մից: Դրան ցում ընտ րո ղա բար շեշ տա դր վում են 
նշված երևույթ նե րի ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ: Ընդ ո րում, նկա տե լի է մեկ-
նա բա նու թյան հու զա կա նու թյու նը: 

Մե թո դի ստ, ման կա տուն. Հար կա դիր աշ խա տանք է, երբ մար դը 8 
ժա մից ավել է աշ խա տում, չի վար ձա տր վում կամ շատ չն չին է վար ձա
տր վում: Նույ նը վե րա բե րում է նաև երե խա նե րին. եթե երե խան ոչ իր 
տա րի քային առա նձ նա հատ կու թյուն նե րից  ել նե լո վ՝ աշ խա տում է ու չի 
վար ձա տր վում:

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Ե րե խա նե րի թրա ֆի քինգն 
ավե լի շատ երևի շա հա գոր ծումն է: Ե րե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան
քը, խախ տե լով աշ խա տա ժա մե րը, երե խայի իրա վունք նե րը, ոչ հստակ, 
առանց պայ մա նա գրի աշ խա տանքն է:   

Դաս տիա րակ, հա տուկ դպ րոց. Թրա ֆի քին գը, երբ մար դիկ 
խաբ վում են ու ընկ նում այդ «սև» մարդ կանց ձեռ քը: Իսկ հար կա
դիր աշ խա տան քը. պա հան ջում են, որ դու անես, ստիպ ված պե տք է 
անես: 

Հո գե բան, հա տուկ դպ րոց. Հար կա դիր աշ խա տան քը հար կա դր ված 
որևէ գոր ծու նեու թյուն կա տա րե լն է ու ժի սպառ նա լի քի ազ դե ցու թյան տակ: 
Կա րող է նույ նի սկ ծնո ղը երե խային հար կադ րել աշ խա տել, ասել՝ գնա, 
աղ բա նո ցից շշեր հա վա քիր, վա ճա ռիր ու ինձ գու մար բեր, կամ նկար ներ 
վա ճա ռիր, կամ հար կադ րի մու րաց կա նու թյան:

Հո գե բան, ման կա տուն. Հար կա դիր աշ խա տան քի մա սին հա տուկ 
դա սըն թաց չի եղել, բայց ես ինքս շատ լավ պատ կե րաց նում եմ, թե դա 
ինչ է: Կո նկ րետ ցու ցիչ նե րը չգի տեմ, բայց աշ խա տան քը չպի տի վնա սի 
երե խայի առող ջու թյա նն ու հա մա պա տաս խա նի նրա տա րի քին: 

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից փոր ձա գետ նե րը ևս նշել են հաս տա տու-
թյուն նե րի անձնա կազ մի ոչ բա վա րար գի տե լիք նե րի մա սին: Գի տե լիք նե-
րի պա կա սն էլ հան գեց նում է ան գոր ծու թյա ն՝ այն իրա վի ճակ նե րում, երբ 
հրա տապ մի ջամ տու թյան կա րիք կա: 

Փոր ձա գետ. Ան ձնա կազ մը բա վա րար գի տե լիք ներ չու նի հար կա դիր 
աշ խա տան քի ու թրա ֆի քին գի վե րա բե րյալ: Ո րով հե տև իրենք ան գամ 
չգի տեն, թե երե խայի նկատ մամբ բռ նու թյու նը որն է ու չգի տեն, թե այդ 
բռ նու թյան դեպ քում ինչ պե տք է ու կա րող են անել:

Փոր ձա գետ. Ար դյու նա վե տու թյան առու մով առա ջին ցու ցի չն իրա
զեկ վա ծու թյունն է: Մաս նա գե տը պե տք է իմա նա, որ եթե դեպք կա, 
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կա րո ղա նա ճի շտ ճա նա չել, տե ղում պե տք է կա րո ղա նա հաս կա նալ, 
որ դա թրա ֆի քինգ է կամ հար կա դիր աշ խա տանք: Առա ջին քայ լը դեպ
քը ճա նա չե լու և գնա հա տե լու կա րո ղու թյունն է: Հաս տա տու թյուն նե րի 
անձնա կազ մը դեռ չու նի ճա նաչ ման հա մար ան հրա ժե շտ գի տե լիք ներ, 
քա նի որ վե րա պատ րաս տում ներն ավե լի շատ եղել են մաս նա գի տա կան 
առու մո վ՝ սո ցիա լա կան աշ խա տանք՝ սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի հա մար, 
հո գե բա նու թյուն՝ հո գե բա նի հա մար, և այլն: 

Ե րե խա նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նը երե խայի  
թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման մա սին 

Ը ստ հար ցա զրույց նե րի ար դյունք նե րի, երե խա նե րը հաս տա տու թյան 
սահ ման նե րում իրենց իրա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը գրե թե ան հնա րին 
է ին հա մա րում՝ փաս տար կե լով դա ոչ միայն հաս տա տու թյու նում տի րող 
ազատ և վս տա հե լի (ինչ պես իրենք է ին նշում՝ «ըն տա նե կան») մթ նո լոր-
տով, այլև իրենց իրա վունք նե րի լավ իմա ցու թյամբ և դրանք պա շտ պա նե-
լու պատ րաս տա կա մու թյամբ:

Թեև երե խա նե րը հիմ նա կա նում լսել է ին մար դու, մաս նա վո րա պես` 
երե խայի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման մա սին, սա կայն (ինչ պես 
և հաս տա տու թյան անձնա կազ մը) կցկ տուր տե ղե կատ վու թյուն ու նե ին 
դրանց վե րա բե րյալ: 

Գ րե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ 
երե խա նե րի հա մար պար բե րա բար վա րում են քննար կում ներ ու բա-
ցատ րա կան զրույց ներ նշված թե մա նե րով: Սա կայն դրանք չու նեն հա-
մա կա րգ ված ու կայուն բնույթ, սո վո րա բար իրա կա նաց վում են առան-
ձին մաս նա գետ նե րի (հո գե բան, սո ցիա լա կան աշ խա տող) ան հա տա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ: 

Ե րե խա նե րի գի տե լիք նե րի բո վան դա կու թյու նը մե ծա պես պայ մա նա-
վոր ված է հաս տա տու թյան անձնա կազ մի իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա-
կով և ար ժե քային կո ղմ նո րո շում նե րով: Այս առու մով հատ կան շա կան է 
հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րից մե կի հետևյալ տե սա կե տը.

Ման կա տան տնօ րեն. Մենք երե խա նե րին սո վո րեց նում ենք մտա ծել, 
որ եթե իրեն աշ խա տանք են առա ջար կում, նա հաս կա նա, այդ աշ խա
տան քի դի մաց նա լիար ժե ՞ք է վար ձա տր վում, թե՞ իրեն շա հա գոր ծում են: 

Հար ցա զրույ ցից կա տար ված վե րոն շյալ մեջ բե րու մը վկայում է 
այն մա սին, որ անձնա կա զմն էլ երե խայի աշ խա տան քի և հար կա դիր 



107

Փ
որ

ձն
ա

կա
ն 

հե
տ

ա
զո

տ
ու

թյ
ու

նաշ խա տան քի հաս կա ցու թյուն նե րը հա ճախ չա փա զանց նեղ է մեկ նա-
բա նում: Դրանք դիտ վում են հիմ նա կա նում պատ շաճ վար ձատ րու թյան 
ապա հով ման տե սան կյու նից, մինչ դեռ երե խայի աշ խա տան քին առնչ վող 
և բռ նու թյու նից զե րծ մնա լու այլ իրա վունք նե րը մնում են ան տես ված կամ 
բա վա րար չա փով չկարևոր ված: 

Հա րց ված երե խա նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րում նույն պես հա ճախ է 
հան դի պում աշ խա տան քի պատ շաճ վար ձատ րու թյան խնդի րը: Ե րե խա-
նե րի զգա լի մա սի հա մար հար կա դիր աշ խա տան քը զու գորդ վում է առանց 
վար ձատ րու թյան աշ խա տե լու հետ: Աշ խա տան քի բնույ թին, երե խայի ան-
վտան գու թյան, առող ջու թյան պահ պան ման, զար գաց ման, կր թու թյան և 
այլ պայ ման նե րին առնչ վող իրա վունք նե րին երե խա նե րը պա կաս ու շադ-
րու թյուն են դարձ նում:  

Փոր ձա գետ. Ես մի շտ կո ղմ նա կից եմ եղել ցան կա ցած իրա զեկ ման. 
գնալ հա տուկ տի պի դպ րոց ներ, իրա կա նաց նել իրա զեկ ման աշ խա
տանք ներ, դա սըն թաց ներ, խա ղեր, ֆիլ մե րի ցու ցադ րում: Բայց դա պե տք 
է անել ոչ միայն երե խա նե րի, այլ՝ վար չա կազ մի հետ (ն րանց հետ այլ 
ուղղ վա ծու թյան): Պե տք է նրանց ցույց տալ պա տաս խա նատ վու թյան խս
տու թյու նը, պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյու նը, որ պես զի 
նրանք գի տակ ցեն, թե մեր երկ րում ինչ քա ղա քա կա նու թյուն է տար վում 
այս հան ցա տե սա կի առու մով: 

Ե րե խա նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նից պա կաս կարևոր չէ այդ գի տե լիք-
նե րը գոր ծադ րե լու հմ տու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի առ կայու թյու նը: Հա-
ճախ հաս տա տու թյու նում գտն վող երե խա նե րի գի տե լիք նե րը գե րա զան-
ցում են իրենց հա սա կա կից նե րի իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կը, սա-
կայն չկան այդ գի տե լիք նե րի իրաց ման ան հրա ժե շտ պայ ման ներ: 

Փոր ձա գետ. Այլ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում պա րզ վեց, որ 
թեև ՀԿնե րի ու այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան շնոր հիվ 
հաս տա տու թյուն նե րի սա նե րի մի ջա վայ րում թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ
ման երևույթ նե րի մա սին իրա զեկ վա ծու թյունն ավե լի բարձր է, քան սո վո
րա կան հան րա կր թա կան դպ րոց նե րի աշա կե րտ նե րի շր ջա նում, սա կայն 
ինք նա պա շտ պա նա կան մե խա նի զմ նե րի զար գաց վա ծու թյան մա կար դա
կը 32%ով ավե լի ցա ծր է, ռիս կային իրա վի ճակ նե րում նրանք ավե լի խո
ցե լի են:

Փոր ձա գետ. Խն դի րը միայն գի տե լի քը չէ, քա նի որ երե խա նե րը շատ 
հա ճախ գի տեն իրենց իրա վունք նե րը, սա կայն կա ռե սուր սի պա կաս, 
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ծնո ղա վար ման հմ տու թյուն նե րի պա կաս, սահ մա նա փակ մո տե ցում՝  
երե խա նե րի նկատ մամբ: 

Գի տե լի քից  բա ցի, պե տք է ապա հո վել նաև ռե սուրս՝ այդ գի տե լիքն 
օգ տա գոր ծե լու հա մար:

Ո րոշ հաս տա տու թյուն նե րում երե խա նե րի կող մից «թ րա ֆի քինգ» հաս-
կա ցու թյան մեկ նա բա նու թյու նը բա վա կան ար հես տա կան բնույթ ու ներ: 
Ըստ երևույ թին, այդ երե խա նե րին կա́ մ նա խա պես հրա հան գա վո րել է ին 
հար ցե րին ո րո շա կի կեր պով պա տաս խա նե լու հա մար, կա́ մ երե խա նե րը 
մե խա նի կո րեն կրկ նում է ին ինչ-որ տե ղից լսած տե ղե կատ վու թյու նը: 

Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան սան, աղ ջիկ, հար ցա զրույ ցի իրա
կա նաց ման պա հի ն՝ 12 տա րե կան: 

Հար ցա զրու ցա վար. Իսկ եղե ՞լ է, որ գո րծ անես, որ պես զի օգ նես 
ըն տա նի քիդ: 

Ոչ, ինչ քան էլ ծա նր լի նի մեր դրու թյու նը, մա մաս չի թող նի, որ այս 
տա րի քիս աշ խա տեմ, փո քր եմ: Ո րով հե տև կա րող է թրա ֆի քին գի են
թարկ վեմ, շատ բա ներ կան, որ այս տա րի քում չի կա րե լի:

Հար ցա զրու ցա վար. Իսկ դու ուղ ղա կի տրա մա բա նո ՞ւմ ես, որ չի կա րե
լի, թե՞ քեզ ասել են: 

Ոչ, այս տեղ դպ րո ցում մեզ հետ խո սա ցել են: Այս տա րի քում դժ վար է, 
կա րող է մենք խաբ վենք, թրա ֆի քին գի զոհ դառ նանք: Դա մար դու շա հա
գոր ծում է, մար դուն կխա բեն:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ-
նե րը բազ մի ցս նշել են, որ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և 
այլ կա ռույց նե րը իրա զե կում են միայն երե խա նե րի իրա վունք նե րի, սա-
կայն ոչ պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

Ման կա տան տնօ րեն. Իրենք շատ լավ գի տեն իրենց իրա վունք նե
րը, ես իրենց ասում եմ՝ դուք Ձեր իրա վունք նե րը շատ լավ գի տեք, բայց 
եր բե մն մո ռա նում եք Ձեր պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին: …. մենք այն
քան շատ ենք խո սում իրենց իրա վունք նե րի մա սին, ու նաև կող քից են 
խո սում, որ իրենց մոտ դա ար դեն ու րիշ մի բան է ստաց վում, ան հար կի 
մե ծամ տու թյուն է առա ջա նում:

Հան կա րծ դաս տիա րա կը կամ ման կա վա րժն ասի, որ այս բա նը սխալ 
է, կա րող են պա տաս խա նել, թե դու ով ես, որ ինձ նկա տո ղու թյուն ես 
անում: Այ սինքն, այս ամեն ին չը պե տք է չա փի մեջ լի նի, երե խան պե տք 
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նէ իմա նա, որ բա ցի իրա վունք նե րից նա ու նի նաև պար տա կա նու թյուն ներ, 
ո րոնք պե տք է կա տա րի, այն պես չլի նի, որ ին քը ոչ մի պար տա վոր վա ծու
թյուն չու նի, այլ ու նի միայն իրա վունք ներ:

Ա ռա վել ծայ րա հեղ դրսևո րումնե րում այս երևույ թը հան գեց նում է 
հաս տա տու թյան անձնա կազ մի «ճնշվա ծու թյա նը», ին չի մա սին նշել են 
նաև փոր ձա գետ նե րը: Ըստ վեր ջին նե րիս, իրա վունք նե րի վե րա բե րյալ 
գի տե լիք նե րը երե խա նե րը եր բե մն օգ տա գոր ծում են՝ անձնա կազ մի վրա 
ճն շում գոր ծադ րե լու, նրանց սպառ նա լու կամ մա նի պու լաց նե լու նպա տա-
կով:  

Հո գե բան, հա տուկ դպ րոց. Ինձ թվում է, որ հի մա ավե լի շատ ճնշված 
կո ղմն աշ խա տող ներն են, քա նի որ երե խա նե րը խո սում են իրենց իրա
վունք նե րի մա սին, բայց մո ռա ցել են պար տա կա նու թյուն նե րի մա սին: 

Հո գե բան, խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն. Իրենց 
մոտ այն մո տե ցումն է ձևա վոր վում, որ ես ձեզ կա րող եմ մատ նե րի վրա 
խա ղաց նել, որ մե ծա հա սա կն իրե նից կախ ված է: Սենց բան անեք, կա
սեմ, որ ինձ խփե ցիք: Որ պես մաս նա գե տ՝ ես կար ծում եմ, որ նման ծայ
րա հեղ մո տե ցու մը վնա սում է երե խային ու հե տա գայում ավե լի է սր վե լու:

Փոր ձա գետ. Մեզ շատ հա ճախ են ասում, որ եթե դաս տիա րա կը կամ 
դա սա տուն ան գամ ուղ ղա կի բար կա նում է երե խայի վրա, երե խա ներն 
ասում են՝ կբո ղո քենք մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նին: Իհար կե, 
իրենց նշած դեպ քե րի մեծ մա սում դա որևէ կապ չու նի մար դու իրա վունք
նե րի հետ, շատ հա ճախ դա էլ են որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծում:

Նույ նը ես հան դի պել եմ նաև հան րա կր թա կան դպ րոց նե րում, երբ 
խնդ րել են այն տեղ դա սըն թաց ներ ան ցկաց նել երե խա նե րի հա մար: 
Տնօրե նն ու դա սա տուն կո ղքս նս տած ական ջիս տակ հու շում են՝ միայն 
իրա վունք նե րի մա սին մի՛ ասեք, ասե ՛ք նաև պար տա կա նու թյուն նե րի մա
սին: Բայց թե ո՞րն է երե խայի պար տա կա նու թյու նը,  չես հաս կա նում: 
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Ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման 

հիմնա խնդիր նե րը 

Թ րա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման, մաս նա վո րա պես՝ 
հարկա դիր աշ խա տան քի տե սան կյու նից երե խա նե րի 

խոցելիու թյու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը
Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներն ու փոր ձա գետ նե րը նշել 

են մի շա րք գոր ծոն ներ, ո րոնք պայ մա նա վո րում են երե խա նե րի թրա-
ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման տե սան կյու նից հաս տա տու թյան սա նե րի 
խո ցե լիու թյու նը: Դրան ցից առա ջի նը՝ ինք նին հաս տա տու թյան շա հա-
ռու լի նե լու հան գա մանքն է և դրան հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան 
կար գա վի ճա կը: Տա րած ված է այն ըն կա լու մը, որ այս երե խա նե րը 
բա վա րար պա շտ պան ված չեն: Խո ցե լիու թյան է հան գեց նում հաս տա-
տու թյան շա հա ռու լի նե լու կար գա վի ճա կը՝ ան կախ այն կրող ան ձի այլ 
բնու թա գրիչ նե րից: 

Ման կա տան տնօ րեն. Այն, որ իրենք ման կա տա նն են, ար դեն իսկ 
իրենց դարձ նում է խո ցե լի, հա սա րա կու թյան աչ քում իրենք այլ են, իրենց 
կա րե լի է շա հա գոր ծել: Բայց վեր ջին մոտ հինգ տա րի նե րին այդ մտայ
նու թյու նը, ինձ թվում է, ար դեն չկա: Երբ ու շադ րու թյուն սկսեց դարձ վել 
ման կատ նե րի ու հաս տա տու թյուն նե րի վրա, հա սա րա կու թյունն էլ հաս
կա ցավ, որ ման կա տան երե խա նե րի հետ կա տակ անել չի կա րե լի:  Կախ
ված է նաև հաս տա տու թյան ղե կա վա րից: Կո նկ րետ մեր օ րի նա կով, դր սի 
երե խա նե րը մեր երե խա նե րի հետ, աղ ջիկ նե րի հետ շատ զգույշ են: Ամեն 
դեպ քում, երե խայից էլ շատ բան է կախ ված:

Ա ռա վել տա րած ված գոր ծոն նե րի շար քում մատ նա նշվել է նաև երե-
խայի ըն տա նիքն ու սո ցիա լա կան մի ջա վայ րը: Հատ կա պես կարևոր վել 
են ծնո ղա վար ման հմ տու թյու ննե րը, երե խայի լա վա գույն շա հը գի տակ-
ցե լու շա հա գրգռ վա ծու թյունն ու կա րո ղու թյու նը, ծնող նե րի կր թա կան մա-
կար դա կն ու երե խայի հետ հու զա կան կապ վա ծու թյու նը, ծնող նե րի շեղ-
վող վար քի առ կայու թյու նը:  

Բա վա կան տա րած ված են պա տաս խան ներն ըն տա նի քի սո ցիալ-
տնտե սա կան կա ցու թյան և դրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան վե րա բե-
րյալ: Անձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ ներն ու փոր ձա գետ նե րը նշել են, որ 
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նկյան քի դժ վա րին իրա վի ճա կում հայտն ված երե խա նե րը ստիպ ված են լի-
նում փո քր տա րի քից աշ խա տե լ՝ ըն տա նի քի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: 

Տա րած ված պա տաս խան նե րի շար քում է եղել նաև երե խայի՝ մտա վոր 
զար գաց ման խնդիր ներ ու նե նա լու հան գա ման քը: Այս գոր ծո նը հատ կա-
պես ռիս կային է երե խա նե րի՝ իրենց իրա վունք նե րի ոտ նա հար ման փաս-
տը գի տակ ցե լու կա րո ղու թյան տե սան կյու նից: 

Փոր ձա գետ. Շատ ռիս կային են այն բո լոր հաս տա տու թյուն նե րը, որ
տեղ կան մտա վոր զար գաց ման խնդիր ներ ու նե ցող երե խա ներ: Խն դիր 
է, քա նի որ գնա լով հաս տա տու թյուն՝ չես կա րող բա ցա հայ տել դեպ քը, 
քա նի որ այդ երե խա նե րը շատ հա ճախ չեն էլ գի տակ ցում իրենց հետ 
կա տար վա ծը:

Հի շում եմ մի դեպք, երբ մեր գրա սե նյա կը հար ցում էր իրա կա նաց նում 
ու հար ցա շարն ավար տե լուց հե տո երե խա նե րից մե կը նայեց ու ասաց՝ 
գի տեք, մենք բա կը չենք ավ լում ու Ար մի նե ին էլ չեն ծե ծում: Իրեն երևի 
հա տուկ զգու շաց րել է ին, որ այ սինչ բա նե րը չա սեք, ու ինքն ան համ բեր 
սպա սում էր այդ հար ցե րին: Իսկ չս տա նա լով այդ հար ցը՝ իր նա խա ձեռ
նու թյամբ կա տա րեց «իր պար տա կա նու թյու նը»՝ չհայտ նեց այդ դեպ քե րի 
մա սին: 

Փոր ձա գետ. Ե րե խա նե րին առա ջին հեր թին ամե նա խո ցե լին է դարձ
նում մտա վոր հե տամ նա ցու թյու նը: Ե թե այլ պա րա գա նե րում անձն ավե լի 
գի տա կից է ու հաս կա նում է, թե ինչ է իր հետ կա տար վում և ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում կա րող է հայտ նել այդ մա սին թե կուզ իր ծնող նե րին, 
հա րա զատ նե րին, ապա մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող երե խա նե րի պա
րա գայում խնդի րը մի քիչ բար դա նում է: Իրենք չեն գի տակ ցում իրենց 
հետ կա տար վա ծը: 

Հաշ վի առ նե լով ըն տա նիք նե րի խո ցե լի վի ճա կը՝ անձնա կազ մի ան-
դամ նե րը հն չեց րել են կար ծիք ներ այն մա սին, որ հաս տա տու թյու նում 
երե խա նե րը շատ ավե լի պա շտ պան ված են: Նկա տի է առն վում ինչ պես 
սո ցիա լա կան պա շտ պա նու թյու նը, այն պես էլ՝ ֆի զի կա կան և հո գե բա նա-
կան ան վտան գու թյու նը:

Մե թո դի ստ, ման կա տուն. Ես Ձեզ մե նակ մի հա մե մա տու թյուն 
ասեմ. հի մա մեր հաս տա տու թյունն իր ջե ռուց մամբ, սան հան գույց նե րով, 
սե նյակ նե րով, ճա շա րա նով շատ ավե լի բարձր է, քան մեր քա ղա քի ըն
տա նիք նե րի պայ ման նե րը, որ տեղ չկան ջե ռուց ման ան գամ է լե մեն տար 
պայ ման ներ:
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Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Մեր ման կա տան երե խա
նե րը այս տեղ են գտն վում, ար դեն իսկ պա շտ պան ված են, թե կուզ նրա
նով, որ այս տեղ կա մաս նա գի տա կան թիմ, ապա հով մի ջա վայր:

Փոր ձա գետ. Ե թե ռիս կե րը (ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո
րծ ման) գնա հա տենք՝ հաս տա տու թյուն, թե՞ ըն տա նիք, երևի ավե լի շատ 
հակ ված եմ ըն տա նի քի մեջ տես նել:

Մյուս կող մից, հաս տա տու թյան կող մից տրա մա դր վող խնամ քը հան-
գեց նում է երե խա նե րի ինք նու րույ նու թյան պա կա սի, կյան քի հմ տու թյուն-
նե րի նվազ մա կար դա կի: 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Կար ծում եմ, որ հաս տա
տու թյան պայ ման նե րը բա վա րար են ու ան գամ ավել. գե րխ նամ քի է 
վե րած վում:   

Դաս տիա րակ, հա տուկ դպ րոց. Մենք իրենց այն քան գե րխ նա մք 
ենք տվել, որ եթե մա տը քե րծ վում է, գնում են բուժ կետ:

Բա վա կան հատ կան շա կան է հաս տա տու թյուն նե րի սա նե րի՝ իրենց 
կար գա վի ճա կի ըն կա լումն ու մեկ նա բա նու թյու նը: Ստո րև բեր ված հատ-
վա ծում և մի շա րք այլ հար ցա զրույց նե րում հա ճախ հան դի պում է այն միտ-
քը, որ «ի րենք բո լո րը նման են, նույնն են, չեն տար բեր վում մի մյան ցից»:

Հա տուկ դպ րո ցի սան, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման պա
հի ն՝ 14 տա րե կան:

Հար ցա զրու ցա վար. Տղա նե րի մեջ լի նո ՞ւմ  է, որ մե կը մյու սին մի բան 
ասի:

Հա րց վող. Մեր խմբում տենց բան չկա, ո րով հե տև մենք կո մպ լե կտ3 
ենք է լի, մե կը մե կից չի առա նձ նա նում, հա վա սար ենք:

Փոր ձա գետ նե րը հա կա ռակ տե սա կե տն են հն չեց րե լ՝ հաս տա տու-
թյու նում գտն վող երե խա նե րի պա շտ պան վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Ռիս-
կի գոր ծոն է հա մար վել հաս տա տու թյան անձնա կազ մից և ղե կա վար-
նե րից երե խա նե րի կախ վա ծու թյան բարձր աս տի ճա նը, ինչ պես նաև՝ 

3 Մեջբերվող հատվածում հարցվողը կիրառում է «կոմպլեկտ» հասկացությունը՝ 
ցույց տալու համար հաստատության սաների նմանությունը, մեկը մյուսից 
չտարբերվելը: Կարծում ենք, այս բնորոշումներն անհանգստացնող են, քանի որ 
արտացոլում են հաստատությունում գտնվող երեխաների՝ անհատականության 
ընկալման ու դրսևորման բարդությունները:
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նհաս տա տու թյան բնույթն ու երե խայի կյան քի բո լոր աս պե կտ նե րի մեկ-
տե ղու մը մեկ վայ րում: Հաս տա տու թյան շր ջա նակ նե րում երե խայի պա շտ-
պան վա ծու թյան դրա կան գոր ծո նի հետ մեկ տեղ, նշվել են ո րոշ ռիս կեր: 

Փոր ձա գետ. Իրենք ամ բող ջու թյամբ իրենց կեն ցա ղն ան ցկաց նե լով 
այդ հա տուկ տի պի հաս տա տու թյուն նե րում՝ լի ո վին կախ ված են վար
չա կազ մից: Դա նրանց առա վել խո ցե լի է դարձ նում, ո րով հե տև նրանք 
սե փա կան կա մքն ար տա հայ տե լու պա րա գայում գի տակ ցում են, թե ինչ 
հետևանք ներ դա կա րող է ու նե նալ. և՛ նյու թա կան առու մով են կախ ված, 
և՛ ֆի նան սա կան, սնն դային, ամեն առու մով: Եվ գի տեն, որ մի փո քր ոչ 
պատ շաճ վե րա բեր մունք, բո լոր հնա րա վոր լծակ նե րը կօգ տա գո րծ վեն 
այդ երե խայի դեմ: Դրա հա մար երե խա նե րը մի քա նի ան գամ ավե լի խո
ցե լի են և ո րոշ բա ներ շատ ավե լի դժ վար կար տա հայ տեն, կա սեն: Դրա
նով է պայ մա նա վոր ված նրանց՝ խո ցե լի լի նե լը:

Ծ նող ներ չու նեն շատ դեպ քե րում կամ միա կող մա նի ծնո ղա զուրկ են, 
կամ ու նեն հա կա սո ցիա լա կան վար քա գիծ դրսևո րող ծնող ներ: Բայց գլո
բալ խնդի րը նրանց ամ բող ջա կան կախ վա ծու թյունն է այդ հաս տա տու
թյուն նե րից ու վար չա կազ մից, և դրան զու գա հեռ, չկա պար բե րա կան ար
տա քին վե րա հսկո ղու թյուն: 

Փոր ձա գետ. Խնամ քի հաս տա տու թյան շա հա ռու հան դի սա նա լու 
հան գա ման քը մի կող մից կան խում է խնդիր նե րը՝ ապա հո վե լով մի նի մալ 
բա րե կե ցիկ պայ ման ներ, սա կայն մյուս կող մից՝ վե րար տադ րում է մի վի
ճակ, երբ երե խան դառ նում է շատ խո ցե լի, քա նի որ ին քը գտն վում է 
հաս տա տու թյու նում, ո րը փակ է ու կա րող է ամեն ինչ կո ծկ վել: Ե րե խան 
գտն վում է խմբային կյան քի պայ ման նե րում ու կախ ված է հաս տա տու
թյան աշ խա տա կից նե րից: Իսկ հաս տա տու թյան նախ կին սա նն ու նի հա
սա րա կու թյան մեջ սո ցիա լա կա նաց ման/ին տե գր ման լուրջ խնդիր ներ:  

Փոր ձա գետ. Քա նի որ սա նե րի հա մար ար տա քին աշ խար հի հետ 
շփու մը հիմ նա կա նում սահ մա նա փակ վում է հաս տա տու թյան աշ խա
տա կից նե րի հետ շփու մով կամ հա ղոր դա կց վե լով, երե խա նե րի հա մար 
ճշմար տու թյու նը գա լիս է այդ մարդ կանց բե րա նով. շատ հա ճախ մտա
ծում են, որ վե րա բեր մունքն իրենց նկատ մամբ ար դար է՝ պա տիժ նե րը, 
հա ցից զր կե լը:

Փոր ձա գետ. Չեմ կար ծում, որ հաս տա տու թյան շա հա ռու լի նե լու 
հան գա ման քը կան խում է ռիս կե րը, ո րով հե տև ան գամ ման կա տան երե
խա նե րը կա րող են լի նել թրա ֆի քին գի զոհ, նույ նի սկ որ դե գր ման դեպ
քում, եթե դուրս են գա լիս, չկա վե րա հսկո ղու թյուն, ու երե խան կա րող է 
թրա ֆի քին գի զոհ դառ նալ: Բնա կա նա բար, այն պես չէ, որ երե խան իր 
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կեն սա բա նա կան ըն տա նի քում մի շտ պա շտ պան ված է: Կան շատ դեպ
քեր, որ երե խային ավե լի լավ է ու ղար կել որևէ հաս տա տու թյուն, թե կուզ 
ժա մա նա կա վոր: Բայց թե որն է առա վել, մի քիչ դժ վա րա նում եմ ասել, 
քա նի որ 2ի հնա րա վո րու թյունն էլ հա վա սար կա:

Հե տա քր քիր տե սա կետ է հն չել Երևա նի և մար զե րի հաս տա տու թյուն-
նե րի շա հա ռու նե րի իրա զեկ վա ծու թյան հա մե մա տու թյան առու մով: Ըստ 
դրա (այդ տե սա կե տի) Երևա նի հաս տա տու թյուն նե րի երե խա նե րը պա-
կաս չա փով են իրա զեկ ված թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման, մաս նա վո-
րա պես՝ հար կա դիր աշ խա տան քի թե մա նե րի, դրանց առն չու թյամբ իրենց 
իրա վունք նե րի շուրջ, քան մար զե րի հաս տա տու թյու ննե րի երե խա նե րը: 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, հա տուկ դպ րոց. Բայց կար ծել, որ միայն 
աղ քա տու թյու նը կտա նի թրա ֆի քին գի, ըստ իս, շատ կա րծ րա տի պային 
կլի նի, ո րով հե տև այ սօր շա տե րը հենց այս շեր տե րի վրա են աշ խա տում, 
իրենց մոտ իրա զե կումն ապա հով վում է: Երբ ես աշ խա տում է ի Վա նա ձո
րի և Երևա նի երե խա նե րի հետ, զգում է ի, որ Երևա նի երե խա ներն ավե լի 
քիչ են իրա զեկ ված, ո րով հե տև շեշ տը մի շտ դր վել է շր ջան նե րի վրա, դո
նոր նե րը սո վո րա բար մի շտ շր ջան ներ են գնում, Երևա նը բաց է մնում:

Փոր ձա գետ նե րը, խո ցե լի խմբե րի շար քում, ի թի վս հաս տա տու թյուն-
նե րի սա նե րի, առա նձ նաց րել են գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնակ վող 
երե խա նե րին, ով քեր ներ գրավ վում են ոչ միայն տնայ նա գոր ծա կան, 
այլև՝ տա րա տե սակ ծա նր աշ խա տանք նե րում: Ըստ փոր ձա գետ նե րի, 
անաս նա պա հու թյան և հատ կա պես հո ղա գոր ծու թյան մեջ ներ գրավ ված 
երե խա նե րի առող ջու թյա նը սպառ նա ցող բազ մա թիվ ռիս կեր կան: Աշ-
խա տո ղի (ե րե խայի) ան վտան գու թյան և առող ջու թյան, աշ խա տա ժա-
մա նա կի և հանգստի ռե ժի մի, ինչ պես նաև՝ երե խա նե րի աշ խա տան քին 
վե րա բե րող այլ պա հա նջ նե րը, բնա կա նա բար, չեն պահ պան վում: Ընդ 
ո րում, փոր ձա գետ նե րի կող մից գյու ղաբ նակ երե խա նե րի սո ցիա լա կան 
խումբն առա վել ռիս կային է հա մար վել, քան հաս տա տու թյան շա հա ռու 
երե խա նե րը:  

Փոր ձա գետ. Մենք աչք ենք փա կում այդ երևույ թի վրա (գյու ղաբ
նակ երե խա նե րի աշ խա տան քի), բայց այն տեղ, իմ պատ կե րաց մամբ, 
մենք ու նե նում ենք երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի է լե մե նտ ներ: 
Խո ցե լի խմբե րը դրանք են: Մենք պե տք է ու շադ րու թյուն դարձ նենք 
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նգյու ղա կան հա մայնք նե րում աշ խա տան քի մեջ երե խա նե րի ներ գրավ ման 
իրա վա չա փու թյա նը: 

Փոր ձա գետ. Շատ խնդ րա հա րույց են գյու ղա կան ըն տա նիք նե րը, 
ո րոնք ապ րում են տն տե սա պես շատ ծա նր պայ ման նե րում և որ տեղ եր
կա րա տև բա ցա կայում է ծնող նե րից մե կը: Դա հիմ նա կա նում տա րած ված 
է գյու ղա կան վայ րե րում, որ տեղ կեն ցա ղը կապ ված է ծա նր աշ խա տանք
նե րի հե տ՝ ձյուն մաք րե լը, ծա նր իրեր տե ղա փո խե լը, եր կա րա տև աշ խա
տանքն այ գի նե րում ու դաշ տե րում՝ տար վա բո լոր եղա նակ նե րին, և այլն: 
Գյու ղա կան դպ րոց նե րում ևս երե խա նե րի աշ խա տան քային շա հա գո րծ
ման ռիս կերն ավե լի շատ են: 

Այս պի սով, յու րա հա տուկ ռիս կի խումբ են կազ մում այն գյու ղաբ-
նակ երե խա նե րը, ով քեր միա ժա մա նակ որևէ հաս տա տու թյան շա հա-
ռու են: Նման երե խա նե րը, ամա ռային ար ձա կուրդ նե րի ըն թաց քում կամ 
հանգստյան օ րե րին, գտն վե լով ըն տա նի քի հսկո ղու թյան ներ քո, առա վել 
են թա կա են աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման ռիս կի:   

Կե նտ րո նի շա հա ռու, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման պա
հի ն՝ 10 տա րե կան: 

Վեց տա րե կա նից աշ խա տել եմ սա րում, կով եմ պա հել: Պա պաս սր տի 
հի վան դու թյուն ու ներ, չէր կա րո ղա նում մե նակ աշ խա տել, ես է ի աշ խա տում: 
Բայց մեկմեկ ինքն էլ էր գա լիս:

Կո վի հա տն ամի սը 3000 դրամ է, 100000 առ նում է ի: Փո ղն ինձ է ին տա
լիս, ես է ի հա վա քում փո ղե րը: 1000 դրա մն իմն է լի նում, դրա նով ինչ ու զում 
եմ, ինձ առ նում եմ: Մնա ցած փո ղը պա պային է ի տա լիս:

Դա է եղել իմ մշ տա կան գոր ծը, ու րիշ տեղ չեմ աշ խա տել: 
Ա մեն օր է իր աշ խա տո ՞ւմ: Այո: 
Ի սկ դպ րոց չէ ի ՞ր գնում: Քիչ է ի հա ճա խում, ես 6 տա րե կա նից գնա

ցել եմ աշ խա տե լու, 2րդ դա սա րա նում գե րա զան ցիկ եմ եղել, հե տո 3րդ 
դա սա րան որ եկա, էլ չէ ի կա րող սո վո րել: Հի մա էլ չեմ գնա ցել դպ րոց: 
Մայ րե նի ից լավ եմ, բայց մա թե մա տի կայից միայն գու մա րումհա նում 
գի տեմ: 

Վե րը նկա րա գր ված դեպ քը երե խայի վատ թա րա գույն աշ խա տան քի 
տար րեր է պա րու նա կում, քա նի որ երե խան աշ խա տանք է իրա կա նաց րել 
չնոր մա վոր ված պայ ման նե րում, եր րորդ ան ձի հա մա ր՝ լի նե լով 6 տա րե-
կան, զրկ ված լի նե լով իր կր թա կան իրա վուն քի իրա կա նա ցու մից: 



116

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

Վեր ջա պես, առան ձին ռիս կի խումբ են կազ մում ման կա տան շր ջա-
նա վա րտ նե րը, ով քեր ինչ պես բնա կու թյան վայր, այն պես էլ՝ աշ խա տանք 
գտ նե լու լուրջ խնդիր նե րի են բախ վում: 

Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշել է այն պի սի բա ցա սա կան երևույ թի մա-
սին, ինչ պի սին է ըն տա նի քի և հաս տա տու թյան մի ջև կայաց վող ոչ ֆոր-
մալ, «լուռ» հա մա ձայ նու թյու նը: Սո ցիա լա պես անա պա հով ըն տա նիք նե-
րը, չկա րո ղա նա լով հո գալ երե խա նե րի առաջ նա հե րթ կա րիք նե րը, աչք 
են փա կում հաս տա տու թյան սահ ման նե րում երե խա նե րի իրա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման խնդիր նե րի վրա:  

Փոր ձա գետ.Ե թե նրանց ըն տա նիք ներն ապա հով չեն, նրանք ժա մա
նա կի մեծ մա սն ան ցկաց նում են այդ հաս տա տու թյուն նե րում: Ու եր բե մն 
փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան պահ է լի նում (հաս տա տու թյան և ծնո ղի 
մի ջև). թող ին քը մնա այս տե ղ՝ այս, այս պայ ման նե րում: Այս տեղ ռիս կի 
գոր ծո նը բարձր է. ինչոր փոխ զիջ ման ու ներ քին հա մա ձայ նու թյան պահ 
է գա լիս ծնո ղի ու հաս տա տու թյան մի ջև, և այդ փոխ հա մա ձայ նու թյան 
պայ ման նե րից մե կն էլ կա րող է լի նել այդ հար կա դիր աշ խա տան քը: 

Ե րե խա նե րի աշ խա տան քը հաս տա տու թյան  
սահ ման նե րից դուրս

Դեպք 1. Ման կատ նե րից մե կում ան ցկաց ված հար ցա զրույց նե րի մի-
ջո ցով պա րզ վեց, որ տղա նե րից 2-ն ավ տոլ վաց ման կե տում ու սում նա կան 
փոր ձա շր ջան 4 են ան ցնում՝ որ պես մե քե նա ներ լվա ցող: Տղա նե րը 16 տա-
րե կան են, չու նեն աշ խա տան քային կամ այլ պայ մա նա գիր, աշ խա տում 
են ժա մը 9.00-ից մինչև 19.00-ն, ստա նում են աշ խա տա վարձ՝ կա տար ված 
աշ խա տան քի տո կոս նե րի հաշ վար կով:

Սա նե րի մեկ նա բա նու թյամբ, աշ խա տան քի ո րո նու մը նա խա ձեռ-
նել են իրենք, իսկ հաս տա տու թյան տնօ րե նը փոր ձել է վե րա հսկել, 
որ իրենց շա հե րը չոտ նա հար վեն: Տղա նե րը նշում է ին, որ այդ աշ-
խա տանքն իրենց հա մար ոչ միայն գու մար վաս տա կե լու, այլև հե տա-
գայում, հաս տա տու թյու նից դուրս գա լուց հե տո,աշ խա տանք ու նե նա լու 
հնա րա վո րու թյուն է: 

Ավ տոլ վաց ման կե տում ան ցկաց վող փոր ձա շր ջա նի հետ կապ ված 
ռիս կերն ար դիա կան է ին այն առու մով, որ աշ խա տան քի իրա կա նաց ման 

4 Սա երեխաների բնորոշումն է: Իրականում, 18 տարին չլրացած անձանց համար 
փորձաշրջան նշանակելն արգելված է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով: 
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նպայ ման նե րը լրա ցու ցիչ հե տա զոտ ման և  բա վա րար վե րա հսկման կա-
րիք ու նեն: 

Աշ խա տող տղա նե րից մե կը ո րոշ տե ղե կու թյուն ներ է ներ կայաց րել 
այս դեպ քի առն չու թյամբ: 

Ման կա տան սան, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման պա հի ն՝ 
17 տա րե կան, նկա րա գր վող աշ խա տան քի կա տար ման պա հի ն՝ 
17 տա րե կան (ըստ ման կա տան անձնա կազ մի, ու նի մտա վոր 
խնդիր ներ):

Սո վո րում եմ մոյ կայում, ար դեն մի ամիս գնում եմ, նոյեմ բե րի 21ից 
(ն կա տի ու նի 2014թ. նոյեմ բե րի 21ից): Մինչ այդ սո վո րել եմ քո լե ջում, բայց 
բա ցա կայու թյուն նե րի պատ ճա ռով դուրս մնա ցի, փախ նում է ի դա սե րից: 

Մոյ կան էլ ես եմ զան գել, ճշ տել ու գնա ցել: Հե տո ասա ցի ման կա տան 
տնօ րե նին: 

Պայ մա նա գիր չու նեմ, փող չեմ տա լիս սո վո րե լու հա մար, ամեն մե քե
նա լվա նա լու գու մա րի կե սը տա լիս են ինձ: Հի մա ուղ ղա կի սո վո րում եմ, 
որ հե տո աշ խա տեմ: 

Ա ռա վո տյան 8.309.00ին գնում եմ, երե կոյան 19.0020.00ին գա լիս 
եմ: Հանգստա նում եմ, երբ մե քե նա ներ չկան: Ե թե անը նդ հատ մե քե նա
ներ են գա լիս, չեմ հանգստա նում, բայց չեմ էլ հոգ նում: 

Ջու րը սա ռն է, բայց շու տով կտա քաց նեն: 
Նախ կի նում շի նա րա րու թյու նում աշ խա տել եմ, գա րաժ եմ սար քել, մի 

23 օր գնա ցել եմ, դաս տիա րա կին եմ ասել: Մի 23 ժա մով է ի գնում, այդ 
ժա մա նակ 1416 տա րե կան է ի:

Ինչ պես տես նում ենք, աշ խա տան քի այս հա կի րճ նկա րա գրու թյան մեջ 
ան գամ երե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի և շա հա գո րծ ման 
տար րեր են նկատ վում. 

 9 Ե րե խան եղել է ներ գրավ ված այն պի սի աշ խա տան քում, որն իր բնույ-
թով վնա սա կար է նրա առող ջու թյա նը: Աշ խա տո ղի ան վտան գու թյան 
ապա հով ման և առող ջու թյան պահ պան ման (պատ շաճ, ան վտանգ և 
առող ջու թյան հա մար ան վնաս) պայ ման ներն ապա հով ված չեն: Օ րի-
նակ, մե քե նա նե րի լվաց ման հա մար օգ տա գո րծ վող ջու րը սա ռն է, ին-
չը կա րող է վտանգ ներ կայաց նել առող ջու թյան հա մար: 

 9 Աշ խա տա ժա մա նա կի, աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան և հանգստի 
ռե ժի մը հստակ կար գա վոր ված չէ: Աշ խա տան քը կա րող է անը նդ-
մեջ շա րու նակ վել այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ հա ճա խորդ ներ 
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կան: Աշ խա տան քային ժա մե րը բա վա կան եր կար են՝ օ րա կան 10-12 
ժամ, մինչ դեռ ՀՀ օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն, տա սն վե ցից մինչև 
տաս նութ տա րե կան նե րի հա մար սահ ման վում է  աշ խա տա ժա մա-
նա կի կր ճատ տևո ղու թյուն՝ շա բա թա կան 36 ժամ: Բա ցի այդ, մինչև 
տաս նութ տա րե կան աշ խա տող նե րին, ո րոնց աշ խա տա ժա մա նա կի 
տևո ղու թյու նը գե րա զան ցում է 4 ժա մը, աշ խա տա ժա մա նա կի ըն-
թաց քում պե տք է տր վի հանգստի հա մար լրա ցու ցիչ ընդ մի ջում` 
նվա զա գույ նը 30 րո պե:

 9 Չ կա աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի ջև աշ խա տան քային հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րող պայ մա նա գիր կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման 
մա սին հրա ման: 

Վե րոն շյալ դեպ քի մա սին պատ մել են տվյալ հաս տա տու թյան այլ 
շա հա ռու ներ ևս: Նրան ցից մե կը նշել է, որ ավ տոլ վաց ման կե տում աշ-
խա տող տղան ձեռ քի վնաս վա ծք է ստա ցե լ5: Ընդ ո րում, ըստ հա րց վո ղի, 
ման կա տան տնօ րե նն է այդ տղային տե ղա վո րել աշ խա տան քի: 

Դեպք 2. Ման կա տան սան, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման 
պա հի ն՝ 12 տա րե կան:

Ե ղել են մար դիկ (ն կա տի ու նի երե խա ներ), ով քեր մոյ կայում են աշ
խա տել: Օ րի նակ, Ս.ն (16 տա րե կան), մի եր կու օր գնաց, հե տո տնօ րե նն 
ասաց, որ հար կայի նն է գա լու, կտես նեն, որ ան չա փա հաս է աշ խա տում: 
Տնօ րե նն է իրեն տե ղա վո րել, քա նի որ բա ցա կայու թյուն նե րի հա մար դա
սե րից հա նել են: Հե տո էլ ձեռ քը ճղ վել է, էլ չի գնա ցել: Փող ստա ցել է, 
բայց ինչ քան, չգի տեմ: Ս.ից բա ցի, Ի.ն էլ է աշ խա տել: Մի 45 շա բաթ:

Մեկ այլ ման կա տա նն ան ցկաց ված հար ցա զրույց նե րի ար դյունք նե-
րով, եթե ամա ռային ար ձա կուր դի ըն թաց քում երե խա ներն աշ խա տե լու 
ցան կու թյուն են ու նե նում, հաս տա տու թյան տնօ րե նն ան պայ ման ճշ տում 
է, թե որ քա նով են այդ աշ խա տան քի պայ ման նե րը և մի ջա վայրն ան-
վտանգ երե խայի հա մար, ո րից հե տո միայն նրանք հնա րա վո րու թյուն են 
ու նե նում իրա կա նաց նել այդ աշ խա տան քը: 

Դեպք 3. Տվյալ հաս տա տու թյան շա հա ռու եր կու տղա նե րը՝ 15 և 17 
տա րե կան, օ րա կան 2-3  ժամ աշ խա տել են ավ տոլ վաց ման կե տում և կա-
հույ քի գոր ծա րա նում: 

5 Հետազոտության ընթացքում հնարավոր չեղավ պարզել վնասվածքի՝ աշխատանքի 
ընթացքում ստանալու փաստը:
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նԵր կու աղ ջիկ, ում 18 տա րին ար դեն լրա ցել էր, աշ խա տում է ին հաս-
տա տու թյան խո հա նո ցում: Ըստ տնօ րե նի, եր կուսն էլ ու նե ին աշ խա տան-
քային պայ մա նա գրեր: 

Դեպք 4. Տաս նու թա մյա մի աղ ջիկ աշ խա տում էր մո տա կա գյու ղի 
սր ճա րա նում՝ միա ժա մա նակ փոր ձա շր ջան ան ցնե լով (կր կին առանց 
պայ մա նա գրի):

Հա ջորդ մեջ բե րու մից պա րզ է դառ նում, որ ան չա փա հաս աղ ջի կը 
հան րային սնն դի օբյեկ տում աշ խա տել է առանց պայ մա նա գրի, հա ճա խ՝ 
լրա ցու ցիչ աշ խա տա ժա մա նա կով (12 ժամ և ավե լի): Ստա ցած աշ խա-
տա վար ձի զգա լի մա սը ստիպ ված է եղել տալ ծնո ղին, հա կա ռակ պա-
րա գայում՝ ըն տա նի քի ան դամ ներն այն վե րց նում է ին ստի պո ղա բար: 

Դեպք 5. Խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյան շա հա ռու, 
աղ ջիկ, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման պա հի ն՝ 15 տա րե կան, նկա րա գր-
վող աշ խա տան քի կա տար ման պա հի ն՝ 14-15 տա րե կան: 

Ան ցած տա րի ամ ռա նն աշ խա տել եմ արա գ սնն դի կե տե րից մե կում, 
սրա հի պա տաս խա նա տուն է ի: Այդ ժա մա նակ ես ամուս նա ցած եմ եղել, 
ինձ ամուս նաց րել է ին: Մտա աշ խա տան քի, որ ցր վեմ, մո ռա նամ ամեն 
ինչ, ո րով հե տև բա ժա նել տվե ցին: Այդ ամե նից դուրս գա լու հա մար ես 
ո րո շե ցի աշ խա տել, ու զում է ի աշ խա տել, փող հա վա քել, որ ես ին ձա նով 
սո վո րեմ, ո րով հե տև ո՛չ նոր մալ կր թու թյուն եմ ստա ցել, ո՛չ էլ թո ղել են, որ 
ինչոր տեղ սո վո րեմ: 

Հար ցա զրու ցա վար. Իսկ պայ մա նա գիր ու նե ի ՞ր: 
Ոչ, անձնա գիր է ին ու զում, տե սան, որ չու նեմ: Ձգձգ վում էր այդ հար

ցը (անձ նա գրի ստաց ման), աշ խա տան քից դուրս եկա, ո րով հե տև, եթե ես 
դուրս չգայի, իրենք է ին հա նե լու:

Հար ցա զրու ցա վար. Ինչ քա ՞ն ժա մա նակ աշ խա տե ցիր:
Մի ամիս: 
Ի սկ աշ խա տա վարձն ինչ քա ՞ն էր: Սուտ կա ն՝ առա վո տից մինչև գի

շեր, մինչև ժա մը 12ը/1ը, 6.000 դրամ: Իսկ եթե օ րը կիս վում էր, օ րի նակ, 
ժա մը 5ից՝ 12ը՝ 3.000 դրամ:  Ես աշ խա տում է ի սուտ կա վե րց նել, որ գո
նե փո ղը երևար: 

Ի սկ փո ղն ի՞նչ է իր անում: Մա մային է ի տա լիս, ո րով հե տև չտայի էլ, 
մտնում էր պայու սա կս՝ վե րց նում: Ես էլ, որ պես զի թույլ չտամ, որ պայու
սա կս մտնեն ու մի հատ էլ խառ նեն, տա լիս է ի: 
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Ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու աղ ջիկ նե րի հետ իրա կա նաց ված 
ֆո կուս խմբի մաս նա կից նե րը պատ մել են ման կա տա նն ան ցկաց րած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում իրենց կող մից իրա կա նաց ված տար բեր աշ խա-
տանք նե րի մա սին:

Դեպք 6. Հա րց վող նե րից մե կը6 նշել է, որ ման կա տան տնօ րե նի 
փռում աշ խա տել է գի շե րային հեր թա փո խով: Թեև հա րց վո ղն այն պրակ
տի կա էր հա մա րում («Ա վե լի ճի շտ կլի նի ասել, որ գնա ցել եմ պրակ տի
կայի, որ սո վո րեմ, որ հե տա գայում ման կատ նից դուրս գամ, ապ րուս տի 
մի ջոց ու նե նամ»), սա կայն, ըստ իր նկա րա գրու թյան, փաս տա ցի աշ խա
տանք է կա տա րել. «Ե րե կոյան ժա մը 6ից առա վո տյան մինչև ժա մը 10ն 
է ի աշ խա տում7: Ստա նում է ի օ րա կան 2000 – 2500 դրամ»:

Դեպք 7. Նույն ման կա տան մեկ այլ նախ կին շա հա ռու նշել է, որ բեր-
քա հա վա քի է մաս նակ ցե լ՝ տնօ րե նի այ գում: Հա րց վո ղը չի ման րա մաս նե լ՝ 
արդյոք տնօ րե նի այ գուց հա վաք ված բե րքն օգ տա գո րծ վել է ման կա տան 
կա րիք նե րի հա մար, թե՝ ոչ:  

Ֆո կուս խմբի մաս նա կից նե րը նշե ցին նաև այն մտա հո գիչ երևույ թի 
մա սին, որ ման կա տան նախ կին սա նե րին դժ վա րու թյամբ են ըն դու նում 
աշ խա տան քի:   

 9 Ա նձ նա գրի մեջ, որ նշված է, որ ման կատ նից է, աշ խա տան քի չեն 
ու զում ըն դու նել:

Ե րե խա նե րի զգա լի մա սն աշ խա տել/աշ խա տում է ամա ռային ար ձա-
կուր դի ըն թաց քում կամ շա բաթ-կի րա կի օ րե րին, երբ տա նն են գտն վում՝ 
ըն տա նի քի հսկո ղու թյան ներ քո: Այս մի տու մը տա րած ված է հիմ նա կա նում 
գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն նե րի և հա տուկ դպ րոց նե րի սա նե րի շր ջա նում:

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Այո, մի դեպք եղել է, որ հայտ նա բե րել 
ենք երե խայի աշ խա տանք, թույլ չենք տվել, որ այն շա րու նակ վի: Հայ րը 
շու կայում սայ լակ էր քշում, իրենք էլ մու րաց կա նու թյամբ է ին զբաղ վում: 
Բայց պա րզ վում է, որ այդ քան էլ պե տք չէ, որ հայտ նա բե րենք։8    

6 Աշխատանքն իրականացվել է մինչև հարցվողի 18 տարին լրանալը: Հնարավոր 
չեղավ պարզել աշխատանքի կատարման պահին հարցվողի տարիքը:  

7 Գիշերային աշխատանքի (ժամը 22-ից մինչև 6-ի ընթացքում կատարված 
աշխատանքը) ներգրավել չի թույլատրվում մինչև տասնութ տարեկան անձանց: 

8 Խոսքը հաստատության աշխատողների դեմ բռնության մեղադրանքներ 
ներկայացրած տղաների մասին է: Այդ պատճառով տնօրենը նշում է, որ միգուցե 
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նՇա բաթկի րա կի է, իր երե խան է, տա րել է, ես իրա վունք էլ չու նեմ 
խա ռն վե լու իրենց ըն տա նե կան գոր ծե րին: Փորձս ցույց է տվել, որ մի 
բան էլ մե ղա վո րը կա րող է ես դուրս գամ: Բայց ամեն դեպ քում փոր ձում 
ենք մի բան անել: 

Ու նե ցել ենք նույ նի սկ դեպ քեր, որ ու րի շի մոտ են աշ խա տել, շշեր հա
վա քել, տա րել, լվա ցել ու հա նձ նել: 

Դեպք 8. Խնամ քի և պա շտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան 
շա հա ռու, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման պա հի ն՝ 17 տա րե կան, 
նկա րա գր վող աշ խա տան քի կա տար ման պա հի ն՝ 16 տա րե կան:

Ար ձա կուրդ նե րի ժա մա նակ որ պես բան վոր եմ աշ խա տել: Ծնող նե րս 
տե ղյակ են եղել, իրենք են թույլ տ վել, գնա ցել եմ: 

Ա ռա վո տյան 8ին գնում է ի, մինչև ժա մը 5ը: Մթե րք ներ է ինք մե քե
նա նե րի մեջ տե ղա փո խում:

Հար ցա զրու ցա վար. Ամե նա ծա նր պար կը, որ բար ձել ես, ինչ քա ՞ն էր:
Քա ռա սուն կի լո գրամ: Դնում է ինք հա տուկ սայ լա կի վրա, տա նում 

դե պի մե քե նա ու բարձ րաց նում մե քե նայի մեջ:

Դեպք 9. Հա տուկ դպ րո ցի շա հա ռու, աղ ջիկ, հար ցա զրույ ցի իրա կա-
նաց ման պա հի ն՝ 13 տա րե կան, նկա րա գր վող աշ խա տան քի կա տար ման 
պա հի ն՝ 13 տա րե կան կամ դրա նից ցա ծր:

Դու երբևէ աշ խա տե ՞լ ես: Ամ ռա նն եմ աշ խա տել, մա մայիս աշ խա
տան քի տե ղը հաշ վա պա հի օգ նա կա ն9 եմ եղել: Չար բա խում ցեխ էր՝ 
բուրդ էր, քե չա էր, տենց բա ներ է ին, առան ձին տեղ է ին հատ կաց րել 
կա րի ցե խի հա մար:  

Ի ՞նչ է իր անում: Որ ապ րանք ներ է ին ստա նում, ես հաշ վում է ի, ասում 
է ի իրան, ին քը գրում էր:

Դու տե ղա փո խո ՞ւմ է իր ու հե տո հաշ վու՞մ: Այո, բար ձեր է ին, ան կող
նային  պա րա գա ներ: 

Ինչ քա ՞ն փող է ին քեզ տա լիս: Օ րա կան 2000, այդ աշ խա տան քով իմ 
այս տար վա ամեն ինչն առա, որ մա մայիս էլ նե ղու թյուն չտայի՝ վար ձեր, 
կո մու նալ վճա րում ներ: 

պետք չէր միջամտել: 
9 Սա հարցվողի բնորոշումն է: Բնականաբար, պետք է վերապահումով մոտենալ 

երեխաների կողմից տրված այս և նմանատիպ այլ բնութագրումներին: 
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Ի սկ ինչ քա ՞ն  է իր ան ցկաց նում այն տեղ: Ե թե 10ից է ի գնում, մինչև 
ժա մը 6ը:

Բայց փո ղը մա մային չէ ի ՞ր տա լիս: Հա զա րը տա լիս է ի մա մային, 
հա զա րը հա վա քում է ի: 

Ի սկ այդ մա սին դպ րո ցում ասե ՞լ ես:Ոչ: 

Դեպք 10. Ման կա տան սան, աղ ջիկ, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման 
պա հի ն՝ 18 տա րե կան, նկա րա գր վող աշ խա տան քի կա տար ման պա հի ն՝ 17 
տա րե կան: 

Այս տա րի ամ ռա նը մի ամիս աշ խա տել եմ վար սա վի րա նո ցում: Պայ
մա նա գիր չու նե ի, փոր ձա շր ջա նով ըն դուն վե ցի, հե տո դա սե րիս պատ
ճա ռով դուրս եկա: Ամ ռա նը տե սա հայ տա րա րու թյուն, որ ան հրա ժե շտ 
է վար սա հար դար, ու քա նի որ դա սեր չու նե ի, ըն դուն վե ցի աշ խա տան քի: 
Ավե լի եր կար չաշ խա տե ցի, ո րով հե տև պե տք է գնայի մո րաք րո ջս տուն: 
Ամեն օր գնում է ի ժա մը 11ին մինչև 6ը: Հա ճա խորդ նե րից ստա ցած 
գու մա րը բա ժա նում է ինք 50/50: Ման կա տա նը դրա մա սին գի տե ին, ես 
ասա ցի, որ քա նի որ սո վո րում եմ վար սա վի րու թյուն, կու զե նայի աշ խա
տել: Իրենք ինձ հետ հա մա ձայ նե ցին: 

Դեպք 11. Հա տուկ դպ րո ցի սան, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց-
ման պա հի ն՝ 14 տա րե կան, նկա րա գր վող աշ խա տան քի կա տար ման պա-
հի ն՝ 14 տա րե կան կամ դրա նից ցա ծր: 

Դու երբևէ աշ խա տե ՞լ ես:Այո, ամ ռա նը դաշ տե րում, երբ տա նն է ի: 
Մեր մո տի դաշ տե րում եմ գնա ցել աշ խա տե լու: 

Ինչ քա ՞ն է ին վճա րում: Խա ռը, գոր ծով, պայ մա նա գիր չկար: 
Քա նի՞ ժամ է իր աշ խա տում: Չեմ հի շում, երևի ժա մը 9ից  6ը: 
Բայց արև՞ էր, շո ՞գ էր: Դե, ամ ռա նը ո՞նց պե տք է լի նի:
Բայց  քեզ լա ՞վ է իր զգում, որ աշ խա տում է իր: Շատ: 
Ի ՞նչ է իր անում այդ փո ղը: Տա նում է ի տուն, տա լիս տա տի կին:
Միայն ա՞յս ամառ ես աշ խա տել: Ոչ, է լի եմ աշ խա տել:
Կ պատ մե ՞ս մի քիչ, փո ղի հա մա ՞ր է իր աշ խա տում: Ոչ, հա ճույ քի: 
Այ սինքն, եթե փող չտային, կաշ խա տե ի ՞ր: Չէ ի աշ խա տի, բայց շատ 

հա ճույ քով է ի աշ խա տում: 
Ի սկ հի մա ու նե ՞ս աշ խա տանք: Ոչ, հի մա կխան գա րի սո վո րե լուս:
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նԱն կախ երե խա նե րի կա տա րած աշ խա տան քի բնույ թից ու ծան րու-
թյու նից, դրանց բնո րոշ է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու-
թյամբ սահ ման ված կար գով գրա վոր չձևա կեր պե լու (այ սինքն՝ աշ խա-
տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի կամ գրա վոր 
պայ մա նա գրի բա ցա կայու թյան) փաս տը: 

Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ երե խա նե րի աշ խա-
տան քի դեպ քե րը սո վո րա բար տեղ են գտել մինչև երե խայի՝ հաս տա տու-
թյան շա հա ռու դառ նա լը: 

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Հի մա չկա թրա ֆի քին գի դեպք, բայց եղել 
է, որ հայտ նա բե րել ենք և ուղ ղոր դել: Ոս տի կա նու թյունն էլ է շատ ու շա
դիր: Մենք դեպք ու նենք, որ երե խան մաս նակ ցում է մոր դեմ հա րուց ված 
քրեա կան գոր ծին, ո րը դեռ չի ավա րտ վել: Մեր հո գե բա նն ամեն ան գամ 
երե խայի հետ գնում է դա տա կան նիս տե րին մա րզ ու հետ գա լիս, բայց 
մե նակ չենք թող նում: 

Ման կա տան տնօ րեն. Մինչև ման կա տուն գա լը երե խա նե րը շա
հա գո րծ ված են եղե լ՝ մու րաց կա նու թյուն, տար բեր տի պի մե տաղ ներ են 
հա վա քել ու հա նձ նել, սո ված են եղել, տենց առան ձին դեպ քեր ու նե ցել 
ենք, ոչ մաս սայա կան: Ու նե ցել ենք մի 45 երե խա, ով քեր մու րա ցիկ են 
եղել, բայց գնա ցել են ծնող նե րի հետ: Հի մա իհար կե չեն անում, բայց երբ 
18ը լրա նա, դուրս գան, աշ խա տանք չգտ նեն, հնա րա վոր է, որ նո րից 
վե րա դառ նան:

Ե րե խա նե րը ևս պատ մել են նախ քան հաս տա տու թյան շա հա ռու 
դառ նա լն իրենց կող մից իրա կա նաց ված տա րա տե սակ աշ խա տանք նե րի 
մա սին: 

Հա տուկ հան րա կր թա կան դպ րո ցի սան, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա-
կա նաց ման պա հի ն՝ 14 տա րե կան, նկա րա գր վող աշ խա տան քի կա տար-
ման պա հի ն՝ 12-13 տա րե կան: 

Դեպք 12. 
Եզ դի նե րի մոտ կով է ի պա հում: Ես այդ ժա մա նակ դպ րո ցում է ի սո վո

րում, ամա ռային արձա կուրդ էր, 1213 տա րե կան երե խա է ի, ըն կեր նե րիս 
հետ անա սուն է ինք պա հում:

Փո ղը մա ման պե տք է վե րց ներ: Ում մոտ որ աշ խա տում է ի, չէր տա
լիս: Ոս տի կա նու թյուն գնա ցինք, ոս տի կա նու թյու նը բան արեց, ավե լին 
տվեց: Ե րեք ամիս աշ խա տել է ի, 150000 էր հա վաք վել: Որ չէր տվել, ոս
տի կան նե րը 2 ան գամ ավե լաց րել է ին, 300000 էր տվել մա մային: 
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Ես է ի պայ մա նա վոր վել, որ կգ նամ աշ խա տե լու, բայց մա մային է ի 
ասել, որ ին քը գնա ու փո ղը վե րց նի, որ իմ ձե ռը փող ընկ նի, ես միան
գա մից ծախ սում եմ: 

Ա ռա վո տյան ժա մը 78ին գնում է ի, երե կոյան ժա մը 78ին՝ գա լիս: 
Ե ղել է, որ 9ին եմ (ե րե կոյան) ավար տել աշ խա տանքս: 

Ի սկ ու րիշ աշ խա տանք արե ՞լ ես ու քա նի՞ ժամ ես աշ խա տել: Այո, 
մոյ կայում: Ավա նում առա վո տյան 12ին, 12:30  գնում է ի ու երե կոյան գա
լիս, իրենք փո ղը նոր մալ տա լիս է ին: 

Օ րա կան ինչ քա ՞ն է իր աշ խա տում: Կախ ված էր նրա նից, թե քա նի 
մե քե նա կլ վա նանք: Մենք 2 հո գով է ինք աշ խա տում: Տի րո ջն է ինք փող 
տա լիս, եթե շատ է ինք մե քե նա լվա ցած լի նում, օ րի նա կ՝ մի 2030 հա զա
րի, մի 3000 ինձ էր տա լիս, մի 3000՝ մյուս տղային: 

Ի սկ ե՞րբ ես աշ խա տել այդ մոյ կայում: Հին գե րորդ դա սա րա նում է ի: 
9 տա րե կա նում փող եմ հա վա քել: Հի մա այս տեղ եթե մե կն ինձ ասում 

է՝ փող հա վա քող, միան գա մից նեղ վում եմ ու կա րող է՝ կռիվ անեմ: Այդ 
ժա մա նակ դպ րո ցում 4 երե խա նե րի հետ է ի ըն կե րու թյուն անում: Ասա
ցին, որ փող հա վա քե լու լավ ու հե շտ ձև գի տեն, տենց սո վո րեց րե ցին: 

Եղ բո րս հետ էլ փու չիկ եմ ծա խել: Ես ուղ ղա կի պա հում է ի, եղ բայրս էր 
ծա խում: Հի մա փու չիկ կա րող եմ ծա խել, բայց մե նակ տոն օ րե րին: Սո վո
րա կան օ րե րին տենց շատ չի ծախ վում: 

Այս ամա ռային ար ձա կուրդ նե րին մեր մո տի խա նութ նե րից մե կում 
բան վոր եմ աշ խա տե լու, ար դեն պայ մա նա վոր ված  է: Ես ու մա ման ենք 
գնա ցել, պայ մա նա վոր վել: 

Ի ՞նչ ես անե լու: Բեռ նե ր՝ ալյուր, բան, բե րե լու ենք նե րս:

Վե րը բեր ված դեպ քում. 
 9 Ե րե խան աշ խա տել է օ րա կան մոտ 12 ժամ (որ պես անաս նա պահ), 
 9 Ե րե խայի վաս տա կած գու մա րը վճար վել է միայն ոս տի կան նե րի մի-

ջամ տու թյու նից հե տո10, 
 9 Ավ տոլ վաց ման կե տում աշ խա տե լու ժա մա նակ չի գոր ծել աշ խա տա-

վար ձի վճար ման հստակ կա րգ և գոր ծա տուն վար ձատ րել է ըստ իր 
հայե ցո ղու թյա ն՝ մո տա վոր հաշ վար կի հի ման վրա, 

 9 Ա ռա ջի կա ամա ռային ար ձա կուր դի ըն թաց քում երե խան պատ րա-
ստ վում է աշ խա տել որ պես բան վոր (ըստ իր խոս քե րի՝ սու պեր մար-
կե տի հետ նման պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձե ռք բեր վել), 

10 Ըստ երեխայի խոսքերի, ոստիկանները ճնշում են գործադրել փաստացի 
գործատուի վրա՝ աշխատավարձի կրկնապատիկը վճարելու համար:  
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ն 9 Աշ խա տանք նե րից որևէ մե կի կա տար ման վե րա բե րյալ ծնո ղի գրա-
վոր հա մա ձայ նու թյուն առ կա չէ,

 9 Կա րող եք նշել աշ խա տան քի վտան գա վոր բնույ թը՝ երե խայի առող-
ջու թյան, ան վտան գու թյան առու մով, նաև կր թու թյան հա մար:   

Ն կա րա գր ված դեպ քե րի զգա լի մա սը վե րա բե րում է հիմ նա կա նում 
գյու ղաբ նակ երե խա նե րի աշ խա տան քին: 

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Այս պես ասեմ, գյու ղի երե խա ներ են, եթե 
ցան քի սե զո նն է, պա րզ է, որ իրենց ծնո ղին օգ նում են: Այս պա հին ու նեմ 
բա ցա կա երե խա ներ, հե տա քրքր վել եմ, տա նն ու նեն փո քր երե խա ներ, աղ
ջիկ երե խա է, փոք րին պա հում է, որ ծնո ղը կա րո ղա նա դաշ տում աշ խա տել:

Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րի զգա լի մա սը՝ թե՛ ղե կա վար նե-
րը, թե՛ անձնա կազ մի այլ մաս նա գետ նե րը, օ րի նա չափ և նույ նի սկ ար դա-
րաց ված են հա մա րում երե խայի աշ խա տան քը (ըն տա նի քի կա րիք նե րի 
հա մա ր՝ կախ ված նյու թա կան վի ճա կից): 

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Մենք մի տղա ու նենք, 1314 տա րե կան, իր 
հայ րը շու կայում բեռ նա կիր է: Ես հա ճա խա կի տե սել եմ, որ Ս.ն կի րա կի 
օ րը կամ ամա ռային ար ձա կուրդ նե րին հայ րի կի հետ այդ գո րծն է անում: 

Ա ռա ջին ան գամ զար մա ցա, բայց հե տո մտա ծե ցի, որ ավե լի ճի շտ է, 
որ երե խան իր ծնո ղի կող քը լի նի, քան աղ բա նո ցում շիշ հա վա քի կամ գո
ղու թյուն անի, պա տե րի տակ ծխի, խմի: 

Տե սեք, Ս.ն երեկ եղել է հրա պա րա կում, այն տեղ մեծ մի ջո ցա ռում 
կար, մեր ման կա վա րժ նե րից մե կը տե սել էր, մո տե ցել էր, զան գեց 
ինձ, ես զան գե ցի ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի տես չու թյուն 
ու ասա ցի, որ աշա կե րտս պե տք է լի նի դա սապ րո ցե սին, բայց ինքն 
այս պա հին հրա պա րա կում է: Ան չա փա հաս նե րի տե սու չը մո տե ցել է 
Ս.ին, իմա ցել են, որ ծնո ղն էլ է այն տեղ, ու ծնո ղը միան գա մից բե րեց 
դպ րոց: 

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի զգա լի մա սը երե խա նե րի հար կա-
դիր աշ խա տան քի հնա րա վոր խնդիր նե րը դի տար կում է առա վել լայն հա-
մա տե քս տում. Հայաս տա նում մար դու իրա վունք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ 
սո ցիա լա կան և աշ խա տան քային իրա վունք նե րի ոտ նա հար ման այլ հրա-
տապ խնդիր նե րի շար քում: Այս մո տե ցու մը, որ քան էլ հիմ նա վոր ված է 
թվում, սա կայն վտան գա վոր է այն առու մով, որ երե խա նե րի հար կա դիր 
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աշ խա տան քի հիմ նա խնդիր նե րը (ընդ հա նուր իրա վի ճա կի հա մա տե քս-
տում) դի տար կում է որ պես օ րի նա չափ երևույթ: 

Բա ցի այդ, հաս տա տու թյան անձնա կազ մի շր ջա նում բա վա կան տա-
րած ված է երե խայի՝ առանց պայ մա նա գրի աշ խա տան քը նոր մալ, օ րի նա-
չափ հա մա րե լու մի տու մը: 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Մի աղ ջիկ ու նե ինք՝ Մ.ն: 
Ին քը դպ րո ցն ավար տե լուց հե տո ամ ռա նը սկսեց աշ խա տել, սա կայն այդ 
ժա մա նակ դեռ 17 տա րե կան էր: Մենք հո գե բա նի ու տնօ րե նի հետ այ ցե
լե ցինք իր աշ խա տա վայ րը, նայե ցինք, ստու գե ցինք, խո սե ցինք գոր ծա
տուի հետ: 

Դա մոտ գյու ղում բեն զալ ցա կայան է, ո րին կից գոր ծում է սր ճա րան: 
Այն տեղ Մ.ն մա տու ցո ղու հի է աշ խա տում: Բայց պայ մա նա գիր չի ու նե ցել:

Սա ոնց որ փորձ նա կան էր, ու հի մա, երբ աղ ջի կն ար դեն չա փա հաս 
է, երևի պայ մա նա գիր էլ կլի նի:

Ըն տա նի քի կող մից երե խայի հնա րա վոր շա հա գո րծ ման ռի սկն ան-
հրա ժե շտ ու շադ րու թյան չի ար ժա նա նում միայն այն կան խա կալ մո տեց-
ման պատ ճա ռով, որ եթե երե խան աշ խա տում է իր ըն տա նի քի հա մար, 
դա չի կա րող հար կա դիր աշ խա տանք կամ շա հա գոր ծում հա մար վել: 

Ըն տա նի քի հա մար կա տար ված աշ խա տան քի փաս տը հաս տա տու-
թյան անձնա կազ մի հա մար բա վա րար հի մք է՝ այդ աշ խա տան քի՝ երե-
խայի տա րի քի նկատ մամբ հա մա պա տաս խա նու թյու նը, ինչ պես նաև աշ-
խա տան քի բնույթն ու ծան րու թյու նը, և հնա րա վոր վնա սա րա կու թյու նը 
ան տե սե լու հա մար: 

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Ծնո ղի կող մից երե խայի շա հա գո րծ ման 
դեպք չենք ու նե ցել: Այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ մենք տե սել ենք, որ երե
խան տա նը ծնո ղի հետ հո ղա գոր ծու թյամբ է զբաղ վում, բայց դա կա տա
րում է ըն տա նի քի հա մար, չի կա րե լի հա մա րել, որ շա հա գոր ծում են: 

Այս առու մով բա վա կան հատ կան շա կան է հար ցա զրույց նե րից մե կից 
կա տար ված հետևյալ մեջ բե րու մը.

Խ նամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյան փո խտ նօ րեն. 
Չենք ու նե ցել դեպք, որ երե խան դր սում աշ խա տի: Չի եղել նման բան: 

Բայց եթե լի նի, ես չեմ պատ կե րաց նում, թե ինչ պե տք է անենք:
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նԲայց ու նե ցել ենք դեպ քեր, նկա տել ենք, որ ծնող նե րի հետ գնա ցել են 
շշեր հա վա քե լու:

Այս մեջ բե րու մը թույլ է տա լիս միա ժա մա նակ եր կու կարևոր խնդիր-
ներ վեր հա նել.
1.   Մի կող մից՝ հա րց վո ղը հա կա սում է ինքն իրե ն՝ սկզ բում նշե լով, թե չու-

նեն երե խայի՝ դր սում աշ խա տե լու դեպ քեր, մյուս կող մից՝ նշում է, որ 
երե խա նե րը ծնող նե րի հետ գնա ցել են շշեր հա վա քե լու: Այս հա կա-
սա կա նու թյունն այլ հար ցա զրույց նե րում ևս հան դի պում է: Սա վկայու-
թյունն է նրա, որ երե խայի աշ խա տան քի տար բեր դրսևո րումնե րը 
դիտ վում են կա ՛մ նոր մալ, օ րի նա չափ, կա ՛մ՝ չեն հա մար վում աշ խա-
տանք (թեև փաս տա ցի՝ հան դի սա նում են այդ պի սին): 

2.  Մյու սը՝ երե խայի աշ խա տան քի հայտ նա բեր ված դեպ քե րի առն չու-
թյամբ ան հրա ժե շտ ար ձա գան քի խնդիրն է: Այս խնդի րը բնո րոշ է 
հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րի զգա լի մա սին: Մաս նա գետ-
նե րը պար զա պես տե ղյակ չեն կյան քի դժ վա րին իրա վի ճա կում 
հայտն ված երե խայի ուղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գի (ի րենց գոր ծա-
ռույթ նե րի) մա սին: Այս տեղ կա րե լի է առա նձ նաց նել 3 հիմնա կան 
բա ղադ րիչ.

 9 կյան քի դժ վա րին իրա վի ճա կում հայտն ված երե խայի ուղ ղորդ ման 
ըն թա ցա կար գի բա ցա կայու թյու նը տե ղե կաց վա ծու թյան և ան հրա-
ժե շտ կա րո ղու թյուն նե րի պա կաս (ինչ պե ՞ս ար ձա գան քել, ո՞րն է 
իրենց պար տա կա նու թյու նը, որ տե ՞ղ է վեր ջա նում իրենց հաս տա-
տու թյան/մաս նա գե տի պա տաս խա նատ վու թյու նը և սկս վում այլ կա-
ռույ ցի/մաս նա գե տի պա տաս խա նատ վու թյու նը և այլն), 

 9 է թի կա կան եր կը նտ րանք ներ (ո՞րն է խնդ րին ար ձա գան քե լու «ճիշտ» 
կամ «բա րոյա կան» եղա նա կը, արդյո ք այդ մի ջամ տու թյու նը չի՞ 
վնա սի ըն տա նի քին, արդյոք հաս տա տու թյու նը կա րո՞ղ է այ լը նտ-
րանք ապա հո վել, քա նի որ երե խան կա րի քից դրդված է աշ խա տում 
և այլն):

Ի րա զեկ վա ծու թյան ու կա րո ղու թյուն նե րի պա կա սի և է թի կա կան եր-
կը նտ րանք նե րի հատ ման տի րույ թում է գտն վում պա տաս խա նատ վու թյան 
ստա նձն ման հար ցը, ո րը և՛ մաս նա գի տա կան պատ րա ստ վա ծու թյան, և՛ 
ար ժե քային խնդիր է: Տար բեր կա ռույց ներ ու մաս նա գետ ներ երե խա-
նե րի աշ խա տան քի խնդի րը չեն դի տար կում որ պես իրենց ան մի ջա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րի դաշ տում գտն վող հա րց: Որ պես հետևանք, այդ 
խնդիր ներն այդ պես էլ մնում են չկար գա վոր ված:
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Փոր ձա գետ. Հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րի հետ պե տք 
է աշ խա տել: Բո լո րը լու ծու մը փնտ րում են իրեն ցից դուրս ու պա
տաս խա նատ վու թյուն չեն վե րց նում  իրենց  վրա: 

Հար ցա զրույ ցից կա տար ված հա ջորդ մեջ բե րու մը ևս հե տա քր քիր 
է, քա նի որ մի կող մից, հա րց վո ղը նշում է երե խայի ծա նր աշ խա տան-
քի փաս տը, մյուս կող մից հա վե լում է, որ երե խա ներն «… իրենք իրենց 
կամ քով են գնա ցել գու մար վաս տա կե լու»: Այս պի սով, երե խա նե րի աշ խա-
տան քի հիմ նա խնդի րը բա վա կան նեղ մեկ նա բա նու թյան է ար ժա նա նում. 
կարևոր վում է այդ ծա նր աշ խա տան քը կա տա րե լու կա մա վո րու թյան 
հան գա ման քը: Այս մո տե ցու մը հան դի պում է այլ հար ցա զրույց նե րում ևս, 
երբ հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը պատ րա ստ են ու շադ րու թյուն 
չդարձ նել աշ խա տան քի բո վան դա կու թյան վրա միայն այն պատ ճա ռով, 
որ դա երե խայի կամ քով է եղել, առանց հար կադ րան քի՝ չգի տակ ցե
լով երե խայի կա մար տա հայտ մա ն՝ արա տա վոր ված կամ թե րի լի նե
լու հան գա ման քը: 

Հատ կան շա կան է, որ հա րց վո ղը են թադ րում է, թե մի գու ցե «... կային 
դեպ քեր, երբ այդ երե խա նե րին չէր կա րե լի անել այդ աշ խա տանք նե րը»: 
Ինչ պես նա խորդ մեջ բեր ման պա րա գայում, այս տեղ էլ նույն պես ակն-
հայտ է հստակ մո տեց ման և պա տաս խա նատ վու թյան բա ցա կայու թյան 
խնդի րը: Են թադ րու թյունն այն մա սին, որ «մի գու ցե չէր կա րե լի», ար վում 
է հե տա դարձ հայաց քով: Մինչ դեռ բուն խնդ րի առ կայու թյան ժա մա նակ 
որևէ գո րծ նա կան ար ձա գանք չի եղել:  

Հո գե բան, ման կա տուն. Կան 14 տա րե կա նից բարձր տղա ներ, ով
քեր ու զում են աշ խա տել, հատ կա պես ամ ռա նը: Իրենք խո սում են տնօ
րե նի հետ, տնօ րե նը ճշ տում է, թե ինչ աշ խա տանք է ու որ տեղ: Հիմ նա
կա նում ավ տոլ վաց ման կե տե րում են աշ խա տում որ պես օգ նա կան, այ գու 
շի նա րա րու թյան ժա մա նակ կամ այլ տե ղե րում նմա նա տիպ ֆի զի կա կան 
աշ խա տանք են կա տա րում: 

Թա քուն աշ խա տան քի դեպ քեր չեն եղել, շի նա րա րու թյու նում էլ աշ
խա տե լու ժա մա նակ ազատ գրա ֆի կով են աշ խա տել: 

Կար ծում եմ՝ քա նի որ շի նա րա րու թյուն էր, ամեն դեպ քում ծա նր աշ
խա տանք էր, բայց իրենք իրենց կամ քով են գնա ցե լ՝ գու մար վաս տա կե լու 
նպա տա կով: Հար կադ րան քով կամ ստի պո ղա բար աշ խա տե լու դեպ քեր 
չեն եղել: Ու երևի թե կային դեպ քեր, երբ այդ երե խա նե րին չէր կա րե լի 
անել այդ աշ խա տանք նե րը: 
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նՀա ջորդ մեջ բեր ման մեջ մաս նա գե տը թեև երե խայի փաս տա ցի աշ-
խա տանք է նկա րա գրում («տա տի կը ուղ ղոր դել է, որ աշ խա տի որ պես չո-
բան», «ա նա սուն նե րին սար է տա րել»), սա կայն դա աշ խա տանք չի հա-
մա րում («Պար զե ցինք, որ չի աշ խա տել»): Նույն երե խայի պա րա գայում 
բեռ նակ րու թյու նը դի տարկ վում է որ պես աշ խա տանք (ին չը պար զե լու հա-
մար էլ տու նայց է իրա կա նաց վել), մինչ դեռ անա սուն նե րին պա հե լը՝ ոչ: 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու
թյան գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն. Մի ան գամ փոր ձե ցինք ճշ տել մի 
երե խայի պա հով, ո րը եր կու շաբ թի օ րե րը դա սի չէր գա լիս: Պար զե ցինք, 
որ չի աշ խա տել, ուղ ղա կի տա տի կը գյու ղա կան վայ րում ուղ ղոր դել է, որ 
աշ խա տի որ պես չո բան, որ տեղ տա տի կն է ապ րել: 

Տու նայց կա տա րե ցինք, երե խան տա նը չէր, տա տի կն ասաց, որ անա
սուն նե րին սար է տա րել: Մեր տե ղե կատ վու թյամբ նա բեռ նա կիր էր աշ
խա տում, բայց այդ պես չէր: 

Հայտ նա բեր ված դեպ քե րում երե խա նե րի հե տա գա ճա կա տա գրի վե-
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը հիմ նա կա նում բա ցա կայում է: Հաս տա-
տու թյուն նե րը սո վո րա բար նա խա ձեռ նու թյուն չեն ցու ցա բե րում երե խայի 
ու ըն տա նի քի հետ հետևո ղա կան աշ խա տանք կա տա րե լու հար ցում:  

Ե րե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան գի շե րօ թիկ հաս տա
տու թյան փո խտ նօ րեն. Մոտ 2 տա րի առաջ մի աղ ջիկ ու նե ինք, ծնո
ղի հետ դր սում մու րա ցի կու թյուն էր անում, հայ րը թե րթ էր վա ճա ռում, 
երե խային էլ մու րա ցի կու թյան էր դր դում: Ըն տա նի քի հետ աշ խա տանք 
կա տար վեց: Ան հաշ տու թյուն կար ըն տա նի քում, մայ րը բա ժան վեց, երե
խային հա նե ցին դպ րո ցից, հե տո գնա ցին քա ղա քից թե ինչ, էլ չգի տեմ: 

Մի շատ խո ցե լի ըն տա նիք կար, մեր աշ խա տող նե րը տե սել է ին, որ 
կի րա կի օ րը եկե ղե ցու շր ջա կայ քում հար սա նիք նե րի ժա մա նակ մու րա ցի
կու թյուն է ին կա տա րում: Կան չե ցինք, ծնո ղի հետ աշ խա տանք տար վեց, 
դրա նից հե տո էլ չենք տե սել այդ երե խա նե րին: 

Ե րե խա նե րի իրա վունք նե րի ոտ նա հար ման բա ցա հայտ ված դեպ քե րի 
առն չու թյամբ ոչ մի շտ է իրա վա պահ մար մին նե րի ար ձա գան քը հետևո-
ղա կան բնույթ կրել: Նկա րա գր ված դեպ քե րից մե կում քրեա կան հե-
տա պն դում չի իրա կա նաց վել (չ նայած առերևույթ հան ցա գոր ծու թյա նը), 
խնդի րը լուծ վել է երե խայի տե ղա փո խու թյան եղա նա կով:   
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Փոր ձա գետ. Ման կա տա նը եղել է նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի 
ու բռ նու թյան դեպք: Դեպ քը քննարկ վել է ոս տի կա նու թյան հետ, հա սել 
մինչև ՀՀ ՏԿՆ: Հրա հանգ ներ է ին տր վել մի ջամ տե լու, պատ ժե լու հաս
տա տու թյան տնօ րի նու թյա նն ու մաս նա կից աշխ ատա կից նե րին: 

Սա կայն հա րցն այն քան ձգձգ վեց ու բյու րոկ րա տա կան քաշքշուկ սկս
վեց, որ գոր ծը լու ծում չս տա ցավ: Ե րե խային տա րան այլ դպ րոց, ո րը տա
րած քային առու մով շատ ավե լի հե ռու էր, իսկ հաս տա տու թյան տնօ րե նին 
հայ տա րար վեց նկա տո ղու թյուն: 

Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի հայտ նա բեր ված դեպ քե րում հաս տա տու թյան 
անձնա կազ մի ար ձա գան քը հիմ նա կա նում երե խա նե րին սաս տե լու և բա ցատ-
րա կան զրույց վա րե լու ձևա չափ ու նի: Եր բե մն պայ ման է դր վում ծնող նե րի 
առջև, որ դա սե րը բաց թող նե լու և աշ խա տե լու պա րա գայում երե խան կա րող 
է հե ռաց վել դպ րո ցից: Այս մո տե ցու մը, դրա կան ազ դե ցու թյան հետ մեկ տեղ, 
ռիս կեր է պա րու նա կում, քա նի որ դպ րո ցից հե ռաց ված երե խան այլևս հաս-
տա տու թյան ու շադ րու թյան և վե րա հսկո ղու թյան դաշ տից դուրս է գտն վե լու: 

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Ու նե ցել ենք մի քա նի 1012րդ դա սա րան
ցի, ով քեր ո րոշ ժա մա նակ բա ցա կայել են դա սե րից ու հե տո խոս տո վա
նել, որ ըն տա նի քի սո ցիա լա կան վի ճա կից դրդ վա ծ՝ աշ խա տել են: Բայց 
ան գամ այդ սո ցիա լա կան վի ճա կը ես մի կո ղմ եմ դնում ու ասում, որ 
պե տք է չաշ խա տեք: 

Ե րբ երե խան 12 շա բաթ դա սի չի գա լիս, դա, բնա կա նա բար, խնդիր 
է: Հե տո դաս ղե կի, դաս տիա րա կի մի ջո ցով «բեր ման ենք են թար կում11», 
կամ ծնո ղն է գա լիս, ասում, որ տու նը պա հող չկա, երե խան է աշ խա տում, 
կամ երե խան է գա լիս, ասում, որ ստիպ ված եմ աշ խա տել:

Հիմ նա կա նում՝ բան վո րու թյուն են կա տա րում առանց որևէ 
պայ մա նա գրի:

Ծ նող նե րի հետ խո սա ցել ենք ու ան գամ պայ ման ենք դրել, որ եթե 
երե խան աշ խա տի, դպ րոց չպե տք է գա: Ես կար ծում եմ, որ դա ճի շտ է՝ 
մտա ծե լով նաև երե խայի ապա գայի մա սին. մի 2 տա րի այդ պես աշ խա
տե լո վ՝ երե խան կա րող է զրկ վել մաս նա գի տու թյու նից: Հի մա աշ խա տող 
երե խա չու նենք, վեր ջի նը եղել է 11րդ դա սա րան ցի Ա. Ս.ն, ում հուն վա
րին բե րել ենք, ու դրա նով վեր ջա ցել է: 

11 Այս բնորոշումը կիրառվել է հատուկ դպրոցի տնօրենի կողմից՝ որպես իրենց 
իրականացրած միջոցառում և որևէ առնչություն չունի «ոստիկանություն բերման 
ենթարկելու» եզրի հետ:
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նՍույն հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ ված երե խայի աշ խա-
տան քի ո րոշ տե սակ ներ հո գե բա նա կան վտանգ են ներ կայաց նում նրանց 
հա մար: 

Դաս տիա րակ, հա տուկ դպ րոց. Կային եղ բայր ներ, ով քեր ամեն եր
կու շաբ թի դա սի չէ ին գա լիս: Երբ հա րց նում է ի, մայրն ասում էր, որ կո
շիկ նե րը թաց են: Սկ սե ցի կաս կա ծել, թե ինչ են անում, ուր են գնում, որ 
ամեն շա բաթ կո շիկ նե րը թաց են լի նում: Երբ եկան մեզ մոտ, սկսե ցի 
հարց նել, ու պատ մե ցին, որ կի րա կի օ րը գնում են եկե ղե ցի, այն տեղ աք
լոր են մոր թում փո ղով: Կո շիկ ներն արյու նոտ վում են, դրա հա մար էլ եր
կու շաբ թի օ րե րին թաց են լի նում: 

Հաս տա տու թյան սա նե րի աշ խա տե լու ձգ տումն անձնա կազ մի մաս նա-
գետ նե րը բա ցատ րում են նախ կին կեն սա փոր ձով, երբ երե խա ներն ինք-
նու րույն կա րո ղա ցել են գու մար վաս տա կել: Ըստ մաս նա գետ նե րի, սա երե-
խա նե րի մոտ աշ խա տե լու կամ մու րաց կա նու թյամբ զբաղ վե լու ցան կու թյուն 
է առա ջաց նում ան գամ այն դեպ քում, երբ դրա սուր կա րիքն այլևս չկա: Այլ 
կե րպ ասած, նկատ վում է յու րաց րած վար քաձևե րի իներ ցի ոն կրկ նու թյուն: 

Հո գե բան, հա տուկ հան րա կր թա կան դպ րոց. Մեզ մոտ բո լորն 
ուզում են աշ խա տել, ան գամ 10 տա րե կան երե խան, ո րով հե տև դր սում 
զգա ցել է փո ղի քա ղց րու թյու նը: Ասում է՝ «չեք ու զում, որ մու րաց կա նու
թյուն անեմ, թո ղե ք՝ գնամ աշ խա տեմ»: 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Ու նե ցել ենք մու րաց կա նու
թյամբ զբաղ վող երե խա ներ, ով քեր դուրս են գր վել: Այս պա հին ևս ու նենք 
եր կու երե խա՝ Ա. Ա.ն և Լ. Ռ.ն: Օ րի նակ, Լ.ն մու րաց կա նու թյամբ զբաղ
վել է իր քույ րե րի և եղ բայր նե րի հետ: 

Սկզ բում, երբ Լ.ն եկավ, փո քր գու մար ներ էր խնդ րում աշ խա տող
նե րից ու երե խա նե րից՝ 1020 դրամ: Մեր հաս տա տու թյու նում նման բան 
բա ցառ վում է, բո լորն իրեն մեր ժե ցին: Մենք էլ հա րց նում է ինք՝ ի՞նչ է քեզ 
պե տք՝ գրի ՞չ, տե ՞տր. դու ամեն ինչ ու նես, մենք քեզ ամեն ին չով ապա հո
վում ենք: Իրենց հետ հիմ նա կա նում հա մե մա տու թյուն նե րի կար գով ենք 
աշ խա տում՝ «տե ՛ս, ձեռ քեր ու նես, ոտ քեր ու նես, այս տեղ դու ամեն ինչ 
ունես»: Ու ինքն աս տի ճա նա բար սո վո րեց չխնդ րել:  Չեմ կար ծում, որ 
երբ դուրս գա, նո րից կկրկ նի դա: 

Փոր ձա գետ նե րը բա ցատ րում են ման կա կան մու րաց կա նու թյան 
երևույ թը նաև հետևո ղա կան աշ խա տան քի թե րու թյուն նե րով, տար բեր 
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կա ռույց նե րի մի ջև թույլ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ և ըն տա նի քի/ե րե խայի 
սո ցիա լա կան խնդիր նե րի՝ հաղ թա հար ված չլի նե լու գոր ծո նով:  

Փոր ձա գետ. Ամե նա շա տը մու րա ցի կու թյան դեպ քերն են, ո րոնց ժա
մա նակ երե խա ներն ինչոր չա փով են թարկ վում են հար կա դիր աշ խա
տան քի և թրա ֆի քին գի: Մեր հան դի պած դեպ քե րում 2 ձևով է լի նում.

 9 մի  դեպ քում ծնո ղը երե խային դր դում է մու րա ցի կու թյան և նրան միայ
նակ փո ղոց է ու ղար կում,

 9 մյուս դեպ քում ծնո ղը երե խային ներ գրա վում է մու րա ցի կու թյա ն՝ իր 
հետ, փո ղո ցում նս տած: 

Ոս տի կա նու թյունն աշ խա տանք ներ է տա նում, հաշ վա ռում է, սո ցիա
լա կան աշ խա տող ներ, հո գե բան ներ ներ գրավ վում են, նույ նի սկ ո րոշ ժա
մա նակ երեխ նե րը գտն վում են ՀՕՖում (Հայ օգ նու թյան ֆոն դ): Բայց 
շատ հա ճախ հենց նույն երե խա նե րը վե րա դառ նում են փո ղոց, ո րով
հե տև իրենց հիմ նա կան խնդի րը՝ սո ցիա լա կան հար ցը (ո րը պատ ճառ է 
հան դի սա նում փո ղոց դուրս գա լու) չի լուծ վում:

Պե տա կան աջակ ցու թյան ծրա գրեր չկան, երե խայի ու ըն տա նի քի հետ 
աշ խա տան քը լիար ժեք չէ: Սկզբ նա կան փու լում տար վում է աշ խա տանք, 
ինչոր ժա մա նա կով երե խան հայտն վում է տա նը, բայց ո րոշ ժա մա նակ 
ան ց այդ աշ խա տանքն ընդ հատ վում է, մշ տա կան վե րա հսկո ղու թյուն չկա: 

Դ րա պատ ճառ նե րից մե կը նաև խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու
թյան մար մին նե րի թե րի աշ խա տանքն է: Իրենք էլ հսկո ղու թյուն չեն իրա
կա նաց նում ամ բո ղջ ծա վա լով, չեն հայտ նա բե րում կյան քի դժ վա րին իրա
վի ճա կում հայտն ված բո լոր երե խա նե րին,  թեև պար տա վոր են:

Պատ ճա ռը նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջև թույլ հա մա գոր ծակ ցու
թյունն է, աշ խա տանք նե րի ոչ ճի շտ կազ մա կեր պումն ու կոոր դի նա ցու մը: 

Ե րե խա նե րի աշ խա տան քը  
հաս տա տու թյան սահ ման նե րում 

Ը ստ փոր ձա գետ նե րի, հաս տա տու թյան տնօ րի նու թյան կամ անձնա-
կազ մի կող մից երե խա նե րին տար բեր աշ խա տանք նե րի մեջ ներ գրա վե լը 
հա ճախ իրա զեկ վա ծու թյան պա կա սի հետևանք է, և ոչ թե դի տա վո րյալ 
աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման ար դյունք: 

Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշել է մի դեպք, երբ հաս տա տու թյան տնօրեն-
նե րը ստի պել են երե խա նե րին աշ խա տել իրենց այ գի նե րում՝ «... դա չհա
մա րե լով վատ բան, այլ ուղ ղա կի օգ նու թյուն»:
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նՓոր ձա գետ. Անձ նա կազ մի հետ աշ խա տան քը ևս շատ կարևոր է, 
ո րով հե տև շատ հա ճախ այն տեղ կա տար վա ծն ար վում է ոչ դի տա վո րու
թյամբ (չի մա նա լու հետևան քով): Դրա հա մար իրենց իրա զեկ վա ծու թյան  
բարձ րաց ման խնդիր կա:

Փոր ձա գետ. Առա ջին հեր թին մեր պե տու թյունն ու հա սա րա կու թյու նը 
լիար ժեք չի հաս կա նում, թե հար կա դիր աշ խա տանք ասե լով, ինչ նկա
տի ու նենք, առա վել ևս՝ դրա մա սին իրա զեկ ված չէ հաս տա տու թյան աշ
խա տա կազ մը: Եվ այդ աշ խա տա կազ մը, որն ամե նօ րյա իր կեն ցա ղային 
հար ցե րում առնչ վում է այդ երե խա նե րի հետ, պար բե րա բար նրանց ներ
գրա վում է այդ աշ խա տան քի մե ջ՝ եր բե մն դի տա վո րյալ է, եր բե մն՝ չգի
տակ ցե լով:  Հետևա բար խո ցե լիու թյան ցու ցա նի շը բարձ րա նում է: 

Փոր ձա գետ նե րի կող մից ռիս կային է հա մար վել հաս տա տու թյան 
սահ ման նե րում երե խա նե րի ներ գրա վու մը կեն ցա ղային ու սա նի տա-
րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար մա նը: Ընդ ո րում, երե խա նե րի ներ-
գրա վու մը եր բե մն պայ մա նա վոր ված է սպա սար կող անձնա կազ մի 
պա կա սով: 

Փոր ձա գետ. Օ րի նակ, հաս տա տու թյան տնօ րե նն ըստ հաս տի քի ունի 
6 հա վա քա րա րի տեղ, բայց պա հում է 2ին: Ակն հայտ է, որ 2 հա վա քա
րա րով նա չէր կա րող այդ ամ բո ղջ հաս տա տու թյան մաք րու թյունն ապա
հո վել: Պա րզ է դառ նում, որ նա լրա ցու ցիչ ռե սուրս է օգ տա գոր ծում, ո րը 
կա րող են լի նել երե խա նե րը: Ե թե ու սում նա սի րենք միայն հաս տի քա ցու
ցա կը, որ տեղ կան բա ցեր, բայց տես նենք, որ գո րծն ար վում է, ուրե մն 
կան փո խլ րաց ման մե խա նի զմ ներ: 

Հար կա դիր աշ խա տան քի ռիս կի տար րեր կա րող է պա րու նա կել հաս
տա տու թյան տա րած քի մաք րու թյու նը: Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հնա րա
վոր շա հա գո րծ ման ռի սկ կա զու գա րան նե րի մաք րու թյան ու հաս տա տու
թյան կեն ցա ղի ապա հով ման աշ խա տանք նե րի հետ կապ ված: 

Հաս տա տու թյան վրա դր ված ներ քին աշ խա տանք նե րի վե րա հսկե
լիու թյու նը ցա ծր է: 

Չեմ կար ծում, որ հաս տա տու թյու նից դուրս աշ խա տան քի ներ գրավ
վու մը հնա րա վոր է, ո րով հե տև դա ավե լի բա ցա հայտ կլի ներ: 

Ա նձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նույն պես նշել են, որ երե խա նե-
րը ներ գրավ վում են կեն ցա ղային բնույ թի տար բեր աշ խա տանք նե րի կա-
տար մա նը, ան գա մ՝ շի նա րա րու թյան մեջ: 
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Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Ե րե խա նե րը նաև օգ նում 
են կա հույ քը տե ղա փո խել, սե ղան նե րը, աթոռ նե րը, տան նման են վե րա
բեր վում: Ու մի շտ չէ, որ մենք ասում ենք, իրենք են իրենց վրա ո րոշ դե
րեր վե րց րել: Օ րի նակ, եթե պա հե ստ սնունդ են բե րում, տղա ներն իրենց 
կամ քով կգ նան և կօգ նեն:    

Ե րբ զու գա րան նե րը վե րա նո րոգ վում է ին, երե խա նե րը շատ քիչ է ին 
ներ գրավ ված այդ գոր ծե րի մեջ, կային բան վոր ներ: Միայն մի երե խա էր, 
Ս.ն, որ ո րոշ չա փով ներ գրավ վել էր:

Հաս տա տու թյան շա հա ռու երե խա նե րը նկա րա գրել են հաս տա տու-
թյան ներ սում իրենց մաս նակ ցու թյու նը ո րոշ աշ խա տանք նե րի իրա կա-
նաց մա նը: Ընդ ո րում, երե խա նե րից մե կը տվյալ աշ խա տան քը կա տա-
րե լու ըն թաց քում վնաս վա ծք է ստա ցե լ՝ աշ խա տան քի ան վտան գու թյան 
կա նոն նե րը չպահ պա նե լու հետևան քով:

Դեպք 13. Ման կա տան սան, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման 
պա հի ն՝ 17 տա րե կան:

Դր սում չեմ աշ խա տել ու չեմ էլ ու զե ցել աշ խա տել: Մեզ մոտ էլ (ման
կա տա նը), երբ զու գա րան ներն է ին սար քում, մեր տղա նե րից աշ խա տում 
է ին, գաջ է ին քան դում: Օ րա կան մի եր կու ժամ է ին աշ խա տում:

Դեպք 14. Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան սան, տղա, հար ցա զրույ ցի 
իրա կա նաց ման պա հի ն՝ 10 տա րե կան, նկա րա գր վող աշ խա տան քի կա-
տար ման պա հի ն՝ 10 տա րե կան կամ դրա նից ցա ծր:

Ի սկ այս տեղ (հաս տա տու թյան տա րած քում) եղե ՞լ է, որ շի նա րա
րու թյուն անեն, ու դուք օգ նեք: Ասում է ին, որ բա սե ին պի տի սար քեն, 
մենք էլ քա րե րը վե րց րե ցինք, հա վա քե ցինք ու թա փե ցինք այս կո ղմ: Մի 
ան գամ Ռ.ն կա մա զի վրա էր բարձ րա ցել, Լ.ն քա րը շպր տե լուց՝ կպավ 
գլխին, ու արյուն եկավ: Գնա ցին բուժք րոջ մոտ, կա պեց, ու մի քա նի շա բա
թից լա վա ցավ: 

Քա՞ նի կի լո կլի նե ին քա րե րը, շա ՞տ ծա նր է ին: Չգի տեմ, բայց շատ 
ծա նր չէ ին, ոնց որ այս աթո ռը լի նի: 

Ի սկ դա միայն մե ՞ծ տղա ներն է ին անում: Իրենք էլ է ին անում, մենք էլ:

Հաս տա տու թյան ներ սում երե խա նե րի աշ խա տանքն անձնա կազ մը 
կարևո րում է կյան քի հմ տու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու տե սան կյու նից:
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նՄան կա տան տնօ րեն. Մեզ մո տ՝ ման կա տա նը երե խա նե րը ծա նր 
աշ խա տանք ներ չեն անում: Մենք միա սին, օ րի նակ, ձյուն ենք մաք րում, 
այս տի պի տար բեր աշ խա տանք ներ ենք անում: Աղ ջիկ նե րը խո հա նո ցում 
հեր թա պա հու թյուն են անում, տղա նե րը՝ նույն պես: Կան աշ խա տանք
ներ, որ իրենք պե տք է ընդ գրկ վեն, որ պես զի իրենց մոտ զար գաց նենք 
աշ խա տա սի րու թյու նը: Սա զուտ դաս տիա րա կու թյան առու մով է պե տք, 
ինչ պես ըն տա նի քում:

Հո գե բան, ման կա տուն. Ե թե ան գամ երե խային ինչոր աշ խա տանք 
է առա ջարկ վում (ի հար կե, իր տա րի քին հա մա պա տաս խան), դա ար վում 
է սո վո րեց նե լու նպա տա կով: Օ րի նակ, ճա շա րա նում ինչոր աշ խա տանք 
անե լը ես չեմ հա մա րում շա հա գոր ծում, ո րով հե տև երե խան ին քը կա րող 
է մո տե նալ ու ասե լ՝ կա րո ՞ղ եմ այ սօր ես այս աղ ցա նը խառ նեմ կամ կար
տո ֆիլ մաք րեմ: Սա մեծ տուն է, ու երե խան պե տք է մաս նակ ցի այս տան 
կյան քին, կամ ար դուկ անի (թեև ու նենք հա տուկ աշ խա տող ներ):

Ճի շտ կլի նի, եթե երե խան իր հագ նե լու շո րերն ինքն ար դու կի, որ
պես զի սո վո րեն նաև այս հմ տու թյուն նե րը: Ամեն դեպ քում, տան տի կին 
են դառ նա լու: Մեզ մոտ մի շտ այդ մա սը շատ բաց է լի նում, ո րով հե տև 
իրենց փո խա րեն ամեն ինչ ար վում է: 

Ի րա կան ռի սկ է պա րու նա կում երե խա նե րի մի ջև պար տա կա-
նու թյուն նե րի բաշ խու մը, երբ լի դեր նե րը կա րող են ազ դել մյուս 
երե խա նե րի վրա՝ իրենց փո խա րեն որևէ աշ խա տանք կա տա րե լուն 
հար կադ րե լով: 

Ը նդ ո րում, անձնա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ երե խա
ներն իրենք են կար գա վո րում պար տա կա նու թյուն նե րի բաշ խումն 
ու կա տա րու մը: Որ քան էլ այս մո տե ցու մը դրա կան է՝ ինք նա կազ մա-
կե րպ ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման տե սան կյու նից, երե խա նե րի 
մի ջև կո նֆ լի կտ նե րի առա ջաց ման և խմբային ճնշման լուրջ ռիս կեր է 
պա րու նա կում:

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Ճա շա րա նում հեր թա պա
հու թյուն է սահ ման ված. յու րա քան չյուր խմբից մի քա նի երե խա, ամեն 
օր ափ սե նե րը դա սա վո րում են, հե տո հա վա քում, դա սա ցու ցա կով դա 
հստակ սահ ման ված է: Ե րե խա ներն իրար մի ջև դա կար գա վո րում են, 
չեմ նկա տել, որ մի շտ նույն երե խա ներն անեն, ես շատ ու շա դիր հետևում 
եմ: Ե թե հան կա րծ երե խա նե րից որևէ մե կը ծու լա նա ու չու զե նա հեր
թա պա հել, երե խա ներն իրենք են դա կար գա վո րում, մեր կող մից որևէ 
սպառ նա լիք չկա: 
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Հո գե բան, ման կա տուն. Ե րե խա նե րը բա ժան ված են խմբե րի. այդ 
խում բը շա բաթ վա կտր ված քով հեր թա պա հում է՝ 23 երե խա յու րա քան
չյուր օր: Իրենք միայն աման ներն են հա վա քում սե ղան նե րի վրայից, 
մաք րում սե ղա նն ու հա տա կը, հեր թա պա հու թյու նը տևում է մոտ կես ժամ: 

Եր բե մն նկա տել ենք, որ խմբի առաջ նորդն ասել է, թե ով հեր թա
պա հի ու այդ երե խան արել է: Բայց մենք ձգ տում ենք, որ նման դեպ քեր 
չլի նեն, և բո լո րը հեր թա պա հեն:

Ա նձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ ներն իրենք են պատ մել լի դեր նե րի 
կող մից մյուս երե խա նե րի նկատ մամբ իրա կա նաց ված ճն շում նե րի մա
սին (ո րոնք, սա կայն, ուղ ղա կի առն չու թյուն չու նե ին հար կա դիր աշ խա
տան քի հետ): 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն. Նն ջա
րա նում կար մի երե խա, որ լի դե րու թյուն էր փոր ձել անել: Ճա շա րա նում 
երե խա նե րից մե կին ասել էր՝ ես բուլ կի շատ եմ սի րում, պե տք է ամեն օր 
քո նն ինձ տաս: Ե րե կոյան ճա շա րա նում նկա տում եմ, որ բուլ կին չի ու
տում, հա րց նում եմ, թե ին չու՞ չես ու տում, պա տաս խա նում է՝ չեմ սի րում: 
Կա՞ երե խա, որ քա ղց րա վե նիք, կոն ֆետ չսի րի: Ե րե խան հայտն վեց իմ 
ու շադ րու թյան կե նտ րո նում, վա խե նում էր բարձ րա ձայ նել, որ կոն ֆե տը 
ձեռ քից վե րց նում են: 

Ե րե խան պատ մեց ու ասաց՝ հո իրեն չե ՞ս ասե լու, ես իմ կոն ֆե տն 
ամեն օր իրեն պե տք է տամ, որ ին քը թույլ տա, որ ես նն ջա րա նում հան
գի ստ պառ կեմ: Լի դե րու թյան խնդիր է՝ որ դու նն ջա րա նում հան գի ստ 
քնես, այս պի սի բա նա կային սիս տեմ: 

Հաս տա տու թյան սա ներն առան ձին դեպ քեր են նկա րա գրել, երբ տա-
րի քով ավագ կամ հե ղի նա կու թյուն ու նե ցող երե խա ներն օգ նել են անձնա-
կազ մի ն՝ նրանց պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հար ցում: Անձ նա-
կազ մի ան դամ ներն իրենց պար տա կա նու թյուն նե րի մի մա սը «պատ վի-
րա կում են» երե խա նե րի ն՝ դրանք առա վել արագ, օպ տի մալ իրա կա նաց-
նե լու նպա տա կով: 

Ման կա տան սան, տղա, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման պա հի ն՝ 
12 տա րե կան:

Կան երե խա ներ, ու մից մյուս նե րը վա խե նում են: Օ րի նակ, մեզ մոտ 
եղել են մեծ տղա նե ր՝ Մ.ն, Հ.ն, ով քեր ման կատ նից ար դեն դուրս են 
եկել: Ե թե երե կոյան դաս տիա րա կն ասում է, որ երե խա նե րը պառ կեն, 
իսկ իրենք ֆուտ բոլ են նայում, չեն ու զում պառ կել, մեծ տղա նե րը գա լիս 
են և պառ կեց նում: 
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նՄյուս նե րի փո խա րեն ինչ-որ աշ խա տանք կա տա րե լու, նրանց կող-
մից շա հա գո րծ վե լու ռիս կը պայ մա նա վոր ված է նաև երե խայի հո-
գե բա նա կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Կան երե խա ներ, ով քեր 
պատ րա ստ են կա մո վին ստա նձ նե լու որևէ հա նձ նա րա րու թյան կա տա-
րու մը: Սո վո րա բար, այս երե խա նե րը չու նեն իրենց շա հե րը պա շտ պա-
նե լու բա վա րար հմ տու թյուն ներ, նաև՝ զար գա ցած չէ սե փա կան շա հի 
գի տակ ցու մը:  

Հո գե բան, հա տուկ դպ րոց. Օ րի նակ, իմ ռե ֆե րեն տու թյան տակ գտն
վող Ա.ն ու նի մտա վոր խնդիր ներ ու կա նի ամեն ինչ, որ իրեն շա հա գոր ծեն: 
Բայց մենք, իմա նա լով դրա մա սին, մի շտ իր կող քին ենք, որ կան խենք դա: 
Նա իրեն զգում է չգ նա հատ ված, ան տես ված է ըն տա նի քի կող մից, ու մենք 
անում ենք ամեն ինչ, որ ինքն իրեն գնա հատ ված զգա: Զգու շաց րել ենք 
նաև դաս տիա րակ նե րին, որ թույլ չտան ու րի շի փո խա րեն ինչոր բան անի:

Թեև հե տա զո տու թյան ըն թաց քում չի ար ձա նա գր վել երե խա նե րի 
կող մից մյուս երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման որևէ դեպք, 
սա կայն նման ռիս կե րի հա վա նա կա նու թյու նը բարձր է: 

Լի դեր նե րը հան դես են գա լիս որ պես անձնա կազ մի «օգ նա կան ներ»՝ 
ո րոշ խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում՝ մյուս երե խա նե րի նկատ մամբ 
հո գե բա նա կան ներ գոր ծու թյուն ու նե նա լով: Այս տար բեր վող կար գա-
վի ճա կի շա րու նա կա կան խրա խու սումն անձնա կազ մի կող մից կա րող է 
հան գեց նել «օգ նա կան»-ի դիր քի չա րա շահ ման: 

Ի դեպ, հաս տա տու թյուն նե րից մե կում կա տար ված դի տարկ ման 
ար դյունք նե րով, տար բեր տա րի քային խմբե րում կային երե խա ներ, ում 
ներ կայու թյամբ մյուս երե խա նե րը ո րո շա կի լար վա ծու թյուն է ին դրսևո-
րում: Լի դեր ներն աջակ ցում է ին ման կա վար ժա կան անձնա կազ մի ն՝ կազ-
մա կե րպ չա կան բնույ թի խնդիր նե րում, կո նֆ լի կտ նե րի կար գա վոր ման 
հար ցում: 

Այս հաս տա տու թյու նում հեր թա պա հու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
հար ցում երե խա նե րի դե րե րի հա վա սա րա չափ բաշ խում չկար. ճա շա րա-
նում հեր թա պա հու թյան կա տար ման հա մար ավե լի շատ պա տաս խա-
նա տու է ին աղ ջիկ նե րը: Սե նյակ նե րի մաք րու թյունն իրա կա նաց նում է ին 
սե նյա կի բնա կիչ նե րը, թեև եր բե մն տա րի քով ավե լի մեծ աղ ջիկ ներն օգ-
նու թյան հա մար դի մում է ին փոք րե րին: 

Մյուս հաս տա տու թյուն նե րում լի դեր նե րի վար քում ագրե սիայի դրսևո-
րում ներ չեն դի տարկ վել, նրանց նկատ մամբ մյուս երե խա նե րի վե րա բեր-
մուն քում չի նկատ վել վախ կամ լար վա ծու թյուն, փոխ հա րա բե րու թյուն ներն 
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ան կաշ կա նդ է ին և ազատ: Լի դեր նե րը փոր ձում է ին պահ պա նել կար գու-
կա նո նը խմբե րի ներ սում, լու ծել մի ջա նձ նային ո րոշ խնդիր ներ: Հե տա զո-
տու թյան ըն թաց քում լի դեր նե րի կող մից ակն հայտ աջակ ցու թյուն անձնա-
կազ մի որևէ ան դա մին չի նկատ վել: 

Այ նուա մե նայ նիվ, պար տա կա նու թյուն նե րի ակն հայտ ան հա վա սար 
բաշ խում է առ կա տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի մի ջև: Անձ նա կազ մի ան դամ-
ներն այս հան գա մանքն օ րի նա չափ են հա մա րում՝ սե ռով պայ մա նա վոր-
ված դե րե րի՝ իրենց պատ կե րա ցում նե րից ել նե լով: 

Հա տուկ դպ րո ցի սան, աղ ջիկ, հար ցա զրույ ցի իրա կա նաց ման պա հի ն՝ 
14 տա րե կան: 

Տ ղա նե րը հեր թա պա հո ՞ւմ են: Հա զա րից մեկ, ու ես էլ կու զե նայի տղա 
լի նել, քա նի որ իրենք ուշ են արթ նա նում, ո րով հե տև իրենք ոչ մի գո րծ չեն 
անում, չեն լվաց վում, տե ղե րը չեն հա վա քում: 

Հաս տա տու թյու նում երե խա նե րի  
ար հես տա գոր ծա կան ու սու ցու մը 

Ը ստ դի տարկ ման, երե խա նե րի՝ հաս տա տու թյան տար բեր խմբակ նե-
րում զբաղ վա ծու թյունն ու ներ ու սու ցո ղա կան և ժա ման ցային բնույթ: Մի-
ջա վայրն ու պայ ման նե րը, հա մա պա տաս խան վե րա հսկո ղու թյան դեպ քում, 
երե խայի առող ջու թյան և ան վտան գու թյան հա մար ռիս կեր չէ ին պա րու նա-
կում: Այս կամ այն զբաղ մունքն ընտ րե լու հար ցում երե խա նե րի նկատ մամբ 
սպառ նա լի քի կամ բռ նու թյան որևէ դրսևո րում չի նկատ վել: Խմ բակ նե րում 
իրա կա նաց վող գոր ծու նեու թյու նը հա մա պա տաս խա նում էր մաս նա կից 
երե խա նե րի տա րի քին և ֆի զի կա կան ու մտա վոր զար գաց ման մա կար-
դա կին: Խմ բակ նե րում իրա կա նաց վող աշ խա տանք նե րին երե խա նե րը 
մաս նակ ցում է ին ոգևո րու թյամբ և հա ճույ քով: Ե րե խա նե րը հատ կա պես 
կարևո րում է ին այն հան գա ման քը, որ խմբակ նե րում իրենց ձե ռք բե րած 
հմ տու թյուն նե րը  հնա րա վո րու թյուն կտան հե տա գայում մաս նա գի տու թյուն 
ձե ռք բե րել կամ գու մար վաս տա կե լ՝ հաս տա տու թյու նը լքե լուց հե տո: 

Խմ բակ նե րում երե խայի կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տան քը ռիս կեր 
էր պա րու նա կում այն տե սան կյու նից, որ այն, տե սա կա նո րեն, կա րող է 
շա հա գո րծ վե լ՝ լրա ցու ցիչ շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով: Սա կայն բո լոր 
հաս տա տու թյուն նե րում էլ այդ ռիս կե րը նվա զա գույն մա կար դա կի է ին հա-
սց ված, քա նի որ երե խա նե րը շատ ազատ է ին  ինչ պես խմբա կի ընտ րու-
թյան, այն պես էլ այն տեղ ան ցկաց վող ժա մա քա նա կի առու մով: Խմբակ-
նե րում պա րապ մուն քի հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կա հատ վա ծը 
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ն(սո վո րա բա ր՝ մինչև 3 ժամ) երե խան կա րող էր ան ցկաց նել իր հայե ցո ղու-
թյամբ և դա դա րեց նել պա րապ մուն քը, երբ ցան կա նար: 

Գոր գա գոր ծու թյան, կար պե տա գոր ծու թյան և թա ղի քա գոր ծու թյան 
խմբակ նե րում  ստեղ ծա գոր ծու թյան թե ման և դրա հա մար հատ կաց վող 
ժա մա նա կա հատ վա ծը ևս են թա կա էր ազատ տնօ րին ման: Այդ գոր ծու-
նեու թյան ար դյունք նե րը ներ կայաց վում են տար վա ըն թաց քում մեկ-եր-
կու ան գամ կազ մա կե րպ վող ցու ցա հան դես-վա ճա ռք նե րին, իսկ վա ճառ-
ված գոր ծե րից ստաց ված հա սույ թը հատ կաց վում է նաև երե խա նե րին: 
Սա, երե խա նե րի խոս քե րով, լուրջ խթան է հան դի սա նում աշ խա տանք-
ներն ավար տին հա սց նե լու հա մար:

Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են միայն ո րո շա կի հո գե-
բա նա կան ռիս կե րի մա սի ն՝ կապ ված երե խայի՝ իր աշ խա տան քի ար դյուն-
քը և ար ժե քը գնա հա տե լու հետ: Ե րե խայի մոտ կա րող է ձևա վոր վել իր 
աշ խա տան քի շա հա գո րծ ման և/ կամ ան հա մա չափ վար ձատ րու թյան ըն-
կա լում՝ կապ ված այն բա նի հետ, որ իր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը չի վա ճառ-
վել ակն կալ վող ար ժե քով:  

Հո գե բան, ման կա տուն. Ռիս կը կա, ո րով հե տև երե խան կա րող է 
ասե լ՝ ես աշ խա տել եմ այս քան, բայց ստա ցել այս քա ն՝ չհաս կա նա լով, որ 
աշ խա տան քը կա րող է գնա հատ ված լի նի, օ րի նակ, 5000 դրամ, բայց գնա 
ցու ցա հան դե ս– վա ճա ռք ու գնա հատ վի 2500: Ե րե խային պե տք է բա ցատ
րել, թե ին չու է ավե լի է ժան վա ճառ վել: 

Վե րա հսկո ղու թյան մե խա նի զմնե ր

Հաս տա տու թյան դե րը ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քում 

Ու սում նա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րից մի քա նի սը, թեև ին տեն-
սիվ աշ խա տում են երե խա նե րի ըն տա նիք նե րի հետ, սա կայն բա վա րար 
ուշադ րու թյուն չեն դարձ նում երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ-
ման հիմ նա խնդիր նե րին: Խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն-
նե րի մի մա սում գե րա կայում է այն տե սա կե տը, որ դա այլ կա ռույց նե րի 
պա տաս խա նատ վու թյան դաշ տում գտն վող հիմ նա հա րց է: 

Ման կա տան տնօ րեն. Ո րոշ չա փով ծնող նե րին բա ցա տր վում է, թե ինչ 
է թրա ֆի քին գը, բայց ոչ ման րա կր կիտ: Կար ծում եմ՝ պե տք է ավե լի շատ 
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զբաղ վեն բնա կու թյան վայ րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար
մին նե րը, դա ավե լի շատ իրենց խնդիրն է, մեր հո գսն առանց այն էլ շատ 
է, երե խայի հետ աշ խա տան քը շատ դժ վար է:

Շատ դեպ քե րում երե խայի տա րի քին ոչ հա մա պա տաս խան աշ խա-
տան քի և աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման ռիս կե րը գա լիս են հենց երե-
խայի ըն տա նի քից: Հաս տա տու թյունն է ստիպ ված լի նում ստա նձ նել երե-
խային իր իսկ ըն տա նի քից «պա շտ պա նե լու» դե րը: 

Ա վե լին, ո րոշ դեպ քե րում, ըն տա նի քը կա րող է ըստ հաս տա տու թյան 
ներ կայա ցու ցիչ նե րի, խո չըն դո տել երե խայի ներ դաշ նակ զար գաց մա նն ու 
սո ցիա լա կա նաց մա նը:   

Ման կա տան տնօ րեն. Ե ղել են դեպ քեր, երբ ծնող ներն ասել են, որ 
երե խային բե րենք տուն: Հար ցին, թե ին չի հա մար, պա տաս խա նել են՝ 
խոտ կա հն ձե լու, բե րք կա հա վա քե լու: Բայց մենք չենք թող նում՝ ասե լով, 
որ երե խան ո՛չ բան վոր է, ո՛չ էլ՝ է ժան աշ խա տուժ: Ե րե խա ներն էլ են հրա
ժար վում գնալ, իրենք գի տեն, որ եթե այս տեղ են ապ րում, ըն տա նիքն 
իրենց նկատ մամբ իրա վունք չու նի: 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն. Ծնո ղի 
հետ պե տք է աշ խա տել, ծնո ղին պե տք է բա ցատ րել, թե երե խան ինչ ար
ժեք է, ինչ պես կա րե լի է նրան վե րա բեր վել: Իրենք չեն գի տակ ցում, սե
փա կա նու թյան զգա ցո ղու թյամբ կա րող են վար վել այն պես, ինչ պես իրենք 
են ցան կա նում: Երբ ասում ես, որ այդ պես չի թույ լա տր վե լու, ասում է՝ իմ 
երե խան է: Երբ սկսում ես օ րենք բա ցատ րել, պա տաս խա նատ վու թյան 
ձևե րը բա ցատ րել, որ ան գամ ծնող լի նե լո վ՝ ինչ պի սի պա տիժ նե րի կա րող 
ես են թարկ վել, այդ դեպ քում ո րոշ նե րը զգաս տա նում են: Հաս կա նում են, 
որ եթե դր դում ես մու րաց կա նու թյան, քեզ դրա հա մար պա տիժ է հաս
նում, դա էլ է թրա ֆի քինգ, դա էլ է շա հա գոր ծում, դա էլ է երե խա նե րի 
իրա վունք նե րի ոտ նա հա րում:  

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Ես կա ռա ջար կեմ, որ ՀԿներն այդ քան 
շատ գնան ոչ թե հա տուկ դպ րոց ներ, այլ սկսեն աշ խա տել ըն տա նիք նե րի 
հետ: Բո լոր խնդիր նե րի հի մքն ըն տա նի քից է գա լիս: Եր բե մն մեզ ըն տա
նիքն է խան գա րում: 

Հո գե բան, հա տուկ դպ րոց. Մեզ հա մար միայն ծնո ղի խոս քը բա վա
րար չէ, ո րով հե տև շատ հա ճախ նաև ծնո ղն է ու ղար կում աշ խա տե լու: Ե թե 
պե տք է լի նում, զան գում ենք նաև ոս տի կա նու թյան տա րած քային ստո
րա բա ժա նում ներ, որ վե րա հսկեն, թե ինչ տեղ է, կյան քի հա մար վտան
գա վոր չէ՞, չի՞ շա հա գո րծ վում: Մենք վե րա հսկում ենք, քա նի որ ծնող նե րի 
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նհա մար ան գամ հար մար է, երբ երե խան գու մար է բե րում, ու նենք ցա
ծր ին տե լեկ տով կամ ծնո ղա վար ման հմ տու թյուն ներ չու նե ցող ծնող ներ, 
ո րոնց հա մար կարևոր է միայն իրենց ֆի զի կա կա նը, ու երե խայի մա սին 
չեն մտա ծում:

Վե րոն շյալ մե ջ բե րում նե րը վկայում են այն մա սին, որ ըն տա նիք նե րի 
հետ հա մա կա րգ ված ու հետևո ղա կան աշ խա տանք չի տար վում, օ րի նակ, 
դրա կան ծնո ղա վար ման հմ տու թյուն նե րը զար գաց նե լու և երե խային ըն-
տա նիք վե րա դարձ նե լու նպա տա կով: Հա կա ռա կը, նկա տե լի է անձնա-
կազ մի ո րոշ ան դամ նե րի ընդ գծ ված բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը երե-
խա նե րի ըն տա նիք նե րի նկատ մամբ, նրանց հետ աշ խա տանքն անի մա ստ 
հա մա րե լու մի տու մը: 

Ը ստ անձնա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րի, շատ երե խա ներ ավե լի սե-
րտ հու զա կան կապ վա ծու թյուն և առն չու թյուն ու նեն հաս տա տու թյան 
անձնա կազ մի, քան իրենց ըն տա նիք նե րի հետ: Հաս տա տու թյան ներ-
կայա ցու ցիչ նե րը նշում են նաև ըն տա նի քի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան 
դե րը: 

Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան փո խտ նօ րեն. Ե րե խա նե րի կա պը 
դաս տիա րակ նե րի ու դայակ նե րի հետ ավե լի շատ է, քան ո րոշ ծնող նե րի 
հետ: Օ րի նակ, կար երե խա, ում մայ րը հար բե ցող էր, երբ մայ րը գա լիս 
էր, երե խան հան դի պու մից խու սա փում էր, չէր ու զում, որ մայ րը գա ու 
ուրիշ ներն իրեն այդ վի ճա կում տես նեն: 

Մե թո դի ստ, ման կա տուն. Ես դեռ չեմ հի շում, որ ծնո ղը գա, ու այդ 
երե խայի մոտ դրա կան ինչոր փո փո խու թյուն լի նի, ավե լի շատ բա ցա
սա կա նն է, իմ կար ծի քով:

Այս առու մով, հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը վեր ջին տա րի նե-
րին իրա կա նաց վող հաս տա տու թյուն նե րի բեռ նա թափ ման քա ղա քա կա-
նու թյան մի շա րք ռիս կեր են մատ նան շել: Բնա կա նա բար, ներ կայաց ված 
կար ծիք նե րին հար կա վոր է ո րոշ վե րա պա հու մով ու զգու շա վո րու թյամբ 
վե րա բեր վել, քա նի որ հաս տա տու թյան աշ խա տա կա զմն անուղ ղա կի շա-
հա գրգռ վա ծու թյուն ու նի շա հա ռու երե խա նե րի առ կայու թյան հար ցում: 
Հաս տա տու թյուն նե րի բեռ նա թափ ման քա ղա քա կա նու թյու նը կա րող է 
նրանց կող մից ըն կալ վել (ըստ փոր ձա գետ նե րի, հա ճախ այդ պես էլ ըն-
կալ վում է) որ պես հաս տա տու թյուն նե րի փակ ման և աշ խա տան քը կո րց-
նե լու վտանգ: 
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Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Հի մա մեզ մոտ նե րա ռա կան կր թու թյուն 
են իրա կա նաց նում. թող երե խան գնա ու ապ րի տա նը: Բայց իրենք 
ուսում նա սի րո ՞ւմ են այդ բո լոր ըն տա նիք նե րը, պե ՞տք է, որ երե խան այդ 
ըն տա նի քում ապ րի, պե ՞տք է, որ այդ ծնո ղն իրեն դաս տիա րա կի: 

Այս տա րի նե րին այն քան բան է ան ցել իմ աչ քի առաջ: Նույ նի սկ ծնող 
է եղել, ում ես դա տի եմ տվել: Նա իր աղ ջիկ երե խային տա նում էր, հա
ճա խորդ նե րին բե րում տուն, որ այդ երե խան փող աշ խա տի: Ես նույ նի սկ 
շա բաթկի րա կի չէ ի թող նի, որ այդ երե խան այդ ծնող նե րի հետ ապ րի, 
ավե լի լավ է, որ ման կա տա նն ապ րեր: 

Ու այս բեռ նա թափ ման ծրա գրով ես տես նում եմ մեծ ռիս կեր: Օ րի
նակ, ծնո ղը երե խային գրան ցել է հան րա կր թա կան դպ րո ցում: Դրա 
շնոր հիվ դպ րո ցը երե խա նե րի մեծ թիվ է ցույց տա լիս: Ծնո ղին տա լիս 
են տրա նս պոր տի գու մար, օգ նու թյուն, բայց երե խան տա նն է մնում, չի 
գնում դա սի: Երբ ստու գում է լի նում, ծնո ղին դպ րո ցից զան գում են, որ 
երե խային բե րի: 

Կան երե խա ներ, ում հնա րա վոր չէ տա նել սո վո րա կան դպ րոց, չի 
կա րե լի: Ե րե խա ներ ու նեմ, ով քեր հենց հան րա կր թա կա նից են եկել: 
Իրենց այն տեղ ձեռ են առ նում, ծի ծա ղում են, իրենց հետ չեն աշ խա
տում, մաս նա գետ ներ չկան: Շատ բարդ երե խա ներ են, 15րդ դա սա
րա նի աշա կե րտ նե րից ամե նա թե թևն ու նի մի ջին մտա վոր խնդիր ներ: 
Մենք իրենց ի՞նչ ենք սո վո րեց նում, որ գույ ներն իմա նան, մատ ներն 
իմա նան, աջն ու ձա խը: Ո՞նց կա րող է այս երե խան 5 րո պե նս տել հան
րա կր թա կան դպ րո ցում: 

Ե թե մենք դառ նանք ցե րե կային ծա ռայու թյուն մա տու ցող ու խնա մք 
չի րա կա նաց նեք, ամեն օր այդ ծնող նե րը երե խա նե րին չեն բե րի ու տա
նի: Ծնող ներն աշ խա տում են, իսկ մեր երե խա ներն ինք նու րույն չեն կա
րող գնալգալ:

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Ինձ թվում է, որ երե խայի՝ դպ րո ցում լի
նե լն ավե լի ճի շտ է, քան ըն տա նի քում: Այն դաս տիա րա կու թյու նը չի կա
րող ստա նալ: Մեր կոն տին գեն տի ըն դա մե նը 5%ն է, որ նոր մալ, լուրջ, 
գրա գետ ըն տա նիք նե րի երե խա ներ են, մյուս նե րը՝ փո ղո ցում կանգ նող 
աղ ջիկ ներ, շու կայի բեռ նա կիր ներ, մու րաց կան ներ:

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, հա տուկ դպ րոց. Ու նենք օ րի նակ ներ, երբ 
երե խան, որն այս տեղ շատ լավ սո վո րում էր, լավ վա րք ու ներ, բեռ նա
թափ ման ծրա գրով վե րա դար ձել է տուն ու դար ձել ան ճա նա չե լի. դա սի 
չէր գնում, փո ղոց նե րում էր: Կան խար գե լե լու հա մար պե տք է այդ ըն տա
նիք նե րի հետ շատ աշ խա տենք և՛ մենք, և՛ հա մայն քը:
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նՓոր ձա գետ. Մենք այ սօր աղ քա տա ցող հա սա րա կու թյուն ու նենք, 
ու ան գամ մեր մե ծա գույն ցան կու թյան դեպ քում, եթե երե խային տուն 
ուղար կե լուց հե տո, ար տա քին ռե սուրս ներ չօգ տա գոր ծենք, ըն տա նի քը 
հաս տատ խնդիր է ու նե նա լու: 

Ինքս, լի նե լով այ լը նտ րան քի կո ղմ նա կից (հաս տա տու թյուն նե րից 
դուրս՝ երե խայա կե նտ րոն, ըն տա նի քա կե նտ րոն ծրա գրեր), շատ մեծ 
վախ ու նեմ: Եր բե մն այն պի սի ըն տա նիք նե րի հետ եմ շփ վում, որ ամե
նա տար րա կան խնդիր նե րը չեն կա րո ղա նում լու ծել, նաև՝ ծնո ղա վար ման 
հմ տու թյուն նե րի մեծ պա կաս կա:  

Հաս տա տու թյան անձնա կազ մը ոչ միայն երե խայի ըն տա նի քի, այլև՝ 
սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի բազ մա թիվ ռիս կեր է նշել: Հատ կա պես գի-
շերօթիկ դպ րոց նե րի պա րա գայում, երբ երե խա նե րը հանգստյան օ րերն 
ան ցկաց նում են ըն տա նի քի կամ ազ գա կան նե րի մոտ, այդ ռիս կե րը հաս-
տա տու թյան կող մից կա ռա վա րե լի և վե րա հսկե լի չեն:  

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյուն. Ու նենք 
վտան գա վոր մի ջա վայ րում ապ րող երե խա ներ, օ րի նակ, հան րա կա ցա
րա նում ապ րող երե խա ներ, որ տեղ նոր մալ երե խա չի կա րող մե ծա նալ: 
Այդ հան րա կա ցա րա նը մի շտ մեր ու շադ րու թյան կե նտ րո նում է, այն տեղ 
ապ րող ծնող նե րը մի շտ ալ կո հո լի ազ դե ցու թյան տակ են, ով ասես կա րող 
է մտնելդուրս գալ հան րա կա ցա րան, ծնո ղն ան գի տա կից վի ճա կում է, 
երե խան էլ շա բաթկի րա կի իր վե րա հսկո ղու թյան ներ քո է, երե խան էլ 
է գտն վում վտան գա վոր ան ցու մային տա րի քում: Մենք կո լե գայիս հետ 
մի շտ հեռ վից դի տում ենք. այդ երե խան շնե րիկա տու նե րի հետ, առանց 
պա տու հա նի սե նյա կում, սա նի տա րահի գի ե նիկ պայ ման ներ բա ցար ձա
կա պես չկան, մի ան կյու նում կծկ ված նս տած է, ծնո ղն էլ՝ խմածք նած է: 
Այս պի սի դեպ քեր մենք շատ ան գամ ենք տե սել:

Ե րե խայի՝ հաս տա տու թյան շա հա ռու լի նե լու կար գա վի ճա կը ոչ միայն 
ըն տա նի քից, այլև՝ սո ցիա լա կան մի ջա վայ րից երե խայի պա շտ պան վա ծու-
թյունն է ապա հո վում: 

Հո գե բան, հա տուկ դպ րոց. Իսկ այս հաս տա տու թյու նից ո՞վ կվե րց նի 
աշ խա տան քի երե խայի, որ չվա խե նա: Նման դեպք հնա րա վոր չէ, ո րով
հե տև տա րած քում բո լո րը մեր երե խա նե րին գի տեն ու իրենց աշ խա տան
քի չեն ըն դու նում:
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Ե րե խայի վրա ըն տա նի քի և մի ջա վայ րի հնա րա վոր բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյու նը չե զո քաց նե լու նպա տա կով հաս տա տու թյան անձնա կազ մի 
կող մից (ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թյամբ) եր բե մն ամա ռային ճամ բար-
ներ են կազ մա կե րպ վում: Սա այ լը նտ րան քային մի ջոց է՝ ամա ռային ար-
ձա կուր դի ըն թաց քում երե խայի զբաղ վա ծու թյունն ու վար քի վե րա հսկո-
ղու թյունն ապա հո վե լու հա մար:   

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Ամա ռային ճամ բարն էլ եմ ես դրա հա
մար անում, դի մում կազ մա կեր պու թյուն նե րին, պատ գա մա վոր նե րին, 
փող խնդ րում, որ ճամ բար կազ մա կեր պեմ: Կա րող եմ գնալ հանգստա
նա լու, բայց մնում եմ, երե խա եմ պա հում: Ե րե խան, ով գնում է 3 ամ
սով տուն, հետ է ընկ նում, իմ ամ բո ղջ տար վա աշ խա տան քը ջուրն է 
ընկ նում:

Հո գե բան, հա տուկ դպ րոց. Ե րե խա ներն ամ ռա նն էլ չեն աշ խա տում, 
ամ ռա նը մենք ճամ բար ենք գնում: Հնա րա վոր չէ, որ աշ խա տեն, մենք 
դո ղում ենք իրենց վրա: 

Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում չբա ցա հայտ վեց ըն տա նիք նե րի 
հետ աշ խա տան քի միաս նա կան մո տե ցում: Թե՛ հաս տա տու թյուն նե-
րը՝ ինս տի տու ցի ո նալ մա կար դա կում, թե՛ առան ձին մաս նա գետ նե րը 
(սո ցիա լա կան աշ խա տող, հո գե բան և այլ) հա ճախ իրա վի ճա կային 
մո տե ցում են ցու ցա բե րում: Չի կի րառ վում ըն տա նի քի հետ աշ խա-
տան քի և նշված ռիս կե րի կան խար գել ման հա մա կա րգ ված մո տե ցում: 
Ազ դե ցու թյան հիմ նա կան ձևը երե խա նե րի ծնող նե րի ու ազ գա կան նե-
րի հետ բա րոյա հո գե բա նա կան զրույց ներն են, եր բե մն՝ ծնող նե րին 
«սաս տե լը»: 

Ե րե խա նե րի ըն տա նե կան իրա վի ճա կի մո նի թո րինգն ու տա րա տե-
սակ այ ցե րը հիմ նա կա նում հաս տա տու թյան մաս նա գետ նե րի անձնա-
կան նա խա ձեռ նու թյան ար դյունք են: Ավե լի հա ճա խ՝ պայ մա նա վոր ված 
են երե խա նե րի ճա կա տա գրի նկատ մամբ բա րոյա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան զգա ցու մով:  

Դաս տիա րակ, հա տուկ դպ րոց. Մենք երե խայի հա մար պա տաս խա
նա տու ենք միայն մեր տա րած քում: Իսկ եթե հան կա րծ ծնո ղի կող մից լի նի, 
մենք դա ան պայ ման կբարձ րա ձայ նենք, կգ նանք ծնո ղի մոտ, նա մե զա նից  
կվա խե նա ու ար դեն տենց բա ներ չի անի:  

Հո գե բան, հա տուկ դպ րոց. Բո լոր երե խա նե րի խնդիր նե րի հի մքն 
ըն տա նի քից է, կո նֆ լիկ տային իրա վի ճա կն ըն տա նի քի հետ ևս լու ծում 
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նենք մենք: Այն քան ենք ասե լ՝ եթե երե խային ու ղար կես աշ խա տան քի, 
դու կդատ վես, մենք կգ նանք ոս տի կա նու թյուն, մեր ծնող ներն ան գամ ահ 
ու նեն, ո րով հե տև գի տեն, որ ան մի ջա պես կար ձա գան քենք:

Ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քի բա ցա կայու թյու նը կամ ոչ բա վա րար 
ծա վա լը բա ցա տր վում է իրա զեկ վա ծու թյան ցա ծր մա կար դա կով և ան-
հրա ժե շտ ռե սուրս նե րի պա կա սով: 

Ար դյու նա վետ աշ խա տան քի լուրջ խո չըն դոտ է երե խայի ըն տա նի քի՝ 
այլ հա մայն քում բնակ վե լու հան գա ման քը: 

Սո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Փոր ձում ենք նաև տնայ ցեր 
անել, թեև դրա հա մար հա տուկ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ չու նենք: Աշ խա
տան քային նկա րա գրով դա նա խա տես ված է, սա կայն նշված չեն ֆի նան
սա կան աղ բյուր նե րը: Մեր երե խա նե րը Հայաս տա նի տար բեր մար զե րից 
են, ու եթե ես պե տք է գնամ հե ռա վոր մի մա րզ, ի՞նչ գու մար է նա խա տես
ված դրա հա մար: Վեր ջին եր կու տար վա ըն թաց քում մոտ տա սը տնայց 
ենք կա տա րել:

Դ րա հա մար ծնող նե րի հետ ավե լի շատ աշ խա տում ենք իրենց այ
ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ: Ան կե ղծ ասած, թրա ֆի քին գի կամ շա հա
գործ ման մա սին ծնող նե րի հետ չեմ խո սել, ո րով հե տև հեր թը դրան չի 
հա սել:

Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան տնօ րեն. Մենք նոր ենք սկսում, այս 
կե նտ րո նում չի եղել աշ խա տանք ըն տա նի քի հետ: Հի մա ավե լի շատ հե
ռա խո սով ենք շփ վում ծնող նե րի հետ, բայց բո լո րի մոտ հա սց րել ենք 
տնայ ցեր կա տա րել, դի տար կում անել: Ծնող նե րի հետ այն քան աշ խա
տանք կա անե լու, բայց ո՞վ անի, ի՞նչ ֆի նա նս նե րով: Մեր արա ծը շատ քիչ 
է այդ կար գի ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տե լու հա մար:

Այ նուա մե նայ նիվ, չկան երե խայի հար կա դիր աշ խա տան քի հնա րա-
վոր դեպ քե րի բա ցա հայտ ման հստակ ըն թա ցա կար գեր: Նշ ված խնդիր-
նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան ստա ցու մը սո վո րա բար իրա վի ճա կային 
բնույթ ու նի, հիմ նա կա նում՝ անձնա կան կա պե րի մի ջո ցով:

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Դե փո քր քա ղաք է, իմա նում ենք: Նույ
նիսկ եղել է, որ դա սի չի եկել, զան գել, հա րց րել ենք, ծնող ներն ասել են, 
որ հի վա նդ է, բայց գնա ցել ու պար զել ենք, թե որ տեղ է: 

Որ գյուղն էլ գնամ, գյու ղա պե տը կա ՛մ բա րե կամ է, կա ՛մ ծա նոթ, իրենք 
էլ են զան գում ասում, ես էլ եմ զան գում:
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Գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյան փո խտ նօ րեն. Գի տեք ինչ, մար զե
րում, այս պի սի փո քր քա ղաք նե րում, վե րա հսկե լի է ամեն ինչ, ինչոր բան 
էլ լի նի, բո լո րս էլ քա ղա քի բնա կիչ ներ ենք, ամեն ինչ շատ շուտ տե սա նե
լի կդառ նա, եթե նման բան լի նի, ծնո ղը չի կա րող պա հել:

Հաս տա տու թյան ներ քին վե րա հսկո ղու թյան խնդի րը 

Ու սում նա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րում բա ցա կայում են երե խայի 
թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման, մաս նա վո րա պես՝ հար կա դիր աշ խա-
տան քի, հնա րա վոր դեպ քե րի կան խար գել ման կայուն մե խա նի զմ նե րը: 
Տե ղե կատ վու թյան ստա ցումն ու նի իրա վի ճա կային բնույթ և կր կին պայ-
մա նա վոր ված է անձնա կազ մի ու երե խա նե րի մի ջև անձնա վոր ված, հու-
զա կա նո րեն հա գե ցած կա պե րի ամ րու թյամբ:  

Հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար կազ մը բա ցա ռել է հնա րա վոր դեպ-
քե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան բա ցա կայու թյու նը: Կր կին, տր վում 
է այն մեկ նա բա նու թյու նը, որ հաս տա տու թյան սահ ման նե րում «Ո չինչ չի 
կա րող գա ղտ նի մնալ ու թաքց վել: Վաղ թե ուշ ամեն ինչ իմաց վում է»: Դեպ-
քե րի կան խար գե լու մը դիտ վում է ոչ թե ո րո շա կի կան խա տե սե լի մե խա-
նի զմ նե րի, այլ՝ առօ րյա ող ջամ տու թյան հա մա տե քս տում: Տե ղե կատ վու-
թյան ամե նօ րյա, ոչ ֆոր մալ փո խա նա կու մը կան խար գել ման բա վա րար 
մե խա նի զմ է հա մար վում: 

Ման կա տան տնօ րեն. Ե թե ինչոր հա րց է լի նում, երե խան կգա ու 
կա սի:Ե րե խա նե րը գի տեն, որ ժա մը յո թից հե տո կա րող են գալ ինձ մոտ 
ու ամեն ինչ պատ մել, իրենք ինձ մոտ շատ են լի նում, մենք անձնա կան 
զրույց ներ շատ ենք ու նե նում:

Ման կա տան տնօ րեն. Մեր աշ խա տան քը բա վա կա նին թա փան ցիկ 
է, հա մա տեղ, եթե որևէ աշ խա տող թե րա նում է, դա ան մի ջա պես աչ քի 
է ընկ նում: Ես շր ջում եմ, հետևում եմ, խո սում երե խա նե րի հետ, իրենք 
ինձ պատ մում են, ժո ղով ներ ենք անում, երե խա նե րը քնն դա տու թյուն են 
անում, բա ցա ռիկ դեպ քե րում վե ճեր են լի նում, վե ճե րը վեր լու ծում ենք, 
ինչն էր պատ ճա ռը, օ րենքն ինչ է թե լադ րում, ով էր մե ղա վոր: Ե րե խա
ներն ամեն ինչ պատ մում են, այ սօր չա սեն, վա ղն ան պայ ման կա սեն: 

Մե թո դի ստ, ման կա տուն. Հայտ նա բեր ման առու մով. երե խան կա
րող է չա սել, բայց իր մի մտե րի մի, թե կուզ աշ խա տո ղի կա սի, ու դա կկա
նխ վի: Հս տակ մե խա նի զմ չկա, կա րող է բա ցա հայտ վել մի ջա նձ նային 
հա րա բե րու թյուն նե րով:
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նՍո ցիա լա կան աշ խա տող, ման կա տուն. Ե րե խա նե րը շատ վս տա
հում են հո գե բա նին և դի մում ցան կա ցած խնդ րով: Ու չեմ կար ծում, որ 
ինչոր բան գա ղտ նի մնա. եթե հո գե բա նին չա սեն, ինձ կդի մեն կամ դաս
տիա րա կին: Ամեն երե խայի հետ աշ խա տում է եր կու ման կա վա րժ, եր կու 
գի շե րա պահ, հաս տատ որևէ մե կին կվս տա հի, կա սի:

Այն, որ վե րա հսկո ղու թյան ներ քին մե խա նի զմ նե րը խի ստ անձնա կա-
նաց ված են և գոր ծում են բա րոյա կան պար տա վո րու թյան դաշ տում, հաս-
տատ վել է նաև փոր ձա գետ նե րի հետ հար ցա զրույց նե րի մի ջո ցով: 

Փոր ձա գետ. Ռիս կե րից խու սա փե լու ճա նա պար հը հաս տա տու թյուն
նե րը բա ցե լն է, թա փան ցիկ դարձ նե լը: Փակ/ կի սա փակ հաս տա տու թյուն
նե րի աշ խա տա կից նե րը շատ դեպ քե րում խո չըն դո տում են վե րա հսկո ղու
թյա նը՝ հա մա րե լով դա իրենց տա րած քը: 

Փակ հա մա կար գե րում նման մե խա նի զմ նե րը հի մն ված են աշ խա
տող նե րի բա րոյա խո սու թյան վրա: 

Ե րե խա նե րի առ կայու թյու նը հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա տանք ու
նե նա լու մի ջոց է, սա կայն աշ խա տող նե րի նպա տա կը պե տք է լի նի երե
խա նե րի բա րե կե ցու թյու նը: Աշ խա տա կից նե րը չեն գի տակ ցում հաս տա
տու թյան հիմ նա կան նպա տա կն ու այն, որ դա միայն կան խար գե լիչ, ժա
մա նա կա վոր ապաս տան է սա նե րի հա մար: 

Սո վո րա կան մի ջա վայ րում հար կա դիր աշ խա տան քը նկա տե լու պա
րա գայում ահա զան գե լու հա վա նա կա նու թյու նը շատ ավե լի մեծ է: Դա 
բնա կան հա սա րա կա կան վե րա հսկման մե խա նի զմ է, իսկ հաս տա տու
թյուն նե րում պաշ տո նա կան վե րա հսկո ղա կան մե խա նի զմ նե րի ար դյու
նա վե տու թյու նը զրոյա կան է: 

Ա նձ նա կազ մի շատ ներ կայա ցու ցիչ ներ հաս տա տու թյու նը դի տում են 
որ պես ըն տա նի քի մո դել և դրան հա մա պա տաս խան վե րար տադ րում 
են ըն տա նե կան վար քի նմուշ նե րը: Դրա կան կող մե րի հետ մեկ տեղ, այս 
մո տե ցումն էա կան վտանգ ներ է առաջ բե րում: Մաս նա վո րա պես՝ վե րը 
քննարկ ված վե րա հսկո ղա կան մե խա նի զմ նե րի բա ցը: Ե թե հաս տա տու-
թյունն ըն կալ վում է որ պես ըն տա նիք, իսկ հաս տա տու թյան ղե կա վա րը՝ 
այդ ըն տա նի քի հայ րը, կոր չում է նաև ներ քին վե րա հսկո ղու թյան ան հրա-
ժեշ տու թյու նը: Նման մի ջա վայ րում ինս տի տու ցի ո նալ մե խա նի զմ ներն 
այլևս պա հա նջ ված չեն և մե րժ վում են, հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա-
վոր վում են ոչ ֆոր մալ նոր մե րի մի ջո ցով: 
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Հա մար վում է, որ բա րոյա կան նոր մե րը բա վա րար են՝ առ կա խնդիր-
նե րը կան խար գե լե լու հա մար: Հաս տա տու թյան սա նե րը պա շտ պան ված 
են ոչ թե կան խա տե սե լի կա ռու ցա կար գե րով, այլ՝ աշ խա տա կից նե րի բա-
րոյա կան կեր պա րի և բա րի կամ քի շնոր հիվ: 

Ա նձ նա կազ մի ո րոշ ներ կայա ցու ցիչ ներ գտ նում են, որ եթե իրենց 
վստա հել են երե խա նե րի խնա մքն ու պա շտ պա նու թյու նը, ապա այլ հար-
ցե րում ևս պե տք է վս տա հեն և չան հանգստաց նեն ստու գում նե րով: 

Ա վե լին, ար տա քին վե րա հսկո ղու թյու նը կա րող է դիտ վել որ պես ան-
հար կի մի ջամ տու թյուն «ըն տա նի քի ներ քին կյան քին»:  

Խ նամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյան տնօ րեն. Ես եր
ջա նիկ եմ, որ ու նեմ տենց լավ անձնա կա զմ, ու բա ցառ վում է, որ մե կը 
թա քուն տենց մի բան անի. դա կպայ թի: Նաև իմ դու ռը մի շտ բաց է, 
երե խա նե րը մի շտ կա րող են գալ ու ինձ հետ խո սել: Այս մե խա նիզ մը  
բա վա րար է:

 Խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյան փո խտ նօ րեն. Աշ
խա տան քի ըն թաց քում ես անը նդ հատ շր ջում եմ խմբե րում, ու ինչոր 
մե կն ան պայ ման կա սի: Հի մա երե խա նե րը չեն վա խե նում, բայց նման 
հա տուկ մե խա նի զմ չկա: Հա տուկ վե րա հսկո ղու թյան մե խա նիզ մի կա րիք 
չկա:

Ման կա տան տնօ րեն. Անհ րա ժե շտ չեմ հա մա րում չա փից շատ ստու
գում նե րը: Ե թե այս քան տա րի այս քան երե խա մեզ վս տա հել են, այս քան 
տա րի աշ խա տում ենք, ու րե մն ու րիշ հար ցե րում ևս պե տք է վս տա հեն: 
Ավե լի լավ է, որ ՀԿնե րը գան ու ավե լի շատ սե մի նար ներ անեն աշ խա
տող նե րի հե տ՝ ման կա վա րժ նե րի հետ առան ձին, սպա սար կող անձնա
կազ մի հետ առան ձին: Սա ավե լի ճի շտ է, քան անը նդ հատ ստու գում ներ: 

Վե րա հսկո ղու թյան ար տա քին մե խա նի զմնե րը

Հաս տա տու թյան շա հա ռու երե խա նե րի խո ցե լիու թյու նը պայ մա նա վո-
րող գոր ծոն նե րից մե կը վե րա հսկո ղու թյան ան հրա ժե շտ մե խա նի զմ նե րի 
բա ցա կայու թյունն է կամ դրանց ան կա տա րու թյու նը: Վե րա հսկո ղա կան 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը վե րա պահ ված են այն պե տա կան գե րա-
տես չու թյուն նե րին, ո րոնց կազ մում գտն վում են երե խա նե րի խնամ քի և 
պա շտ պա նու թյան և հա տուկ հան րա կր թա կան (պե տա կան) հաս տա տու-
թյուն նե րը: Առա ջա նում է շա հե րի բա խում. ներ գե րա տես չա կան վե րա-
հսկո ղու թյու նը ո րոշ չա փով ձևա կան բնույթ է ստա նում: 
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նՓոր ձա գետ. Հաս տա տու թյուն նե րում թրա ֆի քին գի՝ սե ռա կան և աշ
խա տան քային, ռիս կայ նու թյու նը բա վա կա նին մեծ է, ո րով հե տև ան վե
րա հսկե լի է, պար բե րա կան վե րա հսկո ղու թյուն չկա: Ե թե հա մա կար գը 
գե րա տես չա կան վե րա հսկո ղու թյուն պե տք է իրա կա նաց նի, դա ար դյու
նա վետ չէ: Ե թե մի կա ռույց քո գե րա տես չու թյան հա մա կար գի մեջ է, ներ
գե րա տես չա կան վե րա հսկո ղու թյու նը եր բեք ար դյու նա վետ չի լի նի: 

Մի շտ սպաս վում է, որ պես զի մի ահա զանգ լի նի, որ իրա վա պահ 
մար մին ներն իմա նան դեպ քի մա սին: Իսկ ահա զան գը քիչ հա վա նա
կան է, ո րով հե տև երե խա ներն ամ բող ջու թյամբ կախ վա ծու թյան մեջ են 
այն ան ձան ցից, ով քեր այդ բռ նու թյու նը կամ թրա ֆի քին գը կա րող են 
իրա կա նաց նել:

Փոր ձա գետ. Ըստ իս, պե տա կան մա կար դա կով վե րա հսկո ղու թյունն 
ար դյու նա վետ չէ, ո րով հե տև իրենք բո լո րը մի շղ թայի մաս են կազ մում: 
Պե տա կան մա կար դա կում են թա կա նե րի վատ ցու ցա նի շը վատ ցու ցա նիշ 
է լի նում նաև այդ վե րա դաս մա րմ նի (ո րը միա ժա մա նակ վե րա հսկո ղու
թյուն իրա կա նաց նո ղն է) հա մար: Դրա հա մար որևէ լուրջ բա ցա հայ տում
ներ կամ լուրջ խնդիր ներ վեր հա նել չի լի նում: Իրենց հաշ վետ վու թյուն նե
րում որևէ խնդիր չկա, ամեն ինչ ար տա կա րգ է հաս տա տու թյուն նե րում, 
երե խա ներն ապա հով են: 

Այդ պատ ճա ռով, ավե լի կարևոր է հա սա րա կու թյան ու շա հա գր գիռ 
հան րու թյան մի ջամ տու թյունն այդ հար ցում: 

Ար տա քին վե րա հսկո ղու թյան ոչ ար դյու նա վե տու թյան պատ ճառ նե-
րից է ստու գայ ցի մա սին տե ղե կատ վու թյան ոչ ֆոր մալ փո խան ցու մը: Սա 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս տա տու թյա նը՝ հարկ եղած ձևով պատ րա-
ստ վե լու ստուգ մա նը: 

Փոր ձա գետ. Երբ օմ բուդս մե նի գրա սե նյա կից կամ ՀԿնե րը գնում են 
մշ տա դի տար կում կամ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նե լու, 
աշ խա տա կազ մը նա խա պես տե ղե կաց ված է լի նում ու պատ րա ստ սպա
սում է, թե ինչ հար ցեր պե տք է տան: Դա է նաև պատ ճա ռը, որ իրա կա
նու թյու նը մի շտ չէ, որ ի հայտ է գա լիս: 

Փոր ձա գետ. Ե թե նա խա րա րու թյու նը մեկ ամիս առաջ զան գում է ու 
ասում, որ ես գա լիս եմ վե րա հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե լու, ապա մեկ 
ամի սն ու ան գամ մեկ ժա մը բա վա րար է, որ պես զի այն, ին չը դու չես 
ուզում ցույց տալ, ցույց չտաս: Պե տա կան վե րա հսկո ղու թյունն, այո՛, շատ 
կարևոր է, սա կայն եթե դա ար վում է պար զա պես անե լու հա մար և եթե 
պլա նով դր ված է, որ դու, օ րի նակ, տա րե կան մեկ ան գամ պե տք է այ ցե լես 
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այ սինչ հաս տա տու թյուն՝ վե րա հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար, 
ապա այդ վե րա հսկո ղու թյու նը ձևա կան է լի նում ու հետևա պես՝ ոչ մի 
հետևանք և ար դյունք չի ու նե նա: 

Ի րա կա նաց վող տա րա տե սակ ստու գում նե րը ոչ մի շտ են բա ցա հայ-
տում առ կա խնդիր նե րը, քա նի որ բա ցա կայում է ու սում նա սի րու թյան 
ան հրա ժե շտ ուղղ վա ծու թյունն ու հա տուկ մե թո դա բա նու թյու նը: Ստու-
գում նե րի մի մա սը շատ ընդ հան րա կան բնույթ ու նի, ան դրա դառ նում է 
խնդիր նե րի լայն շր ջա նա կի, ին չի պատ ճա ռով հնա րա վոր ռիս կե րի խոր-
քային ու սում նա սի րու թյուն չի իրա կա նաց վում: 

Ս տու գում նե րի մյուս մա սն էլ չա փա զանց նեղ ուղղ վա ծու թյուն ու նի 
(հաս տա տու թյան ֆի նան սա կան հոս քե րի վե րա հսկո ղու թյուն, երե խա նե-
րի կր թու թյան ո րա կի կամ խնամ քի ո րա կի վե րա հսկո ղու թյուն և այլն): 
Այս ստու գում ներն էլ չեն ան դրա դառ նում երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա-
տան քի հնա րա վոր ռիս կե րին: 

Ն պա տա կային (ե րե խա նե րի թրա ֆի քինգ և շա հա գոր ծում, մաս նա-
վո րա պես՝ հար կա դիր աշ խա տանք) ստու գում ներն ու մո նի թո րին գի հա-
մա կար գը բա ցա կայում է: Ու սում նա սիր ված բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի 
ներ կայա ցու ցիչ ներն էլ նշել են, որ նման թե մա տիկ ստու գում ներ իրենց 
մոտ չեն իրա կա նաց վել: 

Մյուս կող մից, հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար կազ մը դժ գո հու թյուն է 
հայտ նել ստու գում նե րի քա նա կի ու այ ցե լու թյուն իրա կա նաց նող կա ռույց-
նե րի բազ մա զա նու թյան վե րա բե րյալ:

Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներն իրենց մտա հո գու թյունն են 
հայտ նել նաև այն հար ցի շուրջ, թե որ քա նով ու սում նա սի րու թյան և ստուգ-
ման կի րառ վող մե թոդ նե րը հա մա պա տաս խա նում են երե խա նե րի տա-
րի քային ու հո գե բա նա կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րին: Տե ղե կատվու-
թյան ստաց ման ոչ հա մար ժեք մե թոդ ներն, ըստ նրանց, հան գեց նում են 
ոչ ար ժա նա հա վատ և չս տուգ ված տե ղե կատ վու թյան տա րած մա նը:  

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Իրենք (այ ցեր իրա կա նաց նող ՀԿներն ու 
այլ կա ռույց նե րը) սե մի նար նե րի ժա մա նակ հա վա քում են երե խա նե րին, 
առան ձին խո սում. ես դա չեմ ըն դու նում: Մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող 
երե խա է, կա րող է այդ պա հին ասել «այո»՝ չհաս կա նա լով, թե դա իրա
կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նում  է, թե՝ ոչ: Ու դա մի բոմբ կդառ նա: 

Մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նի գրա սե նյա կից որ եկել է ին, 
երե խա նե րին առան ձին հա վա քել է ին, հա րց տվե ցին, թե միս ու տու՞մ եք: 
Մե կն ասաց՝ ոչ, աղ մուկ –ա ղա ղակ բարձ րա ցավ: Ասա ցի՝ մի վայր կյան, 
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նայդ մի երե խայի կար ծի քը դու ո՞նց հաշ վի կառ նես, հա վա քեք մյուս երե
խա նե րին, ավե լի բարձր տա րի քի երե խա նե րին հա վա քեք: Ու հար ցը 
փակ վեց: 

Այս երե խա նե րի մոտ երևա կայու թյու նը շատ վառ է զար գա ցած, եր
բեմն ան գամ չեն գի տակ ցում հար ցը: 

Մենք նաև մի այլ երե խա ու նե ինք, հի մա 9րդ դա սա րա նում է, բժշկա
կան վե րա հսկո ղու թյան տակ է գտն վում: Մեր աղ ջիկ նե րը որ հա րց նում 
է ին, ասում էր՝ ինձ հո գե բու ժա րան է ին տա րել, այն տեղ ինձ դե ղեր է ին 
տա լիս, հե տո տա րել են ոս տի կա նու թյուն, ծե ծել և այլն: Քա նի որ մենք 
շատ սե րտ աշ խա տում ենք ան չա փա հաս նե րի տես չու թյան հետ, ան մի
ջա պես իրենց զան գե ցի, իրենք ասա ցին, որ նման դեպք չի եղել: Զան
գե ցի նաև հո գե բու ժա րա նի տնօ րե նին, ասաց, որ եթե ան չա փա հաս է, 
ան հնար է, որ առանց եզրա կա ցու թյան ու ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան որևէ 
դե ղո րայք տանք:

Ե րե խա նե րի կա րիք նե րին և հիմ նա խնդիր նե րին ոչ հա մար ժեք մե թո դա-
բա նու թյան կի րառ ման հիմ նա հար ցը մատ նան շել են նաև փոր ձա գետ նե րը: 

Փոր ձա գետ. Վե րա հսկո ղու թյան մե խա նի զմ նե րը ոչ միայն ան բա վա
րար են, այլև՝ ձևա կան: Ստու գում նե րի ժա մա նակ դի տար կում են ար տա
քին պայ ման նե րը՝ փաս տա թղ թեր, պա հե ստ, դե ղո րայք, ու չեն խո սում 
երե խա նե րի հետ: Սա կայն, ան գամ եթե խո սեն երե խա նե րի հետ, շատ 
դժ վար կլի նի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման բա ցա հայ տու մը, քա նի որ 
չկա մաս նա գի տա կան պատ րա ստ վա ծու թյուն ու մե թո դա բա նու թյուն:

Վե րա հսկո ղու թյան մե խա նի զմ ներն աշ խա տեց նե լու հա մար կարևոր 
է երե խա նե րի իրա զեկ վա ծու թյան ու կա րո ղու թյուն նե րի մա կար դա կը, 
որն այս պա հին բա վա րար չէ: 

Փոր ձա գետ. Ես կա սե ի՝ բա ցար ձակ մե խա նի զմ չկա, ո րով հե տև հաս
տա տու թյան երե խան ան գամ իր խնդի րը բարձ րա ձայ նե լու հնա րա վո րու
թյուն չու նի: Ինքն օժտ ված չէ այն մի ջոց նե րով, սկսած հե ռա խո սից, կամ 
ան գամ եթե ու նի` դրանք օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից, այն քան 
իրա զեկ չէ, որ կա րո ղա նա իր իրա վունք ներն ինչոր ձևով պա շտ պա նել, 
այդ առու մով չկա: 

Փոր ձա գետ նե րից մե կը, կարևո րե լով երե խա նե րի պա շտ պա նու-
թյամբ զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րը, 



152

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

որ պես հիմ նա խնդիր մատ նան շել է երե խա նե րի պա շտ պա նու թյան ցան-
ցի թու լա ցու մը: 

Փոր ձա գետ. Ե րե խա նե րի պա շտ պա նու թյան ցան ցի մա սին եթե խո
սենք, ին քը ֆիկ տիվ կա, բայց ո չինչ չի անում, ո րով հե տև հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը ցան ցի ան դամ նե րի մի ջև ար դեն չկա: Ես իմ փոր ձից եմ ասում. 
մենք ու նե ցել ենք շատ դեպ քեր, որ մեր իրա վա սու թյուն նե րից դուրս է 
եղել, ու մենք դի մել ենք ցան ցին, բայց բա ցար ձակ որևէ պա տաս խան չի 
եղել, բա ցի այն ՀԿնե րից, ո րոնց հետ մշ տա պես հա մա գոր ծակ ցում ենք: 

Ան ցած տա րի ցան ցով 3 տար բեր դեպք ենք տա րա ծել. ծա նր դեպ քեր 
են եղել, երե խա նե րի սո ցիա լա կան նպաս տի հա րց է եղել, իրենք փո ղո
ցում է ին մնա ցել, ծնող նե րը կա լա նա վայ րում է ին: Մենք փաս տա թղ թային 
հար ցե րը լու ծում է ինք, բայց հրա տապ լու ծում էր պե տք, քա նի որ իրենք 
այդ ըն թաց քում փո ղո ցում է ին, շտապ օգ նու թյուն էր պե տք, ու ցան ցին դի
մել ենք 3 ան գամ, բայց բա ցար ձակ ար ձա գանք չենք ստա ցել: Ու մեզ է լի 
օգ նե ցին մեր մշ տա կան գոր ծըն կեր նե րը: 

Իմ կար ծի քով, ցան ցը բա վա կա նին թու լա ցել է: Գու ցե տե սա կան 
առու մով, հե տա զո տու թյուն ներ անե լով, ինքն ու ժեղ է, մաս նա գետ ներ 
կան, փոր ձա գետ ներ կան, բայց առ կա ռե սուրս նե րը չեն օգ տա գո րծ վում: 
Գու ցե իրենց աշ խա տան քը պե տք է ավե լի տե սա նե լի դարձ նել, որ շա հա
ռու ներն էլ դե պի իրենց գնան: 

Վեր ջա պես, վե րա հսկե լիու թյան տե սան կյու նից փոր ձա գետ ներն 
առա վել ռիս կային են հա մա րել մաս նա վոր հաս տա տու թյուն նե րը: Սո-
վո րա բար, տա րա տե սակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն նե րը նման հաս-
տա տու թյուն ներ մուտք չու նեն (կամ դժ վա րու թյամբ են մուտ քի թույլտ վու-
թյուն ստա նում), իսկ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի այ ցերն 
ավե լի քիչ են, քան պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րում:

Փոր ձա գետ. Մեծ խնդիր են մաս նա վոր հաս տա տու թյուն նե րը: Ե թե 
պե տա կան հաս տա տու թյուն ներ Մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նը գո նե 
իրա վունք ու նի մուտք գոր ծել, ապա ոչ ոք չգի տի, թե ինչ է կա տար վում մաս
նա վոր հաս տա տու թյուն նե րում: Օ րի նակ, Գյում րի ի Թռ չու նյաց տուն այ ցե
լու թյուն եղել է, բայց շատ հան գի ստ կա րող է ին թույլ չտալ նե րս մտնել: 

Այդ հաս տա տու թյու նը պե տա կան մար մին չէ, որ Մար դու իրա
վունք նե րի պա շտ պա նի գրա սե նյա կը կա րո ղա նա մուտք գոր ծել: Այդ 
լիա զո րու թյունն ու նի միայն ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար
ցե րի նա խա րա րու թյու նը, ո րը բա ցար ձակ ո չինչ չի անում: Որևէ 
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նմաս նա վոր հաս տա տու թյան մո նի թո րինգ իրենք չեն անում, չնայած 
լիա զո րու թյուն ներ ու նեն: Ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյունն իրենք են 
մշա կում, իրենք են հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նում ակ տե րի պա հա նջ
նե րի կա տար ման նկատ մամբ, բայց մաս նա վո րի դեպ քում՝ փաս տա
ցի չեն հետևում:  

Ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու նե րի հետ իրա կա նաց ված ֆո կուս 
խմբի մաս նա կից ներն ան դրա դար ձել են ման կա տան սա նե րից տե ղե-
կատ վու թյան ստաց ման բար դու թյուն նե րի ն՝ ներ կայաց նե լով դրանց շուրջ 
իրենց մեկ նա բա նու թյուն նե րը: Պատ ճառ նե րի շար քում նշված են ինչ պես 
հաս տա տու թյան անձնա կազ մից երե խայի լիա կա տար կախ վա ծու թյու նը, 
այն պես էլ՝ տա րա տե սակ բա րոյա կան գոր ծոն ներ: Հե տա քր քիր է, որ գրե-
թե բո լոր հա րց վող ներն էլ դրա կան հու զա կան կապ վա ծու թյուն ու նե ին 
իրենց նախ կին հաս տա տու թյան ու դրա անձնա կազ մի հետ: Պայ մա նա-
վոր ված նաև այս հան գա ման քո վ՝ վեր ջին նե րս չէ ին ցան կա նում վեր հի շել 
բա ցա սա կան երևույթ նե րը, օ րի նակ, բռ նու թյան մա սին (թեև ակ նար կում 
է ին դրանց առ կայու թյու նը):  

 9 Ե թե որևէ դեպք լի ներ շա հա գո րծ ման, երե խան կվա խե նար որևէ մե
կին ասել: Ին քը, օ րի նակ, 10 տա րե կան է, ու կմ տա ծի, որ քա նի որ շա
հա գոր ծո ղը մեծ է, նրան ավե լի շատ կհա վա տան: Հա մար ձա կու թյու նը 
չէր բա վա րա րի, որ գնար, ասեր:

 9 Ներ սում ինչ էլ լի նի, դուք չեք իմա նա: Մեզ հա մար էլ հա ճե լի չէ, որ 
դուք իմա նաք: Դուք որ ման կա տուն էլ գնաք, չեն ասի: Դուրս են գա
լիս, նոր են ասում: Ին չու՞ եք մտա ծում, որ պե տք է ասեն: Այն ժա մա
նակ կա րող էր էդ պի սի բան լի նել, բարձ րա ձայ նող չկար, մեր ժա մա
նակ մենք ի՞նչ իրա վունք ու նե ինք, ու՞մ կա րող է ինք ասել: Իսկ հի մա 
ար գել ված է ան գամ երե խային մա տով կպ նել:  

 9 Ես ինքս չեմ ասի, ո րով հե տև դա նախ իմ տնօ րե նին է վե րա բե րում: 
Ես եր բեք իմ տնօ րե նի պա տի վը զրո չեմ դարձ նի: Դուք ասում եք, որ 
կան խենք, հա ջորդ երե խա նե րի հետ էդ պի սի բան չլի նի: Բայց հա
ջորդ երե խա նե րի հետ էն պի սի բան հաս տատ չի լի նի, ինչ եղել է այդ 
թվե րին, եղել է, հի մա չի լի նի: Հի մա պե տք է աշ խա տող նե րի շա հե րը 
պա շտ պա նել: 

 9 Այն ժա մա նակ վա երե խա նե րին որ հա րց նեք, իրենք շատ ցավ ու նեն, 
շատ բան ու նեն ասե լու, բայց չեն ասի, մենք էլ կարևոր նե րը չենք 
ասում: 

 9 Մի բան էլ կա. դուք այ սօր կաք, վա ղը՝ կգ նաք: Իսկ այդ երե խա ներն 
այդ ման կա տա նն ապ րել են 18 տա րի: Բա նա կից տղա է եկել, ապ րե լու 
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տեղ չու նի, է լի կզան գի իր տնօ րե նին, որ գնա, ման կա տա նն ապ րի: Ու 
դուք հի մա ու զում եք, որ նա բռ նու թյուն նե րի մա սի ՞ն պատ մի: 

 9 Ես այն տե ղի (ման կա տան) մա սին ոչ մի վատ բան չեմ ասի, ես սի րում 
եմ այդ կազ մա կեր պու թյու նը: 

Ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու նե րից կա զմ ված ֆո կուս խմբի մաս-
նա կից նե րը նշել են, որ ներ կայումս ման կատ նե րում գտն վող երե խա նե րի 
իրա վունք նե րը շատ ավե լի լավ են պա շտ պան ված, քան իրենց իրա վունք-
ներն ան ցյա լում: Հե տա քր քիր է, որ հա րց վող նե րի զգա լի մա սն ապ րու-
մակ ցում էր ման կա վար ժա կան անձնա կազ մին: Տե սա կետ ներ կային ան-
գամ այն մա սին, որ անձնա կազ մի ան դամ նե րի իրա վունք նե րը պա կաս 
չա փով են պա շտ պան ված, քան երե խա նե րի նը:    

 9 2001 թե 2002թ., երբ չա փո րո շիչ նե րը մտան (որ տեղ կետ առ կետ 
գր ված էր, թե աշ խա տո ղն ինչ պար տա վո րու թյուն ներ ու նի երե խայի 
նկատ մամբ ու հա տուկ կետ կար, որ չպի տի են թար կի հո գե բա նա կան, 
ֆի զի կա կան, սե ռա կան բռ նու թյան), դրա նից հե տո մեր ման կա տա նը 
կր ճատ վեց, օ րի նակ, ծե ծի մի ջո ցով պատ ժի են թար կե լը կամ բռ նու
թյան մնա ցած բա նե րը: Իսկ հի մա երե խա ներն այդ չա փո րո շիչ ներն 
ան գիր գի տեն ու դարձ րել են իրենց վա հան:

 9 Դա սա տուն ասում է, թե ին չի չես գնա ցել դա սի, պա տաս խա նում է՝ լավ 
եմ արել: Նենց որ՝ գնա ցե ՛ք, դա սա տու նե րի իրա վունք նե րը պաշտպա
նեք: 

 9 Դուք այ սօր վա օ րենք նե րին հա մա ձա՞յն եք: Այ սօր վա ման կա տան աշ
խա տող նե րը շատ խե ղճ են: 

 9 Ի նձ հա մար տհաճ է, որ մի դա սա տու, ում ձե ռի տակ ես մե ծա ցել եմ, 
այդ քան ամագ է թա փել, հի մա գնումտես նում եմ, որ թռել, պա տու
հան է մաք րում: 

 9 Ես 18 տա րի ապ րել եմ ման կա տա նը, ու չեմ հի շում, որ աշ խա տո ղը 
պա տու հան մաք րի (հա րց վո ղը նկա տի ու նի, որ երե խա ներն են մաք
րել պա տու հան նե րը): Հի մա գնում եմ, տես նում եմ, որ աշ խա տո ղն է 
անում: 

 9 Մեր սե նյա կում 7 աղ ջիկ է ինք, կա րո ՞ղ է թող նե ինք, որ դայա կը մաք րի 
պա տու հա նը: 

 9 Որ ասում եք շա հա գոր ծում, ըստ ինձ, շատ դեպ քե րում ման կա տունն 
ավե լի ապա հով է, քան տու նը: Ե րե խան ավե լի շատ ծնո ղի կող մից է 
շա հա գո րծ վում:
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նՀաս տա տու թյուն մուտ քի և այն տե ղից  
ել քի վե րա հսկո ղու թյու նը 

Ու սում նա սիր ված գրե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում բա վա րար 
վե րա հսկո ղու թյուն է առ կա հաս տա տու թյուն մուտ քի և այն տե ղից ել քի 
նկատ մամբ: 

Ե րե խա նե րի ել քի և մուտ քի հա մար սո վո րա բար ո րո շա կի ժա մեր 
են սահ ման վա ծ12 և պար տա դիր է հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
թույլտ վու թյու նը/ի մա ցու թյու նը: 

Դի տարկ ված ման կատ նե րում օ տար ան ձանց մուտ քի նկատ մամբ առ-
կա էր վե րա հսկո ղու թյուն՝ շեն քի մի ջանցք նե րում տե ղա կայ ված տե սա-
խցիկ նե րի մի ջո ցով: Ե րե խա նե րը հա րա բե րա կա նո րեն ազատ է ին ել քի 
և մուտ քի հար ցում, սա կայն պար տա դիր պայ ման էր դուրս գա լուց առաջ 
անձնա կազ մի ան դամ նե րից որևէ մե կին տե ղե կաց նե լն այն մա սին, թե 
ուր են գնում, ինչ նպա տա կով և երբ կվե րա դառ նան: 

Ման կա տան տնօ րեն. Օ տար մար դիկ իրա վունք չու նեն մուտք գոր
ծել ման կա տուն: Ե թե ու զում են գալ, նա խօ րոք տե ղե կաց նում են, եթե 
ու զում ենք, ըն դու նում ենք: Ե րե խա նե րի ել քը և մուտ քը հիմ նա կա նում 
իրա կա նաց վում է դաս տիա րա կի թույլտ վու թյամբ՝ ըն կեր նե րի հետ հան
դիպ ման, դա սա պատ րա ստ ման, պա րապ մուն քի հա մար: Ե րե կոյան ժա
մը 6ից հե տո ոչ մի տեղ չեն գնում, և ամե նաու շը ժա մը 19:30 պե տք է 
լի նեն ման կա տա նը: 

Բա վա կան հե տա քր քիր է հաս տա տու թյուն նե րից մե կում սահ ման ված 
կար գը: Հա տուկ հաս տա տու թյու նից դուրս գա լու հա մար երե խա նե րը 
դպ րո ցի տնօ րե նի ստո րա գրու թյամբ թուղթ են ներ կայաց նում պա հա կին: 
Ստո րա գրու թյու նը դր վում է գրա ռում նե րի հա մար նա խա տես ված, փո քր 
չա փի թղ թի վրա, առանց կնի քի կամ այլ տար բե րան շան նե րի: Այ նուա-
մե նայ նիվ, այս հնար քը երե խա նե րի մոտ պա տաս խա նա տու մո տե ցում 
է ձևա վո րում «ան ցա թուղթ» ստա նա լու ան հրա ժեշ տու թյան նկատ մամբ:      

Բա ցա սա կան էր այն հան գա ման քը, որ նույն հաս տա տու թյու նում նա-
խա տես ված ժա մից ուշ վե րա դառ նա լու պա րա գայում երե խան, որ պես 
պա տիժ, մեկ շա բա թով զրկ վում է հաս տա տու թյու նը լքե լու հնա րա վո րու-
թյու նից: Ըստ էու թյան, սահ մա նա փակ վում է երե խայի ազատ տե ղա շար-
ժի իրա վուն քը: 

12 Յուրաքանչյուր հաստատություն ինքնուրույն է սահմանում այդ ժամերը: 
Տարբեր հաստատություններում գործում են երեխաների վերադարձի տարբեր 
վերջնաժամեր՝ 19:00, 20:00 և անգամ՝ 22:00: 
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Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Ե թե վե րա դար ձի ժա մից ու շա նում են, 
մենք միան գա մից զան գում ենք իրենց ու ծնո ղին: Հե տո խո սում ենք իր 
հետ, բա ցատ րում, ու մի շա բաթ չենք թող նում դուրս գալ: 

Հաս տա տու թյուն նե րից մե կում (հա տուկ օ ժան դակ դպ րոց) ել քի և 
մուտ քի նկատ մամբ որևէ նկա տե լի վե րա հսկո ղու թյուն չկար: Հաս տա տու-
թյան տնօ րե նը դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը չէր տես նում՝ պայ մա նա վոր ված 
իր անձնա կան հե ղի նա կու թյամբ: 

Հաս տա տու թյան սահ ման նե րից առանց հսկո ղու թյան դուրս գա լու 
սահ մա նա փա կումն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ու նի երե խա նե րի 
վրա: Ան գամ մո տա կա խա նու թից գնում ներ կա տա րե լու հա մար հար-
կա վոր է դաս տիա րա կի ու ղեկ ցու մը: Անձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը 
երե խա նե րի մոտ վա խի զգա ցում են նկա տել և ինք նու րույն տե ղա շար ժից 
կա մա վոր հրա ժար ման մի տում: 

Հա տուկ դպ րո ցի տնօ րեն. Մեր գի շե րող երե խա նե րից առանց դաս տիա
րա կի կամ դայա կի ոչ ոք դուրս չի գա լիս, այդ սկզ բուն քը մեզ մոտ դր ված է: 

Մեր դար պաս նե րը բաց են, բայց օ տար մարդ այս տեղ չի մտնում, 
ո րով հե տև բո լո րը գի տեն, որ այս տեղ պատ նեշ կա: Մենք հարևա նու թյամբ 
ու նենք դպ րոց, բայց դպ րո ցի երե խա նե րը մուտ քի մոտ ան գամ չեն կանգ
նում: Մեր երե խա ներն էլ դար պաս նե րից դուրս չեն ել նում, իրենց մոտ 
վախ կա, առանց ծնո ղի կամ ման կա վար ժի իրենք մե նակ փո ղոց չեն գնում: 

Ի րենք դուրս չեն գնում, ու մեր ման կա վա րժ ներն այդ ուղ ղու թյամբ են 
աշ խա տում, որ երե խա ներն ինք նու րույն դառ նան: Մենք ծրա գիր ու նենք, 
որ այս տեղ երե խային նս տեց նում ենք տաք սի, ին քը ինք նու րույն գնում է 
պա րապ մուն քի, ո րից հե տո վե րա դառ նում է: Երկ րորդ փուլն ար դեն այն 
է, որ մեր ման կա վա րժ նե րը երե խային նս տեց նում են եր թու ղային տաք
սի, որ պես զի ին քը մե նակ հաս նի պա րապ մուն քի վայր: 

Բջ ջային և ին տեր նե տային կա պի  
վե րա հսկո ղու թյու նը

Կա պի ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րով երե խա նե րի վրա ազ դե ցու թյուն 
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն ներն այ սօր պա կաս վտան գա վոր չեն, քան ան-
մի ջա կան, ուղ ղա կի շփու մը: Դրանց մի ջո ցով նույն պես հնա րա վոր է ներ-
գոր ծու թյուն ու նե նալ երե խա նե րի վրա, հար կադ րել նրանց կա տա րե լու 
ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ: Հայաս տա նում վեր ջին տա րի նե րին գրանց-
վել են հա մա ցան ցի մի ջո ցով ան չա փա հա սի նկատ մամբ անա ռա կա բա րո 
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նգոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու և հա մա կա րգ չային հա մա կար գի մի ջո ցով 
ման կա կան պոռ նո գրա ֆիա ներ կայաց նե լու դեպ քեր (ՀՀ-ում չի գրանց վել 
որևէ դեպք, որ այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րին իրա կա նաց վեն հաս տա-
տու թյան երե խայի նկատ մամբ): Հատ կան շա կան է, որ այդ դեպ քե րի մի 
մա սը հիմ նա կա նում կա նխ վել է ծնող նե րի կող մից: 

Ու սում նա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րը չու նեն երե խա նե րի կող-
մից բջ ջային և ին տեր նե տային կա պի մի ջոց նե րի օգ տա գո րծ ման, նաև՝ 
դրանց բո վան դա կու թյան վե րա հսկո ղու թյան ըն թա ցա կար գեր: Ե րե խա-
ներն ու նրանց ծնող նե րը սո վո րա բար չեն օգտ վում հաս տա տու թյան կող-
մից տրա մա դր վող ֆի քս ված կա պի մի ջոց նե րից: Բջ ջային հե ռա խոս ներ 
ու նե ցող երե խա նե րը կա րող են ցան կա ցած պա հի օգտ վել դրա նից (բա-
ցի դա սե րի և պա րապ մունք նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծից): Քա նի որ նոր 
սերն դի բո լոր հե ռա խոս ներն էլ ու նեն ին տեր նե տային կա պի հնա րա վո-
րու թյուն, հե ռա խոս ու նե ցող յու րա քան չյուր երե խա ան վե րա հսկե լի մուտք 
ու նի հա մա ցանց: Հարկ է նշել, որ բջ ջային հե ռա խոս ու նե նա լն ու հա մա-
ցանց մուտք գոր ծե լն ինք նին բա ցա սա կան երույթ չի հա մար վում:

Հա մա ցան ցային բո վան դա կու թյու նը մաս նա կի ո րեն վե րա հսկե լի է 
միայն հա մա կա րգ չային դա սա րան նե րում: Ընդ ո րում, այդ հա մա կար-
գիչ նե րը ևս հա մա լր ված չեն վտան գա վոր բո վան դա կու թյամբ կայ քերն 
ար գե լա փա կող ծրա գրե րով (ֆի լտ րե րով): Վե րա հսկո ղու թյունն իրա վի-
ճա կային բնույթ է կրում, դաս տիա րակ նե րը կամ ման կա վա րժ նե րը հար-
ցե րի մի ջո ցով են պար զում, թե երե խան ին չով է զբաղ վում, որ կայ քերն է 
մտնում կամ սո ցիա լա կան ցան ցե րում ում հետ է շփ վում: 

Այլ խնդիր նե ր
Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ վել են մի շա րք խնդիր-

ներ, ո րոնք ուղ ղա կի առն չու թյուն չու նեն երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ 
շա հա գո րծ ման հնա րա վոր ռիս կե րի հետ, սա կայն, կար ծում ենք, այս 
խնդիր նե րի ներ կայա ցու մը կարևոր է՝ երե խա նե րի այլ իրա վունք նե րի 
հա մա տե քս տում:

Ե րե խայի կեր պա րի օգ տա գոր ծու մը  
բա րե գոր ծա կան և այլ նպա տակ նե րո վ

Փոր ձա գետ նե րի հետ քննարկ վել է վեր ջին շր ջա նում ար դիա կան 
դար ձած այն պի սի խնդիր, ինչ պի սին հաս տա տու թյան սա նե րի կեր պա րի 
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օգ տա գոր ծումն է բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով: Այս տեղ մտա հո գու-
թյան առար կան ոչ միայն հա վաք ված գու մա րի ոչ թա փան ցիկ տնօ րի-
նումն է, այլև՝ երե խայի հո գե բա նու թյան վրա հնա րա վոր բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյու նը: 

Փոր ձա գետ նե րի զգա լի մա սը հա մա կար ծիք էր այն հար ցում, որ դեռ 
վաղ է մտա հոգ վել այս խնդ րով: Թեև առ կա են ռիս կեր, սա կայն դրանք 
ուղ ղա կի կապ չու նեն երե խայի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման հետ: 

Փոր ձա գետ. Չեմ կար ծում, թե մենք հա սել ենք այն մա կար դա կին, որ 
սկսենք մտա ծել, թե այս տե սա կի վար քա գի ծը թրա ֆի քինգ է, թե` ոչ: Առա
ջին տպա վո րու թյունս է, որ թրա ֆի քինգ չէ. երե խան որ պես այդ պի սին 
ոչ մի աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյուն չի իրա կա նաց նում: Մենք ավե լի 
լուրջ խնդիր ներ ու նենք լու ծե լու, քան այդ եզա կի դեպ քե րը: Դա կա րե լի է 
դի տար կել որ պես խար դա խու թյուն, երբ երե խա նե րին օգ տա գոր ծում են 
տար բեր մա նի պու լիա ցիա նե րի հա մար, կա րե լի է դի տել քա ղա քա ցիա
կան իրա վուն քի դաշ տում, բայց ոչ որ պես երե խայի թրա ֆի քինգ: 

Փոր ձա գետ. Սա այլ խնդիր է, ավե լի շատ ան ձի գա ղտ նիու թյան իրա
վուն քի խախ տում է, սա կայն հար կա դիր աշ խա տանք չէ: Թեև ո րոշ իրա
վի ճակ նե րում կա րող է նպաս տել դրան, երբ երե խայի տվյալ նե րը դառ
նում են հրա պա րա կային: Կա րող է օգ տա գո րծ վել երե խայի ըն տա նի քի 
խո ցե լի վի ճա կը, երբ երե խային դր դեն հար կա դիր աշ խա տան քի՝ ո րո շա
կի գու մա րի դի մաց: 

Փոր ձա գետ.  Ցան կա ցած իրա վի ճա կում ես փոր ձում եմ հար ցին 
մո տե նալ այն տե սան կյու նից, թե որն է երե խայի լա վա գույն շա հը: Ե թե 
այն պի սի կրի տի կա կան իրա վի ճակ է, որ որևէ կե րպ հնա րա վոր չէ նրա 
կյան քը փր կել ու այո, նրա նկա րի տե ղադ րումն ին տեր նե տում կա րող է 
բե րել ո րո շա կի գու մար, ո րի ար դյուն քում այդ երե խայի կյան քը կփրկ վի, 
ո չինչ, թող երե խայի նկա րը դր վի: Սա կայն այն դեպ քե րը, երբ գո վազ
դային նպա տակ ներ են հե տա պնդ վում, դա ար դա րաց ված չէ, հա կա սում 
է մի ջազ գային և ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյա նն ու է թի կային: Իսկ գու
մար նե րի նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը պե տք է վե րա հսկվի, պատ կան 
մար մին նե րը պե տք է հե տա մուտ լի նեն, ըն թա ցք տան նման դեպ քե րին և 
պատ ժեն չա րա շահ ման դեպ քե րը: 

Փոր ձա գետ. Երևույ թը կա րե լի է դի տար կել որ պես օգ նու թյուն, սա
կայն պար տա դիր է ան ձի հա մա ձայ նու թյու նը:  Ե թե երե խային դա բա
ցատ րել որ պես օգ նու թյուն ու ու սու ցո ղա կան օ րի նակ, որ պես զի ու րիշ նե
րը չկրկ նեն նույն սխա լը, և երե խան հա մա ձայ նում է, այս երևույ թը պե տք 
է ըն կալ վի պո զի տիվ: 
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նՀաս տա տու թյան ղե կա վար նե րի եր կա րա տև  
պաշ տո նա վար ման խնդի րը 

Ու սում նա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րից 5-ում տնօ րեն նե րը զբա ղեց-
նում են այդ պաշ տո նը 15 և ավե լի տա րի ներ: Այս հան գա ման քը, դրա կան 
ազ դե ցու թյան (հա րուստ փորձ, մաս նա գի տաց վա ծու թյուն, հե ղի նա կու-
թյուն) հետ մեկ տեղ, կա րող է նաև ո րո շա կի ռիս կեր ծնել: Եր կա րա տև 
պաշ տո նա վա րու մը ինչ պես կո ռուպ ցիայի, այն պես էլ՝ սո ցիա լա կան հաշ-
վետ վո ղա կա նու թյան թու լաց ման ռիս կեր է ծնում: 

Ու սում նա սիր ված հա ս տա տու թյուն նե րի մեծ մա սում տնօ րեն նե րը չու-
նեն ման կա վար ժա կան կր թու թյուն: Սո վո րա բար այդ պաշ տո նը զբա ղեց-
նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում ան ցել են մի շա րք վե րա պատ րաս տում ներ: 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ հնա րա վոր բռ նու թյու նը

Թեև հե տա զո տու թյու նը երե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քե-
րը բա ցա հայ տե լու նպա տակ չու ներ, ման կա տան սա նե րից մե կը նշել է 
իրենց նկատ մամբ գոր ծա դր վող ֆի զի կա կան բռ նու թյան մա սին: Սա կայն 
այս պա րա գայում բռ նու թյու նը կի րառ վում է որ պես «դաս տիա րա կու-
թյան» և ոչ աշ խա տան քի հար կադ րե լու մի ջոց: 

Ամ փո փում
•	 Թեև ու սումնա սիր ված գրե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա-

ցու ցիչ ներն էլ մաս նակ ցել են երե խա նե րի թրա ֆի քին գի թե մայով 
տա րա տե սակ վե րա պատ րաս տումնե րի, սա կայն բաց է նկատ վում 
երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րի 
առու մով: Անձ նա կազ մի հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րը բա վա րար 
չա փով խո րը չեն, հա ճախ ին տուի տիվ բնույթ ու նեն: Հաս տա տու թյուն-
նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի մա սն առա վել կարևո րել է երե խա նե-
րի շա հա գո րծ ման, մաս նա վո րա պես՝ հար կա դիր աշ խա տան քի, քան 
թրա ֆի քին գի մա սին ու սու ցու մը: 

•	 Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րի մի մա սում վե րոն շյալ թե մա-
նե րի վե րա բե րյալ հա վե լյալ իրա զեկ ման և ու սուց ման կա րիքն այդ քան 
էլ բարձր չի գնա հատ վել: Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը հակ-
ված են բա ցատ րել կա րի քի բա ցա կայու թյունն իրենց հաս տա տու թյան 
շրջա նակ նե րում տվյալ երևույ թի բա ցա կայու թյամբ: Անձ նա կազ մի մոտ 
նկատ վում է ո րո շա կի մտա վա խու թյուն և զգու շա վո րու թյուն. շա տե րը 
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կի սում են այն մո տե ցու մը, որ խո սել հիմնա խնդ րի մա սին, նշա նա կում 
է՝ ըն դու նել իրենց հաս տա տու թյան սահ ման նե րում դրա գոյու թյու նը:

•	 Գ րե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ 
նշված թե մա նե րով երե խա նե րի հա մար պար բե րա բար սե մի նար ներ 
են կազ մա կեր պում ու բա ցատ րա կան զրույց ներ են վա րում: Սա կայն 
դրանք չու նեն հա մա կա րգ ված ու կայուն բնույթ, սո վո րա բար իրա-
կա նաց վում են առան ձին մաս նա գետ նե րի (հո գե բան, սո ցիա լա կան 
աշ խա տող) ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թյամբ: Բա ցի այդ, հաս տա-
տու թյան անձնա կազ մի կող մից երե խայի հար կա դիր աշ խա տան քի 
խնդիր նե րը հա ճախ նեղ մեկ նա բա նու թյան են ար ժա նա նում: Դրանք 
դիտ վում են հիմնա կա նում պատ շաճ վար ձատ րու թյան ապա հով ման 
տե սան կյու նից, մինչ դեռ երե խայի այլ իրա վունք նե րը մնում են ան-
տես ված կամ բա վա րար չա փով չեն կարևոր վում: 

•	 Հա րց ված երե խա նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րում նույն պես հա ճախ է 
հան դի պում երե խայի աշ խա տան քի պատ շաճ վար ձատ րու թյան հիմ-
նա խնդի րը: Ե րե խա նե րի զգա լի մա սի հա մար հար կա դիր աշ խա-
տան քը նույ նաց վում է առանց վար ձատ րու թյան աշ խա տե լու հետ: Աշ-
խա տան քի բո վան դա կու թյա նը, ան վտան գու թյա նը և այլ էա կան պայ-
ման նե րին երե խա նե րը պա կաս ու շադ րու թյուն են դարձ նում:  

•	 Թեև երե խա նե րը հիմնա կա նում լսել է ին թրա ֆի քին գի կամ շա հա-
գո րծ ման, մաս նա վո րա պես՝ հար կա դիր աշ խա տան քի երևույթ նե րի 
մա սին, սա կայն (ինչ պես և հաս տա տու թյան անձնա կազ մը), կցկ տուր 
տե ղե կատ վու թյուն ու նե ին դրանց մա սին: Ո րոշ դեպ քե րում երե խա-
նե րի կող մից «ե րե խայի թրա ֆի քինգ» հաս կա ցու թյան կի րա ռու թյու-
նը բա վա կան ար հես տա կան բնույթ ու ներ: Ըստ երևույ թին, այդ երե-
խա նե րին կա́ մ նա խա պես հրա հան գա վո րել է ին հար ցե րին ո րո շա կի 
կեր պով պա տաս խա նե լու հա մար, կա́ մ երե խա նե րը մե խա նի կո րեն 
կրկ նում է ին ինչ-որ տե ղից լսած տե ղե կատ վու թյու նը:       

•	 Ե րե խա նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նից պա կաս կարևոր չէ այդ գի տե լիք-
նե րը գոր ծադ րե լու հմ տու թյուն նե րի և մե խա նի զմնե րի առ կայու թյու-
նը: Ըստ փոր ձա գետ նե րի, հա ճախ հաս տա տու թյու նում գտն վող երե-
խա նե րի գի տե լիք նե րը գե րա զան ցում են հաս տա տու թյու նից դուրս 
գտն վող իրենց հա սա կա կից նե րի իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կը, 
սա կայն չկան այդ գի տե լիք նե րի իրաց ման ան հրա ժե շտ պայ ման ներ: 

•	 Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ երե խա ներն 
իրենց իրա վունք նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը եր բե մն օգ տա գոր-
ծում են՝ անձնա կազ մի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու, նրանց սպառ նա լու 
և մա նի պու լաց նե լու նպա տա կով:    
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ն•	 Փոր ձա գետ նե րը, խո ցե լի խմբե րի շար քում, ի թի վս հաս տա տու թյուն-
նե րի սա նե րի, առա նձ նաց րել են գյու ղա կան հա մայնք նե րում բնակ վող 
երե խա նե րին. անաս նա պա հու թյան և հատ կա պես հո ղա գոր ծու թյան 
մեջ ներ գրավ ված երե խա նե րի առող ջու թյա նը և զար գաց մա նը սպառ-
նա ցող բազ մա թիվ ռիս կեր կան: Յու րա հա տուկ ռիս կի խումբ են կազ մում 
այն գյու ղաբ նակ երե խա նե րը, ով քեր միա ժա մա նակ որևէ հաս տա տու-
թյան շա հա ռու են: Նման երե խա նե րը, ամա ռային ար ձա կուրդ նե րի ըն-
թաց քում կամ հանգստյան օ րե րին, գտն վե լով ըն տա նի քի հսկո ղու թյան 
ներ քո, առա վե լա պես են թա կա են հար կա դիր աշ խա տան քի ռիս կին:   

•	 Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշել է այն պի սի բա ցա սա կան երևույ թի մա-
սին, ինչ պի սին է ըն տա նի քի և հաս տա տու թյան մի ջև կայաց վող ոչ 
ֆոր մալ, «լուռ» հա մա ձայ նու թյու նը: Սո ցիա լա պես անա պա հով ըն տա-
նիք նե րը, չկա րո ղա նա լով հո գալ երե խա նե րի առաջ նա հե րթ կա րիք-
նե րը, աչք են փա կում հաս տա տու թյու նում երե խայի իրա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման դեպ քե րի վրա:    

•	 Ման կատ նե րից մե կում տղա նե րից եր կուսն ավ տոլ վաց ման կե տում 
ուսումնա կան փոր ձա շր ջան են (ի րենց խոս քե րով) ան ցնում՝ միա ժա մա-
նակ ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե լով (մե քե նա նե րի լվա ցում): Ման կա-
տան այս սա նե րը չու նե ին հանգստի և ընդ մի ջումնե րի հստակ ժա մա-
նա կա ցույց: Աշ խա տան քը կա րող էր անը նդ մեջ շա րու նակ վել այն քան 
ժա մա նակ, քա նի դեռ հա ճա խորդ ներ կային: Աշ խա տան քային ժա մե րը 
բա վա կան եր կար է ի ն՝ օ րա կան մոտ 10-12 ժամ: Չկար աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող որևէ ներ քին  իրա վա կան ակտ: 
Աշ խա տան քի տևո ղու թյու նը և պայ ման նե րը վտանգ է ին ներ կայաց նում 
աշ խա տող երե խա նե րի առող ջու թյան և զար գաց ման հա մար:

•	 Ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու նե րի հետ իրա կա նաց ված ֆո կուս խմբի 
մաս նա կից նե րը պատ մել են ման կա տա նն ան ցկաց րած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում իրենց կող մից իրա կա նաց ված տար բեր աշ խա տանք նե րի 
մա սին: Հա րց վող նե րից մե կը պատ մել է այն մա սին, որ գի շե րային աշ-
խա տանք էր կա տա րել ման կա տան տնօ րե նին պատ կա նող հա ցի փռում: 
Նույն ման կա տան մեկ այլ նախ կին շա հա ռու նշել է, որ բեր քա հա վա քի 
էր մաս նակ ցել տնօ րե նի այ գում: Եր կու դեպ քում էլ աշ խա տան քի կա-
տար ման պա հին հա րց վող նե րի 18 տա րին լրա ցած չի եղել: 

•	 Ե րբևէ աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց րած երե խա-
նե րի զգա լի մա սն աշ խա տել է/աշ խա տում է ամա ռային ար ձա կուր-
դի ըն թաց քում կամ շա բաթ-կի րա կի օ րե րին, երբ տա նն է գտն վում՝ 
ըն տա նի քի հսկո ղու թյան ներ քո: Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի դեպ քե րը 
սո վո րա բար տեղ են գտել մինչև երե խայի՝ հաս տա տու թյան շա հա ռու 
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դառ նա լը: Նկա րա գր ված դեպ քե րի զգա լի մա սը վե րա բե րում է հիմ-
նա կա նում գյու ղաբ նակ երե խա նե րի աշ խա տան քին: 

•	 Հաս տա տու թյուն նե րի շա հա ռու երե խա նե րի նախ կին կամ ներ կա աշ-
խա տան քային գոր ծու նեու թյան բո լոր դեպ քե րում բա ցա կայել են աշ-
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող գրա վոր պայ մա-
նա գրե րը կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա-
վա կան ակ տե րը: Հաս տա տու թյան անձնա կազ մի շր ջա նում բա վա կան 
տա րած ված է երե խայի՝ առանց պայ մա նա գրի աշ խա տան քը նոր մալ, 
օ րի նա չափ հա մա րե լու մի տու մը: Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե-
րի զգա լի մա սը՝ թե՛ տնօ րի նու թյու նը, թե՛ մաս նա գետ նե րը, օ րի նա չափ 
և նույ նի սկ ար դա րաց ված են հա մա րում երե խայի աշ խա տան քը̀ պայ-
մա նա վոր ված ըն տա նի քի ծա նր նյու թա կան դրու թյամբ: 

•	 Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի՝ հե տա զո տու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ-
ված ո րոշ տե սակ ներ հո գե բա նա կան վտանգ են ներ կայաց նում նրանց 
հա մար: Օ րի նակ, հա տուկ դպ րո ցի շա հա ռու երե խա նե րից եր կու սը 
(եղ բայր ներ) կի րա կի օ րե րին եկե ղե ցու բա կում աք լոր է ին մոր թում:   

•	 Ըն տա նի քի կող մից երե խայի հնա րա վոր շա հա գո րծ ման ռի սկն 
անձնա կազ մի կող մից եր բե մն ան հրա ժե շտ ու շադ րու թյան չի ար ժա-
նա նում միայն այն կան խա կալ մո տեց ման պատ ճա ռով, որ եթե երե-
խան աշ խա տում է իր ըն տա նի քի հա մար, ապա դա չի կա րող շա հա-
գոր ծում հա մար վել: Ըն տա նի քի հա մար կա տար ված աշ խա տան քի 
փաս տը հաս տա տու թյան անձնա կազ մի հա մար եր բե մն բա վա րար 
հի մք է՝ այդ աշ խա տան քի և երե խայի տա րի քի ան հա մա պա տաս խա-
նու թյունն ան տե սե լու հա մար: Օ րի նակ, ու սումնա սիր ված դեպ քե րից 
մե կում հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը երե խայի բեռ նակ րու-
թյու նը դի տար կել են որ պես աշ խա տանք (ին չը ստու գե լու հա մար տու-
նայց են իրա կա նաց րել), մինչ դեռ տա նը, իրենց ըն տա նի քին պատ կա-
նող անա սուն նե րին պա հե լը (որն ավե լի կայուն բնույթ էր կրում)՝ ոչ:  

•	 Ե րե խայի աշ խա տան քի հիմնա հար ցը հա ճախ բա վա կան նեղ մեկ նա-
բա նու թյան է ար ժա նա նում. կարևոր վում է միայն տվյալ ծա նր աշ խա-
տան քը կա տա րե լու կա մա վո րու թյան հան գա ման քը: Հա ճախ հաս տա-
տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը պատ րա ստ են ու շադ րու թյուն չդարձ նել 
աշ խա տան քի բո վան դա կու թյան վրա միայն այն պատ ճա ռով, որ դա 
երե խայի կամ քով է եղել̀  առանց հար կադ րան քի: 

•	 Ե րե խայի աշ խա տան քի տար բեր դրսևո րումներն անձնա կազ մի կող-
մից դիտ վում են կա ՛մ նոր մալ, օ րի նա չափ, կա ՛մ չեն հա մար վում աշ-
խա տանք (թեև փաս տա ցի հան դի սա նում են այդ պի սին): Սա միա ժա-
մա նակ և՛ իրա զեկ վա ծու թյան պա կա սի, և՛ ար ժե քային խնդիր է (ինչն 



163

Փ
որ

ձն
ա

կա
ն 

հե
տ

ա
զո

տ
ու

թյ
ու

նէ ըն դու նե լի և նոր մալ, ին չը՝ ոչ): Մաս նա գետ նե րի զգա լի մա սը պար-
զա պես տե ղյակ չէ, թե հայտ նա բեր ված դեպ քե րի առն չու թյամբ ինչ-
պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ պե տք է կա տա րի: Այս խնդ րի առն չու թյամբ 
կա րե լի է առա նձ նաց նել պատ ճառ նե րի երեք հիմնա կան խումբ.

 9 կյան քի դժ վա րին իրա վի ճա կում հայտն ված երե խայի հայտ նա բեր-
ման, ուղ ղորդ ման, բռ նու թյու նից պա շտ պա նու թյան կար գի բա ցա-
կայու թյու նը և այլ իրա վա կան կար գա վո րում նե րի ոչ հստակ լի նե լը 
(հարկ է նշել, որ թրա ֆի քին գի են թարկ ված ան ձանց ուղ ղորդ ման 
կա րգ գոյու թյուն ու նի),

 9 տե ղե կաց վա ծու թյան և ան հրա ժե շտ կա րո ղու թյուն նե րի պա կաս 
(ինչ պե ՞ս ար ձա գան քել, ո՞րն է իրենց ուղ ղա կի պար տա կա նու թյու նը, 
որ տե ՞ղ է վեր ջա նում իրենց հաս տա տու թյան/ մաս նա գե տի պա տաս-
խա նատ վու թյու նը և սկս վում այլ կա ռույ ցի/ մաս նա գե տի պա տաս-
խա նատ վու թյու նը  և այլն), 

 9 է թի կա կան եր կը նտ րանք ներ (ո՞րն է խնդ րին ար ձա գան քե լու «ճի շտ» 
կամ «բա րոյա կան» եղա նա կը, արդյո ՞ք այդ մի ջամ տու թյու նը չի վնա-
սի ըն տա նի քին, արդյո ՞ք հաս տա տու թյու նը կա րող է այ լը նտ րանք 
ապա հո վել, քա նի որ երե խան կա րի քից դրդ ված է աշ խա տում և այլն): 

•	 Ի րա զեկ վա ծու թյան ու կա րո ղու թյուն նե րի պա կա սի և է թի կա կան 
երկընտ րանք նե րի հատ ման տի րույ թում է գտն վում պա տաս խա նատ վու-
թյան ստա նձն ման հար ցը, ո րը և՛ մաս նա գի տա կան պատ րա ստ վա ծու-
թյան, և՛ ար ժե քային խնդիր է: Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րից 
մի քա նի սը, թեև ին տեն սիվ կեր պով աշ խա տում են երե խա նե րի ըն տա-
նիք նե րի հետ, սա կայն բա վա րար ու շադ րու թյուն չեն ար ժա նաց նում երե-
խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման հիմնա հար ցե րին: Հաս տա-
տու թյուն նե րի զգա լի մա սում գե րա կայում է այն տե սա կե տը, որ դա այլ 
կա ռույց նե րի պա տաս խա նատ վու թյան դաշ տում գտն վող խնդիր է: Որ-
պես հետևանք, այդ խնդիր ներն այդ պես էլ մնում են «օ դում կախ ված»:

•	 Հաս տա տու թյան կող մից երե խա նե րի աշ խա տան քային շա հա գո րծ-
ման հայտ նա բեր ված դեպ քե րում երե խա նե րի հե տա գա ճա կա տա գրի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը հիմնա կա նում բա ցա կայում է: Հաս-
տա տու թյուն նե րը սո վո րա բար նա խա ձեռ նու թյուն չեն ցու ցա բե րում 
երե խայի ու ըն տա նի քի հետ հետևո ղա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 
հար ցում: Իսկ հայտ նա բեր ված դեպ քե րի առն չու թյամբ ոչ մի շտ է իրա-
վա պահ մար մին նե րի ար ձա գան քը հետևո ղա կան բնույթ կրել: 

•	 Ե րե խա նե րի աշ խա տան քի հայտ նա բեր ված դեպ քե րում հաս տա տու-
թյան անձնա կազ մի ար ձա գանքն իրա կա նաց վում է հիմնա կա նում երե-
խա նե րին սաս տե լու և բա ցատ րա կան զրույց վա րե լու ձևով: Եր բեմն 
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պայ ման է դր վում ծնող նե րի առջև, որ դա սե րը բաց թող նե լու և աշ-
խա տե լու պա րա գայում` երե խան կա րող է հե ռաց վել հա տուկ դպ րո ցից: 
Այս մո տե ցու մը, դրա կան ազ դե ցու թյան հետ մեկ տեղ, ռիս կեր է պա րու-
նա կում, քա նի որ դպ րո ցից հե ռաց ված երե խան այլևս հաս տա տու թյան 
ու շադ րու թյու նից և վե րա հսկո ղու թյու նից դուրս է գտն վե լու: 

•	 Ը ստ փոր ձա գետ նե րի, հաս տա տու թյան ղե կա վա րու թյան կամ 
անձնա կազ մի կող մից երե խա նե րին տար բեր աշ խա տանք նե րի մեջ 
ներ գրա վե լը հա ճախ իրա զեկ վա ծու թյան պա կա սի հետևանք է, և ոչ 
թե դի տա վո րյալ աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման ար դյունք: Հաս տա-
տու թյան շր ջա նակ նե րում երե խա նե րի աշ խա տանքն անձնա կազ մը 
կարևո րում է կյան քի հմ տու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու տե սան կյու նից: 

•	 Փոր ձա գետ նե րի կող մից ռիս կային է հա մար վել հաս տա տու թյու նում 
երե խա նե րի ներ գրա վու մը կեն ցա ղային ու սա նի տա րա կան աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման մեջ: Ընդ ո րում, երե խա նե րի ներ գրա վու մը 
եր բե մն պայ մա նա վոր ված է կադ րային ռե սուր սի պա կա սով: 

•	 Հաս տա տու թյան շա հա ռու երե խա նե րը նկա րա գրել են հաս տա տու-
թյու նում իրենց մաս նակ ցու թյու նը ո րոշ կեն ցա ղային ու շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի իրա կա նաց մա նը: Ընդ ո րում, երե խա նե րից մե-
կը տվյալ աշ խա տան քը կա տա րե լու ըն թաց քում վնաս վա ծք է ստա ցել 
(անվ տան գու թյան նոր մե րը չպահ պա նե լու հետևան քով): 

•	 Ա նձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ երե խա ներն իրենք են 
կար գա վո րում պար տա կա նու թյուն նե րի մի մա սի բաշ խումն ու կա տա-
րու մը: Հաս տա տու թյան սա ներն առան ձին դեպ քեր են նկա րա գրել, 
երբ տա րի քով ավագ և/ կամ հե ղի նա կու թյուն ու նե ցող երե խա ներն օգ-
նել են անձնա կազ մի ն՝ նրանց պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
հար ցում: Անձ նա կազ մի ան դամներն իրենց պար տա կա նու թյուն նե րի 
մի մա սը «պատ վի րա կում են» երե խա նե րի ն՝ դրանք առա վել արագ, 
օպ տի մալ իրա կա նաց նե լու նպա տա կով: Լի դեր նե րը հան դես են գա-
լիս որ պես անձնա կազ մի «օգ նա կան ներ»՝ ո րոշ խնդիր նե րի լուծ ման 
գոր ծըն թա ցում: Որ քան էլ այս մո տե ցու մը զար գաց նում է երե խա նե րի 
ինք նա կազ մա կե րպ ման կա րո ղու թյուն նե րը, այ դու հան դերձ երե խա-
նե րի մի ջև կո նֆ լի կտ նե րի առա ջաց ման և խմբային ճնշման ռիս կեր 
է պա րու նա կում: Ո րոշ երե խա նե րի ար տո նյալ կար գա վի ճա կի շա րու-
նա կա կան խրա խու սումն անձնա կազ մի կող մից, կա րող է հան գեց նել 
դրա օգ տա գո րծ մա ն՝ այլ նպա տակ նե րով ևս:  

•	 Թեև հե տա զո տու թյան ըն թաց քում չի ար ձա նա գր վել լի դեր հան դի-
սա ցող երե խա նե րի կող մից մյուս երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա-
հա գո րծ ման, մաս նա վո րա պես` հար կա դիր աշ խա տան քի որևէ դեպք, 
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նսա կայն նման ռիս կե րի հա վա նա կա նու թյու նը բա վա կան բարձր է: 
Անձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ ներն իրենք են պատ մել լի դեր նե րի կող-
մից մյուս երե խա նե րի նկատ մամբ գոր ծա դր ված ճն շումնե րի մա սին 
(ո րոնք ուղ ղա կի առն չու թյուն չու նե ին հար կա դիր աշ խա տան քի հետ): 

•	 Մյուս նե րի փո խա րեն ինչ-որ աշ խա տանք կա տա րե լու, նրանց կող մից 
շա հա գո րծ վե լու ռիս կը պայ մա նա վոր ված է նաև երե խայի հո գե բա նա-
կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Կան երե խա ներ, ով քեր պատ րա ստ 
են կա մո վին ստա նձ նե լու որևէ հա նձ նա րա րու թյան կա տա րու մը: Սո վո-
րա բար, այս երե խա նե րը չու նեն իրենց շա հե րը պա շտ պա նե լու բա վա-
րար հմ տու թյուն ներ, նաև՝ զար գա ցած չէ սե փա կան շա հի գի տակ ցու մը:  

•	 Պար տա կա նու թյուն նե րի ակն հայտ ան հա վա սար բաշ խում է առ կա 
տղա նե րի և աղ ջիկ նե րի մի ջև (հատ կա պես ճա շա րա նում հեր թա պա-
հու թյուն իրա կա նաց նե լիս): Անձ նա կազ մի ան դամներն այս հան գա-
ման քը օ րի նա չափ են հա մա րում՝ սե ռով պայ մա նա վոր ված դե րե րի 
իրենց պատ կե րա ցումնե րից ել նե լով: 

•	 Խմ բակ նե րում երե խայի կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տան քը պո տեն-
ցիալ ռիս կեր էր պա րու նա կում այն տե սան կյու նից, որ այն, տե սա կա նո-
րեն, կա րող է շա հա գո րծ վե լ՝ լրա ցու ցիչ շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով: 
Սա կայն բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում էլ այդ ռիս կե րը նվա զա գույն 
մա կար դա կի է ին հա սց ված, քա նի որ երե խա ներն ազատ է ին ինչ պես 
խմբա կի ընտ րու թյան, այն պես էլ՝ այն տեղ ան ցկաց վող ժա մա քա նա կի 
առու մով: Հաս տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը նշել են միայն ո րո շա-
կի հո գե բա նա կան ռիս կե րի մա սի ն՝ կապ ված երե խայի՝ իր աշ խա տան-
քի ար դյուն քը և ար ժե քը գնա հա տե լու հետ: Ե րե խայի մոտ կա րող է 
ձևա վոր վել իր աշ խա տան քի շա հա գո րծ ման և/ կամ ան հա մա չափ վար-
ձատ րու թյան ըն կա լում՝ կապ ված այն բա նի հետ, որ իր ստեղ ծա գոր-
ծու թյու նը ցու ցա հան դես-վա ճառ քում կամ բա րե գոր ծա կան աճուր դի 
ըն թաց քում չի վա ճառ վել երե խայի կող մից ակն կալ վող գնով:     

•	 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում չբա ցա հայտ վեց ըն տա նիք նե րի հետ 
աշ խա տան քի միաս նա կան մո տե ցում: Ե րե խա նե րի ըն տա նե կան 
իրա վի ճա կի մո նի թո րինգն ու տա րա տե սակ այ ցե րը հիմնա կա նում 
հաս տա տու թյան մաս նա գետ նե րի անձնա կան նա խա ձեռ նու թյան ար-
դյունք են և ավե լի հա ճախ պայ մա նա վոր ված են երե խա նե րի ճա կա-
տա գրի նկատ մամբ բա րոյա կան պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցու մով: 
Ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քի բա ցա կայու թյու նը կամ ոչ բա վա րար 
ծա վա լը բա ցա տր վում է նաև ան հրա ժե շտ ռե սուրս նե րի պա կա սով: 
Ար դյու նա վետ աշ խա տան քի լուրջ խո չըն դոտ է երե խայի ըն տա նի քի՝ 
այլ հա մայն քում բնա կու թյան հան գա ման քը: 



166

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

•	 Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րում բա ցա կայում են երե խայի 
թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման հնա րա վոր դեպ քե րի կան խար-
գել ման ներ քին մե խա նի զմնե րը: Տե ղե կատ վու թյան ստա ցումն ու նի 
իրա վի ճա կային բնույթ և պայ մա նա վոր ված է անձնա կազ մի ու երե-
խա նե րի մի ջև անձնա վոր ված, հու զա կա նո րեն հա գե ցած կա պե րի 
ամ րու թյամբ: Դեպ քե րի կան խար գե լու մը դիտ վում է ոչ թե ո րո շա կի 
կան խա տե սե լի մե խա նի զմնե րի, այլ՝ առօ րյա ող ջամ տու թյան հա մա-
տե քս տում: Տե ղե կատ վու թյան ամե նօ րյա, ոչ ֆոր մալ փո խա նա կու մը 
կան խար գել ման բա վա րար մե խա նի զմ է հա մար վում:  

•	 Շատ դեպ քե րում երե խայի տա րի քին ոչ հա մա պա տաս խան աշ խա-
տան քի և աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման ռիս կե րը գա լիս են հենց 
ըն տա նի քից: Հաս տա տու թյունն է ստիպ ված լի նում ստա նձ նել երե-
խային իր իսկ ըն տա նի քից «պա շտ պա նե լու» դե րը: Այս առու մով, հաս-
տա տու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րը վեր ջին տա րի նե րին իրա կա նաց վող 
հաս տա տու թյուն նե րի բեռ նա թափ ման քա ղա քա կա նու թյան մի շա րք 
ռիս կեր են մատ նան շել: Ըստ նրանց, ըն տա նիք ներ վե րա դար ձող և 
առանց պատ շաճ հսկո ղու թյան մնա ցած երե խա նե րը կա րող են են-
թարկ վել աշ խա տան քային և սե ռա կան շա հա գո րծ ման, եթե չլի նի հա-
մա պա տաս խան վե րա հսկո ղու թյուն:   

•	 Ա նձ նա կազ մի ան դամնե րը հն չեց րել են կար ծիք ներ այն մա սին, որ հաս-
տա տու թյու նում երե խա նե րը շատ ավե լի պա շտ պան ված են: Նկա տի է 
առն վում ինչ պես սո ցիա լա կան պա շտ պա նու թյու նը, այն պես էլ՝ ֆի զի կա-
կան և հո գե բա նա կան ան վտան գու թյու նը: Մյուս կող մից, հաս տա տու-
թյան կող մից տրա մա դր վող խնամ քը հան գեց նում է երե խա նե րի ինք նու-
րույ նու թյան պա կա սի, կյան քի հմ տու թյուն նե րի նվազ մա կար դա կի: 

•	 Հաս տա տու թյան անձնա կազ մը ոչ միայն երե խայի ըն տա նի քի, այլև՝ 
սո ցիա լա կան մի ջա վայ րի բազ մա թիվ ռիս կեր է նշել: Հատ կա պես 
հա տուկ և գի շե րօ թիկ դպ րոց նե րի պա րա գայում, երբ երե խա նե րը 
հանգստյան օ րերն ան ցկաց նում են ըն տա նի քի կամ ազ գա կան նե րի 
մոտ, այդ ռիս կե րը հաս տա տու թյան կող մից կա ռա վա րե լի և վե րա-
հսկե լի չեն: Ե րե խայի՝ հաս տա տու թյան շա հա ռու լի նե լու կար գա վի ճա-
կն ապա հո վում է ոչ միայն ըն տա նի քից, այլև սո ցիա լա կան մի ջա վայ-
րից երե խայի պա շտ պան վա ծու թյու նը:

•	 Փոր ձա գետ նե րը հա կա ռակ տե սա կե տն են հն չեց րե լ՝ հաս տա տու-
թյու նում գտն վող երե խա նե րի պա շտ պան վա ծու թյան վե րա բե րյալ: 
Ռիս կի գոր ծոն է հա մար վել հաս տա տու թյան անձնա կազ մից և ղե կա-
վա րու թյու նից երե խա նե րի կախ վա ծու թյան բարձր աս տի ճա նը, ինչ-
պես նաև հաս տա տու թյան փակ բնույթն ու երե խայի կյան քի բո լոր 
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նասպեկտ նե րի մեկ տե ղու մը մեկ վայ րում: Այս գոր ծոն նե րը կաշ կան-
դում են երե խա նե րի շա հա գրգռ վա ծու թյունն ու կա րո ղու թյուն նե րը՝ 
բարձ րա ձայ նե լու իրենց հու զող խնդիր նե րի մա սին: Ընդ ո րում, այս 
փաս տը հաս տատ վել է նաև ման կատ նե րի նախ կին շա հա ռու նե րի 
հետ իրա կա նաց ված ֆո կուս խմբի մաս նա կից նե րի կող մից: 

•	 Ա նձ նա կազ մի շատ ներ կայա ցու ցիչ ներ հաս տա տու թյու նը դի տում են 
որ պես ըն տա նի քի մո դել և, դրան հա մա պա տաս խան, վե րար տադ րում 
են ըն տա նե կան վար քի նմուշ նե րը: Դրա կան կող մե րի հետ մեկ տեղ, այս 
մո տե ցումն էա կան վտանգ ներ է առաջ բե րում: Մաս նա վո րա պես՝ վե-
րը քննարկ ված վե րա հսկո ղա կան մե խա նի զմնե րի բա ցը: Ե թե հաս տա-
տու թյունն ըն կալ վում է որ պես ըն տա նիք, իսկ հաս տա տու թյան ղե կա-
վա րը՝ այդ ըն տա նի քի հայր, կոր չում է նաև ներ քին վե րա հսկո ղու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Նման մի ջա վայ րում ինս տի տու ցի ո նալ մե խա նի-
զմներն այլևս պա հա նջ ված չեն և մե րժ վում են, հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վոր վում են ոչ ֆոր մալ նոր մե րի մի ջո ցով: Հա մար վում է, որ բա-
րոյա կան նոր մե րը բա վա րար են՝ առ կա խնդիր նե րը կան խար գե լե լու 
հա մար: Հաս տա տու թյան սա նե րը պա շտ պան ված են ոչ թե կան խա տե-
սե լի կա ռու ցա կար գե րով, այլ աշ խա տա կից նե րի բա րոյա կան կեր պա րի 
և բա րի կամ քի շնոր հիվ: Ավե լին, ար տա քին վե րա հսկո ղու թյու նը դիտ-
վում է որ պես ան հար կի մի ջամ տու թյուն «ըն տա նի քի ներ քին կյան քին»:  

•	 Հաս տա տու թյան շա հա ռու երե խա նե րի խո ցե լիու թյու նը պայ մա նա-
վո րող գոր ծոն նե րից մե կն ար տա քին վե րա հսկո ղու թյան ան հրա ժե շտ 
մե խա նի զմնե րի բա ցա կայու թյունն է կամ դրանց ան կա տա րու թյու նը: 
Վե րա հսկո ղա կան հիմնա կան գոր ծա ռույթ նե րը վե րա պահ ված են այն 
պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րին, ո րոնց կազ մում են գտն վում երե-
խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն նե րը: Առա-
ջա նում է շա հե րի բա խում. ներ գե րա տես չա կան վե րա հսկո ղու թյու նը 
ո րոշ չա փով ձևա կան բնույթ է ստա նում: 

•	 Ար տա քին վե րա հսկո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը տու ժում է ստու-
գայ ցի մա սին տե ղե կատ վու թյան ոչ ֆոր մալ փո խանց ման պատ ճա-
ռով: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաս տա տու թյա նը՝ հարկ եղած 
ձևով պատ րա ստ վե լու ստուգ մա նը:  

•	 Տա րա տե սակ ստու գումնե րը ոչ մի շտ են բա ցա հայ տում առ կա խնդիր-
նե րը, քա նի որ բա ցա կայում է ու սումնա սի րու թյան ան հրա ժե շտ ուղղ-
վա ծու թյունն ու հա տուկ մե թո դա բա նու թյու նը: Ստու գումնե րի մի մա-
սը շատ ընդ հան րա կան բնույթ ու նի, ան դրա դառ նում է խնդիր նե րի 
լայն շր ջա նա կի, ին չի պատ ճա ռով հնա րա վոր ռիս կե րի խոր քային 
ուսումնա սի րու թյուն չի իրա կա նաց վում: Ստու գումնե րի մյուս մա սն 
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էլ չա փա զանց նեղ ուղղ վա ծու թյուն ու նի (հաս տա տու թյան ֆի նան-
սա կան հոս քե րի վե րա հսկո ղու թյուն, երե խա նե րի կր թու թյան ո րա կի 
վե րա հսկո ղու թյուն, խնամ քի ո րա կի վե րա հսկո ղու թյուն և այլն): Այս 
ստու գումներն էլ չեն ան դրա դառ նում երե խա նե րի հար կա դիր աշ խա-
տան քի հնա րա վոր ռիս կե րին: 

•	 Հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներն իրենց մտա հո գու թյունն 
են հայտ նել նաև այն հար ցի շուրջ, թե որ քա նով են ու սումնա սի րու-
թյան կամ ստուգ ման կի րառ վող մե թոդ նե րը հա մա պա տաս խա նում 
երե խա նե րի տա րի քային ու հո գե բա նա կան առա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րին: Տե ղե կատ վու թյան ստաց ման ոչ հա մար ժեք մե թոդ ներն, ըստ 
նրանց, հան գեց նում են ոչ ար ժա նա հա վատ և չս տուգ ված տե ղե կատ-
վու թյան տա րած մա նը:  

•	 Ն պա տա կային (ե րե խա նե րի թրա ֆի քինգ և հար կա դիր աշ խա տանք) 
ստու գումներն ու մո նի թո րին գի հա մա կար գը բա ցա կայում է: Ու սում-
նա սիր ված բո լոր հաս տա տու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ ներն էլ նշել 
են, որ նման թե մա տիկ ստու գումներ իրենց մոտ չեն իրա կա նաց վել: 

•	 Փոր ձա գետ նե րից մե կը, կարևո րե լով երե խա նե րի պա շտ պա նու թյամբ 
զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դե րը, որ պես հիմնա-
խնդիր մատ նան շել է երե խա նե րի պա շտ պա նու թյան ցան ցի թու լա ցու մը:

•	 Վե րա հսկե լիու թյան տե սան կյու նից փոր ձա գետ ներն առա վել ռիս-
կային են հա մա րել մաս նա վոր հաս տա տու թյուն նե րը: Սո վո րա բար, 
տա րա տե սակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն նե րը նման հաս տա տու-
թյուն ներ մուտք չու նեն (կամ դժ վա րու թյամբ են մուտ քի թույլտ վու-
թյուն ստա նում), իսկ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի այ-
ցերն ավե լի քիչ են, քան պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րում: 

•	 Ու սումնա սիր ված գրե թե բո լոր հաս տա տու թյուն նե րում բա վա րար վե-
րա հսկո ղու թյուն է առ կա հաս տա տու թյուն մուտ քի և այն տե ղից ել քի 
նկատ մամբ: Ե րե խա նե րի ելու մու տի հա մար սո վո րա բար ո րո շա կի 
ժա մեր են սահ ման ված և պար տա դիր է հաս տա տու թյան ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի թույլտ վու թյու նը/ի մա ցու թյու նը: Դի տարկ ված ման կատ նե-
րում օ տար ան ձանց ելու մու տի նկատ մամբ առ կա էր վե րա հսկո ղու-
թյուն՝ շեն քի մի ջանցք նե րում տե ղա կայ ված տե սախ ցիկ նե րի մի ջո ցով: 

•	 Հաս տա տու թյան սահ ման նե րից առանց հսկո ղու թյան դուրս գա լու սահ-
մա նա փա կումն իր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն ու նի երե խա նե րի վրա: 
Անձ նա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ նե րը երե խա նե րի մոտ վա խի զգա ցում են 
նկա տել և ինք նու րույն տե ղա շար ժից կա մա վոր հրա ժար ման մի տում: 

•	 Ու սումնա սիր ված հաս տա տու թյուն նե րը չու նեն երե խա նե րի կող մից 
բջ ջային և ին տեր նե տային կա պի մի ջոց նե րի օգ տա գո րծ ման, նաև՝ 
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նդրանց բո վան դա կու թյան վե րա հսկո ղու թյան ռազ մա վա րու թյուն և 
մե խա նի զմներ: Ե րե խա ներն ու նրանց ծնող նե րը սո վո րա բար չեն 
օգտ վում հաս տա տու թյան կող մից տրա մա դր վող կա պի մի ջոց նե րից: 
Բջ ջային հե ռա խոս ներ ու նե ցող երե խա նե րը կա րող են ցան կա ցած 
պա հի օգտ վել դրա նից (բա ցա ռու թյամբ դա սե րի և պա րապ մունք նե-
րի ժա մա նակ): Քա նի որ նոր սերն դի բո լոր հե ռա խոս ներն էլ ու նեն 
ին տեր նե տային կա պի հնա րա վո րու թյուն, հե ռա խոս ու նե ցող յու րա-
քան չյուր երե խա ան վե րա հսկե լի մուտք ու նի հա մա ցանց: Հարկ է նշել, 
որ բջ ջային հե ռա խոս ու նե նա լն ու հա մա ցանց մուտք գոր ծե լն ինք նին 
բա ցա սա կան երևույթ չի հա մար վում:

•	 Հա մա ցան ցային բո վան դա կու թյու նը մաս նա կի ո րեն վե րա հսկե լի է 
միայն հա մա կա րգ չային դա սա րան նե րում: Ընդ ո րում, այդ հա մա կար-
գիչ նե րը ևս հա մա լր ված չեն վտան գա վոր բո վան դա կու թյամբ կայ քե-
րը ար գե լա փա կող ծրա գրե րով: Վե րա հսկո ղու թյունն իրա վի ճա կային 
բնույթ է կրում, դաս տիա րակ նե րը կամ ման կա վա րժ նե րը հար ցե րի 
մի ջո ցով են պար զում, թե երե խան ին չով է զբաղ վում, որ կայ քե րից է 
օգտ վում կամ սո ցիա լա կան ցան ցե րում ում հետ է շփ վում: 

Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1 Հաս տա տու թյուն նե րում անձնա կազ մի և երե խա նե րի ու սու ցու մը երե խա-
նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման մա սին պե տք է հի մն ված լի նի 
կա րիք նե րի գնա հատ ման վրա: Ինչ պես ցույց տվեց հե տա զո տու թյու նը, 
անձնա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ ներն առա վե լա պես կարևո րում են երե խա-
նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի թե մայով ու սուց ման կազ մա կեր պու մը:

2 Հար կա վոր է հստակ ամ րա գրել երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա-
հա գո րծ ման խնդիր նե րի կան խար գել ման, հայտ նա բեր ման, ուղ ղորդ-
ման, վե րա կանգն ման և աջակ ցու թյան հար ցում հաս տա տու թյուն նե-
րի (որ պես ինս տի տու տի) և անձնա կազ մի առան ձին մաս նա գետ նե րի 
պա տաս խա նատ վու թյան ու գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կը: 

3 Ա նձ նա կազ մի հա մար էա կան աջակ ցու թյուն կա րող է լի նել երե խա-
նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման դեպ քե րի բա ցա հայտ ման, 
ինչ պես նաև հայտ նա բեր ված դեպ քե րի հետ աշ խա տան քի և ուղ ղորդ-
ման ու ղե ցույց-ձեռ նար կը:    

4 Ա նհ րա ժե շտ է մշա կել չա փո րո շիչ ներ, ո րոն ցով կկար գա վոր վի երե խա-
նե րի ներ գրա վու մը հաս տա տու թյու նում ո րո շա կի աշ խա տանքների 
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կա տար մա նը, ինչ պես նաև՝ կսահ ման վեն երե խա նե րի կող մից այդ 
աշ խա տանք նե րի կա տար ման պայ ման ներն ու սահ մա նա փա կումնե-
րը: Հաս տա տու թյու նում երե խա նե րին հա նձ նա րար վող աշ խա տան քը 
պե տք է հա մա պա տաս խա նի նրանց տա րի քային առա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րին և պե տք է միտ ված լի նի կյան քի հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր-
մա նն ու ան ձի ներ դաշ նակ զար գաց մա նը: 

5 Հաս տա տու թյան սահ ման նե րում հար կա վոր է ապա հո վել երե խա նե-
րի մի ջև պար տա կա նու թյուն նե րի ար դար և թա փան ցիկ բաշ խու մը, 
զգու շա վոր լի նել հե ղի նա կու թյուն ու նե ցող կամ տա րի քով ավագ (լի-
դեր հա մար վող) երե խա նե րին մյուս երե խա նե րի նկատ մամբ վե րա-
հսկո ղու թյան և այլ լիա զո րու թյուն ներ տա լու հար ցում: 

6 Ե րե խա նե րի իրա զեկ վա ծու թյու նից պա կաս կարևոր չէ գի տե լիք նե-
րը գոր ծադ րե լու հմ տու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի առ կայու թյու նը: 
Հա ճախ հաս տա տու թյու նում գտն վող երե խա նե րի գի տե լիք նե րը 
գե րա զան ցում են իրենց հա սա կա կից նե րի իրա զեկ վա ծու թյան մա-
կար դա կը, սա կայն չկան այդ գի տե լիք նե րի իրաց ման ան հրա ժե-
շտ պայ ման ներ: Ուս տի, ան հրա ժե շտ է իրենց հու զող խնդիր նե րի 
և իրա վունք նե րի ոտ նա հար ման հար ցով ահա զան գե լու իրա կան 
հնա րա վո րու թյուն տալ հաս տա տու թյուն նե րում գտն վող երե խա նե-
րին: Ահա զան գե լու այդ եղա նակ նե րը պե տք է ապա հով ված լի նեն 
գա ղտ նիու թյան պահ պան ման և վս տա հու թյան բա վա րար երաշ-
խիք նե րով: 

7 Հար կա վոր է լրաց նել պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից վե-
րոն շյալ հաս տա տու թյուն նե րում թե մա տիկ (ե րե խա նե րի թրա ֆի քինգ 
և շա հա գոր ծում) ստու գումնե րի և ու սումնա սի րու թյուն նե րի պա կա սը:    

8 Ինչ պես պա րզ վեց հե տա զո տու թյան ար դյուն քում, պա հա նջ ված է 
երե խա նե րի կա րիք ներն ու տա րի քային, սո ցիա լա կան, հո գե բա նա-
կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նող մե թո դա բա նու թյան 
կի րա ռու թյու նը: Օ րի նակ, մտա վոր զար գաց ման խնդիր ներ ու նե ցող 
երե խա նե րի պա րա գայում թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման հնա րա-
վոր հիմնա խնդիր նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար կարևոր է բազ մա մաս-
նա գի տա կան խմբի աշ խա տան քը: 

9 Ա նհ րա ժե շտ է հզո րաց նել հա մայնք նե րում գոր ծող խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի՝ երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա-
հա գո րծ ման առաջ նային նույ նաց ման կա րո ղու թյուն նե րը: Հար կա վոր 
է տար բեր մի ջոց նե րով (խո րհր դատ վա կան, գոր ծու նեու թյան մո նի թո-
րին գի, հա սա րա կա կան վե րա հսկո ղու թյան և այլ) փո փո խել այս մար-
մին նե րի պա սիվ գոր ծե լա կեր պը:  
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ն10 Բա ցի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րից, հե տա-
զո տու թյան մաս նա կից նե րը կարևո րել են հա մայն քային ծա ռայու-
թյուն նե րի ակ տի վա ցումն ու ներ գրա վու մը վե րոն շյալ խնդիր նե րի 
վեր հան ման ու հաղ թա հար ման գոր ծըն թա ցում: Հա մայն քային ծա-
ռայու թյուն նե րը (հատ կա պես՝ ին տե գր ված սո ցիա լա կան ծա ռայու-
թյուն նե րը) կա րող են լի նել երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո-
րծ ման հայտ նա բեր ման առաջ նային օ ղակ նե րը:  

11 Կարևոր է երե խա նե րի խնամ քի և պա շտ պա նու թյան ու հա տուկ կրթա-
կան հաս տա տու թյուն նե րի՝ թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման առաջ-
նային նույ նա կա նաց ման կա րո ղու թյուն նե րի հզո րա ցու մը:  

12 Հա մայն քային մա կար դա կում կա րող է պա հա նջ ված լի նել ծնող նե րի 
ակ տիվ խմբե րի ձևա վո րու մը՝ որ պես հաս տա տու թյուն նե րի նկատ-
մամբ վե րա հսկո ղու թյան լրա ցու ցիչ ռե սուրս: 

13 Ա նհ րա ժե շտ է ու ժե ղաց նել հաս տա տու թյուն նե րում գոր ծող սո ցիա լա-
կան աշ խա տող նե րի դե րը՝ երե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո-
րծ ման դեպ քե րի առաջ նային նույ նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Այս 
նպա տա կով, ցան կա լի է իրա կա նաց նել սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի 
պաշ տո նի անձնա գրե րի վե րա նայում և նոր գոր ծա ռույթ նե րի նա խա-
տե սում: Կարևոր է այդ գոր ծա ռույթ նե րի ար դյու նա վետ կա տա րումն 
ապա հո վող մաս նա գի տա կան ու ղե ցույ ցի մշա կու մը: Բա ցի այդ, սո-
ցիա լա կան աշ խա տող ներն ու հաս տա տու թյուն նե րի այլ մաս նա գետ-
նե րը պե տք է ապա հով ված լի նեն իրենց գոր ծա ռույթ նե րի լիար ժեք 
իրա կա նաց ման հա մար ան հրա ժե շտ բո լոր ռե սուրս նե րով (տ րա նս-
պոր տային, ֆի նան սա կան, իրա վա կան և այլ):    

14 Հար կա վոր է զար գաց նել հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան 
նկատ մամբ ոչ գե րա տես չա կան (նա խա րա րու թյան կազ մից դուրս 
գտն վող մա րմնի կող մից իրա կա նաց վող) վե րա հսկո ղու թյան կամ 
հսկո ղա կան մե խա նի զմնե րը: Այդ պի սի մե խա նի զմ կա րող է լի նել, 
օ րի նակ, դա տա խա զու թյան ընդ հա նուր հսկո ղու թյու նը:  

15 Ար տա քին վե րա հսկո ղու թյան մե խա նի զմնե րի շար քում կարևոր է Մար-
դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նի դի տոր դա կան առա քե լու թյան ակ տի-
վա ցու մը: Մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նի գրա սե նյա կի և հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ իրա կա-
նաց վող պար բե րա կան վե րա հսկո ղու թյունն աս տի ճա նա բար կա րող է 
վե րած վել մո նի թո րին գի կայուն ու կան խա տե սե լի մե խա նիզ մի: 

16 Հար կա վոր է առա նձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել մաս նա վոր 
հաս տա տու թյուն նե րի ն՝ մշա կե լով դրանց պար բե րա կան ստուգ ման և 
վե րա հսկո ղու թյան կայուն մե խա նի զմ: 
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17 Ցան կա լի է հաս տա տու թյուն նե րում ներդ նել և կի րա ռել հա մա ցան-
ցային վտան գա վոր բո վան դա կու թյան ար գե լա փակ ման ծրա գրեր: 
Ցան կա լի է բարձ րաց նել անձնա կազ մի իրա զեկ վա ծու թյու նը՝ հա մա-
ցան ցի մի ջո ցով երե խա նե րի վրա հո գե բա նա կան ներ գոր ծու թյան և 
ազ դե ցու թյան եղա նակ նե րի մա սին:   

18 Հար կա վոր է վե րա նայել հաս տա տու թյան անձնա կազ մի կող մից կի-
րառ վող ճն շող մար տա վա րու թյուն նե րը (երբ ճն շում է գոր ծա դր վում 
ըն տա նի քի վրա՝ երե խայի աշ խա տան քը կան խե լու նպա տա կով)՝ նա-
խա պատ վու թյուն տա լով աջակ ցող մար տա վա րու թյուն նե րին: Ցան-
կա լի է ընտ րել ոչ թե երե խա նե րի աշ խա տան քի կան խար գել ման (ին-
չը գո րծ նա կա նում հնա րա վոր չէ), այլ՝ առա վե լա գույն վե րա հսկման 
ուղին: Մաս նա վո րա պես, հար կա վոր է աջակ ցել երե խա նե րի ն՝ իրենց 
տա րի քին հա մա պա տաս խան և ան վտանգ աշ խա տանք գտ նե լու հար-
ցում, հետևել, որ պես զի աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան ըն թաց-
քում չոտ նա հար վեն երե խայի իրա վունք ներն ու շա հե րը: 

19 Հաս տա տու թյուն նե րի անձնա կազ մի ո րոշ ան դամներ կարևո րել են 
տե սա ձայ նա գրող սար քե րի տե ղադ րու մը հաս տա տու թյուն նե րում: 
Ըստ նրանց, սա ոչ միայն կբարձ րաց նի անձնա կազ մի ու երե խա նե րի 
վար քի նկատ մամբ վե րա հսկո ղու թյան մա կար դա կը, այլև կա պա հո վի 
հաս տա տու թյան գոր ծու նեու թյան ան հրա ժե շտ թա փան ցի կու թյունն 
ար տա քին դի տորդ նե րի հա մար: 

20 Ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման, մաս նա վո րա պես` 
հար կա դիր աշ խա տան քի, դեմ պայ քա րում դրա կան ազ դե ցու թյուն 
կա րող է ու նե նալ ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա-
տա կազ մի առող ջա պա հա կան պե տա կան տե սուչ նե րի մաս նա գի-
տա ցու մը՝ ըստ ո րո շա կի խո ցե լի խմբե րի (օ րի նա կ՝ փո ղո ցում աշ խա-
տանք կա տա րող երե խա ներ, գյու ղա տն տե սա կան աշ խա տանք նե րում 
ընդգրկ ված երե խա ներ և այլն):    

21 Ցան կա լի է աշ խա տող երե խա նե րի աշ խա տան քային իրա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման առն չու թյամբ ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու-
թյան աշ խա տա կազ մի առող ջա պա հա կան պե տա կան տես չու թյա նն 
ահա զանգ-դի մում ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել երե խա-
նե րի պա շտ պա նու թյամբ զբաղ վող կա ռույց նե րին (այդ դի մումնե րի 
պար տա դիր քննու թյան և հան րային հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պա-
հան ջով):



Հար կա դիր աշ խա տան քը եվ 
Հարկադիր աշ խա տան քի նպատակով 

մարդ կանց թրա ֆի քին գը 
Հայաստանում. 

 սաՀ մա նում ներ եվ 
 օ րե նսդ րա կան դաշտ
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նՆե րա ծու թյուն

Այս ու սում նա սի րու թյունն իրա կա նաց վել է Եվ րո պայում ան վտան գու-
թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյան Երևա նի գրա սե նյա կի 
«Հար կա դիր աշ խա տան քը և հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով մարդ-
կանց թրա ֆի քին գը Հայաս տա նում» ծրա գրի շր ջա նակ նե րում: Ուսում նա-
սի րու թյան նպա տա կն է՝ 
1 ու սումնա սի րել և վեր լու ծել Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հար-

կա դիր աշ խա տան քի և հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի ո լոր տը կար գա վո րող օ րե նսդ րու թյու նը, և

2 ա ջակ ցել սո ցի ո լո գիա կան հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյան 
մշակ մա նը՝ փորձ նա կան ու սումնա սի րու թյան մի ջո ցով պար զե լու 
հար կա դիր աշ խա տան քի և հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով 
մարդ կանց թրա ֆի քին գի տա րած վա ծու թյու նը Հայաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում, նե րա ռյա լ՝ երե խա նե րի թրա ֆի քին գը և շա հա գոր-
ծու մը: 

Մե թո դա բա նու թյուն
Հար կա դիր աշ խա տան քի և հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով 

մարդ կանց թրա ֆի քին գի ո լոր տը կար գա վո րող օ րե նսդ րու թյան ու սում-
նա սի րու թյունն իրա կա նաց վել է ո րա կա կան մե թոդ նե րո վ՝ փաս տա թղ թե-
րի վեր լու ծու թյան և փոր ձա գի տա կան հար ցա զրույց նե րի մի ջո ցով: Փաս-
տա թղ թե րի վեր լու ծու թյան և սո ցի ո լո գիա կան հե տա զո տու թյան մե թո դա-
բա նու թյան մշակ ման հա մար հի մք են հան դի սա ցե լ՝

 9 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից ստո րա գր ված և վա-
վե րաց ված մի ջազ գային և տա րա ծա շր ջա նային փաս տա թղ թե-
րը՝ այդ թվում Միա ցյալ ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (այ սու հե տ՝ 
ՄԱԿ), Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան, Եվ րո պայի 
խո րհր դի (այ սու հե տ՝ ԵԽ), հիմ նա րար կոն վեն ցիա նե րը, ար ձա նա-
գրու թյուն նե րը, հա նձ նա րա րա կան նե րը, եզրա կա ցու թյուն նե րը և 
զե կույց նե րը,  

 9 Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հե տ՝ 
ՄԻԵԴ) նա խա դե պե րը, 

 9 մի ջազ գային հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ինչ պի սիք 
են Էն տայ-Ս լեյ վե րի (Anti-Slavery)-ն և Ամե րի կյան իրա վա բան նե րի 
ըն կե րակ ցու թյու նը (ABA), գնա հատ ման գոր ծիք նե րը և հրա տա րա-
կու թյուն նե րը,
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 9 ՀՀ ազ գային օ րե նսդ րու թյու նը, 
 9 վի ճա կա գրա կան պաշ տո նա կան տվյալ նե րը և հաշ վետ վու թյուն նե րը: 

Ի րա վա կան վեր լու ծու թյան են են թարկ վել ՀՀ քրեա կան օ րե նս գիր-
քը1, ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նս գիր քը2, ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նս գիր քը3, 
Աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քը4, Օ տա րերկ-
րա ցի նե րի մա սին ՀՀ օ րեն քը5, Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա սին ՀՀ 
օ րեն քը6 և մի շա րք այլ իրա վա կան ակ տեր: Փաս տա թղ թե րի վեր լու-
ծու թյունն իրա կա նաց վել է 2014 թվա կա նին գոր ծող օ րե նսդ րու թյան 
հի ման վրա: 

Սույն ու սում նա սի րու թյու նում զե տեղ ված իրա վա կան կար գա վո րում-
նե րին առնչ վող եզրա կա ցու թյուն նե րը և վեր լու ծու թյու նը հի մն ված են նաև 
2014 թվա կա նի մայիս-հու նիս ամիս նե րին ան ցկաց ված հար ցա զրույց նե րի 
վրա, ո րոնք ան ցկաց վել են 15 փոր ձա գետ նե րի հետ, այդ թվում՝ իրա վա-
բան ներ, դա տա վոր ներ, աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի միու թյան, ոս-
տի կա նու թյան, տե ղա կան և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ-
կայա ցու ցիչ ներ, ով քեր ընտր վել են, հաշ վի առ նե լով նրանց փոր ձա ռու-
թյունն ու կա ռույ ցի դե րը տվյալ ո լոր տում:  

Սո ցի ո լո գիա կան հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյան կա զմ մա նն 
աջակ ցե լու նպա տա կո վ՝ ու սում նա սիր վել և տե ղայա նաց վել են ԱՄԿ-ի 
մշա կած գոր ծիք նե րը7, ո րոնք ներ կայաց ված են Գոր ծառ նա կան սահ մա
նում ներ և հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ ներ բաժ նում:

1 Ընդունվել է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին, վերջին անգամ փոփոխվել 2015 
թվականի հունիսի 9-ին:

2 Ընդունվել է  2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին և վերջին անգամ փոփոխվել 2015 
թվականի հունիսի 22-ին:

3 Ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին և վերջին անգամ փոփոխվել 2015 
թվականի մայիսի 7-ին:

4 Ընդունվել է 2005 թվականի մարտի 24-ին և ուժը կորցրել է 2015 թվականի 
հունվարի 9-ին:

5 Ընդունվել է 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ին և վերջին անգամ փոփոխվել 2015 
թվականի հունիսի 22-ին:

6 Ընդունվել է 1996 թվականի մայիսի 29-ին և վերջին անգամ փոփոխվել 2015 
թվականի մայիսի 23-ին:

7 “Hard to see, harder to count”, Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 
children, ILO, 2012.
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ն1. Գոր ծառ նա կան սահ մա նումներ և հար կա դիր 
աշ խա տան քի ցու ցիչ նե ր

Ս տո րև ներ կայաց ված գոր ծառ նա կան սահ մա նում նե րը և աշ խա տան-
քային պայ ման նե րին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը հի մք են հան դի սա ցել 
սո ցի ո լո գիա կան հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյան կա զմ ման հա մար: 
Քա նի որ հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը մշակ վել է 2014 թվա կա-
նի օ գոս տոս-սեպ տեմ բեր ամիս նե րին, ներ քոն շյալ սահ մա նում նե րի հա-
մար հի մք է հան դի սա ցել այդ պա հին գոր ծող ներ պե տա կան օ րե նսդ րու-
թյու նը: 2015 թվա կա նի հու նի սի 22-ին ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քում 
փո փո խու թյան են են թարկ վել 50-ից ավե լի հոդ ված նե ր8, ո րոնք ու ժի մեջ 
են մտնե լու պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վա նից երեք ամիս հե տո: 
Այդ փո փո խու թյուն նե րը և լրա ցում նե րը սույն զե կույ ցում ար տա ցոլ ված 
չեն, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն զե կույ ցի կա զմ ման ժա-
մա նակ դրանք դե ռևս ու ժի մեջ չէ ին: 

Սույն հե տա զո տու թյու նում կի րառ վող գոր ծառ նա կան սահ մա նում-
ներն են̀

Աղյուսակ 1.1 Գործառնական սահմանումներ

ա մե նա մյա 
ար ձա կուրդ/ 
ա մե նա մյա 
նվա զա գույն 
ար ձա կուրդ

Ա մե նա մյա ար ձա կուրդն աշ խա տան քային օ րե րով հաշ վարկ-
վող ժա մա նա կա հատ ված է, ո րը տրա մա դր վում է աշ խա տո ղի ն՝ 
հանգստա նա լու և աշ խա տու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար: 
Այդ ըն թաց քում պահ պան վում է նրա աշ խա տա տե ղը և վճար վում 
է մի ջին աշ խա տա վար ձը:1 Ամե նա մյա նվա զա գույն ար ձա կուր դի 
տևո ղու թյու նը հն գօ րյա աշ խա տան քային շա բաթ վա դեպ քում 20 
աշ խա տան քային օր է, իսկ վե ցօ րյա աշ խա տան քային շա բաթ վա 
դեպ քում` 24 աշ խա տան քային օր:2

ա նօ րի նա-
կան աշ խա-
տանք

Ա ռանց աշ խա տան քային պայ մա նա գրի կամ աշ խա տան քի ըն դուն-
ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի կա տար վող աշ խա-
տան քը:

աշ խա տան-
քային պայ-
մա նա գիր 

Հա մա ձայ նու թյուն աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի ջև, ըստ ո րի̀ աշ-
խա տո ղը պար տա վոր վում է գոր ծա տուի հա մար կա տա րել ո րո շա կի 
մաս նա գի տու թյամբ, ո րա կա վոր մամբ աշ խա տանք̀ պահ պա նե լով 
աշ խա տա վայ րում սահ ման ված աշ խա տան քային կար գա պա հու թյու-
նը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է աշ խա տո ղին տրա մադրել 
պայ մա նա գրով ո րոշ ված աշ խա տան քը, վճա րել նրա կա տա րած աշ-
խա տան քի հա մար պայ մա նա վոր ված աշ խա տա վար ձը և ապա հո վել 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու թյամբ, այլ նոր մա տիվ 
իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ պայ մա նա գրով, կող մե րի հա մա-
ձայ նու թյամբ նա խա տես ված աշ խա տան քային պայ ման ներ:3

8 ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 
մասին օրենքը, ՀՕ-96-Ն, ընդունվել է 2015 թվականի հունիսի 22-ին:
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աշ խա տանք

Մար դու ֆի զի կա կան կամ մտա վոր գոր ծու նեու թյուն, որն ուղղ ված 
է ապ րանք նե րի ար տադ րու թյա նը կամ ծա ռայու թյուն նե րի մա-
տուց մա նը: Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ու սումնա սիր-
վում է ցան կա ցած աշ խա տանք կամ ծա ռայու թյուն, ո րը կա տար վել 
կամ մա տուց վել է եր րորդ ան ձի օգ տի ն՝ ան կախ վար ձատ րու թյան 
առ կայու թյու նից կամ դրա չա փից և ձևե րից:

աշ խա տան ք 
տո նա կան և 
հի շա տա կի 
օ րե րին

Ոչ աշ խա տան քային` տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րին ար գել վում է 
աշ խա տող նե րին ներ գրա վել աշ խա տան քում, բա ցա ռու թյամբ այն 
աշ խա տանք նե րի, ո րոնց դա դա րե ցումն ար տադ րու թյան տեխ նի-
կա կան պատ ճառ նե րով ան հնար է, կամ ո րոնք ան հրա ժե շտ են 
բնակ չու թյան սպա սարկ ման, ինչ պես նաև ան հե տաձ գե լի նո րոգ-
ման և բե ռն ման կամ բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի կա տար-
ման հա մար: Հղի կա նայք, մինչև մեկ տա րե կան երե խա խնա մող 
աշ խա տող նե րը կա րող են տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րին աշ խա-
տան քի ներ գրավ վել միայն իրենց հա մա ձայ նու թյամբ:4 
Աշ խա տան քի ժա մա նա կա ցույ ցով օ րեն քով սահ ման ված ոչ աշ-
խա տան քային օ րե րին կա տար ված աշ խա տան քը վար ձա տր վում 
է ժա մային (o րա կան) դրույ քա չա փի կամ գոր ծա վար ձի առն վա զն 
կրկ նա կի չա փով, կամ աշ խա տո ղին մեկ ամս վա ըն թաց քում տրա-
մա դր վում է վճա րո վի այլ հանգստյան oր, կամ այդ o րը ավե լաց-
վում է ամե նա մյա ար ձա կուր դին:5

աշ խա տա-
վարձ

Օ րեն քով, իրա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված կամ աշ խա տան-
քային պայ մա նա գրով նա խա տես ված աշ խա տանք նե րը կա տա րե-
լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող հա տու ցում:6

աշ խա տա-
վարձ չվ ճա-
րե լ

Գոր ծա տուի կող մից օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով կամ 
ժամ կետ նե րում աշ խա տա վարձ չհաշ վար կե լը կամ չվ ճա րե լը կամ 
ոչ աշ խա տո ղի մեղ քով առա ջա ցած պա րա պուր դի ժա մա նակ վճա-
րում չկա տա րե լը կամ օ րեն քով նա խա տես ված նվա զա գույն ամ սա-
կան աշ խա տա վար ձի չա փից պա կաս աշ խա տա վարձ սահ մա նե լը 
կամ այդ մե ծու թյու նը գե րա զան ցող չա փով աշ խա տա վար ձը սխալ 
հաշ վար կե լը̀  առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում խախ տում 
թույլ տված ան ձի նկատ մամբ̀  յու րա քան չյուր աշ խա տո ղի մա սով 
չհաշ վարկ ված կամ չվ ճար ված աշ խա տա վար ձի մեկ քա ռոր դի չա-
փով: Նույն խախ տու մը, ո րը կա տար վել է վար չա կան տույ ժի մի-
ջոց ներ կի րա ռե լուց հե տո` կր կին ան գամ, մեկ տար վա ըն թաց քում` 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում խախ տում թույլ տված ան ձի 
նկատ մամբ̀  յու րա քան չյուր չհաշ վարկ ված կամ չվ ճար ված աշ խա-
տա վար ձի մեկ երկ րոր դի չա փով:7 

ա ռանց 
ծնո ղա կան 
խնամ քի 
մնա ցած 
երե խա 

18 տա րին չլ րա ցած այն ե րե խան, ում ծնող նե րը (կամ միակ ծնո ղը) 
մա հա ցել են, զրկ վել են ծնո ղա կան իրա վունք նե րից, ճա նաչ վել են 
ան գոր ծու նակ, խու սա փում են ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյու նից 
կամ նրանց իրա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նից, ինչ-
պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել են մա հա ցած, 
ան հայտ բա ցա կայող կամ ան հայտ են: 
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նԱ ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա-
նող ան ձինք են հա մար վում 18-23 տա րե կան այն ան ձինք, ո րոնց 
ծնող նե րը (կամ միակ ծնո ղը) մինչև նրանց 18 տա րին լրա նա լը 
մա հա ցել են, զրկ վել են ծնո ղա կան իրա վունք նե րից, ճա նաչ վել են 
ան գոր ծու նակ, խու սա փել են ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյու նից 
կամ նրանց իրա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյու նից, ինչ-
պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով ճա նաչ վել են մա հա ցած, 
ան հայտ բա ցա կայող կամ ան հայտ են:8

ա ռա վե լա-
գույն աշ-
խա տա ժա-
մա նա կ

Այն ժա մա նա կա հատ վա ծն է, ո րի ըն թաց քում աշ խա տո ղը պար-
տա վոր է կա տա րել աշ խա տան քային պայ մա նա գրով նա խա տես-
ված աշ խա տան քը, ինչ պես նաև դրան հա վա սա րեց ված այլ ժա-
մա նա կա հատ ված ներ:9 

Աշ խա տա ժա մա նա կի նոր մալ տևո ղու թյու նը չի կա րող ան ցնել 
շա բա թա կան 40 ժա մից: Ամե նօ րյա աշ խա տա ժա մա նա կի տևո-
ղու թյու նը չի կա րող ան ցնել 8 աշ խա տան քային ժա մից, բա ցա ռու-
թյամբ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քով, օ րեն քով, այլ իրա վա կան 
ակ տե րով և կո լեկ տիվ պայ մա նա գրով նա խա տես ված դեպ քե րի: 
Աշ խա տա ժա մա նա կի առա վե լա գույն տևո ղու թյու նը, նե րա ռյալ̀  
ար տա ժա մյա աշ խա տան քը, չի կա րող ան ցնել օ րա կան 12 ժա մից 
(հանգստի և սն վե լու հա մար̀  ընդ մի ջու մը նե րա ռյալ), իսկ շա բաթ-
վա ըն թաց քում` 48 ժա մից: Առան ձին կա տե գո րիայի աշ խա տող-
նե րի10 աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը կա րող է կազ մել օ րա-
կան 24 ժամ: Այդ աշ խա տող նե րի աշ խա տա ժա մա նա կի մի ջին 
տևո ղու թյու նը շա բաթ վա ըն թաց քում չի կա րող ան ցնել 48 ժա մից, 
իսկ աշ խա տան քային օ րե րի մի ջև հանգստի ժա մա նա կը չի կա րող 
պա կաս լի նել 24 ժա մից: Տար բեր գոր ծա տու նե րի կամ նույն գոր-
ծա տուի մոտ եր կու և ավե լի աշ խա տան քային պայ մա նա գրե րով 
աշ խա տո ղի ամե նօ րյա աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը (նե-
րա ռյալ̀  հանգստի և սն վե լու հա մար ընդ մի ջումնե րը) չի կա րող ան-
ցնել օ րա կան 12 ժա մից:11 
Աշ խա տա ժա մա նա կի կր ճատ տևո ղու թյուն սահ ման վում է այն աշ-
խա տող նե րի հա մար, ո րոնց աշ խա տա վայ րում վնա սա կար գոր ծոն-
նե րի սահ մա նային թույ լատ րե լի մա կար դա կը տեխ նի կա կան կամ 
այլ պատ ճառ նե րով հնա րա վոր չէ իջեց նել աշ խա տող նե րի առող ջու-
թյան և ան վտան գու թյան մա սին իրա վա կան ակ տե րով սահ ման-
ված` առող ջու թյան հա մար ան վտանգ մա կար դա կի, աշ խա տա ժա-
մա նա կը սահ ման վում է ոչ ավե լի, քան շա բա թա կան 36 ժա մ։12

առևան գում 
Խա բեու թյան, վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու, բռ նու թյան կամ 
բռնու թյուն գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քի մի ջո ցով մար դուն գա ղտ նի 
կամ բա ցա հայտ առևան գե լը:

ար տա ժա-
մյա աշ խա-
տանք

Ար տա ժա մյա աշ խա տանքն օ րե նսգր քով սահ ման ված աշ խա տա ժա-
մա նա կից ավե լի տևո ղու թյամբ աշ խա տանքն է: Ար տա ժա մյա աշ խա-
տանք նե րին չեն ներ գրավ վում մինչև 18 տա րե կան աշ խա տող նե րը, 
առող ջու թյան հա մար վնա սա կար և (կամ) վտան գա վոր գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյան պայ ման նե րում աշ խա տող նե րը, ՀՀ օ րե նսդ րու թյամբ 
և կո լեկ տիվ պայ մա նա գրով նա խա տես ված այլ պայ ման նե րում աշ-
խա տող նե րը:
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 Հղի կա նայք և մինչև մեկ տա րե կան երե խա խնա մող աշ խա տո ղը 
կա րող են ար տա ժա մյա աշ խա տան քի ներ գրավ վել միայն իրենց հա-
մա ձայ նու թյամբ: Հաշ ման դամնե րը կա րող են ներ գրավ վել ար տա-
ժա մյա աշ խա տան քի, եթե բժշկա կան եզրա կա ցու թյամբ դա նրանց 
ար գել ված չէ13: Գոր ծա տուի պա հան ջով ար տա ժա մյա աշ խա տան քը 
իրար հա ջոր դող եր կու օր վա ըն թաց քում չպե տք է գե րա զան ցի 4 ժա-
մը, իսկ տար վա ըն թաց քում` 180 ժա մը14: 
Ար տա ժա մյա աշ խա տան քի յու րա քան չյուր ժա մի հա մար, ժա մային 
դրույ քա չա փից բա ցի, վճար վում է հա վե լում` ժա մային դրույ քա չա փի 
50%-ից ոչ պա կաս չա փով, իսկ գի շե րային աշ խա տան քի յու րա քան-
չյուր ժա մի հա մար̀ ոչ պա կաս, քան ժա մային դրույ քա չա փի 30 % չա-
փո վ15:

գի շե րային 
աշ խա տանք

Գի շե րային է հա մար վում ժա մը 22:00-ից մինչև 06:00 ժա մա նա կա-
հատ վա ծում կա տար ված աշ խա տան քը: Գի շե րային աշ խա տան քի 
ներ գրա վել չի թույ լա տր վում մինչև 18 տա րե կան ան ձանց, ինչ պես 
նաև այն աշ խա տող նե րին, ում գի շե րային աշ խա տանքն ար գել ված 
է բժշկա կան եզրա կա ցու թյամբ:
Հ ղի կա նայք և մինչև երեք տա րե կան երե խա խնա մող աշ խա տո ղը 
կա րող են գի շե րային աշ խա տան քի ներ գրավ վել միայն իրենց հա-
մա ձայ նու թյամբ: Ե թե հաս տատ վում է, որ գի շե րային աշ խա տան-
քը վտան գել է կամ կա րող է վտան գել աշ խա տո ղի առող ջու թյու նը, 
ապա գոր ծա տուն պար տա վոր է աշ խա տո ղին փո խադ րել միայն 
ցե րե կային աշ խա տան քի:16

ե րե խա
18 տա րին չլ րա ցած յու րա քան չյուր ոք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ-
քե րի, երբ նա օ րեն քով սահ ման ված կար գով գոր ծու նա կու թյուն է 
ձե ռք բե րում կամ գոր ծու նակ է ճա նաչ վում ավե լի վաղ:17

թաքց նել 

Գոր ծո ղու թյուն, որն ուղղ ված է թրա ֆի քին գի զո հին հան րու թյու-
նից առա նձ նաց ված պա հե լուն: Այն կա րող է ար տա հայտ վել բնա-
կե լի տա րա ծք, կա ցա րան կամ այլ վայր հատ կաց նե լով (օ րի նակ, 
զո հին պա հես տային տա րած քում պա հե լը):

իշ խա նու-
թյունն օգ-
տա գո ր ծե լ

Ի րա կան կամ ձևա կան լիա զո րու թյուն նե րը դի մա ցի նի կամ քը կամ 
դի մադ րու թյու նը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծե լը, ինչ-
պես նաև «հե ղի նա կու թյուն» լի նե լու հան գա ման քը շա հար կե լը:

խա բեու-
թյուն 

Դի տա վո րու թյամբ իրա կա նու թյու նը խե ղա թյու րե լը, ո րը կա րող է 
իրա կա նաց վել և՛ գոր ծո ղու թյամբ, և՛ ան գոր ծու թյամբ:

կյան քի 
կամ առող-
ջու թյան 
հա մար ոչ 
վտան գա-
վոր բռ նու-
թյուն 

Ծե ծը, թե թև մա րմ նա կան վնաս վա ծք պատ ճա ռե լու կամ ծե ծե լու 
սպառ նա լի քը, սնն դից կամ ջրից զր կե լը, ան մարդ կային պայ ման-
նե րում պա հե լը և այլն:



181

Փ
որ

ձն
ա

կա
ն 

հե
տ

ա
զո

տ
ու

թյ
ու

ն

հան գս տի 
ժա մա նա կի 
նվա զա գույն 
տևո ղու-
թյուն

ՀՀ օ րե նսդ րու թյամբ կամ պայ մա նա գրով կա նո նա կա րգ ված աշ-
խա տան քից ազատ ժա մա նակ, որն աշ խա տո ղն օգ տա գոր ծում է 
իր հայե ցո ղու թյամբ։18 
Աշ խա տան քային օր վա (հեր թա փո խի) կե սի ավար տից հե տո, սա-
կայն ոչ ուշ, քան աշ խա տան քը սկսե լուց 4 ժամ հե տո, հանգստա նա-
լու և սն վե լու հա մար աշ խա տող նե րին տրա մա դր վում է 2 ժա մից ոչ 
ավե լի և կես ժա մից ոչ պա կաս տևո ղու թյամբ ընդ մի ջում: Հանգստի 
և սն վե լու հա մար ընդ մի ջու մը չի նե րառ վում աշ խա տա ժա մա նա կում, 
և աշ խա տո ղն այն օգ տա գոր ծում է սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ: 
Աշ խա տո ղն իրա վունք ու նի այդ ընդ միջ ման ժա մա նա կա հատ վա-
ծում բա ցա կայե լու աշ խա տա վայ րից: Այն աշ խա տանք նե րում, որ-
տեղ, ար տադ րու թյան պայ ման նե րից ել նե լով, հանգստի և սն վե լու 
հա մար ընդ մի ջում տրա մադ րե լն ան հնար է, աշ խա տո ղին աշ խա-
տան քի ըն թաց քում սն վե լու հնա րա վո րու թյուն է տրա մա դր վում։19

հանգստյան 
օր

Ընդ հա նուր հանգստյան օ րը կի րա կին է, իսկ հն գօ րյա աշ խա տան-
քային շա բաթ վա դեպ քում` շա բա թը և կի րա կին, բա ցա ռու թյամբ 
իրա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված այլ դեպ քե րի: Այն կազ մա-
կեր պու թյուն նե րում, ո րոն ցում աշ խա տանք նե րի դա դա րե ցու մը 
հնա րա վոր չէ՝ կապ ված ար տադ րու թյան տեխ նի կա կան պայ ման նե-
րի կամ բնակ չու թյան մշ տա կան անը նդ հատ սպա սարկ ման ան հրա-
ժեշ տու թյան հետ, ինչ պես նաև չը նդ հատ վող ռե ժի մով աշ խա տող 
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րում հանգստյան օ րե րը հատ կաց վում 
են շա բաթ վա այլ օ րե րին̀  աշ խա տան քի ժա մա նա կա ցույ ցով յու րա-
քան չյուր խմբի աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման ված հեր թա կա նու-
թյամբ: Ամեն շա բա թյա անը նդ մեջ հան գիս տը չպե տք է պա կաս լի նի 
35 ժա մից: Հանգստյան օ րե րին աշ խա տող նե րին ար գել վում է ներ-
գրա վել աշ խա տանք նե րում, բա ցա ռու թյամբ այն աշ խա տանք նե րի, 
ո րոնց դա դա րե ցումն ար տադ րու թյան տեխ նի կա կան պատ ճառ-
նե րով ան հնար է, կամ ո րոնք ան հրա ժե շտ են բնակ չու թյան սպա-
սարկ ման, ինչ պես նաև ան հե տաձ գե լի նո րոգ ման, բե ռն ման կամ 
բեռ նա թափ ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մա ր։20

Հանգստյան և օ րեն քով սահ ման ված ոչ աշ խա տան քային օ րե րին 
կա տար ված աշ խա տան քը, եթե այն նա խա տես ված չէ աշ խա տան-
քի ժա մա նա կա ցույ ցով, կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ վար ձա տր-
վում է ժա մային (o րա կան) դրույ քա չա փի կամ գոր ծա վար ձի առն-
վա զն կրկ նա կի չա փով, կամ աշ խա տո ղին մեկ ամս վա ըն թաց քում 
տրա մա դր վում է վճա րո վի այլ հանգստյան oր, կամ այդ oրն ավե-
լաց վում է ամե նա մյա ար ձա կուր դին: 

հա նձ նել
Ան ձի փո խան ցում ըն դու նո ղին կամ միջ նոր դին կամ այլ ան ձանց̀  
նրան վա ճա ռե լուց կամ այլ եղա նա կով օ տա րե լուց հե տո (ն վի րատ-
վու թյուն, պա րտ քի մա րում, վնա սի փոխ հա տու ցում և այլն):

հա վա քա-
գրել  

Ան ձի կող մից աշ խա տանք կա տա րե լու կամ ծա ռայու թյուն մա տու-
ցե լու կա մա վոր հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լուն ուղղ ված գոր ծո-
ղու թյուն կամ գոր ծու նեու թյուն, ո րի նպա տա կն է ան ձի շա հա գոր-
ծու մը: Հա վա քա գրու մը կա րող է կա տար վել օ րի նա կան կամ ապօ-
րի նի եղա նակ նե րո վ՝ ցան կա ցած սխե մա նե րով: 
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Հա վա քա գր ման առա վել տա րած ված մե թոդ ներն են` ո րա կա վո-
րում չպա հան ջող և աշ խա տո ղի կար ծի քով պատ շաճ վար ձա տր վող 
աշ խա տան քի առա ջարկ (մա տու ցող, պա րու հի, շի նա րար, դայակ 
և այլն), «ա մուս նա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի» մի ջո ցով ապա գան 
կեր տե լու հնա րա վո րու թյուն, այլ եղա նա կով ան ձին ներ գրա վե լու 
հա մար խա բե լը, վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լը, մո լո րեց նե լը և այլն:

հա վե լում

Հա վե լու մը նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ կամ աշ-
խա տան քային պայ մա նա գրե րով, գոր ծա տուի իրա վա կան ակ տով 
սահ ման ված դեպ քե րում և չա փե րով հիմնա կան աշ խա տա վար-
ձի նկատ մամբ հաշ վարկ վող լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյունն է, ո րը 
վճար վում է ծա նր, վնա սա կար կամ առա նձ նա պես ծա նր, առա նձ-
նա պես վնա սա կար աշ խա տանք կա տա րե լու և (կամ) ար տա ժա-
մյա և (կամ) գի շե րային աշ խա տանք նե րի և (կամ) հանգստյան և 
օ րեն քով սահ ման ված ոչ աշ խա տան քայի ն՝ տո նա կան և հի շա տա-
կի օ րե րին կա տար ված աշ խա տանք նե րի հա մար:21

Ծա նր, վնա սա կար ար տադ րու թյուն նե րի, աշ խա տանք նե րի, մաս-
նա գի տու թյուն նե րի, պաշ տոն նե րի և ցու ցա նիշ նե րի ցու ցա կով նա-
խա տես ված աշ խա տանք նե րը կա տա րե լու հա մար աշ խա տո ղին 
վճար վում է հա վե լում նրա տա րի ֆային աշ խա տա վար ձի ոչ պա կաս, 
քան 30% չա փով, իսկ առա նձ նա պես ծա նր, առա նձ նա պես վնա սա-
կար ար տադ րու թյուն նե րի, աշ խա տանք նե րի, մաս նա գի տու թյուն նե-
րի, պաշ տոն նե րի և ցու ցա նիշ նե րի ցու ցա կով նա խա տես ված աշ խա-
տանք նե րը կա տա րե լու հա մար̀ ոչ պա կաս, քան 50% չա փո վ։22 

հա տուկ 
ընդ մի ջում-
ներ

Պե տք է տրա մա դր վեն, եթե աշ խա տան քը կա տար վում է պլյուս 40 
աս տի ճան ցել սիու սից բարձր կամ մի նուս 10 աս տի ճան ցել սիու սից 
ցա ծր օ դի ջեր մաս տի ճա նային պայ ման նե րում, ինչ պես նաև ծա նր 
ֆի զի կա կան կամ մտա վոր և հու զա կան գեր լար ված բնույթ կրող 
կամ առող ջու թյան հա մար բա ցա սա կան  ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող 
վտան գա վոր այլ պայ ման նե րում։23 Աշ խա տան քային օ րե րի (հեր-
թա փո խե րի) մի ջև ամե նօ րյա անը նդ մեջ հանգստի տևո ղու թյու նը 
չի կա րող պա կաս լի նել 11 ժա մի ց։24

մար դու 
թրա ֆի քինգ 

Շա հա գո րծ ման նպա տա կով մար դուն հա վա քա գրե լը, տե ղա փո-
խե լը, փո խան ցե լը, թաքց նե լը կամ ստա նա լը՝ կյան քի կամ առող-
ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով կամ 
դա գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով կամ հար կադ րան քի այլ ձևե րով, 
առևանգ ման, խա բեու թյան կամ վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու, 
իշ խա նու թյու նը կամ վի ճա կի խո ցե լիու թյու նը օգ տա գոր ծե լու կամ 
նրան վե րա հսկող ան ձի հետ հա մա ձայ նու թյուն ձե ռք բե րե լու 
նպա տա կով նյու թա կան կամ այլ օ գուտ տա լու կամ ստա նա լու կամ 
այդ պի սիք խոս տա նա լու մի ջո ցով:

ն վա զա գույն 
ամ սա կան 
աշ խա տա-
վարձ

2014 թվա կա նի հու լի սի 1-ից, նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար-
ձը սահ ման վել է 50000 ՀՀ դրամ, իսկ ժա մային տա րի ֆային դրույ-
քա չա փը՝ 40-ժա մյա աշ խա տան քային շա բաթ վա դեպ քում՝ 300 ՀՀ 
դրամ, 36-ժա մյայի դեպ քում՝ 334 ՀՀ դրամ, իսկ 24-ժա մյայի դեպ-
քում՝ 500 ՀՀ դրամ:25
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ն Կո լեկ տիվ պայ մա նա գրով կամ ան հա տա կան աշ խա տան քային 
պայա մանգրով կա րող է սահ ման վել օ րեն քով սահ ման ված նվա-
զա գույն աշ խա տա վար ձից ավե լի բարձր նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի չա փ,26 բայց աշ խա տո ղի ժա մավ ճա րի չա փը կամ ամ սա-
կան աշ խա տա վար ձը չի կա րող պա կաս լի նել օ րեն քով սահ ման-
ված չա փե րից:27 Հարկ է նշել, որ նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա-
տա վար ձի չա փի մեջ չեն նե րառ վում աշ խա տա վար ձից վճար վող 
հար կե րը, հա վե լումնե րը, հա վե լավ ճար նե րը, պա րգևատ րումնե-
րը և խրա խուս ման այլ վճար նե րը:28 Տն տե սու թյան առան ձին ճյու-
ղե րի, բնա կա վայ րե րի, աշ խա տող նե րի ո րո շա կի խմբե րի հա մար 
օ րեն քով կա րող է սահ ման վել ամ սա կան նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի (ժա մավ ճա րի) այլ չափ:29

շա հա գոր-
ծում

Այլ ան ձի̀  պո ռն կու թյան շա հա գոր ծու մը կամ սեք սուալ շա հա գո-
րծ ման այլ ձևե րը, հար կա դիր աշ խա տան քը կամ ծա ռայու թյուն-
նե րը, ստր կու թյան կամ ստր կու թյա նը նման վող վի ճա կի մեջ 
դնե լը, առ քը կամ վա ճառ քը, օր գան նե րը կամ հյուս վա ծք նե րը 
վե րց նե լը:30

պա հումներ 
աշ խա տա-
վար ձի ց

Աշ խա տա վար ձից պա հում նե րը կա րող են կա տար վել միայն օ րեն-
քով սահ ման ված կար գով և դեպ քե րում՝ 
(1) աշ խա տա վար ձի հաշ վին աշ խա տո ղին տր ված կան խավ ճա րը, 
(2)  հաշ վար կային մե խա նի կա կան սխալ նե րի հետևան քով կա տար-
ված ավել վճա րում նե րը, 
(3)  գոր ծուղ ման կամ աշ խա տան քի այլ վայր փո խա դր վե լու կամ 
առան ձին գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար աշ խա տո ղին տր-
ված կան խավ ճա րի չծա խս ված և ժա մա նա կին չվե րա դարձ ված գու-
մա րը, և 
(4) աշ խա տո ղի մեղ քով գոր ծա տուին պատ ճառ ված վնա սի հա-
տուց ման գու մա րը:31 
Աշ խա տա վար ձը վճա րե լիս պա հում նե րի և գան ձում նե րի ընդ հա-
նուր չա փը չի կա րող գե րա զան ցել աշ խա տո ղի մեկ ամս վա աշ խա-
տա վար ձի հի սուն տո կո սը:32

ս տա նալ 

Գոր ծո ղու թյուն, ո րը են թադ րում է փո խանց ման, նվի րատ վու թյան, 
փո խա նա կու թյան, փո խա ռու թյան կամ այլ գոր ծար քի ար դյուն քում 
թրա ֆի քին գի զո հի ձե ռք բե րում: Ստա նա լը կա րող է լի նել հա տու-
ցե լի կամ ան հա տույց, ո րո շա կի ժամ կե տով կամ ան ժամ կետ, ո րո-
շա կի պայ ման նե րով կամ առանց դրանց:

վե րա հսկող 
ան ձ 

Անձ, ով ո րո շա կի հա րա բե րու թյուն նե րի ու ժով պար տա վոր է վե-
րա հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նել մեկ այլ ան ձի նկատ մամբ: Որ պես 
այդ պի սիք հան դես են գա լիս դաս տիա րա կը, ու սու ցի չը, բժիշ կը, 
պե տը (հ րա մա նա տա րը) և այլն:

վի ճա կի խո-
ցե լիու թյուն 

Որևէ իրա վի ճա կի չա րա շա հում, երբ ան ձը բա ցի են թարկ վե լուց 
չու նի իրա կան կամ ըն դու նե լի այ լը նտ րանք:



184

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

վս տա հու-
թյան չա րա-
շա հում 

Վար քա գիծ, երբ հան ցա վո րը մո լո րու թյան մեջ է գցում ան ձին 
կամ նրա մեր ձա վոր նե րին (ծ նող ներ, ամու սին և այլն) իր իրա կան 
մտադ րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ, վս տա հու թյուն է առա ջաց-
նում նրանց մեջ իր ապա գա վար քագ ծի կա պակ ցու թյամբ և զո հն 
«իր կամ քով» հա մա ձայն վում է հա մա պա տաս խան աշ խա տանք 
կամ ծա ռայու թյուն մա տու ցել կամ մեկ նել հան ցա գոր ծի հետ: 

փո խադ րել/
տե ղա փո-
խել 

Գոր ծո ղու թյուն, ո րը են թադ րում է ան ձին մեկ վայ րից այլ վայր տե-
ղա փո խե լը երկ րի ներ սում կամ երկ րից դուրս, և/ կամ աջակ ցու-
թյու նը սահ մա նն օ րի նա կան կամ անօ րի նա կան հա տե լու հար ցում, 
ինչ պես նաև տա րան ցիկ կամ նշա նա կե տեր կրում կա ցու թյան 
կազ մա կեր պու մը:

1. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 
հոդված 158:

2. Նույն տեղում, հոդված 159:
3. Նույն տեղում, հովդած 83:
4. Նույն տեղում, հոդված 156:
5. Նույն տեղում, հոդված 185:
6. Նույն տեղում, հոդված 178.1:
7. ՀՀ վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ օրենսգիրք, հոդված 
1698, ընդունվել է 1985թ. դեկտեմբերի 
6-ին, վերջին անգամ փոփոխվել 2015 
թվականի հունիսի 23-ին:

8. Առանց ծնողական խնամքի 
մնացած երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության մասին ՀՀ 
օրենքը, հոդված 2, ընդունվել է 2002 
թվականի սեպտեմբերի 24-ին, վերջին 
անգամ փոփոխվել 2013 թվականի 
դեկտեմբերի 12-ին:

9. ՀՀ աշխատանքային օրենգիրք, 
հոդված 137:

10. Անընդմեջ հերթապահության ռե ժի-
մով աշխատող առող ջա պա հա կան 
կազ մա կեր պություններ, հո գա բար ձու-
թյան (խնամակալության) կազ մա կեր-
պություններ, ման կա կան դաս տիա-
րակ չական կազ մա կեր պու թյուն ներ, 
էներ գա մա տա կարարման, գա զա մա տա-
կարարման, ջեր մա մա տա կա րար ման 
մաս նագիտացված կազ մա կեր պու թյուն-
ներ, կա պի և վթար ների հետևանքների 
վե րաց ման մաս նա գիտացված ծա ռա յու-
թյուն ներ և այլն: 

11. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 
հոդված 139: 

12. Նույն տեղում, հոդված 140.1:
13. Նույն տեղում, հոդված 144(1-4):
14. Նույն տեղում, հոդված 146(1):
15. Նույն տեղում, հոդված 184:
16. Նույն տեղում, հոդված 148:
17. Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ 

օրենք, հոդված 1:
18. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 

հոդված 150:
19. Նույն տեղում, հոդված 152:
20. Նույն տեղում, հոդված 155:
21. Նույն տեղում, հոդված 178.3:
22. Նույն տեղում, հոդված 183.2:
23. Նույն տեղում, հոդված 153:
24. Նույն տեղում, հոդված 154:
25. Նվազագույն ամսական աշխա տա վար-

ձի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 1, 2:
26. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդ-

ված 179.2:
27. Նույն տեղում, հոդված 179.3: 
28. Նվազագույն ամսական աշխատա-

վարձի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 4:
29. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 

հոդված 179.1:
30. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 132, 

մաս 4:
31. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդ-

ված 213:
32. Նույն տեղում, հոդված 214:
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նՍույն հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գո րծ վել են ԱՄԿ-ի մշա կած 
ցու ցիչ նե րը9, ո րոնք լրամ շակ վել և տե ղայ նաց վել են ներ պե տա կան 
օ րենսդրու թյա նը հա մա հունչ: 

Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում, չա փա հաս ան ձանց հա մար 
հար կա դիր աշ խա տան քի գոր ծառ նա կան սահ մա նումն է՝ ցան կա ցած աշ-
խա տանք կամ ծա ռայու թյուն, ո րի հա մար ան ձը կա մա վոր չի հայտ նել 
իր հա մա ձայ նու թյու նը (կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան սկզ բուն քը) և ո րը 
կա տար վում է գոր ծա տուի կամ եր րորդ ան ձի կող մից կի րառ վող պատ ժի 
սպառ նա լի քի տակ (հար կադ րան քի սկզ բուն քը):

Հար կա դիր աշ խա տան քի գոր ծառ նա կան սահ մա նու մը կա րե լի է 
բա ժա նել չո րս հիմ նա կան չա փո րո շչի ՝
1 Հար կադ րա բար կամ խա բեու թյամբ (ոչ ազատ կա մար տա հայտ մամբ) 

հա վա քա գրում,
2  Ճնշման տակ աշ խա տանք և կեն սա պայ ման ներ, 
3 Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից հրա ժար վե լու ան հնա րի նու թյու նը,
4 Տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լիք (հար կադ րան քի մի ջոց ներ): 

«Հար կա դ րան քի» չա փո րո շի չն իր հեր թին բա ժան վում է վեց են թա խմբի՝ 
ա) սպառ նա լիք կամ բռ նու թյուն (ֆի զի կա կան, սե ռա կան, հո գե բա-

նա կան),
բ) աշ խա տո ղի ազատ տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում՝ մե կու սաց-

ման, բան տար կու թյան կամ հսկո ղու թյան պատ ճա ռով,
գ) պա րտ քային կախ վա ծու թյուն կամ պա րտ քի հետ մա նի պու լյա-

ցիա ներ և դրա հետ կապ ված սպառ նա լիք ներ աշ խա տո ղի կամ 
նրա ըն տա նի քի ան դամնե րի նկատ մամբ, 

դ) պա հումներ աշ խա տա վար ձից կամ այլ խոս տա ցած օ գուտ նե րից՝ 
աշ խա տո ղին նա խա տես ված ժա մա նա կից ավե լի եր կար պա հե լու 
նպա տա կով, 

ե) անձնա գրի, ճամ փոր դա կան կամ այլ փաս տա թղ թե րի առ գրա վում,
զ) խո ցե լիու թյան չա րա շա հում, ին չը կա րող է նե րա ռել օ րի նակ ան ձի՝ 

երկ րում անօ րի նա կան կար գա վի ճա կով գտն վե լու մա սին իշ խա-
նու թյուն նե րին հայտ նե լու սպառ նա լի քը: 

Ել նե լով ԱՄԿ թիվ 29 Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի մա-
սին կոն վեն ցիայից, ձևա վո րել է ցու ցիչ նե րի եր կու խումբ՝ 

(1) առա ջին խում բը՝ կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան սկզ բուն քը 
գնա հա տե լու և 

9 “Hard to see, harder to count”, Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 
children, International Labour Office (ILO), 2012.
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(2) երկ րորդ խում բը՝ տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քը գնա հա-
տե լու նպա տա կով: 

Ա մեն մի ցու ցիչ կա րող է գնա հատ վել «1», եթե առ կա է հա մա պա տաս-
խան չա փո րո շի չը և «0»՝ դրա բա ցա կայու թյան դեպ քում:

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան ցու ցիչ նե րը խմբա վոր ված են ըստ 
երեք չա փո րո շչ ի՝ 

(1) հար կադ րա բար կամ խա բեու թյամբ (ոչ ազատ կա մար տա հայտ-
մամբ) հա վա քա գրում (աղյուսակ 1.2), 

(2) ճնշման տակ աշ խա տանք և կեն սա պայ ման ներ (աղյուսակ 1.3) և 
(3) աշ խա տան քից ազատ վե լու (գոր ծա տուին լքե լու) ան հնա րի նու թյուն 

(աղյուսակ 1.4): 
Ի սկ հար կադ րան քը կա րող է կի րառ վել թվարկ ված բո լոր երեք չա փո-

րո շիչ նե րի ըն թաց քում: Այս պի սով, «կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան» 
և «հար կադ րան քի» հա մակ ցու թյու նը կա րող է օգ տա գո րծ վել, որ պես զի 
տվյալ իրա վի ճա կը ո րակ վի որ պես են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տանք: 
Հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րը, սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ-
նե րում, բա ժան վում են եր կու տե սակ նե րի՝ ու ժեղ և մի ջին: 

1.1 Հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ ներ  
չա փա հաս ան ձանց հա մար 

Ա ղյու սակ 1.2 Հար կադ րա բար կամ խա բեու թյամբ (ոչ ազատ կա մար տա-
հայտ մամբ) հա վա քա գր ման ցու ցիչ ներ

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան  
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ

Ու ժեղ ցու ցիչ ներ Ու ժեղ ցու ցիչ ներ

Ա վան դույթ, ի ծնե «ստր կու թյուն»
Իշ խա նու թյուն նե րին տե ղե կա ցում, 
օ րի նա կ՝ անօ րի նա կան ճա նա պար-
հով սահ ման հա տե լու մա սին 

Հար կադ րա բար հա վա քա գրու մը 
(առևան գում, մե կու սա ցում հա վա քա գր-
ման ըն թաց քում)

Ան ձի նույ նաց ման կամ ճամ փոր դա-
կան փաս տա թղ թե րի առ գրա վում

Աշ խա տո ղի առու վա ճա ռք Սե ռա կան բռ նու թյուն

Պա րտ քի դի մաց հա վա քա գրում Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն

Աշ խա տան քի բնույ թի վե րա բե րյալ մո լո-
րե ցում Այլ պատ ժա տե սակ ներ
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նԿա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան  
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ

Ի րա վունք նե րից և ար տո նու թյուն նե-
րից զր կե լը

Ակ տիվնե րի (կան խիկ գու մա րի կամ 
այլ) պա հում

Ըն տա նի քի ան դամնե րի նկատ մամբ 
սպառ նա լիք ներ

Մի ջին ցու ցիչ ներ Մի ջին ցու ցիչ ներ

Խա բեու թյամբ հա վա քա գրում (աշ խա-
տան քային պայ ման նե րի, աշ խա տան-
քային պայ մա նա գրի օ րի նա կա նու թյան 
և բո վան դա կու թյան, իրա վա կան փաս-
տա թղ թե րի կամ մի գրան տի իրա վա կան 
կար գա վի ճա կի, աշ խա տան քի վայ րի կամ 
գոր ծա տուի, աշ խա տա վար ձի վե րա բե-
րյալ)

Հե տա գայում տվյալ աշ խա տո ղի 
հետ աշ խա տան քը չշա րու նա կե լու 
կամ ներ կա աշ խա տան քից հե ռաց-
նե լու սպառ նա լիք 

Խա բեու թյամբ հա վա քա գրում՝ ամուս նու-
թյան խոս տու մով

Հա մայն քային և հա սա րա կա կան 
կյան քին մաս նակ ցու թյա նն ար գե լում 

Ֆի նան սա կան տու գանք ներ

Ըն տա նի քին, հա մայն քին կամ հան-
րու թյա նն աշ խա տո ղի կար գա վի-
ճա կի վե րա բե րյալ տե ղե կաց նե լու 
սպառ նա լիք (շան տաժ)

Ա ղյու սակ 1.3 Ճնշման տակ աշ խա տանք կա տա րե լու կամ նվաս տաց նող 
(ս տո րա ցու ցիչ) կեն սա պայ ման նե րում ապ րե լու ցու ցիչ ներ

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան  
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ

Ու ժեղ ցու ցիչ ներ Ու ժեղ ցու ցիչ ներ

Օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված աշ խա տա ժա-
մա նա կի նոր մալ տևո ղու թյու նը գե րա զան ցող 
հար կա դր ված ար տա ժա մյա աշ խա տանք

Իշ խա նու թյուն նե րին տե ղե կա-
ցում, օ րի նա կ՝ անօ րի նա կան 
ճա նա պար հով սահ ման հա տե լու 
մա սին 
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Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան  
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ

Չ կար գա վոր ված աշ խա տա ժա մա նա կով, 
ըստ կան չի հար կա դր ված աշ խա տանք (գի-
շեր, ցե րեկ)

Ան ձի նույ նաց ման կամ ճամ փոր-
դա կան փաս տա թղ թե րի առ գրա-
վում

Ա զատ տե ղա շար ժի և հա ղոր դա կց ման սահ-
մա նա փա կում

Բջ ջային հե ռա խո սի կամ այլ 
հա ղոր դա կց ման մի ջոց նե րի 
առգրա վում

Ն վաս տաց նող (ս տո րա ցու ցիչ) կեն սա պայ-
ման ներ

Աշ խա տան քային պայ ման նե րի 
վատ թա րա ցում

Մե կու սա ցում

Այլ զր կանք ներ (ք նից, ջրից, 
սննդից և այլ ան հրա ժե շտ կեն-
սա կան պայ ման նե րից զր կում)

Այլ աշ խա տող նե րի առջև աշ խա-
տո ղի նկատ մամբ բռ նու թյան 
գոր ծադ րում

Ի րա վունք նե րից և ար տո նու-
թյուն նե րի զր կում

Մշ տա կան վե րա հսկում

Ակ տիվնե րի (կան խիկ գու մա րի 
կամ այլ) պա հում

Աշ խա տա վար ձից պա հումներ

Ըն տա նի քի ան դամնե րի նկատ-
մամբ սպառ նա լիք ներ

Մի ջին ցու ցիչ ներ Մի ջին ցու ցիչ ներ

Հա կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ 
հար կադ րա բար ներ գրա վում Աշ խա տան քից ազա տում

Գոր ծա տուի սե փա կան տան կամ նրա ըն-
տա նի քի հա մար հար կա դր ված աշ խա տանք

Հե տա գայում աշ խա տան քը 
տվյալ աշ խա տո ղի հետ չշա րու-
նա կե լու սպառ նա լիք 

Շր ջա նա ռու թյան մեջ սահ ման փակ ված նյու-
թե րի գոր ծած մա նը հար կա դիր հա կում

Հա մայն քային և հա սա րա կա կան 
կյան քին մաս նակ ցու թյան ար-
գե լում 
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նԿա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան  
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ

Դրդ ված կամ ուռ ճաց ված պա րտք (հա շիվնե րի 
կե ղծ մամբ, գն ված ապ րանք նե րի/ ծա ռայու-
թյուն նե րի ուռ ճաց ված գնե րի մի ջո ցով, ար-
տա դր ված ապ րանքնրի/ մա տուց ված ծա ռայու-
թյուն նե րի գնե րի նվա զեց մամբ, չա փից ավել 
տո կո սադ րույ քով վար կի մի ջո ցով և այլն)

Լ րա ցու ցիչ աշ խա տանք նե ր՝ աշ-
խա տան քային կար գա պա հու-
թյու նը խախ տե լու հա մար

Գոր ծա տուից բազ մա կի կախ վա ծու թյուն 
(բա րե կամնե րի հա մար աշ խա տանք, տնային 
աշ խա տանք և այլն)

Ֆի նան սա կան տու գանք ներ

Գոր ծա տուից վա ղօ րոք առա ջա ցած կա խյալ 
վի ճա կի առ կայու թյուն 

Ըն տա նի քին, հա մայն քին կամ 
հան րու թյա նը աշ խա տո ղի կար-
գա վի ճա կի վե րա բե րյալ տե ղե-
կաց նե լու սպառ նա լիք (շան տաժ)

Ա ղյու սակ 1.4 Աշ խա տան քից ազատ վե լու (գոր ծա տուին լքե լու) ան հնա րի նու-
թյան ցու ցիչ ներ

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ

Ու ժեղ ցու ցիչ ներ Ու ժեղ ցու ցիչ ներ

Օ րի նա կան ձևով աշ խա տան քից 
ազատ վե լու(հ րա ժար վե լու) ան հնա րի-
նու թյուն 

Իշ խա նու թյուն նե րին տե ղե կա ցում, 
օ րի նա կ՝ անօ րի նա կան ճա նա պար հով 
սահ ման հա տե լու մա սին

Ան ձի նույ նաց ման կամ ճամ փոր դա կան 
փաս տա թղ թե րի առ գրա վում

Ա նո րոշ ժա մա նա կով հար կա դր ված 
աշ խա տանք՝ նա խա պես վճար ված աշ-
խա տա վար ձի (աշ խա տա վար ձի կան-
խավ ճա րի) կամ չմար ված պա րտ քի 
դի մաց

Ա վե լի վատ աշ խա տան քային պայ ման-
նե րի կի րա ռում

Աշ խա տա վայ րում կամ բնա կա րա նում 
անա զատ վի ճա կում պա հում

Սե ռա կան բռ նու թյուն

Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն

Այլ պատ ժա տե սակ ներ (ք նից, ջրից, 
սնն դից և այլ կեն սա կան ան հրա ժե շտ 
պայ ման նե րից զր կում)
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Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ ներ

Ի րա վունք նե րից և ար տո նու թյուն նե րից 
զր կում

Մշ տա կան վե րա հսկո ղու թյուն 

Աշ խա տող նե րի առջև այլ աշ խա տող նե-
րի նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րում

Ակ տիվնե րի (կան խիկ գու մա րի կամ 
այլ) պա հում

Աշ խա տա վար ձից պա հումներ

Ըն տա նի քի ան դամնե րի նկատ մամբ 
սպառ նա լիք ներ

Մի ջին ցու ցիչ ներ Մի ջին ցու ցիչ ներ

Գոր ծա տուի կող մից վճար ված վե-
րա պատ րաս տու մից կամ այլ ար տո-
նու թյուն ներ/օ գուտ ներ ստա նա լուց 
հե տո աշ խա տան քային պայ մա նա գրի 
լու ծար ման ազա տու թյան սահ մա նա-
փա կում1

Աշ խա տան քից հե ռա ցում (ա զա տում)

Հա սա նե լիք աշ խա տա վար ձի ակն կա-
լի քով պայ ման ավոր վա ծից ավե լի եր-
կար մնա լու հար կադ րում2

Տ վյալ աշ խա տո ղին հե տա գայում աշ-
խա տան քի չըն դու նում

Հա մայն քային և հա սա րա կա կան կյան-
քին մաս նակ ցե լու ար գե լք

Աշ խա տան քային կար գա պա հու թյու նը 
խախ տե լու հա մար լրա ցու ցիչ աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման պար տա վո րե-
ցում

Ֆի նան սա կան տու գանք ներ

Ըն տա նի քին, հա մայն քին կամ հան րու-
թյա նն աշ խա տո ղի կար գա վի ճա կի վե-
րա բե րյալ տե ղե կաց նե լու սպառ նա լիք 
(շան տաժ)

1 Ցուցիչների տեղայնացման արդյունքում այս ցուցիչը փոխվել է ուժեղից միջին 
ցուցչի: 

2 Ցուցիչների տեղայնացման արդյունքում այս ցուցիչը փոխվել է ուժեղից միջին 
ցուցչի:
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նՀար կա դիր աշ խա տան քի նույ նա ցու մը չա փա հաս ան ձանց դեպ քում 
իրա կա նաց վում է, հաշ վի առ նե լով հետևյա լը̀  ամեն մի չա փո րո շի չի հա-
մար, եթե առ կա է կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան առն վա զն մեկ ցու ցիչ 
և դրան առնչ վող տու գան քի կամ պատ ժի սպառ նա լի քի մեկ ցու ցիչ և այդ 
ցու ցիչ նե րից առն վա զն մե կը ու ժեղ է, ապա չա փո րո շի չը դրա կան է: Ցան-
կա ցած չա փա հաս աշ խա տող, ում պա րա գայում չա փո րո շիչ նե րից որևէ 
մե կը՝ «հար կադ րա բար կամ խա բեու թյամբ (ոչ ազատ կա մար տա հայտ
մամբ) հա վա քա գր ման» կամ «ճնշման տակ աշ խա տան քը կամ  կեն սա պայ
ման նե րը» կամ «աշ խա տան քից ազատ վե լու (գոր ծա տուին լքե լու) ան հնա
րի նու թյու նը» դրա կան է, կա րող է դիտ վել որ պես են թադ րյալ հար կա դիր 
աշ խա տան քի զոհ:

1.2 Հար կա դիր աշ խա տան քի նույ նա ցումն ան չա փա հաս 
կա մ  հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր արար քի 

բնույթն ու նշա նա կու թյունն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ 
գիտակցելու կամ դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից 

զրկ ված ան ձանց դեպ քում

Ան չա փա հա սի (ե րե խայի) հար կա դիր աշ խա տանքն ու սում նա սի րե լիս 
պե տք է հաշ վի առ նել «Ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի 
ար գել ման մա սին» ԱՄԿ թիվ 182 կոն վեն ցիան, ո րը պա հան ջում է ան հա-
պաղ և ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կել երե խայի աշ խա տան քի վատ-
թա րա գույն ձևե րը վե րաց նե լու և 18 տա րե կա նից ցա ծր ան ձանց հար կա-
դիր աշ խա տանք նե րում չներ գրա վե լու հա մար: Այդ կոն վեն ցիայի 3-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րը» 
եզրույթն  ընդ գր կում է՝ 

ա) ստր կու թյան բո լոր ձևե րը կամ ստր կու թյա նը հա ման ման աշ խա-
տան քը, ինչ պի սիք են երե խա նե րի վա ճառ քը և առև տու րը, պա րտ-
քային ստր կա ցու մը կամ ճոր տային կախ վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև 
հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քը, այդ թվում` երե խա նե-
րի պար տա դիր կամ հար կա դիր հա վա քա գրու մը զին ված ընդ հա-
րումնե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար,

 բ) երե խային օգ տա գոր ծե լը, հա վա քա գրե լը կամ առա ջար կե լը մա րմ-
նա վա ճա ռու թյամբ զբաղ վե լու, պոռ նո գրա ֆիկ ար տադ րան քի ար-
տադրու թյան կամ պոռ նո գրա ֆիկ  ներ կայա ցումնե րի հա մար,

գ) երե խային օգ տա գոր ծե լը, հա վա քա գրե լը կամ առա ջար կե լը հա-
կաիրա վա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու, մաս նա վո րա պես 
թմ րա նյու թե րի ար տա դր ման և վա ճառ քի հա մար, ինչ պես դրանք 
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սահ ման ված են հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նա գրե-
րում,

դ) աշ խա տան քը, որն իր բնույ թով կամ իր կա տար ման պայ ման նե րով 
կա րող է վնա սել երե խա նե րի առող ջու թյա նը, ան վտան գու թյա նը 
կամ բա րոյա կա նու թյա նը:

Վե րը թվարկ ված կե տե րից սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում հե-
տա քրք րու թյուն ներ կայաց նե լու են՝
«ա» կե տը – մաս նա վո րա բա ր՝ պա րտ քային ստր կաց ման, ճոր տային 

կախ վա ծու թյան, ինչ պես նաև հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ-
խա տան քի առու մով, 

«գ» կե տը – մաս նա վո րա բա ր՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման 
մեջ երե խային օգ տա գոր ծե լու, հա վա քա գրե լու կամ դրա առա-
ջար կի առու մով, և

«դ» կե տը – մաս նա վո րա բա ր՝ մու րաց կա նու թյան մեջ ներ գրա վե լը շա-
հա գոր ծե լով: 

Ի սկ «բ» կե տը սույն հե տա զո տու թյան առու մով դի տարկ վե լ է որ պես 
սե ռա կան շա հա գո րծ ման այլ ձև՝ ել նե լով ՀՀ օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման-
ված շա հա գո րծ ման ձևե րից:

Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում, ան չա փա հա սի (ե րե
խայի), ինչ պես նաև հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր արար
քի բնույթն ու նշա նա կու թյու նը ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ 
գի տակ ցե լու կամ դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված 
ան ձի հար կա դիր աշ խա տան քի գոր ծառ նա կան սահ մա նու մը10 
հետևյա լն է՝ աշ խա տանք կամ ծա ռայու թյուն, ո րը երե խան կամ հո գե-
կան խան գար ման հետևան քով իր արար քի բնույթն ու նշա նա կու թյու-
նը ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ գի տակ ցե լու կամ դա ղե կա վա րե լու 
հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձը, կա տա րում է եր րորդ ան ձի (ծ նող-
նե րից/խ նա մա կալ նե րից բա ցի) կող մից երե խայի կամ նրա ծնող նե րի/
խ նա մա կալ նե րի նկատ մամբ կի րառ վող հար կադ րան քի ներ քո, կամ 
աշ խա տանք, ո րը կա տա րում է երե խան կամ հո գե կան խան գար ման 
հետևան քով իր արար քի բնույթն ու նշա նա կու թյու նն ամ բող ջու թյամբ 
կամ մա սամբ գի տակ ցե լու կամ դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից 
զրկ ված ան ձը՝ նրա ծնող նե րից/խ նա մա կալ նե րից մե կի կամ ծնող նե րի/
խ նա մա կալ նե րի հար կա դիր աշ խա տան քի մեջ ներ գրավ ված/են թարկ-
ված լի նե լու պատ ճա ռով: 

Հար կադ րան քը կա րող է տե ղի ու նե նալ երե խային աշ խա տան քի հա-
վա քա գր ման ըն թաց քում (հար կադ րել երե խային կամ նրա ծնող նե րի ն՝ 
10 Փոփոխված է:
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նըն դու նել աշ խա տան քը) կամ աշ խա տան քի ըն թաց քում (հար կադ րել երե-
խային կա տա րել նա խա պես չհա մա ձայ նեց ված աշ խա տանք) կամ չթույ-
լատ րել երե խային ազատ վել աշ խա տան քից: Ինչ պես չա փա հաս ան ձի 
դեպ քում, այն պես էլ երե խայի դեպ քում հար կա դիր աշ խա տան քի գոր-
ծառ նա կան սահ մա նու մը կա րե լի է բա ժա նել չո րս հիմ նա կան չա փո րո-
շիչ նե րի: Սա կայն, պե տք է հաշ վի առ նել, որ երե խան ավե լի խո ցե լի է 
և երե խայի պա րա գայում ան գամ թե թև ֆի զի կա կան հար կադ րան քը 
կամ թե թև սպառ նա լի քը բա վա րար է նրան վա խեց նե լու և են թար կե լու 
հա մար: 

Ա ղյու սակ 1.5 Հար կադ րա բար և խա բեու թյամբ (ոչ ազատ կա մաար տա-
հայտ մամբ) հա վա քա գր ման ցու ցիչ ներ

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան  
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի 
սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե ր

Ա վան դույթ, ի ծնե
Ըն տա նի քը կկո րց նի իր օ գուտ/ 
շա հույթ (հո ղա տա րա ծք, տուն 
և այլն)

Ե րե խան ծն վել է պա րտք ու նե ցող ըն տա նի քում 
և հար կա դր ված է աշ խա տել իր ծնո ղի/ծ նող նե-
րի գոր ծա տուի հա մար

Ըն տա նի քի այլ ան դմա նե րը 
կկո րց նեն իրենց աշ խա տանք

Պա րտ քից կախ վա ծու թյուն Ե րե խային հե տա գայում աշ-
խա տան քի չըն դու նում

Հա վա քա գրում` որ պես ծնող նե րին կամ բա րե-
կամնե րին տրա մա դած վար կի գրավ

Ըն տա նի քի ան դամնե րին 
ապա գա աշ խա տան քից բա-
ցա ռում

Հա վա քա գրում` որ պես գոր ծա տուի հետ հա մա-
ձայ նու թյան մի մաս՝ ծնող նե րին կամ բա րե կամ-
նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու

Բռ նու թյուն երե խայի նկատ-
մամբ

Հա վա քա գրում՝ ծնող նե րին վճար ված կան խիկ 
գու մա րի կամ վար կի դի մաց

Բռ նու թյուն ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի նկատ մամբ

Ա ռանց ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան նա խորդ գոր-
ծա տուն ու ղար կել է երե խային աշ խա տե լու մեկ 
այլ ան ձի մոտ

Ըն տա նի քի ան դամնե րին 
վարկ ստա նա լու (տ րա մադ րե-
լու) բա ցա ռում

Հար կա դիր հա վա քա գրում Մե կու սա ցում

Ե րե խայի առևան գում, հա վա քա գրում  
բռ նի ու ժով

Ե րե խայի կամ ըն տա նի քի ան-
դմա նե րի նկատ մամբ սպառ-
նա լիք ներ

Խա բեու թյամբ հա վա քա գրում
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Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան  
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի 
սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե ր

Մո լո րե ցում կր թու թյուն ստա նա լու, կեն սա պայ-
ման նե րի, ծնող նե րին այ ցե լե լու կամ նրանց 
կող մից երե խային այ ցե լե լու հա ճա խա կա նու-
թյան, աշ խա տան քի բնույ թի, աշ խա տան քի վայ-
րի, գոր ծա տուի, աշ խա տա վար ձի, աշ խա տան քի 
ծա վա լի և սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան շր ջա-
նակ նե րի վե րա բե րյալ

Ա ղյու սակ 1.6 Ճնշման տակ աշ խա տան քի կամ կեն սա պայ ման նե րի ցու ցիչ ներ

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե ր

Հար կա դիր աշ խա տանք

Ֆի զի կա կան բռ նու թյուն
Օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված աշ խա-
տա ժա մա նա կի նոր մալ տևո ղու թյու նը 
գե րա զան ցող հար կա դր ված ար տա ժա-
մյա աշ խա տանք

Ոչ կա կո նա վոր աշ խա տա ժա մա նա կով, 
ըստ կան չի հար կադ րա բար աշ խա տանք 
(գի շեր, ցե րեկ)

Հո գե բա նա կան բռ նու թյուն

Գոր ծա տուի սե փա կան տան կամ նրա 
ըն տա նի քի հա մար հար կադ րա բար աշ-
խա տանք

Սե ռա կան բռ նու թյուն

Հի վա նդ կամ վնաս ված վի ճա կում հար-
կադ րա բար աշ խա տանք

Զր կանք ներ (ք նից, ջրից, սնն դից 
և այլ ան հրա ժե շտ պայ ման նե րից 
զրկում)

Ե րե խայի առող ջու թյա նը, ան վտան գու-
թյա նը վնա սող աշ խա տանք ներ կա տա-
րում12

Տու գանք ներ

Հար կա դա բար թմ րա մի ջոց ներ, ալ կո հոլ 
և այլ ար գել ված նյու թե րի ըն դու նում Աշ խա տա վար ձի պա հումներ

Հա կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մեջ հար կադ րա բար ներ գրա վում

Աշ խա տան քից ազա տե լու(հե ռաց նե-
լու) սպառ նա լիք

Ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում Իշ խա նու թյուն նե րին հայտ նե լու (տե-
ղե կաց նե լու) սպառ նա լիք

11 Փոփոխված է։
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նԿա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե ր

Աշ խա տա վայ րից դուրս ազատ տե ղա-
շար ժի սահ մա նա փա կում

Ըն տա նի քի ան դամնե րի նկատ մամբ 
սպառ նա լիք ներ

Կա ցա րա նը լքե լու ան հնա րի նու թյուն
Այլ երե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ-
ված պա տիժ ներ (բռ նու թյուն) երե-
խայի ներ կայու թյամբ

Այլ երե խա նե րի կամ մե ծա հաս կա նե րի 
հետ հա ղոր դա կց վե լու սահ մա նա փա-
կում

Սե նյա կում փա կի տակ պա հում

Ծ նող նե րի, ըն տա նի քի, ըն կեր նե րի հետ 
հա ղոր դա կց վե լու սահ մա նա փա կում Մշ տա կան հսկո ղու թյուն

Կախ վա ծու թյուն Մե կու սա ցում

Ե րե խայի անձնա կան կյան քին վե րա-
բե րող հար ցե րի շուրջ (ա մուս նու թյան, 
կր թու թյան, առող ջու թյան, հա վատ քի) 
գոր ծա տուի կող մից ո րո շում կայա ցում

Ծ նող նե րի և ըն տա նի քի ան դամնե րի 
հետ հա ղոր դա կց վե լու ար գե լք

Աշ խա տա վար ձի փո խա րեն գոր ծա տուի 
կող մից տրա մա դր վող սնունդ, հա գուստ 
և կա ցա րան/ տուն

Նույ նաց ման փաս տա թղ թե րի առ-
գրա վում

Ն վաս տաց նող կեն սա պայ ման ներ Աշ խա տա վար ձից պա հումներ

Ա ղյու սակ 1.7 Գոր ծա տուին լքե լու ան հնա րի նու թյան ցու ցիչ ներ

Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե ր

Գոր ծա տուին լքե լու/աշ խա տան քից 
ազատ վե լու ազա տու թյան սահ մա նա-
փա կում կամ ան հնա րի նու թյուն

Մե կու սա ցում

Բան տար կու թյուն

Մշ տա կան վե րա հսկո ղու թյուն 

Ըն տա նի քի միակ եկա մու տը/ գույ-
քը (հո ղա տա րած քը, տու նը և այլն) 
կորցնե լու սպառ նա լիք

Ըն տա նի քի այլ ան դամնե րի աշ խա-
տան քը կո րց նե լու սպառ նա լիք

Ա պա գա աշ խա տան քից զր կում
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Կա մա վո րու թյան բա ցա կայու թյան 
սկզ բուն քի ցու ցիչ ներ

Տու գան քի կամ պատ ժի  
սպառ նա լի քի ցու ցիչ նե ր

Ըն տա նի քի ան դամնե րին ապա գա 
աշ խա տան քից զր կում

Ս պառ նա լիք կամ բռ նու թյուն երե-
խայի նկատ մամբ

Ս պառ նա լիք կամ բռ նու թյուն ըն տա-
նի քի ան դամնե րի նկատ մամբ

Ըն տա նի քի ան դամնե րին վարկ ստա-
նա լու(տ րա մադ րե լու) զր կում

Զր կանք ներ (ք նից/ջ րից/սնն դից և այլ 
ան հրա ժե շտ պայ ման նե րից զր կում)

Աշ խա տա վար ձից պա հումներ  

Կր թու թյան, մաս նա գի տա կան վե-
րա պատ րա ստ ման չի րա կա նաց ված 
խոս տումներ

Իշ խա նու թյուն նե րին տե ղե կա ցում, 
օ րի նա կ՝ անօ րի նա կան ճա նա պար հով 
սահ ման հա տե լու մա սին 

Նույ նաց ման փաս տա թղ թե րի առ-
գրա վում

Այլ երե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ-
ված պա տիժ ներ (բռ նու թյուն) երե-
խայի ներ կայու թյամբ

Աշ խա տան քային պայ ման նե րի հե-
տա գա վա թա րաց ման սպառ նա լիք

Հար կա դիր աշ խա տան քի նույ նա ցումն ան չա փա հաս ան ձանց կամ 
հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր արար քի բնույթն ու նշա նա կու-
թյունն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ գի տակ ցե լու կամ դա ղե կա վա րե-
լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձի դեպ քում իրա կա նաց վում է՝ հաշ վի 
առ նե լով հետևյալ հան գա մանք նե րը. 

Ա մեն մի չա փո րո շի չի հա մար, եթե առ կա է կա մա վո րու թյան բա ցա
կայու թյան առն վա զն մեկ ցու ցիչ և դրան առնչ վող տու գան քի կամ պատ
ժի սպառ նա լի քի մեկ ցու ցիչ, ապա չա փո րո շի չը դրա կան է: Ցան կա ցած 
աշ խա տող երե խա կամ հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր արար-
քի բնույթն ու նշա նա կու թյու նը ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ գի տակ-
ցե լու կամ դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձ, ում 
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նպա րա գայում չա փո րո շիչ նե րից որևէ մե կը՝ «հար կադ րա բար և խա բեու
թյամբ (ոչ ազատ  կա մար տա հայտ մամբ) հա վա քա գրու մը» կամ «ճնշման 
տակ աշ խա տան քը կամ կեն սա պայ ման նե րը» կամ «գոր ծա տուին լքե լու/աշ
խա տան քից ազատ վե լու ան հնա րի նու թյու նը» դրա կան է, կա րող է դիտ վել 
որ պես են թադ րյալ հար կա դիր աշ խա տան քի զոհ: Բա ցի այդ, ցան կա ցած 
աշ խա տող երե խա, ով աշ խա տում է իր ծնո ղի կամ խնա մա կա լի հետ կամ 
իր ծնո ղի կամ խնա մա կա լի հա մար, ով քեր ան ձամբ ներ գրավ ված են 
հար կա դիր աշ խա տան քի մեջ, կա րող է հա մար վել են թադ րյալ հար կա դիր 
աշ խա տան քի զոհ: 

Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում նպա տա կա հար մար է հստակ 
տա րան ջա տել հար կա դիր աշ խա տանքն աշ խա տան քային թրա ֆի քին գից, 
ինչն իրա գոր ծե լի է հետևյալ տրա մա բա նու թյամբ. աշ խա տան քային շա-
հա գոր ծումն ու հար կա դիր աշ խա տան քը նույ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ 
են, իսկ աշ խա տան քային թրա ֆի քին գը հան դի սա նում է աշ խա տան քային 
շա հա գո րծ ման նպա տա կով մար դուն հա վա քա գրե լը, տե ղա փո խե լը, փո-
խան ցե լը, թաքց նե լը կամ ստա նա լը՝ կյան քի կամ առող ջու թյան հա մար ոչ 
վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու սպառ նա լի-
քով կամ հար կադ րան քի այլ ձևե րով, առևանգ ման, խա բեու թյան կամ վս-
տա հու թյու նը չա րա շա հե լու, իշ խա նու թյու նը կամ վի ճա կի խո ցե լիու թյու նը 
օգ տա գոր ծե լու կամ նրան վե րա հսկող ան ձի հետ հա մա ձայ նու թյուն ձե ռք 
բե րե լու նպա տա կով նյու թա կան կամ այլ օ գուտ տա լու կամ ստա նա լու 
կամ այդ պի սիք խոս տա նա լու մի ջո ցով: Ե րե խա նե րի կամ հո գե կան խան-
գար ման հետևան քով իր արար քի բնույթն ու նշա նա կու թյունն ամ բող ջու-
թյամբ կամ մա սամբ գի տակ ցե լու կամ դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու-
թյու նից զրկ ված ան ձանց դեպ քում թվարկ ված եղա նակ նե րը/ մի ջոց նե րը 
պար տա դիր չեն: 

Ը նդ հա նուր առ մամբ, կա րե լի է նշել, որ աշ խա տան քային թրա ֆի քին-
գը նա խոր դում է հար կա դիր աշ խա տան քին, կամ որ աշ խա տան քային 
թրա ֆի քին գի իրա կա նա ցու մը հան դի սա նում է նա խա պատ րաս տում 
հար կա դիր աշ խա տան քին: Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում առա վել հա վա-
նա կան է ար դեն իսկ իրա կա նաց ված հար կա դիր աշ խա տան քի դեպ քե րի 
բա ցա հայ տու մը, բայց չեն բա ցառ վում նաև աշ խա տան քային թրա ֆի քին-
գի դեպ քե րի բա ցա հայ տում, երբ դեռ իրա կա նաց վել է աշ խա տան քային 
շա հա գո րծ ման նպա տա կով մար դուն հա վա քա գրե լու, տե ղա փո խե լու 
կամ այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը:

Թ րա ֆի քին գի նույ նա ցումն ան չա փա հաս ան ձանց կամ հոգե-
կան խան գար ման հետևան քով իր արար քի բնույթն ու նշա նա կու թյու-
նը ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ գիտակցելու կամ դա ղե կա վա րե լու 
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հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձի դեպ քում իրա կա նաց վում է,  
հաշ վի առ նե լով հետևյալ հան գա մանք նե րը

Ա մեն մի չա փո րո շի չի հա մար, եթե առ կա է կա մա վո րու թյան բա ցա
կայու թյա ն՝ պա րտ քից կախ վա ծու թյան կամ հար կա դիր հա վա քա գր ման 
կամ խա բեու թյամբ հա վա քա գր ման կամ ազա տու թյուն նե րի սահ մա նա-
փակ ման կամ գոր ծա տուին լքե լու ազա տու թյան սահ մա նա փակ ման կամ 
ան հնա րի նու թյան առն վա զն մեկ ցու ցիչ, ապա չա փո րո շի չը դրա կան է: 
Ցան կա ցած երե խա կամ հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր արար-
քի բնույթն ու նշա նա կու թյու նը ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ գի տակ ցե-
լու կամ դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձ, ում պա րա-
գայում չա փո րո շիչ նե րից որևէ մե կը՝ «հար կադ րա բար և խա բեու թյամբ (ոչ 
ազատ կա մաար տա հայ տում) հա վա քա գրու մը» կամ «ճնշման տակ աշ խա
տան քը  կամ կեն սա պայ ման նե րը» կամ «գոր ծա տուին լքե լու/աշ խա տան քից 
ազատ վե լու ան հնա րի նու թյու նը» դրա կան է, կա րող է դիտ վել որ պես են-
թադ րյալ թրա ֆի քին գի զոհ:

2. Հար կա դիր աշ խա տան քին և հար կադիր 
աշխա տան քի նպա տա կով  

մարդ կանց թրաֆիքին գին վե րա բե րող  
օ րե նսդ րու թյան ակ նարկ

Օ րե նսդ րու թյուն, ազ գային ծրա գրեր և թրա ֆի քին գի դեմ  
պայ քա րի գոր ծա ղու թյուն նե րի հա մա կար գու մը 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ստո րա գրել և վա վե րաց րել է մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի ո լոր տին առնչ վող ՄԱԿ-ի և ԵԽ-ի հիմ նա րար կոն-
վեն ցիա նե րը:12 Կոն վեն ցիա նե րը վա վե րաց նող ան դամ պե տու թյուն նե րը 

12 ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի 
մասին 2000թ.-ի նոյեմբերի 15-ի կոնվենցիան (վավերացվել է 2003թ. հուլիսի 
1-ին), ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի 
մասին կոնվենցիայի՝ Մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի 
կանխարգելման ու խափանման և դրա համար պատժի մասին 2000թ.-ի նոյեմբերի 
15-ի թիվ 1 արձանագրությունը, այսուհետ՝ Պալերմոյի արձանագրություն 
(վավերացվել է 2003թ. հուլիսի 1-ին), ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված 
հանցավորության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի՝ Ցամաքով, ծովով և 
օդով միգրանտների անօրինական ներմուծման դեմ 2000թ.-ի նոյեմբերի 15-ի 
թիվ 2 արձանագրությունը (վավերացվել է 2003թ. հուլիսի 1-ին), ԵԽ Մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 
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նպար տա վո րու թյուն են ստա նձ նում հստակ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լ՝ մարդ-
կանց թրա ֆի քին գը քրեա կա նաց նե լու, հան ցա գոր ծու թյուն նե րը բա-
ցա հայ տե լու, մե ղա վոր նե րին հե տա պն դե լու, զո հե րին պա շտ պա նե լու 
և աջակ ցե լու, ինչ պես նաև մարդ կանց թրա ֆի քին գը կան խար գե լե լու 
ուղ ղու թյամբ:    

Սկ սած 2002թ.-ից Հայաս տա նը հստակ քայ լեր է ձեռ նար կել մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի ո լոր տում՝ փո փո խու թյուն ներ է կա-
տա րել ՀՀ քրեա կան օ րե սգր քում՝ հա մա հունչ դա ռձ նե լով ներ պե տա կան 
օ րե նսդ րու թյունն ըն դուն ված մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին, հաս տա-
տել է Մարդ կանց շա հա գո րծ ման (թ րա ֆի քին գի) են թարկ ված ան ձանց 
ազ գային ուղ ղորդ ման կար գը, ըն դու նել է «Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և 
շա հա գո րծ ման են թարկ ված ան ձանց նույ նաց ման և աջակ ցու թյան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քը13, մշա կել և հաս տա տել է մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ 
պայ քա րի ազ գային ծրա գրեր, ստեղ ծել է ՀՀ մարդ կանց շա հա գո րծ ման 
(թ րա ֆի քին գի) հար ցե րով ազ գային խոր հուրդ և դրան կից աշ խա տան-
քային խումբ: 

2002 թվա կա նին ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ մամբ, ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րու թյան հա մա կա րգ մամբ ստե ղծ վեց մարդ կանց թրա ֆի քին-
գի դեմ պայ քա րի հար ցե րով միջ գե րա տես չա կան հա նձ նա ժո ղով, ո րի 
առջև դր վեց խնդիր̀  ու սում նա սի րել մարդ կանց անօ րի նա կան փո խադ-
րում նե րի, տե ղա փոխ ման, առու վա ճառ քի հետ կապ ված իրա վի ճա կը և 
առա ջար կու թյուն ներ ներ կայաց նել ՀՀ կա ռա վա րու թյուն̀  երևույ թի դեմ 
պայ քա րի մի ջոց նե րի մա սին: Առա ջար կու թյուն նե րը ներ կայաց վե ցին 
եռա մյա (2004-2006թթ.) Ազ գային ծրա գրի տես քով, ո րի ավար տից հե տո 
մշակ վեց և իրա կա նաց վեց երկ րորդ (2007-2009թթ), իսկ հե տո՝ եր րորդ 
2010-2012թթ. Ազ գային ծրա գի րը: Ներ կայումս ըն թաց քի մեջ է չոր րորդ՝ 
2013-2015թթ. Ազ գային ծրա գի րը: Նա խորդ երեք ծրա գրե րի շր ջա նա կում 
իրա կա նաց վել են բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ̀  ուղղ ված օ րե նսդ րա կան 
բա րե փո խում նե րին և երևույ թի կան խար գել մա նը, կազ մա կե րպ վել է զո-
հե րի աջակ ցու թյան գոր ծըն թա ցը, ստե ղծ վել է այդ գոր ծըն թա ցի իրա կա-
նաց ման իրա վա կան հիմ քը: Չոր րորդ Ազ գային ծրա գի րը նա խորդ երեք 

1950թ.-ի նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիան (վավերացվել է 2001թ. հունվարի 25-ին), ԵԽ 
Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան 
(վավերացվել է 2005թ. մայիսի 16-ին): Թվարկված ոչ բոլոր կոնվենցիաներն են 
վերլուծության ենթարկվել սույն ուսումնասիրության շրջանակներում: 

13 Ընդունվել է 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ին և ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի 
հունիսի 30-ին: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ օրենքն ուժի մեջ է 
մտել մեթոդաբանությունը մշակելուց հետո, սույն ուսումնասիրությունում վերջինս 
չի վերլուծվում:  
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ծրա գե րի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն է և ուղղ ված է թրա ֆի քին-
գի դեմ պայ քարն առա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լուն ու պայ քա րի մի ջո-
ցա ռում նե րի անը նդ հա տու թյունն ու շա րու նա կե լիու թյունն ապա հո վե լուն:

Մարդ կանց թրա ֆի քին գի սահ մա նու մը նա խա տես ված է ինչ պես վե-
րը նշված օ րեն քում, այն պես էլ ՀՀ քրեա կան օ րե նսգր քում: ՀՀ քրեա կան 
օ րե նսգր քում 132-րդ հոդ վա ծը նա խա տես վել է 2003թ.-ին՝ «Մարդ կանց 
առև տու րը» վեր նա գրով: Այն վե րա խմբա գր վել է նոր տար բե րա կով, 
լրամ շակ վել և փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել 5 ան գա մ՝ 2004, 2006, 
2009 և 2011 թվա կան նե րի ն՝ առա վել հստակ և ամ բող ջա կան սահ մա նե լով 
մարդ կանց թրա ֆի քին գի հան ցա կազ մը: 

Մար դու թրա ֆի քինգ է հա մար վում շհա գո րծ ման նպա տա կով մար-
դուն հա վա քա գրե լը, տե ղա փո խե լը, փո խան ցե լը, թաքց նե լը կամ ստա-
նա լը՝ կյան քի կամ առող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր-
ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով կամ հար կադ րան քի այլ 
ձևե րով, առևանգ ման, խա բեու թյան կամ վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու, 
իշ խա նու թյու նը կամ վի ճա կի խո ցե լիու թյու նը օգ տա գոր ծե լու կամ նրան 
վե րա հսկող ան ձի հետ հա մա ձայ նու թյուն ձե ռք բե րե լու նպա տա կով նյու-
թա կան կամ այլ օ գուտ տա լու կամ ստա նա լու կամ այդ պի սիք խոս տա նա-
լու մի ջո ցով: Մարդ կանց թրա ֆի քին գի սահ մա նու մը բաղ կա ցած է երեք 
տար րե րից՝ գոր ծո ղու թյու նից, մի ջոց նե րից և նպա տա կից, ո րոնք կա րե լի 
է ներ կայաց նել հետևյալ կե րպ՝ 

Ա ղյու սակ 2.114 Մարդկանց թրաֆիքինգի տարրերը

Գոր ծո ղու թյուն հա վա քա գրել, տե ղա փո խել, փո խան ցել, պար տա կել կամ 
ստա նալ

Մի ջոց ներ

ու ժի սպառ նա լիք կամ դրա հար կադ րան քի այլ մի ջոց նե րի 
կի րա ռում, առևան գում, խար դա խու թյուն, խա բեու թյուն, 
իշ խա նու թյան կամ վի ճա կի խո ցե լիու թյան չա րա շա հում, 
կամ ու րիշ ան ձի կող մից վե րա հսկվող ան ձի հա մա ձայ նու-
թյու նը ստա նա լու հա մար վճար նե րի կամ շա հե րի ձևով 
կա շա ռել

Ն պա տակ շա հա գոր ծում

Թ րա ֆի քին գը պա տժ վում է ազա տա զրկ մամբ՝ 5-8 տա րի ժամ կե-
տով15, եթե առ կա են ծան րաց նող հան գա մանք ներ̀  7-12 տա րի ժամ կե-
տո վ16, իսկ եթե առա նձ նա պես ծան րաց նող հան գա մանք ներ̀  10-14 տա-

14 Տե՛ս Գործառնական սահմանումներ: 
15 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 132, մաս 1: 
16 Նույն տեղում, հոդված 132, մաս 2:
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նրի ժամ կե տով:17 Տու ժած անձն ազատ վում է իր կա տա րած ոչ մեծ կամ 
մի ջին ծան րու թյան այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար քրեա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից, ո րոն ցում ներ գրավ ված է եղել իր նկատ մամբ 
իրա կա նաց ված թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման ըն թաց քում և այդ 
արա րք նե րը կա տա րել է հար կադ րան քի ներ քո:18

ՀՀ քրեա կան օ րե նս գիքն ավե լի խի ստ պա տիժ է նա խա տե սում երե-
խայի կամ հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր արար քի նշա նա կու-
թյու նը գի տակ ցե լու կամ դա ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված 
ան ձի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գոր ծու ման հա մար, ո րը պա տժ վում է 
ազա տա զրկ մամբ՝ 7-10 տա րի ժամ կե տո վ։19 Ե թե արար քը կա տար վել է 
ծան րաց նող հան գա մանք նե րում՝ 10-12 տա րի ժամ կե տո վ,20 իսկ առա նձ-
նա պես ծան րաց նող հան գա ման քե րում՝ 12-15 տա րի ժամ կե տո վ։21 

Հան ցա գոր ծու թյուն է հա մար վում նաև շա հա գո րծ ման վի ճա կում 
գտն վող ան ձի ծա ռայու թյու նից օգտ վե լը, եթե այդ ան ձի շա հա գո րծ-
ման վի ճա կի մեջ լի նե լն ակն հայտ է ծա ռայու թյու նից օգտ վո ղի հա-
մար, և եթե հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի արար քում բա ցա-
կայում են թրա ֆի քին գի հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան 
հատ կա նիշ նե րը։22 

Ե րե խայի թրա ֆի քին գի դեպ քում, պար տա դիր չէ վե րը նշված մի-
ջոց նե րի23 կի րա ռու մը, որ պես զի արար քը ո րակ վի որ պես թրա ֆի քինգ: 
Գոր ծո ղու թյուն նե րի առ կայու թյունն ար դեն իսկ բա վա րար է արար քը 
երե խայի թրա ֆի քինգ ո րա կե լու հա մար: Այն դեպ քե րում, երբ տա րիքն 
ան հնար է ճշ տել, բայց կան ող ջա միտ կաս կած ներ, որ ան ձը երե խա 
է, ապա թրա ֆի քին գի են թարկ ված ան ձին վե րա բե րում են որ պես 
երե խայի: 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ քրեա կան օ րե նս գիր քը սահ մա նում է միայն շա հա-
գո րծ ման ձևե րը, բայց չի սահ մա նում շա հա գոր ծում հաս կա ցու թյու նը կամ 
շա հա գո րծ ման թվար կած ձևե րի եզրույթ նե րը: ՀՀ քրեա կան օ րե նսգրքով 
հար կա դիր աշ խա տան քը դիտ վում է միայն որ պես շա հա գո րծ ման ձև, 
մինչ դեռ հնա րա վոր է այն պի սի իրա վի ճակ, երբ վեր ջի նս դիտ վի որ պես 
առան ձին երևույթ: Օ րի նա կ՝ եվ րո պա կան երկր նե րի օ րե նսդ րու թյան 

17 Նույն տեղում, հոդված 132, մաս 3:
18 Նույն տեղում, հոդված 132, մաս 5:
19 Նույն տեղում, հոդված 132.2, մաս 1:
20 Նույն տեղում, հոդված 132.2, մաս 2:
21 Նույն տեղում, հոդված 132.2, մաս 3:
22 Նույն տեղում, հոդված 132.3, մաս 1:
23 Տե՛ս Գործառնական սահմանումներ։
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ուսում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ մի շա րք երկր նե րում օ րենսդրու-
թյամբ տա րա նա ջատ ված և հստակ սահ ման ված են շա հա գործ ման 
ձևե րը: Այդ երկր նե րի թվին են պատ կա նում Ավստ րիա ն24, Կիպ րո սը25, 
Բել գիա ն26, Ֆրան սիա ն27, Գեր մա նիա ն28, Մալ թա ն29, Իս պա նիա ն30, Շվե-
դիան31 և Նի դեռ լա նդ նե րը32: 

Ա ղյու սակ 2.2 Թրաֆիքինգի կամ շահագործման հասկացությունն ըստ 
եվրոպական երկրների օրենսդրության

Եր կիր Օ րե նսդ րու թյուն/ Դա տա րա նի ո րո շում

Գեր մա նիա 

Մար դու թրա ֆի քին գը հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով, հոդ
ված 233 
Ով օգ տա գոր ծում է այլ ան ձի խո ցե լիու թյան և դժ վա րին իրա վի-
ճա կը՝ օ տար երկ րում գտն վե լու հետևան քով, են թար կում է նրան 
ստր կու թյան, տա ժա նա կիր կամ պա րտ քից դրդ ված աշա տան-
քի, կամ պար տադ րում է աշ խա տել իր կամ եր րորդ ան ձի հա-
մար այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք հստակ տար բեր վում են 
այլ աշ խա տող նե րի աշ խա տանքային պայ ման նե րից, ով քեր կա-
տա րում են նույն կամ նմա նա տիպ աշ խա տանք, պե տք է պա տժ-
վի վեց ամ սից տա սը տա րի ազա տա զրկ մամբ: Ով են թար կում 
է քսան մեկ տա րին չլ րա ցած ան ձին ստր կու թյան, տա ժա նա կիր 
կամ պա րտ քից դրդված աշ խա տան քի կամ պար տադ րում է աշ-
խա տել այն պի սի պայ ման նե րում, ինչ պի սին են վե րը նշված նե-
րը (1-ին կե տում), պետք է կրի նույն պա տի ժը:

Ֆ րան սիա

Աշ խա տան քի շա հա գոր ծում, հոդ ված 22513
Չվ ճար վող ծա ռայու թյու նից կամ այն պի սի ծա ռայու թյու նից օգտ-
վե լը, ո րի վար ձատ րու թյու նը ան հա մե մատ փո քր է այդ աշ խա-
տան քի ծա վա լի հետ և կա տար վել է մի ան ձի կող մից, ում խո ցե-
լիու թյու նը և կախ վա ծու թյունն ակն հայտ են կամ հայտ նի են այդ 
ծա ռայու թյու նից օգտ վո ղի հա մար, պա տժ վում է հինգ տա րի ազա-
տա զրկ մամբ և €150,000 տու գան քով:

24 European NGOs Obsevatory on Trafficikng, Explotation and Slavery, National 
legislation, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/austria/։

25 Նույն տեղում, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/cyprus/։
26 Նույն տեղում, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/belgium/։
27 Նույն տեղում, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/france/։
28 Նույն տեղում, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/germany/։
29 Նույն տեղում, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/malta/։
30 Նույն տեղում, http://www.enotesobservatory.org/legislation/spain/։
31 Նույն տեղում, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/sweden/։
32 Նույն տեղում, http://www.e-notes-observatory.org/legislation/netherland/։
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նԵր կիր Օ րե նսդ րու թյուն/ Դա տա րա նի ո րո շում

Բել գիա

Ք րեա կան օ րե նսգր քի 5րդ գլուխ, հոդ ված 433 
Ան ձին հա վա քա գրե լը, տե ղա փո խե լը, փո խան ցե լը, պար տա կե լը 
կամ ստա նա լը, կամ մեկ այլ ան ձի հսկո ղու թյան տակ փո խան ցե լը 
կամ հա նձ նե լը հետևյալ նպա տակ նե րով`
(1)  սե ռա կան շա հա գո րծ ման և երե խայի պոռ նո գրա ֆիայի, (2)  
հար կա դիր մու րաց կա նու թյան, (3) hար կադ րե լով ան ձին աշ խա-
տել կամ թույլ տա լով, որ անձն աշ խա տի այն պի սի պայ ման նե-
րում, ո րոնք հա կա սում են մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյա նը, 
(4) օր գան նե րի կամ հյու սա վա ծք նե րի վե րց նե լը, (5) հար կադ-
րա բար անօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ ներ գրա վե լը հա-
մար վում է մարդ կանց թրա ֆի քինգ: 

Իս պա նիա 

Ք րեա կան օ րե նս գի րք, հոդ ված 311 քրեա կա նաց նում է հետևյա լը.
(1) այն գոր ծա տուն, ով խա բեու թյամբ կամ խո ցե լի իրա վի ճա կի չա-
րա շահ մամբ, աշ խա տո ղի վրա դնում է աշ խա տան քային այն պի սի 
պայ ման ներ, ո րոնք նսե մաց նում կամ խախ տում են օ րեն քով, կոն-
վեն ցիա նե րով, կամ պայ մա նա գրով ամ րա գր ված իրա վունք նե րը, 
պե տք է պա տժ վի վեց ամ սից երեք տա րի ազա տա զրկ մամբ:

Մալ թա

Հոդ ված 288(A)1 Շա հա գոր ծու մը սահ ման ված է հետևյալ կե րպ,  
«պար տադ րե լով ան ձին ար տադ րել ապ րանք ներ կամ մա տու ցել 
ծա ռայու թյուն ներ այն պի սի պայ ման նե րում և հան գա մանք նե րում, 
ո րոնք խախ տում են օ րեն քով սահ ման ված աշ խա տան քային նոր-
մե րը,  աշ խա տա վար ձը, առող ջու թյան և ան վտան գու թյան կա նոն-
նե րը:»

Նի դեռլա նդ-
ներ 

(Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում, 2009թ. հոկ տեմ բե րի 27, LJN: 
BI7099, Hoge Raad, 08/03895, գոր ծը վե րա բե րում է ռես տո րա նում 
աշ խա տող չի նա ցուն)
Նի դեռլա նդ նե րի վճ ռա բեկ դա տա րա նը շա հա գո րծ ման սահ մա-
նու մը ձևա կեր պել է հետևյալ կե րպ, «Այն հար ցը, թե արդյոք տվյալ 
վի ճա կը պե տք է դիտ վի որ պես «շա հա գոր ծում», թե՝ ոչ, կախ ված 
է տվյալ գոր ծի հան գա մանք նե րից: Էա կան նշա նա կու թյուն ու նի 
տվյալ աշ խա տան քի բնույ թը և դրա տևո ղու թյու նը, աշ խա տո-
ղի նկատ մամբ կի րառ վող սահ մա նա փա կումնե րը և գոր ծա տուի 
տն տե սա կան շա հույ թը: Այս և այլ գոր ծոն նե րը հա մադ րե լու/ հա-
մե մա տե լու նպա տա կով հղում պե տք է կա տար վի հո լան դա կան 
հա սա րա կու թյան կող մից ըն դու նե լի (ներ պե տա կան օ րե նսդ րու-
թյամբ սահ ման ված) ներ կայիս չա փո րո շիչ նե րին:

Հետազոտության շրջանակներում անցկացված հար ցա զրույց նե րի 
մաս նա կից նե րի մի մա սը այն կար ծի քին է, որ ան հրա ժե շտ է ՀՀ քրեա-
կան օ րե նսգր քի 132 հոդ վա ծը տար րա լու ծել մի քա նի հոդ վա ծի և տե ղայ-
նաց նել Պա լեր մոյի ար ձա նա գրու թյու նից վե րց ված ընդ հա նուր դրույ թը, 
օ րե նսդ րա կան ձևա կեր պում նե րը տալ շա հա գո րծ ման տե սակ նե րին հա-
մա պա տաս խան, տա րան ջա տել ըստ վտան գա վո րու թյան̀  սահ մա նե լով 
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տար բեր պա տիժ ներ, քա նի որ պատ ժի ժամ կետ նե րի վե րին և ստո րին 
սահ ման նե րը բա վա կա նին մեծ են: Նշ վեց նաև, որ հար կա վոր է տա րան-
ջա տել հար կա դիր աշ խա տան քը, որ պես այդ պի սին, քա նի որ հար կա դիր 
աշ խա տան քը կա րող է իրա կա նաց վել առանց թրա ֆի քին գի տար րե րից 
մե կի առ կայու թյան:

Մար դու թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման ներ կայիս սահ մա նու մը չի 
նշում զո հի հա մա ձայ նու թյու նը, ինչ պես այն նշված է Պա լեր մոյի ար ձա նա-
գրու թյու նում: Սա կայն, զո հի հա մա ձայ նու թյան հետ կապ ված իրա վա կան 
ձևա կե րպ ման բա ցա կայու թյու նը, ըստ հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե-
րի, իրա վա կի րառ պրակ տի կայում որևէ խնդիր չի առա ջաց նում, քա նի որ 
արար քի ո րա կումն իրա կա նաց վում է ոչ թե զո հի դի տա վո րու թյու նը հաշ-
վի առ նե լով, այլ միայն հան ցա գոր ծի դի տա վո րու թյու նից ել նե լով:  

Հարկ է նշել, որ ՀՀ ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյամբ հստակ տարան-
ջատ ված է մարդ կանց թրա ֆի քին գը՝ անօ րի նա կան մի գրա ցիայի 
կազ մա կեր պու մի ց33:

Թ րաֆ քին գի զո հե րի նույ նա ցու մը 
Ներ կայումս Հայաս տա նում թրա ֆի քին գի զո հե րի նույ նա ցումն 

իրա կա նաց վում է հիմ նա կա նում ՀՀ ոս տի կա նու թյան, հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, դա տա րան նե րի, ինչ պես նաև պե տա-
կան լիա զոր մար մին նե րի կող մից: Իսկ «Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և 
շա հա գո րծ ման են թարկ ված ան ձանց նույ նաց ման և աջակ ցու թյան 
մա սին» օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո, հա մա ձայն օ րեն քի 11-րդ 
հոդ վա ծի՝ Հայաս տա նում մար դուն որ պես զոհ կամ հա տուկ կա տե գո-
րիայի զոհ ճա նա չե լու իրա վա սու թյամբ օժտ ված մար մի նն է հան դի սա-
նա լու Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման զո հե րի նույ նաց ման 
հանձնա ժո ղո վը, ո րը, առաջ նորդ վե լով հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ-
նե րով, կկայաց նի ո րո շում ան ձին զոհ կամ հա տուկ կա տե գո րիայի զոհ 
ճա նա չե լու մա սին: Հա նձ նա ժո ղո վը բաղ կա ցած է լի նե լու ինչ պես պե-
տա կան մար մին նե րի, այն պես էլ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րից: 

Թեև հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը նշե ցին, որ թրա ֆի քին գի զո-
հե րի նույ նաց ման հա մար ՀԿ-նե րը հիմ նա կա նում օգ տա գոր ծում են մի-
ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված ցու ցիչ նե րը, օ րի նա կ՝ ԱՄԿ-ի կամ ՄՄԿ-ի, իսկ 
ոս տի կա նու թյու նը՝ զո հե րի նույ նա ցումն իրա կա նաց նում է փաս տե րի հի-
ման վրա, այ նուա մե նայ նիվ, նրանք ընդ գծե ցին, որ նույ նաց ման գոր ծըն-
թա ցն ավե լի ար դյուան վետ դարձ նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է սահ մա նել 
33 ՀՀ քրեական օրեսնգիրք, հոդված 329.1:
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նհար կա դիր աշ խա տան քի եզրույ թը  և տե ղայ նաց նել մի ջազ գային ցու ցիչ-
նե րը: Առա ջա տար երկր նե րի փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ նույ նաց ման ըն թա ցա կար գե րը, ուղ ղոր դու մը, զո հի կա րիք նե րի գնա-
հա տու մը, ցու ցիչ նե րի սահ մա նու մը, տա րան ջատ ված են ըստ շա հա գո-
րծ ման ձևե րի և զո հի տա րի քի հաշ վի առ նե լով երե խայի տա րի քային և 
ան հա տա կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:34 

Թ րա ֆի քին գի զո հե րի վե րա բե րյալ պե տա կան վի ճա կա գրու թյու նը 
վա րում է ՀՀ Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյու-
նը, իսկ մարդ կանց թրա ֆի քինգ իրա կա նաց րած և դրա հա մար դա տա-
պա րտ ված ան ձանց վե րա բե րյա լ՝ ՀՀ ոս տիակ նու թյու նը, ՀՀ քնն չա կան 
կո մի տեն, ՀՀ դա տա խա զու թյու նը և ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տը: 
Սա կայն հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի կող մից նշվեց, որ ան հրա-
ժե շտ է մշա կել և կա տա րե լա գոր ծել վի ճա կա գրա կան հա մա կար գը, 
քա նի որ ներ կայիս վի ճա կա գրու թյու նը չի ար տա ցո լում ամ բող ջա կան 
պատ կե րը: Վեր ջի նս թույլ կտա ավե լի նպա տա կաուղղ ված (թի րա խա-
վոր ված) քա ղա քա կա նու թյուն և ծրա գրեր մշա կել: Հա մա ձայն 2012թ. 
դեկ տեմ բե րի 27-ի թիվ 1694-Ն ՀՀ կա ռա վա րու թյան որոշ մա ն35՝ աշ խա-
տող երե խա նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան և վի ճա կա գրա կան տվյալ-
նե րի հա վա քա գրու մը կյան քի դժ վա րին իրա վի ճա կում հայտն ված երե-
խա նե րի պա շտ պա նու թյան ո լոր տի հիմ նա խնդիր նե րից մե կն է, որև 
դե ռևս լուծ ված չէ: 

Աջակ ցու թյու նը թրաֆիքինգի զո հե րին
Թ րա ֆի քին գի զո հն ու նի հա տուկ սո ցիա լա կան կար գա վի ճակ (կյան-

քի դժ վա րին իրա վի ճա կում հայտն ված) և օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման-
ված կար գով աջակ ցու թյուն և պա շտ պա նու թյուն ստա նա լու իրա վունք: 
Թրա ֆիքնգի զո հի աջակ ցու թյունն ու պա շտ պա նու թյու նը կար գա վոր վում 
է մի շա րք օ րենք նե րով, այդ թվում «Մարդ կանց թրա ֆի քին գի և շա հա-
գո րծ ման են թարկ ված ան ձանց նույ նաց ման և աջակ ցու թյան մա սին», 

34 Մարդկանց թրաֆիքինգի ուղղորդման և գնահատման ձևեր, Մեծ Բրիտանիայի 
վիզաների և միգրացիայի վարչություն, https://www.gov.uk/government/publications/
human-trafficking-victims-referral-and-assessment-forms, թարմացվել է 2014թ.:

35 Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 
2013-2016 թթ. ռազմավարական ծրագիրը և երեխայի իրավունքների պաշտ պա նու-
թյան 2013-2016 թթ. ռազմավարական ծրագրի միջոցառումների ժամանակացուցյը 
հաս տատելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2003 թ. դեկ-
տեմ բե րի 18-ի թիվ 1745-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:
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«Սո ցիա լա կան աջակ ցու թյան մա սին»36, «Զ բաղ վա ծու թյան մա սին»37 ՀՀ 
օ րենք նե րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով: Ինչ պես նա խա նույ նաց ման փու-
լում, այն պես էլ նույ նա ցու մից հե տո ան ձը պե տք է ստա նա հա մա պա-
տաս խան աջակ ցու թյուն և օգ նու թյուն։38

Չ նայած օ րե նսդ րա կան կար գա վո րում նե րին՝ գո րծ նա կա նում հար ցա-
զրույց նե րի մաս նա կից նե րը մի շա րք խնդիր ներ բարձ րաց րե ցին՝ կապ-
ված զո հե րի աջակ ցու թյան և պա շտ պա նու թյան հետ:

Զո հե րին աջակ ցու թյուն, այդ թվում ապաս տա րան տրա մադ րող 
ՀԿ-նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րից մե կը նշեց, որ իրենք ֆի նան սա կան 
աջակ ցու թյու նը հիմ նա կա նում ստա նում են մի ջազ գային կա ռույց նե-
րից, պե տու թյու նը վճա րում է կա ցա րան նե րի գու մա րը և աշ խա տող-
նե րի աշ խա տա վար ձի մի մա սը, և կազ մա կեր պում է զո հե րի ան վճար 
բու ժօգ նու թյու նը: 

Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում խնդ րի ներ են գրանց վել 
ապաս տա րան նե րի (այդ թվում մաս նա վոր) գոր ծու նեու թյան կա նո նա կա-
րգ ման, դրանց նկատ մամբ վե րա հսկո ղու թյան իրա կա նաց ման (ն վա զա-
գույն չա փա նիշ նե րի ներդր ման, մե ծա հաս կա նե րի և երե խա նե րի կա ցա-
րան նե րի տա րան ջատ ման) և լի ցեն զա վոր ման հետ կապ ված: 

Թեև քրեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող ան ձանց պա շտ պա-
նու թյու նը սահ ման ված է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով 

36 Սոցիալական աջակցության մասին օրենքն ընդունվել է 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 17-ին, վերջին անգամ փոփոխվել 2015 թվականիմայիսի 18-ին:

37 Զբաղվածության մասին ՀՀ օրենքն ընդունվել է 11.12.2013, վերջին անգամ 
փոփոխվել̀  22.06.2015: 

38 Աջակցությունը կարող է ներառել՝
 1) կացարանի տրամադրում.
 2) բնաիրային օգնություն.
 3) անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում կամ վերականգնում.
 4) բժշկական օգնություն և սպասարկում.
 5) հոգեբանական օգնություն.
 6) խորհրդատվական օգնություն.
 7) իրավաբանական օգնություն.
 8) խնամքի տրամադրում, այդ թվում՝ համապատասխան հաստատությունում.
 9) թարգմանչական ծառայությունների մատուցում.
 10) հիմնական կրթության ապահովում.
 11) միջնակարգ կրթության կամ նախնական մասնագիտական (ար հես տա գոր-

ծա կան) կրթության հասանելիության ապահովում.
 12) աշխատանքի ապահովում.
 13) անվտանգ վերադարձի կազմակերպում.
 14) միանվագ դրամական փոխհատուցում:
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ն(հոդ ված ներ 98-99.1), սա կայն պա շտ պա նու թյան մի ջոց նե րի իրա կա նաց-
ման կա րգն ու պայ ման նե րը սահ ման ված չեն, ին չից ել նե լով կի րառ վում 
են մաս նա կի՝ այն էլ ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի ներ գրավ մամբ:

Նշ վեց, որ փոխ հա տուց ման մե խա նի զմն իրա կա նում չի գոր ծում և 
ճկուն չէ: Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը վեր հա նե ցին բա րոյա կան 
վնա սի նյու թա կան փոխ հա տուց ման հար ցը, մաս նա վո րա պես, քննա դա-
տե ցին ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րե նսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին օ րեն քի նա խագ ծով սահ ման ված փոխ հա տուց-
ման չա փը:39 Հար ցա զրույ ցի մաս նա կից նե րից մե կը նշեց, որ ան մարդ-
կային վե րա բեր մուն քից (խոշ տան գու մից) զե րծ մնա լու իրա վուն քը խախ-
տե լու հա մար եր բե մն նա խա տես վում է ավե լի քիչ փոխ հա տու ցում, քան 
վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան հա մար վնա սի չա փը: 

Մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քարն առա վել ար դյու նա վետ իրա-
կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է «զո հա կե նտ րոն» քա ղա քա կա նու թյան 
իրա կա նա ցու մը, որն առն վա զն պե տք է բաղ կա ցած լի նի հետևյալ գոր-
ծա ղու թյուն նե րից՝ (1) զո հե րի հայտ նա բե րումն ու նույ նա ցու մը, (2) զո հե րի 
հա մար հո գե բա նա կան, իրա վա կան, սո ցիա լա կան, բժշկա կան և այլ օգ-
նու թյան տրա մադ րու մը, (3) զո հե րի ադապ տա ցիան ու վե րա կանգ նու մը, 
սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում վե րաին տե գրու մը:

Հա մա գոր ծակ ցու թյուն
Մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ քա րի ո լոր տում պե տա կան մար-

մին նե րի և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան, ինչ պես նաև Հայաս տա-
նում գոր ծող մի ջազ գային կա ռույց նե րի մի ջև հա մա գոր ծակ ցու թյան մա-
կար դա կը բա վա կա նին բարձր է, հատ կա պես ար դյու նա վետ է ըն թա նում 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րին հայտ նա բե րող 
և աջակ ցու թյուն տրա մադ րող ՀԿ-նե րի և ոս տի կա նու թյան մի ջև: Ըստ 
հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի, մարդ կանց թրա ֆի քին գի դեմ պայ-
քա րի ո լոր տում մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան պատ շաճ մա կար դակ 
է ապա հով ված նաև այլ երկր նե րի հետ, սա կայն ո րոշ բար դու թյուն ներ են 
ծա գում Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան և Միա ցյալ Արա բա կան Է մի րու թյուն-
նե րի հետ, մաս նա վո րես տե ղա կան ՀԿ-նե րի և ոս տի կա նու թյան հա մար, 
իսկ Թուր քիայի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն առ հա սա րակ բա ցա կայում 
է: Թեև հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի մեծ մա սը դրա կան գնա հա-
տե ցին հա մա գոր ծակ ցու թյան մա կար դա կը, այ նուա մե նայ նիվ, նշե ցին, 
որ հար կա վոր է ավե լի սե րտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն հաս տա տել ոս տի-
կա նու թյան ծա ռայող նե րի, դա տա խազ նե րի, դա տա վոր նե րի, քննիչ նե րի 
39 http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=33496
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և փաս տա բան նե րի մի ջև՝ հար կա դիր աշ խա տան քի դեմ պայ քա րի ո լոր-
տում, հաշ վի առ նե լով այս ո լոր տի օ րե նսդ րա կան բա ցե րը և նա խա դե-
պե րի բա ցա կայու թյու նը: Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը նշե ցին նաև 
այն, որ հար կա վոր է ավե լի սե րտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն հաս տա տել պե-
տա կան մար մին նե րի և գոր ծա տու նե րի ու ար հես տակ ցա կան միու թյուն-
նե րի մի ջև, ինչ պես նաև խո րհր դակ ցել վեր ջին նե րիս հե տ՝ քա ղա քա կա-
նու թյուն մշա կե լի ս։40

Ի րա զե կում և վե րա պատ րաս տում
Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը դրա կան գնա հա տե ցին թրա ֆի-

քին գի հար ցե րի շուրջ հա սա րա կու թյան իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա-
կը: Նրանք նշե ցին, որ բա վա կա նա չափ աշ խա տանք ներ են տար վել այդ 
ուղ ղու թյամբ թե՛ պե տա կան մար մին նե րի, թե՛ ՀԿ-նե րի կող մից: Հար ցա-
զրույ ցի այն  մաս նա կից նե րը, ով քեր ան ցնում են շա րու նա կա կան վե րա-
պատ րաս տում այս ո լոր տում (դա տա վոր ներ, դա տա խազ ներ, քննիչ ներ, 
ոս տի կան ներ և փաս տա բան ներ), նշե ցին, որ ավե լի խո րը վե րա պատ-
րա ստ ման կա րիք կա, հատ կա պես՝ հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա-
կով թրա ֆի քին գի, թրա ֆի քին գի կազ մա կեր պիչ նե րի (շա հա գոր ծող նե-
րի) հայտ նա բեր ման և բա ցա հայտ ման, ինչ պես նաև ապա ցուց ման հետ 
կապ ված հար ցե րի շուրջ: Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը նկա տե ցին, 
որ ո րոշ դա տա վոր ներ մի շտ չէ, որ բա վա կա նա չափ հաշ վի են առ նում 
թրա ֆի քին գի զո հե րի, հատ կա պես՝ սե ռա կան շա հա գո րծ ման զո հե րի խո-
ցե լիու թյու նը և այս տեղ նույն պես վե րա պատ րա ստ ման կա րիք կա: Նշ վեց 
նաև, որ ԶԼՄ-նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը մի շտ չէ, որ հետևում են լրա-
գրո ղա կան է թի կայի կա նոն նե րին: Օ րի նակ, մաս նա կից նե րից մե կը նշեց 
մեկ-ե րկու դեպք, երբ է լե կտ րո նային լրատ վա մի ջոց նե րը տպա գրել են զո-
հի անձնա կան կյան քին վե րա բե րող, հրա պա րակ մա նը ոչ են թա կա տե-
ղե կատ վու թյուն։41 Մաս նա կից ներն ընդ գծե ցին, որ ան հրա ժե շտ է մշա կել 
ԶԼՄ-նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան կա նոն ներ: 

40 ԱՄԿ-ի կողմից 2014թ. հունիսի 13-ին ընդունված Հարկադիր աշխատանքի մասին 
կոնվենցիային կից թիվ N 29 արձանագրություն:

41 Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը (ընդունվել է 2015 
թվականի մայիսի 18-ին) և Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված 
անձանց նույնացման և աջակցության մասին ՀՀ օրենքը։
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ն3. Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան  
դե պար տա մեն տի տրա մադ րած պաշ տո նա կան 

տվյալ նե ր42

Հա մա ձայն ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի տրա մադ րած տվյալ նե-
րի ՝43 2012-2014 թթ. ՀՀ քրեա կան օ րե նսգր քի 132, 132.2 և 132.3 հոդ ված նե-
րի հատ կա նիշ նե րով ՀՀ դա տա րան նե րում քնն ված և ավա րտ ված քրեա-
կան գոր ծե րի ընդ հա նուր թի վը կազ մել է 14-ը։44

Աղյուսակ 3.1 Քրեական գործերն ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդվածների

ՀՀ քրեա կան օ րե նսգր քի հոդ ված նե րը Քնն ված գոր ծե րի 
քա նա կը

Մար դու թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծու մը  (hոդ ված 132) 9

Ե րե խայի կամ հո գե կան խան գար ման հետևան քով իր 
արար քի բնույթն ու նշա նա կու թյու նը գի տակ ցե լու կամ դա 
ղե կա վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ ված ան ձի թրա ֆի-
քին գը կամ շա հա գոր ծու մը (հոդ ված 132.2)

5

Շա հա գո րծ ման վի ճա կում գտն վող ան ձի ծա ռայու թյու նից 
օգտ վե լը (հոդ ված 132.3) 0

Վե րը նշված քրեա կան գոր ծե րով որ պես տու ժող ներ գրավ ված է եղել 
36 ան ձ, իսկ դա տա պա րտ վել է 16 ան ձ: Ընդ ո րում, դա տա պար տյալ նե րից 
14-ը նախ կի նում դատ ված չեն եղել, իսկ 2-ը ու նե ցել են դատ վա ծու թյուն: 

Աղյուսակ 3.2 Տուժողների և դատապարտյալների թիվը

Ան ձի կար գա վի ճա կը Թի վը

Տու ժող 36

Դա տա պար տյալ 16

42 Քանի որ զոհերի նույնացման վերջին օղակը դատարաններն են, այս բաժնում 
ներկայացված են ՀՀ դատարանների կողմից 2012-2014թթ. քննված և ավարտված 
քրեական գործերի վերաբերյալ վիճակագրությունը:   

43 Ստորև ներկայացված պաշտոնական տվյալները տրամադրել է ՀՀ դատական 
դեպարտամենտը 2015թ.-ի փետրվարի 6-ին՝ ուսումնասիրելով և ամփոփելով 
քրեական գործերով կայացված դատական ակտերը:

44 Քրեական գործերի համարներն են՝ թիվ  ՇԴ/0099/01/12, թիվ ԵԱԴԴ/0122/01/12, թիվ 
ԵԷԴ/0092/01/12, թիվ ԵԷԴ/0051/01/12, թիվ ԵԱՔԴ/0068/01/12, թիվ  ԵԿԴ/0107/01/12, 
թիվ ԵԿԴ/0170/01/13, թիվ ԵԿԴ/0091/01/14 , թիվ ԿԴ1/0082/01/13, թիվ ԵԿԴ/0072/01/14, 
թիվ ԵՇԴ/0052/01/12, թիվ ԵՇԴ/0026/01/12, թիվ ԼԴ/0050/01/13, թիվ ԵԿԴ/0164/01/13, 
թիվ ԵԿԴ/0148/01/13 և թիվ ԵԷԴ/0075/01/14: Տեղեկատվությունը տրամադրելու 
պահին երեք քրեական գործ գտնվում էր դատարանների վարույթում: 
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2012թ.-ից մինչև 2014 թվա կա նն ըն կած ժա ման կա հատ վա ծում ՀՀ 
քրեա կան օ րե նսգր քի 132 և 132.2 հոդ ված նե րի հատ կա նիշ նե րով քնն ված 
քրեա կան գոր ծե րով թե՛ տու ժող նե րի, թե՛ դա տա պար տյալ նե րի հիմ նա-
կան մա սը կազ մում են իգա նա կան սե ռի ներ կայա ցու ցիչ ներ: 

Աղյուսակ 3.3 Տու ժող նե րի և դա տա պար տյալ նե րի թի վն ըստ սե ռի ՝

Տու ժող նե րի սե ռը Տու ժող նե րի թի վը

Ի գա կան սե ռի 29

Ա րա կան սե ռի 7

Դա տա պար տյալ նե րի սե ռը Դա տա պար տյալ նե րի թի վը

Ի գա կան սե ռի 9

Ա րա կան սե ռի 7

Վե րը նշված քրեա կան գոր ծե րով որ պես տու ժող ներ գրավ ված ան-
ձանց տա րի քը կազ մել է 21-ից մինչև 62 տա րե կան (ան չա փա հաս նե րի 
վի ճա կա գրու թյու նը բեր վում է ստո րև):

Աղյուսակ 3.4 Դա տա պար տյալ նե րի սե ռը և թի վն ըստ տա րի քի ՝

Դա տա պար տյալ նե րի սե ռը Դա տա պար տյալ նե րի տա րի քը

Ի գա կան սե ռի 21- 62

Ա րա կան սե ռի 22- 59 

Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ժա մա նակ իգա կան սե ռի 29 տու ժող-
նե րից 7 եղել են ան չա փա հա ս։45

Աղյուսակ 3.5 Ի գա կան սե ռի ան չա փա հաս տու ժող նե րի թի վն ըստ տա րի քի ՝

Ի գա կան սե ռի տու ժող նե րի տա րի քը Տու ժող նե րի թի վը

14 տա րե կան 1

15 տա րե կան 3

16 տա րե կան 1

17 տա րե կան 2

45 Մյուս տուժողների տարիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չէ:
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նՏու ժող նե րի և դա տա պար տյալ նե րի թի վն ըստ քաղաքացիության 
և ազ գու թյան 

Ը ստ ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի՝ տու ժող նե րի քա ղա քա ցիու-
թյան և ազ գու թյան վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րում տե ղե կատ վու թյուն 
առ կա չէ, իսկ դա տա պար տյալ նե րը եղել են ՀՀ քա ղա քա ցի ներ, ո րոն ցից 
15-ը եղել են ազ գու թյամբ հայ, իսկ 1-ը՝ ասո րի: 

Տու ժող նե րի և դա տա պար տյալ նե րի կր թու թյու նը և զբաղ մուն քը 
Ը ստ ՀՀ դա տա կան դե պար տա մեն տի՝ տու ժող նե րի կր թու թյան վե րա բե-

րյալ տե ղե կատ վու թյուն առ կա չէ: Ինչ վե րա բե րում է դա տա պար տյալ նե րին, 
ապա 14-ն ու նե ցել են միջ նա կա րգ, իսկ 2-ը՝ ու թա մյա կր թու թյուն: Ինչ վե րա-
բե րում է տու ժող նե րի զբաղ մուն քին, ապա հայտ նի է միայն այն, որ տու ժող-
նե րից 2-ն աշ խա տել են որ պես մա տու ցող. նաև հայտ նի է, որ 1-ը զբաղ վել է 
մու րաց կա նու թյամբ և ևս 1-ը՝ մա րմ նա վա ճա ռու թյամբ: Իսկ դա տա պար տյալ-
նե րից 14-ը հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ժա մա նակ չեն աշ խա տել, մե կը 
ե ղել է մե նե ջեր, իսկ 1-ն՝ ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում լա բո րա նտ: 

Տու ժող նե րի և դա տա պար տյալ նե րի մի ջև կա պը 
Տու ժող նե րից 4-ն ամ բաս տանյ ալ նե րի (դա տա պար տյալ նե րի) հետ 

գտն վել են փաս տա ցի ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, իսկ մյուս-
նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն առ կա չէ: 

Հա վա քա գր ման մի ջոց նե րը և շա հա գո րծ ման ձևե րը
Հա մա ձայն տրա մա դր ված տե ղե կատ վու թյան, տու ժող նե րի հա վա քա-

գրու մը և (կամ) շա հա գոր ծու մը կա տար վել է խա բեու թյան և (կամ) նրանց 
խո ցե լի վի ճա կն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով, ինչ պես նաև այլ մի ջոց նե րով: 

Դեպ քե րից 8-ում տու ժող նե րը են թարկ վել են սե ռա կան շա հա գո րծ-
ման, 4-ում՝ և՛ սե ռա կան շա հա գո րծ ման, և՛ հար կա դիր աշ խա տան քի, 
1-ում՝ հար կա դիր աշ խա տան քի (մու րաց կա նու թյան), և 1-ում՝ տու ժող ներն 
օգ տա գո րծ վել են որ պես օր գան նե րի փոխ պատ վա ստ ման դո նոր: 

Աղյուսակ 3.6 Դեպ քե րի քա նա կն ըստ շա հա գո րծ ման ձևի ՝
Շա հա գո րծ ման ձևը Դեպ քե րի քա նա կը

Սե ռա կան շա հա գոր ծում 12
Հար կա դիր աշ խա տանք 4
Մու րաց կա նու թյուն 1
Օր գան նե րի փոխ պատ վա ստ ման 
համար դո նոր

1
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Աղյուսակ 3.7 Դեպ քե րի քա նա կն ըստ շա հա գո րծ ման երկր նե րի՝ 

Շա հա գո րծ ման եր կի րը Դեպ քե րի քա նա կը

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 6

Ա րա բա կան Միա ցյալ Է մի րու թյուն ներ 4

Շ րի Լան կա 1

Թուր քիա 1

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն 1

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն/ Թուր քիա 1

Ը ստ տրա մադ րած տե ղե կատ վու թյա ն՝ 1 քրեա կան գոր ծով 3 տու-
ժող ներ ներ կայաց րել են քա ղա քա ցիա կան հայ ցեր, ո րոնք բա վա րար վել 
են, իսկ մյուս դեպ քե րում քրեա կան գոր ծե րով քա ղա քա ցիա կան հայց չի 
ներ կայաց վել:

Աղյուսակ 3.8 Տու ժող նե րի թի վը և փոխ հա տուց ման չա փը ՝

Տու ժող նե րի թի վը (1 քրեա կան գո րծ) Փոխ հա տուց ման չա փը

1 տու ժող 145.548 ՀՀ դրամ

1 տու ժող 2.034.750 ՀՀ դրամ

1 տու ժող 1.362.095 ՀՀ դրամ

4. Հար կա դիր աշ խա տան քի  
ի րա վա կան կար գա վո րումնե րը 

Յու րա քան չյուր ան ձ ու նի աշ խա տան քի ընտ րու թյան ազա տու թյուն, 
ինչն իր մեջ նե րա ռում է ո րո շա կի աշ խա տանք կա տա րե լուն ազա տո րեն 
հա մա ձայ նե լու կամ չհա մա ձայ նե լու, մաս նա գի տու թյան և գոր ծու նեու թյան 
տե սակ ընտ րե լու և իր աշ խա տան քային ու նա կու թյուն նե րը սե փա կան 
հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու ազա տու թյուն նե րը:46 Հար կա դիր աշ խա տան-
քը և աշ խա տո ղի նկատ մամբ բռ նու թյան կի րա ռումն ար գել վում է ՀՀ սահ-
մա նադ րու թյամբ,47 ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քո վ48 և այլ իրա վա կան 

46 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 32 և ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 3(1):  
47 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 32:
48 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 3(2):
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նակ տե րո վ՝ ան կախ ան ձի սահ մա նադ րաի րա վա կան կա րա գա վի ճա կից և 
նրան բնու թա գրող այլ հատ կա նիշ նե րից: Հա մա ձայն ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րե նսգր քի՝ աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյան սկզ բունք նե րից են̀  աշ խա-
տան քի ազա տու թյու նը49 և ցան կա ցած ձևի հար կա դիր աշ խա տան քի և աշ-
խա տող նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի ար գե լու մը: Դա նշա նա կում է, որ 
աշ խա տան քը պե տք է լի նի միայն կա մային, և աշ խա տող ներն ազատ են 
աշ խա տան քի ընտ րու թյան մեջ: Հար կա դիր աշ խա տան քի ար գե լումն աշ-
խա տան քի ազա տու թյան սկզ բուն քի ան բա ժա նե լի մա սն է: 

Ա ՄԿ-ի Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի մա սին թիվ 29 
կոն վեն ցիան միակ հիմ նա կան մի ջազ գային փաս տա թուղթն է, ո րը սահ-
մա նում է հար կա դիր աշ խա տանք եզրույ թը՝ «ցան կա ցած աշ խա տանք 
կամ ծա ռայու թյուն, ո րի հա մար ան ձը կա մա վոր չի հայտ նել իր կա մա վոր 
հա մա ձայ նու թյու նը և ո րը կա տար վում է գոր ծա տուի կամ եր րորդ ան ձի 
կող մից կի րառ վող պատ ժի սպառ նա լի քի տակ»:50 Սահ ման ման հիմ նա-
կան բա ղադ րիչ ներն են՝ (1) ցան կա ցած աշ խա տանք և ծա ռայու թյուն, 
ան կախ զբաղ վա ծու թյան տե սա կից՝ օ րի նա կան կամ անօ րի նա կան, (2) 
ցան կա ցած ան ձ` չա փա հաս ներ և երե խա նե ր՝ ան կախ ազ գու թյու նից, 
ռա սայից և քա ղա քա ցիու թյու նից, (3) պատ ժի սպառ նա լիք̀   տու գան քի 
կամ իրա վունք նե րից զր կե լու մի ջո ցով, սպառ նա լիք նե րը կա րող են լի նել 
տար բեր տե սա կի՝ սկսած ֆի զի կա կան բռ նու թյու նից մինչև հո գե բա նա-
կան սպառ նա լի քը, և (4) կա մա վոր հա մա ձայ նու թյուն` աշ խա տան քի ան-
ցնե լիս աշ խա տո ղի հա մա ձայ նու թյու նը, իսկ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ-
քում՝ օ րեն քով սահ ման ված կա ր գով, տվյալ աշ խա տան քից ազատ վե լու 
հնա րա վո րու թյու նը:51

Հաշ վի առ նե լով հար կա դիր աշ խա տան քի տա րած վա ծու թյու նը և 
աճն ամ բո ղջ աշ խար հում՝ ԱՄԿ-ն 2014թ-ի հու նի սի 11-ին ըն դու նեց հար-
կա դիր աշ խա տան քի դեմ պայ քա րի նոր իրա վա կան գոր ծի ք՝ Հար կա դիր 
աշ խա տան քի մա սին կոն վեն ցիային կից թիվ P029 ար ձա նա գրու թյու նը52 
և Հար կա դիր աշ խա տան քի դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րե լու լրա ցու ցիչ 

49 ՀՀ Սահմանադրության 32-րդ հոդվածի և ՀՀ աշխատանքային օրենս գրքի 3-րդ 
հոդվածի միջև առկա է կիրառվող եզրույթների որոշակի ան հա մա պա տաս խա նե-
լիու թյուն:

50 Հարկադիր աշխատանքի կամ պարտադիր աշխատանքի մասին կոնվենցիա, 
հոդված 2.1:

51 «Պայքար հարկադիր աշխատանքի դեմ», Ձեռնարկ գործատուների համար, ԱՄԿ:
52 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_

INSTRUMENT_ID:3174672:NO, Հարկադիր աշխատանքի կոնվենցիային կից թիվ 
P029 արձանագրություն, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն:
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մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ թիվ R203 հա նձ նա րա րա կա նը։53 Թիվ P029 
ար ձա նա գրու թյու նը Հայաս տա նը  դե ռևս չի վա վե րաց րել:

Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հե տ՝ 
ՄԻԵԿ) 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տն ար գե լում է հար կա դիր կամ պար-
տա դիր աշ խա տան քը: Ստր կու թյան կամ հար կա դիր աշ խա տան քի ար-
գել քը բա ցար ձակ, որևէ սահ մա նա փակ ման չեն թարկ վող իրա վունք 
է: ՄԻ ԵԿ-ի 4-րդ հոդ վա ծը չո րս պար տա վո րու թյուն ներ է սահ մա նում 
ան դամ պե տու թյան հա մա ր՝ (1) հա մա պա տաս խան իրա վա կան և վար-
չա կան մե խա նի զմ նե րի ներդ րում, (2) հե տաքննե լու ըն թա ցա կար գային 
պար տա վո րու թյուն, (3)  կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի ձեռ նար կում և (4) 
հար կա դիր աշ խա տան քի և ստր կու թյան դեմ պայ քար:  ՄԻ ԵԴ-ը մեկ-
նա բա նում է «հար կա դիր աշ խա տանք» եզրույ թը, ել նե լով ԱՄԿ թիվ 29 
կոն վեն ցիայի ց։54 

Վա վե րաց նե լով վե րոն շյալ կոն վեն ցիա նե րը՝ Հայաս տա նի Հա-
նրա պե տու թյու նը պար տա վոր վել է ար գե լել հար կա դիր աշ խա տան քը 
և քրեա կա նաց նել այն, ինչ պես նաև ար դյու նա վետ մի ջոց ներ կի րա ռել 
դրա վե րաց ման հա մար:55 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծն ամ-
րա գրում է, որ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց ված 
մի ջազ գային պայ մա նա գրե րը հան րա պե տու թյան իրա վա կան հա մա-
կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սն են:  Ի սկ ՀՀ դա տա կան օ րե նսգրքով56 
նա խա տես վում է, որ ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ ունե ցող 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կամ ՄԻ ԵԴ-ի դա տա կան ակ տի 
հիմ նա վո րում նե րը (այդ թվում` օ րեն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րը) պար-
տա դիր են դա տա րա նի հա մար նույ նան ման փաս տա կան հան գա-
մանք նե րով գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, 
երբ վեր ջի նս ծան րակ շիռ փաս տարկ նե րի մատ նա նշմամբ հիմ նա վո-
րում է, որ դրանք կի րա ռե լի չեն տվյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
նկատ մամբ:57

53 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:3174688:NO, Թիվ R203 հանձնարարականը հարկադիր աշ խա-
տան քի դեմ արդյունավետ պայքարելու լրացուցիչ միջոցառումների վերաբերյալ, 
Աշ խա տանքի միջազգային կազմկերպություն:

54 Վան դեռ Մյուսլենն ընդդեմ Բելգիայի, #32, 1983թ. նոյեմբերի 23, N8919/80, ՄԻԵԴ:
55 Հարկադիր աշխատանքի կամ պարտադիր աշխատանքի մասին կոնվենցիա, 

հոդված 25; Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքը վերացնելու մասին կոն-
վեն ցիա, հոդված 2.1:

56 Ընդունվել է 2007 թ.փետրվարի 21-ին, վերջին անգամ փոփոխվել է 2015 թ. մայիսի 
7-ին:

57 ՀՀ դատական օրենսգիրք, հոդված 15.4: 
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նԹեև Հայաս տա նում հար կա դիր աշ խա տանքն ար գել ված է և հար-
կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով մար դու թրա ֆի քին գը քրեա կա նաց-
ված է,58 այ նուա մե նայ նիվ, հար կա դիր աշ խա տան քի եզրույ թը ներ պե տա-
կան օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված չէ: 

Ը ստ հար զաց րույց նե րի մաս նա կից նե րի, «հար կա դիր աշ խա տանք» 
եզրույ թի կամ դրա բնույ թի կամ ձևե րի սահ ման ման բա ցա կայու թյու նը 
խո չըն դոտ ներ է առա ջաց նում իրա վա կի րառ պրակ տի կայում և ան հնա-
րին է դարձ նում Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի մա սին ԱՄԿ 
թիվ 29 կոն վեն ցիայով ամ րա գր ված դրույթ նե րի գոր ծո ղու թյան ապա հո-
վու մը և միա տե սակ կի րա ռու մը: Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը նշե-
ցին, որ սո ցիա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա ն59 շր ջա նակ նե րում հան դես 
են եկել առա ջար կու թյամբ60` հար կա դիր աշ խա տան քի սահ ման ման վե-
րա բե րյալ, սա կայն ըստ նրանց՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը նշել է, որ «վա-
վե րաց րել է կոն վեն ցիան (Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի 
մա սի ն61) և կոն վեն ցիայի սահ մա նու մը  բա վա րար է պրակ տի կայում այն 
կի րա ռե լու հա մար»։62

58 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 132 և 1322:
59 Սոցիալական գործընկերության համակարգը ներառում է 4 մակարդակ: 

Հանրապետական մակարդակը սահմանում է ՀՀ-ում աշխատանքի բնագավառի 
հա րաբերությունների կարգավորման հիմունքները: Այդ գործընկերության 
կողմերն են ՀՀ կառավարությունը, արհեստակցական կազմակերպությունների 
հանրապետական միությունը, գործատուների հանրապետական միությունը: ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 41(1): 

60 Գործատուների միությունը կարող է առաջարկություն ներկայացնել ՀՀ 
Կառավարությանը և ՀՀ Աժ պատգամավորներին` գործատուների իրավունքների 
պաշտպանությանն ուղղված իրավական նորմատիվ ակտեր ընդունելու, այդ 
ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ, (ՀՀ Օրենքը 
գործատուների միությունների մասին, հոդված 15(4), ընդունվել է 2007թ. փետրվարի 
27-ին): Արհեստակցական միությունը կարող է առաջարկություն ներկայացնել ՀՀ 
կառավարություն և ՀՀ Աժ պատգամավորներին` արհեստակցական միության 
մասնակիցների (անդամների) աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների 
պաշտպանությանն ուղղված իրավական նորմատիվ ակտեր ընդունելու, այդ 
ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ (ընդունվել 
է 2000թ. դեկտեմբերի 5-ին, վերջին անգամ փոփոխվել է 2011թ. ապրիլի 14-ին):

61 Հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանքի մասին կոնվենցիայի նպատակների համար 
«հարկադիր կամ պարտադիր աշխատանք» եզրույթը նշանակում է̀  որևէ պատժի 
սպառնալիքի տակ որևէ անձից պահանջվող ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, 
որի համար այդ անձը կամավոր չի հայտնել իր համաձայնությունը, հոդված 2.1:

62 ՀՀ Սահմանադրության համաձայն, միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի 
Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են հանդիսանում, 
հոդված 6:



216

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

Սա կայն, հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից ներն այն կար ծի քին են, որ 
գո րծ նա կա նում՝ հար կա դիր աշ խա տան քի դեմ առա վել ար դյու նա վետ 
պայ քա րե լու նպա տա կով ան հրա ժե շտ է հա մա պա տաս խան եզրույ թը 
սահ մա նել ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյամբ, տալ դրա ձևերն ու բնույ-
թը, և տե ղայ նաց նել ԱՄԿ-ի կող մից մշակ ված հար կա դիր աշ խա տան քի 
ցու ցիչ նե րը: Օ րի նակ, ՀԿ-ի ներ կայա ցու ցիչ նե րից մե կը մտա հո գու թյուն 
հայտ նեց առ այն, որ հար կա դիր աշ խա տան քի եզրույ թի և դրա ցու ցիչ-
նե րի բա ցա կայու թյան պատ ճա ռով, եր բե մն, խնդիր ներ են առա ջա նում 
հար կա դիր աշ խա տան քի զո հե րի նույ նաց ման և դեպ քե րի գնա հատ ման 
գոր ծըն թա ցում, ին չի հետևան քով շա հա գոր ծող կող մին հա ջող վում է խու-
սա փել պատ ժից: 

Օ րե նսդ րու թյան հստա կեց ման հար ցը բարձ րաց վել է նաև ազ գային 
մա կար դա կով դե ռևս 2010թ.-ին՝ ՀՀ ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա-
վա րու թյան դրույթ նե րից բխող̀  աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան պա շտ պա-
նու թյան ո լոր տի զար գաց ման ծրա գրո վ,63 ո րով նա խա տես վում էր սո ցիա-
լա կան պա շտ պա նու թյան ո լոր տի, այդ թվում օ րե նսդ րու թյան կա տա րե-
լա գոր ծու մը մի ջազ գային չա փա նիշ նե րի ն64 հա մա պա տաս խա նե ցու մը: 
Այս հար ցը դե ռևս որևէ ըն թա ցք չի ստա ցել: 

Ը ստ հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի, hար կա դիր աշ խա տան քի 
եզրույ թի իրա վա կան սահ ման ման և հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե-
րի բա ցա կայու թյան պատ ճա ռով առող ջա պա հու թյան պե տա կան տես չու-
թյու նը (նախ կի նում՝ աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյուն) հար կա դիր 
աշ խա տան քի հետ կապ ված որևէ ստու գում ներ ու ու սում նա սի րու թյուն-
ներ չի իրա կա նաց րել: Փոր ձա գետ ներն ընդ գծե ցին, որ ան հրա ժե շտ է 
օ րեն քով սահ ման ված եզրույ թի և ցու ցիչ նե րի հի ման վրա հա մա պա տաս-
խան ստու գա թեր թեր մշա կե լ՝ տե սուչ նե րի կող մից ստու գում ներ իրա կա-
նաց նե լու նպա տա կով:  

Հար ցա զրույ ցի մաս նա կից նե րը բարձ րաց րե ցին նաև այն խնդի րը, 
որ ան հրա ժե շտ է տա րան ջա տել հար կա դիր աշ խա տան քի նպա տա կով 
մար դու թրա ֆի քին գը հար կա դիր աշ խա տան քից, քա նի որ հնա րա վոր 
են այն պի սի դեպ քեր, երբ վեր ջի նս կա պա կց ված չլի նի մար դու թրա ֆի-
քին գի հե տ։  

Բա ցի հար կա դիր աշ խա տան քից, ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նս-
գիրքն ար գե լում է նաև անօ րի նա կան աշ խա տան քը, և որ պես այդ պի-
սին հա մա րում է առանց աշ խա տան քային օ րե նսգր քով սահ ման ված 

63 ՀՀ կառավարության 2010թ.-ի ապրիլի 15-ի թիվ N 452-Ն որոշում:
64 Նույն տեղում, կետ 79.3:  
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նաշ խա տան քային պայ մա նա գրի կա տար վող աշ խա տանք նե րը։65 Ըստ ՀՀ 
ԱՕ-ի, աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի մի ջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն-
նե րը ծա գում են աշ խա տան քային o րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով 
կնքված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գրով կամ կող մե րի հա մա-
ձայ նու թյամբ̀  աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան 
ակ տո վ66: Առանց աշ խա տան քային պայ մա նա գրի աշ խա տող պա հե լն 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում խախ տում թույլ տված ան ձի նկատ-
մամբ̀  սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փով` 
խա խտ ման յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար, իսկ նույն խախ տու մը, ո րը կա-
տար վել է վար չա կան տույ ժի մի ջոց ներ կի րա ռե լուց հե տո̀  ևս մեկ ան գամ 
մեկ տար վա ըն թաց քում առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում խախ տում 
թույլ տված ան ձի նկատ մամբ̀  սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա րյու րա պա տի կի չա փով` խա խտ ման յու րա քան չյուր դեպ քի հա մար:67 

Հարկ է նշել, որ հար կա դիր աշ խա տան քը անօ րի նա կան է, սա կայն ոչ 
բո լոր անօ րի նակ աշ խա տանք նե րը կա րե լի է նույ նաց նել հար կա դիր աշ-
խա տան քի հետ: Ի թի վս այլ իրա վա կան խնդիր նե րի, նշվեց նաև հար կա-
դիր աշ խա տան քի և ապօ րի նի աշ խա տան քի տա րան ջատ ման և կա մա վոր 
աշ խա տան քի եզրույ թի սահ ման ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ը ստ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի, կա մա վոր աշ խա տանք կամ 
օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու նպա տա կով կա տար ված աշ խա տան քը չի հա-
մար վում անօ րի նա կա ն։68 Այ սու հան դերձ, որևէ այլ իրա վա կան նո րմ չի 
նշում կա մա վոր աշ խա տան քի եզրույ թը կամ այդ պի սի աշ խա տանք նե րի 
կա տար ման կա րգն ու պայ ման նե րը: Հար կա դիր աշ խա տան քի հա մա տե-
քս տում կա մա վո րու թյու նը ո րո շե լու հա մար ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել 
այ նի պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են՝ սպառ նա լի քը, խա բեու թյու նը, օ րի-
նա կ՝ նա խա պես պայ մա նա վոր ված աշ խա տան քից (դ րա բնույ թից և պայ-
ման նե րից) տար բեր վող այլ աշ խա տան քը, աշ խա տա վար ձից պա հում նե-
րը (սնն դի, ճա նա պար հա ծախ սի կամ կա ցա րա նի հա մար) կամ աշ խա-
տա վարձ չվ ճա րե լը, փաս տա թղ թե րի առ գրա վու մը և այլն: Նշ ված գոր-
ծոն նե րի առ կայու թյան դեպ քում, «աշ խա տան քի հա մա ձայ նու թյու նը/ կա-
մա վո րու թյու նը» հաշ վի չի առն վում: Աշ խա տան քի ընտ րու թյան ազա տու-
թյունն ան բա ժա նե լի իրա վունք է, ան ձը պե տք է ազատ լի նի աշ խա տանքն 

65 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 102 (1):
66 Նույն տեղում, հոդված 14.1:
67 Վարչական իրավախախտումնեի վերաբերյալ ՀՀ oրենսգիրք, ընդունվել է 1985 

թվականի դեկտեմբերի 6-ին, վերջին անգամ փոփոխվել է 2015 թվականի հունիսի 
26-ին, հոդված 1695:

68 Նույն տեղում, հոդված 102(2):
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ընտ րե լու կամ հրա ժար վե լու հար ցում՝ առանց իր հա մար բա ցա սա կան 
հետևանք նե րի: Այս պի սով, կա մա վո րու թյան հար ցը բաղ կա ցած է եր կու 
մա սից՝ արդյոք աշ խա տան քի հա մա ձայ նու թյու նը եղել է իրա կա նում կա-
մո վի՝ այ սինքն, աշ խա տո ղը իս կա պե ՞ս ազա տո րեն է հա մա ձայ նել աշ խա-
տանք կա տա րե լուն և արդյո ք աշ խա տո ղն ազա՞տ է (կաշ կա նդ ված չէ) ետ 
վե րց նե լու իր հա մա ձայ նու թյու նը։69 

Ա ՄԿ-ն բազ մից նշել է, որ հար կա դիր աշ խա տան քի դեմ պայ քա րի 
ար դյու նա վետ մի ջոց նե րից են հան դի սա նում աշ խա տան քի պե տա կան 
տես չու թյու նը, ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րը և գոր ծա տու նե րի միու-
թյուն նե րը: Հայաս տա նը վա վե րաց րել է ԱՄԿ-ի Ար դյու նա բե րու թյու նում 
և առևտ րում աշ խա տան քի տես չու թյան մա սին թիվ 81 կոն վեն ցիան կամ 
Աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյան մա սին կոն վեն ցիա ն։70 Հա մա ձայն 
վեր ջի նիս,  ան դամ պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են ար դյու նա բե րա-
կան և առևտ րի ձեռ նար կու թյուն նե րում ստեղ ծել աշ խա տան քի տես չու-
թյան հա մա կա րգ, ո րը կոչ ված է ապա հո վե լու աշ խա տան քի ըն թաց քում 
աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային պայ ման նե րին և պա շտ պա նու թյա նը 
վե րա բե րող իրա վա նոր մե րի կի րա ռու մը, ինչ պի սիք են աշ խա տան քային 
օր վա տևո ղու թյան, աշ խա տա վար ձի, ան վտան գու թյան, առող ջա պա-
հու թյան և բա րե կե ցու թյան դրույթ նե րը, երե խա նե րի և երի տա սարդ նե-
րի աշ խա տան քին առնչ վող դրույթ նե րը և գոր ծող իրա վա կան դրույթ նե-
րով հա տուկ չկար գա վոր ված թե րու թյուն նե րի և չա րա շա հում նե րի մա սին 
իրա վա սու մա րմ նին տե ղե կաց նե լը։71 ԱՄԿ-ն կարևո րում է աշ խա տան քի 
պե տա կան տես չու թյան դե րը հար կա դիր աշ խա տան քի դեմ ար դյու նա-
վետ պայ քա րում։72 ինչն ապա ցու ցել է նաև Բար զի լիայի աշ խա տան քի 
տես չու թյան փոր ձը։73  

Հար ցա զրույ ցի մաս նա կից նե րը նշե ցին, որ ԱՄԿ-ի աջակ ցու թյամբ 
Հայաս տա նի գոր ծա տու նե րի հան րա պե տա կան միու թյու նը և Հայաս տա-
նի ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի կազ մա կեր պու թյու նը74 իրա զեկ ման 

69 The Cost of Coercion, para 25, ILO 2009; Q&Aon Business and Forced Labour, ILO 
2012: 

70 Վավերացվել է 2004թ. դեկտեմբերի 17-ին:
71 Աշխատանքի տեսչության մասին կոնվենցիա, հոդվածներ 1-3:
72 Հարկադիր աշխատանքի կոնվենցիային կից թիվ P029 արձանագրություն, 

հոդված 2:
73 The Good Practices of Labour Inspection in Brazil: The Eradication of Labour Analogous 

to Slavery, International Labour Organization 2010, տե՛ս http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_155946.pdf

74 Իրենց իրավունքների ու շահերի պաշտպանության և ներկայացման նպատակով 
գործատուները և աշխատողները կարող են օրենքով սահմանված կարգով իրենց 
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նաշ խա տանք ներ են տա րել գոր ծա տու նե րի և արհ միու թյուն նե րի ներ-
կայա ցու ցիչ նե րի հետ, տա րա ծել բրո շյուր ներ և ան ցկաց րել իրա զեկ ման 
սե մի նար ներ մար զե րում և մոտ 20-30 ձեռ նար կու թյուն ներ ստո րա գրել 
են Վար քագ ծի կա նո նա գիր քը: Մաս նա կից նե րի կող մից նշվեց, որ հար-
կա դիր աշ խա տան քի վե րա բե րյալ տպա գիր նյու թե րի, մե թո դա կան ձեռ-
նարկ նե րի և նա խա դե պե րի ձևա վոր ման կա րիք կա: 

Հայաս տա նում, սա կայն, ըստ հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի, 
մտա հո գու թյան տե ղիք են տա լիս 2013թ-ին աշ խա տան քի պե տա կան 
տես չու թյան ո լոր տում իրա կա նաց ված բա րե փո խում նե րը: Հա մա ձայն ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 25.07.2013թ. N857-Ն ո րոշ մա ն75, ՀՀ առող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյան պե տա կան հի գի ե նիկ և հա կա հա մա ճա րա կային և ՀՀ 
աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան ՀՀ աշ խա տան-
քի պե տա կան տես չու թյուն նե րը76 միա ձուլ ման ձևով վե րա կազ մա կե րպ-
վել են ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ
մի առող ջա պա հա կան պե տա կան տես չու թյան:  Հար ցա զրույց նե րի 
մաս նա կից նե րը քննա դա տե ցին այն, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը 
փո խա րի նել է այդ պա հին գոր ծող ՀՀ օ րենքն աշ խա տան քի պե տա կան 
տես չու թյան մա սին, ո րը ըն դուն վել է 2005 թ. մար տի 24-ին, Հայաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կող մից վա վե րաց ված Ար դյու նա բե րու թյու նում և 
առևտ րում աշ խա տան քի տես չու թյան մա սին ԱՄԿ կոն վեն ցիայի հի ման 
վրա: ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում, ըստ իրա վա կան ակ տե րի աս տի-
ճա նա կար գու թյան, օ րեն քից ցա ծր իրա վա բա նա կան ուժ ու նե ցող իրա-
վա կան ակ տե րը, այդ թվում՝ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րը, պե տք 
է հա մա պա տաս խա նեն օ րենք նե րին և ըն դուն վեն վեր ջին նե րիս հի ման 
վրա և դրանց կի րար կումն ապա հո վե լու նպա տա կով, և չեն կա րող հե-
տա պն դել այլ նպա տակ, քան օ րեն քի կեն սա գոր ծու մը, մինչ դեռ այս դեպ-
քում տե ղի է ու նե ցել ճի շտ հա կա ռա կը: Բա ցի այդ, ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րենս գիր քը հստակ սահ մա նում է, որ աշ խա տան քի պե տա կան տես չու-
թյան գոր ծա ռույթ նե րը, իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը սահ-
ման վում են օ րեն քո վ։77 Սա կայն, 2014թ. դեկ տեմ բե րի 17-ին ըն դուն ված 

կամքով ազատորեն միավորվել̀  ստեղծելով արհեստակցական ու գործատուների 
միություններ: ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 21: 

75 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/23215/
76 Գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային 

իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ 
պայմանագրերի նորմատիվ դրույթների կատարման նկատմամբ պետական 
հսկողությունն ու վերահսկողությունն իրականացնում է աշխատանքի պետական 
տեսչությունը: ՀՀ Աշխատանքյին օրենսգիրք, հոդված 34:

77 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 34:



220

Հա
րկ

ա
դի

ր 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ը 

և 
ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ա

յի
ն 

թր
ա

ֆի
քի

նգ
ը 

Հա
յա

ստ
ա

նո
ւմ

ՀՕ-256-Ն օ րեն քով «Աշ խա տան քի  պե տա կան  տես չու թյան  մա սին» ՀՀ 
օ րենքն ու ժը կո րց րած է ճա նաչ վել: 

Վե րոն շյալ օ րեն քը (ՀՕ-256-Ն) նույն պես հա կա սում է «Ի րա վա կան ակ-
տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քին, քա նի որ հա մա ձայն վեր ջի նիս՝ «Օ րենք նե րը 
պե տք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը և չպե տք է հա կա-
սեն Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ո րո շում նե րի ն»։78 2004թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին ՀՀ Սա հ մա նդ րա կան դա-
տա րա նը ո րո շում է ըն դու նել̀  1947թ. հու լի սի 11-ին Ժնևում ստո րա գր ված` 
Ար դյու նա բե րու թյու նում և առևտ րում աշ խա տան քի տես չու թյան մա սին 
կոն վեն ցիայում ամ րա գր ված պար տա վո րու թյուն նե րի̀  Հայաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը 
ո րո շե լու վե րա բե րյալ գոր ծով (Ս ԴՈ-520), հա մա ձայն ո րի՝ «Կոն վեն ցիայով 
Պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր վում են ար դյու նա բե րա կան և առևտ
րի ձեռ նար կու թյուն նե րում ստեղ ծել աշ խա տան քի տես չու թյան հա մա կա րգ, 
ո րը կոչ ված է ապա հո վե լու աշ խա տան քի ըն թաց քում աշ խա տող նե րի աշ խա
տան քային պայ ման նե րին և պա շտ պա նու թյա նը վե րա բե րող իրա վա նոր մե
րի կի րա ռու մը»։79 ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ հստակ 
նշվում է աշ խա տան քի տես չու թյան հա մա կար գի ներդր ման մա սին, ո րը 
պե տք է իրա կա նաց նի ոչ միայն աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյան ըն թաց-
քում աշ խա տող նե րի առող ջու թյա նը կամ ան վտան գու թյա նը սպառ նա ցող 
թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տա կով գոր ծա ռույթ ներ, այլ նաև ապա-
հո վի աշ խա տող նե րի աշ խա տան քային պայ ման նե րին և պա շտ պա նու-
թյա նը, օ րի նա կ՝ աշ խա տան քային պայ մա նա գրին, աշ խա տան քային օր վա 
տևո ղու թյա նը, աշ խա տա վար ձին, երե խայի աշ խա տան քային իրա վունք-
նե րին վե րա բե րող իրա վա նոր մե րի կի րա ռու մը: Հայաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն աշ խա տան քի և 
սո ցիա լա կան հար ցե րի բնա գա վառ նե րում մշա կում և իրա կա նաց նում է 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի 
նա խա րա րու թյու նը, որն էլ իր հա մա կար գի մեջ մտնող պե տա կան մար մին-
նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա դաս մար մին է: Բա ցի 
այդ, հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի նկա տե ցին, որ այս ո լոր տում կա 
նաև հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի պա կաս:

Մաս նա կից նե րը նշե ցին, որ 2013թ.-ի հոկ տեմ բեր ամ սից (մինչև 2014թ. 
մայի սը) աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյու նը ստու գում ներ չի իրա-
կանց րե լ՝ պայ մա նա վոր ված վե րո հի շյալ կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն-
նե րով, իսկ հար կա դիր աշ խա տան քի հետ կապ ված որևէ ստու գում ներ ու 

78 Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 9:
79 ՍԴՈ520, կետ 2:
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նու սում նա սի րու թյուն ներ չեն իրա կա նաց վել ան գամ գոր ծու նեու թյան ժա-
մա նա կ՝ եզրույ թի իրա վա կան սահ ման ման բա ցա կայու թյան պատ ճա ռով: 
Փոր ձա գետ ներն ընդ գծե ցին, որ ան հրա ժե շտ է օ րեն քով սահ ման ված 
եզրույ թի և ցու ցիչ նե րի հի ման վրա հա մա պա տաս խան ստու գա թեր թեր 
մշա կե լ՝ տե սուչ նե րի կող մից ստու գում ներ իրա կա նաց նե լու նպա տա կով:  

Մեկ այլ հա րց, ո րը խո չըն դո տում է պատ շաճ ստու գում ներ ան ցկաց-
նե լուն, այն է, որ աշ խա տո ղի հա մար աշ խա տան քի ժա մա նակ պատ շաճ, 
ան վտանգ և առող ջու թյան հա մար ան վնաս պայ ման նե րի ստու գում ներ 
հնա րա վոր չէ իրա կա նաց նել, քա նի որ չկան նոր մա տիվ նե ր80 և այս խնդի-
րը բազ մի ցս է բարձ րաց վել համ պա տաս խան կա ռույց նե րի կող մի ց։81

Հայաս տա նը վա վե րաց րել է նաև ԱՄԿ-ի Նվա զա գույն աշ խա տա վար-
ձի մա սին թիվ 131 կոն վեն ցիան և Աշ խա տա վար ձի պա շտ պա նու թյան մա-
սին թիվ 95 կոն վեն ցիան: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը երաշ խա վո րում է յու-
րա քան չյուր աշ խա տո ղի ար դա րա ցի և օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գույ-
նից ոչ ցա ծր աշ խա տա վար ձի իրա վուն քը82: Տղա մարդ կանց և կա նանց 
միև նույն կամ հա մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց վճար վում է նույն չա փով 
աշ խա տա վարձ: Աշ խա տա վար ձը կախ ված է աշ խա տո ղի ո րա կա վո րու-
մից, աշ խա տան քի պայ ման նե րից, ո րա կից, քա նա կից, բար դու թյու նից:83 
Հայաս տա նում նվա զա գույն աշ խա տա վար ձը սահ ման վում է «Ն վա զա-
գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի մա սին»ՀՀ օ րեն քո վ։84 2015 թվա կա նի 
հուն վա րի 1-ից, նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձը սահ ման վել է 
55000 ՀՀ դրամ, իսկ ժա մային տա րի ֆային դրույ քա չա փը՝ 40-ժա մյա աշ-
խա տան քային շա բաթ վա դեպ քում՝ 330 ՀՀ դրամ, 36-ժա մյայի դեպ քում՝ 
367 ՀՀ դրամ, իսկ 24-ժա մյայի դեպ քում՝ 550 ՀՀ դրա մ։85 Հար ցազրույց-
նե րի մաս նա կից նե րը նշել են, որ ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյամբ աշ խա-
տա վար ձի ին դեք սա վոր ման սահ մա նու մը և նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
ձևա վոր ման մե խա նի զմ նե րը նա խա տես ված չեն: 

Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը խնդիր ներ են բարձ րաց րել ար-
հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի86 գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված: Փոր ձա-

80 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 243:
81 Այս մասին տես նաև հոդվածում և տեսանյութում՝ http://www.armnewstv.am/

news/14530, Արմնյուզ լրատվական հեռսուստալիք, թարմացվել է 23 օգոստոսի 
2013թ-ին:

82 ՀՀ սահմանադրություն, հոդված 32:
83 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 178.2: 
84 Ընդունվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, վերջին անգամ փոփոխվել 2014 

թվականի դեկտեմբերի 1-ին:
85 Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 1, 2:
86 Գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային 
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գետ նե րից մե կը նշեց , որ «2005թ. ու ժի մեջ մտած ՀՀ աշ խա տան քային 
օ րե նս գիր քը ո րոշ չա փով սահ մա նա փա կել է արհ միու թյուն նե րի նախ կին 
դերն ու նշա նա կու թյու նը աշ խա տողգոր ծա տու հա րա բե րու թյուն նե րում, 
ինչն էլ էա կա նո րեն ազ դել է արհ միու թյուն նե րի հե ղի նա կու թյան, հետևա
բար նաև ան դա մու թյան թվի վրա: Ներ կայումս, արհ միու թյուն նե րի «հսկո
ղա կան» ֆունկ ցիան կրում է ձևա կան բնույթ, քա նի որ չու նեն որևէ իրա վա
կան լծա կ՝ ազ դե լու գոր ծա տուի ո րո շում նե րի վրա, ան գամ խո րհր դակ ցա
կան ձայ նի իրա վուն քով: Գոր ծա տուն իր նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տո ղին 
աշ խա տան քից ազա տե լիս կամ աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան տույ ժի են
թար կե լիս  ազատ է իր ո րո շում նե րի մեջ և կաշ կա նդ ված չէ արհ միու թյան 
կար ծի քով, քա նի որ նման օ րե նսդ րա կան պա հա նջ գոյու թյուն չու նի»: Ի 
թիվս այլ խնդիր նե րի, նշվել է նաև ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քի 119-րդ 
հոդ վա ծի հետ կապ ված խնդիր, մաս նա վո րա պես այն, որ տվյալ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սը հա կա սում է ԱՄԿ թիվ 135-րդ կոն վեն ցիայի ն87 և զր կում 
է աշ խա տո ղի ներ կայա ցուց չին ար դյու նա վետ պա շտ պա նու թյան մե խա-
նիզ մից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նից, ինչ պես նաև հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի ձևա կեր պու մը88 խախ տում է դա տա կան հա մա կար գի ան կա խու թյան 
ՄԱԿ-ի հիմ նա րար սկզ բունք նե րին և Դա տա վոր նե րի վար քագ ծի բան գա-
լո րյան սկզ բունք նե րին: 

Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րը բարձ րաց րե ցին հան րա պե տա-
կան մա կար դա կում սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան իրա վա հա վա սա-
րու թյան սկզ բունք նե րի,  աշ խա տան քային և սո ցիա լա կան իրա վունք նե րի 

իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ 
պայմանագրերի կատարման նկատմամբ ոչ պետական վերահսկողությունն 
իրականացնում են աշխատողների ներկայացուցիչները, իսկ աշխատողների 
կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր 
պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ պայմանագրերի 
կատարման նկատմամբ ոչ պետական վերահսկողությունը̀  գործատուները 
(գործատուների ներկայացուցիչները): ՀՀ Աշխատանքայի նօրենսգիրք, հոդված 
35:

87 Ձեռնարկությունում աշխատավորների ներկայացուցիչներն օգտվում են 
արդյունավետ պաշտպանությունից ընդդեմ իրենց վնաս պատճառող ցանկացած 
գործողության, ներառյալ՝ աշխատանքից հեռացումը՝ որպես աշխատավորների 
ներկայացուցիչ կամ միության անդամ կամ միության գործունեությանը մասնակից, 
իրենց ունեցած կարգավիճակի կամ գործունեության հիմքով, եթե նրանք գործում 
են գոյություն ունեցող օրենսդրությանը կամ կոլեկտիվ պայմանագրերին կամ այլ 
համատեղ համաձայնեցված պայմաններին համապատասխան։

88 «Աշխատողին ազատելու համաձայնություն չտալու մասին որոշումը գործատուն 
կարող է բողոքարկել դատական կարգով: Դատարանը կարող է անվավեր ճանաչել 
այդ որոշումը, եթե դրանով ոտնահարվում են գործատուի շահերը»:
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նպա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված իրա վա կան նոր մա տիվ ակ տեր ըն դու նե լու, 
այդ ակ տե րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու վե րա բե-
րյալ ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը և ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րին 
առա ջար կու թյուն ներ ներ կայաց նե լու հետ կապ ված խնդիր ներ, ինչ պես 
նաև աշ խա տող նե րի մոտ իրա վա գի տակ ցու թյան ցա ծր մա կար դա կի, 
արհ միու թյուն նե րի ան դա մա կց ման ցա ծր ցու ցա նի շի, երկ րի սո ցիալ-
տնտե սա կան ծա նր իրա վի ճա կը, գոր ծա զր կու թյան բարձր մա կար դա կը, 
գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գրե րի կնք ման և ար տա ժա մյա աշ-
խա տան քի ու աշ խա տա վար ձի, ստ վե րային տն տե սու թյան հետ կապ ված 
խնդիր ներ: Հար ցա զրույց նե րի ժա մա նակ նշվեց նաև, որ ան հրա ժե շտ է 
կա նո նա կար գել զբաղ վա ծու թյան գոր ծա կա լու թյուն նե րի աշ խա տան քը, 
քա նի որ վեր ջին նե րիս նկատ մամբ վե րա հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե լը 
բարդ է, նրանք գրանց վում են որ պես ՍՊԸ-ներ: 

5. Ե րե խայի թրա ֆի քին գից և շա հա գոր ծու մից  
զե րծ մնա լու իրա վուն քը և աշ խա տան քային 

իրա վուն քի առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

1992թ. Հայաս տա նը միա ցել է ՄԱԿ-ի Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա-
սին կոն վեն ցիային, իսկ 2005թ. ստո րա գրել է  ՄԱԿ-ի Ե րե խայի իրա-
վունք նե րի  մա սին կոն վեն ցիայի Կա մըն տիր ար ձա նա գրու թյու նը̀  Ման-
կա վա ճա ռու թյան, երե խա նե րի մա րմ նա վա ճա ռու թյան և ման կա կան 
պոռ նո գրա ֆիայի մա սին ար ձա նա գրու թյու նը: Ե րե խայի իրա վունք նե րի 
մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիայի ման կա վա ճա ռու թյան, երե խա նե րի մա-
րմ նա վա ճա ռու թյան և ման կա կան պոռ նո գրա ֆիայի մա սին կա մըն տիր 
ար ձա նա գրու թյան 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, երե խա նե րի մա րմ նա վա-
ճա ռու թյուն նշա նա կում է` երե խայի օգ տա գոր ծու մը սե ռա կան բնույ թի 
գոր ծու նեու թյան մե ջ՝ վար ձատ րու թյան կամ ցան կա ցած այլ տե սա կի 
հա տուց ման դի մաց: Ե րե խայի սե ռա կան շա հա գո րծ ման հա մար մի-
ջոց նե րի89 կի րա ռու մը պար տա դիր չէ: Կա մըն տիր ար ձա նա գրու թյամբ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը պար տա վոր վում է, մաս նա վո րա պես. 
(1) քրեա կա նաց նել ման կա վա ճա ռու թյու նը, մա րմ նա վա ճա ռու թյան նպա-
տա կով երե խա առա ջար կե լը, ստա նա լը, փո խան ցե լը կամ տրա մադ րե-
լը, ման կա կան պոռ նո գրա ֆիայի նյու թեր ար տադ րե լը, բաշ խե լը, տա րա-
ծե լը, ներ մու ծե լը, ար տա հա նե լը, առա ջար կե լը, վա ճա ռե լը կամ պա հե լը, 
89 Տե՛ս Գործառնական սահմանումներ: 
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(2) երե խայի որ դե գր ման հետ կապ ված ձեռ նար կել բո լոր իրա վա կան 
և վար չա կան մի ջոց նե րը, (3) ան ձին քա ղա քա ցիու թյան հիմ քով չհա նձ-
նե լու պա րա գայում ձեռ նար կել պատ շաճ մի ջոց ներ քրեա կան հե տա պն-
դում հա րու ցե լու նպա տա կով գոր ծը ՀՀ իրա վա սու մար մին նե րին փո-
խան ցե լու հա մար, (4) նշված արա րք նե րի, դրանց կա տար ման փոր ձի և 
հան ցակ ցու թյան հա մար սահ մա նել հա մար ժեք պատ ժա մի ջոց ներ, (5) 
ձեռ նար կել մի ջոց ներ նշված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման նպա-
տա կով օգ տա գո րծ ված գույ քի, այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար-
ման ար դյուն քում ստաց ված եկա մուտ նե րի առ գրավ ման և բռ նա գրավ-
ման հա մար, (6) ձեռ նար կել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել մա նն 
ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներ, (7) ձեռ նար կել այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք ան-
հրա ժե շտ են նշված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի զոհ դար ձած երե խա նե րին 
օգ նու թյուն տրա մադ րե լու հա մար:90 

Ինչ պես ար դեն նշվել է, ՀՀ քրեա կան օ րե նս գիքն ավե լի խի ստ պա-
տիժ է նա խա տե սում երե խայի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գոր ծու ման հա-
մար: «Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի  9-րդ հոդ վա ծն ամ-
րա գրում է երե խայի՝ բռ նու թյու նից զե րծ մնա լու իրա վուն քը, այդ թվում` 
ծնող նե րի կամ այլ օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի կող մից: Ե րե խայի 
իրա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ոտ նա հար ման դեպ քում խախ տո-
ղը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում Հ Հ օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված 
կար գով: Պե տու թյու նը և նրա հա մա պա տաս խան մար մին ներն իրա-
կա նաց նում են երե խայի պա շտ պա նու թյու նը ցան կա ցած բռ նու թյու-
նից, շա հա գոր ծու մից, հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան մեջ ներ գրա վե լուց, 
այդ թվում` թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մից, դրանց ար տադ րու թյան 
կամ առևտ րի մեջ ներ գրա վու մից, մու րաց կա նու թյու նից, անա ռա կու-
թյու նից, մո լի խա ղե րից և նրա իրա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի այլ 
ոտ նա հա րու մից: 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րե նսգր քում նույն պես ամ րա գր վում է երե խայի՝ իր 
ծնող նե րի (օ րի նա կան ներ կայա ցու ցիչ նե րի) չա րա շա հում նե րից պա շտ-
պան վե լու իրա վուն քը91: Սա կայն, հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի կող-
մից նշվեց այն հան գա ման քը, որ Հայաս տա նում երե խա նե րը են թարկ-
վում են շա հա գո րծ ման (հիմ նա կա նում՝ մու րաց կա նու թյան և սե ռա կան 

90 ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումը 2000թ. մայիսի 25-ին Նյու Յորքում 
ընդունված` Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի̀  Մանկավաճառության, 
երեխաների մարմնավաճառության և մանկական պոռնոգրաֆիայի մասին 
կամընտիր արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների̀  ՀՀ Սահ-
մա նա դրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով:

91 ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք, հոդված 43(2)։
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նշա հա գո րծ ման) մե ծա մա սամբ իրենց (սո ցիա լա պես անա պա հով) ըն տա-
նիք նե րի ան դամ նե րի կող մից: Հարկ է նշել, որ 2014թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին 
թիվ 51 ար ձա նա գրային ո րոշ մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ըն դու նել է Ե րե-
խայի հան դեպ բռ նու թյան երևույ թի դեմ պայ քա րի հայե ցա կա րգ, ո րով 
սահ մա նում է երե խայի հան դեպ բռ նու թյան կան խար գել մա նը, վե րաց մա-
նը և վե րա կանգն մա նն ուղղ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա-
կան ուղ ղու թյուն նե րը և սկզ բունք նե րը: 

Հա մա ձայն հայե ցա կար գում ներ կայաց ված տե ղե կատ վու թյան, սո-
ցիա լա պես անա պա հով ըն տա նիք նե րում առա վել հա ճախ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում, տա րած ված է երե խա նե րի աշ խա տան քային շա հա-
գոր ծու մը, ո րը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նի նրանց ֆի զի կա կան, 
մտա վոր և հո գե կան զար գաց ման վրա: Հա ճախ ան տես վում են երե-
խա նե րի ֆի զի կա կան և հոգևոր կա րիք նե րը, ո րոնք կա րող են դառ նալ 
բռ նու թյա նը նպաս տող հան գա մանք ներ:92 Հայե ցա կար գը վեր է հա-
նում նաև երե խայի թրա ֆի քին գի և աշ խա տան քային շա հա գո րծ ման 
հետ կապ ված խնդիր ներ. «Վեր ջին տա րի նե րի դի տար կում նե րը ցույց 
տվե ցին, որ առ կա սո ցիալ-տն տե սա կան պայ ման նե րում աճել է ան չա-
փա հաս նե րի խո ցե լիու թյու նը տար բեր վտանգ նե րի, հատ կա պես շա հա-
գո րծ ման (թ րա ֆի քին գի) են թարկ վե լու վտան գի նկատ մամբ: Իսկ 2009 
թվա կա նից պար բե րա բար հա վա քա գր վող տե ղե կատ վու թյու նը շա հա-
գո րծ ման են թարկ ված ան ձանց մա սին փաս տեց, որ ան չա փա հաս նե րը 
ոչ միայն խո ցե լի են, այլև հա ճախ դառ նում են շա հա գո րծ ման զոհ̀  ինչ-
պես երկ րի ներ սում, այն պես էլ երկ րից դուրս: 2009-2013 թվա կան նե րին 
թրա ֆի քին գի է են թարկ վել 14 –ից մինչև 18 տա րե կան 16 ան չա փա հաս, 
այդ թվում 5-ը̀  տղա: Հատ կան շա կան է, որ 16 ան չա փա հաս նե րից միայն 
եր կուսն են հա ճա խել միջ նա կա րգ դպ րոց, իսկ մյուս նե րը̀  հա տուկ դպ-
րո ցի սա ներ է ին կամ ու նե ին թե րի միջ նա կա րգ կր թու թյուն, բո լո րը̀  
աղ քատ ըն տա նիք նե րից: Տղա նե րը ներ գրավ վել են մու րաց կա նու թյան 
մեջ, ընդ ո րում տղա նե րից մե կը նաև ման կա պղ ծու թյան զոհ է դար ձել: 
Աղ ջիկ նե րը հիմ նա կա նում են թարկ վել է ին սե ռա կան շա հա գո րծ ման: 
Միև նույն ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով հան ցա տե սա կի թաքնված լի նե լը, 
հարկ է նշել, որ վե րո հի շյալ թի վը վե րջ նա կան չէ: Բա ցի այդ, եթե ան ցած 
տա րի նե րի ըն թաց քում ու շադ րու թյան կե նտ րո նում է ին հիմ նա կա նում 
սե ռա կան շա հա գո րծ ման դեպ քե րը, ապա վեր ջին եր կու տա րի նե րին 
հա ճախ խոս վում է հան րա պե տու թյու նում երե խայի աշ խա տան քային 

92 Տե՛ս https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/12/51-2_1ardz.pdf
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շա հա գո րծ ման դեպ քե րի, երե խային աշ խա տան քի վատ թա րա գույն 
ձևե րի մա սին»։93

5.1 Ե րե խայի աշ խա տան քային իրա վուն քի  
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

Ինչ պես ար դեն նշվել է, «Ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի 
ար գել ման և վե րաց նե լու ան հա պաղ մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» թիվ 182 կոն-
վեն ցիա ն94 պա հան ջում է ան հա պաղ և ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կել 
երե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րը վե րաց նե լու և նրանց հար-
կա դիր աշ խա տանք նե րում չներ գրա վե լու հա մար: Իսկ ԱՄԿ-ի «Ն վա զա-
գույն տա րի քի մա սին» թիվ 138 կոն վեն ցիա ն95 սահ մա նել է աշ խա տան քի 
ըն դուն վե լու նվա զա գույն տա րիք, և այդ տա րի քից ցա ծր ոչ մի դե ռա հա սի 
թույլ չտալ աշ խա տան քի ըն դուն վել որևէ մաս նա գի տու թյամբ: Հա մա ձայն 
վեր ջի նիս, մաս նա կից պե տու թյուն նե րի կող մից սահ ման վող̀ աշ խա տան քի 
ըն դուն ման ն վա զա գույն  տա րի քը չի կա րող ցա ծր լի նել դպ րո ցա կան պար-
տա դիր ու սումն ավար տե լու տա րի քից և բո լոր դեպ քե րում չպե տք է ցա ծր լի-
նի 15-ից: Իր բնույ թով կամ իրա գո րծ ման հան գա մանք նե րի բե րու մով դե ռա-
հա սի առող ջու թյա նը, ան վտան գու թյա նը կամ բա րոյա կա նու թյա նը հնա րա-
վոր վնաս հա սց նող աշ խա տան քի ըն դու նե լու տա րի քը չպե տք է ցա ծր լի նի 
18-ից: Մաս նա կից պե տու թյուն նե րի ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյու նը կա րող 
է թույ լատ րել 13-ից 15 տա րե կան նե րի աշ խա տան քը միայն նրանց առող ջու-
թյան կամ զար գաց ման հա մար վտանգ չներ կայաց նող և դպ րոց հա ճա խե-
լուն չխան գա րող թե թև աշ խա տանք նե րի դեպ քում:96

ՀՀ-ում հիմ նա կան ընդ հա նուր կր թու թյու նը պար տա դիր է, բա ցա ռու-
թյամբ o րեն քով նա խա տեu ված դեպ քե րի։97 Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա-
սին ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու րա քան չյուր երե խա ու-
նի կր թու թյուն u տա նա լու և ուuում նա կան հաu տա տու թյուն ընտ րե լու իրա-
վունք: Կր թու թյան մա սին ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ «Պե տու թյունն ստեղ ծում 

93 Նույն տեղում, կետ 13:
94 ՀՀ-ում ուժի մեջ է մտել 2006թ.-ի հունվարի 2-ից:
95 Վավերացվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից 03.10.2005, ուժի մեջ է 

մտել 27.01.2006:
96 «Նվազագույն տարիքի մասին» թիվ 138 կոնվենցիա, հոդված 2,3,6,7: Տե՛ս նաև 

ՍԴՈ 1973 թ. հունիսի 6-ին Ժնևում ստորագրված` Նվազագույն տարիքի մասին 
կոն վեն ցիայում (կից հայտարարությամբ) ամրագրված պար տա վո րու թյուն ների̀  
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը հա մա պա տաս խա նու թյան 
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով:

97 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 39:
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նէ հա տուկ հաս տա տու թյուն ներ (այդ թվում` եր կա րօ րյա և գի շե րօ թիկ)̀  կր-
թու թյան առա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի կր-
թու թյու նը կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: Կր թու թյան ա ռա նձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի կր թու թյու նը ծնող նե րի ընտ-
րու թյամբ կա րող է իրա կա նաց վել ինչ պես ընդ հա նուր հան րա կր թա կան, 
այն պես էլ հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում` հա տուկ ծրա գրե րով: Վար քի 
շե ղում ու նե ցող ան չա փա հաս նե րի ու սու ցու մը և վե րա դաս տիա րա կումն 
իրա կա նաց նում են հան րա կր թա կան դպ րոց նե րը̀  հաշ վի առ նե լով սո վո-
րող նե րի հո գե բա նա կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը»։98 O րենքն ար գե լում 
է սո վո րող նե րին ներ գրա վել աշ խա տան քի̀  առանց վեր ջին նե րիս և (կամ) 
նրանց ծնող նե րի (որ դե գրող նե րի կամ հո գա բար ձուի) հա մա ձայ նու թյա-
ն։99  Միջ նա կա րգ կր թու թյունն իրա կա նաց վում է եռաս տի ճան միջ նա կա րգ 
հան րա կր թա կան դպ րո ցում` 12 տա րի ընդ հա նուր տևո ղու թյամբ̀ հետևյալ 
հա ջոր դա կան աս տի ճան նե րով. 1) տար րա կան դպ րոց (1-4-րդ դա սա րան-
ներ), 2) մի ջին դպ րոց (5-9-րդ դա սա րան ներ), 3) ավագ դպ րոց (10-12-րդ 
դա սա րան ներ): Միջ նա կա րգ հան րա կր թա կան դպ րո ցի առա ջին եր կու 
աս տի ճան նե րը կազ մում են հիմ նա կան դպ րո ցը: Հիմ նա կան ընդ հա նուր 
կր թու թյու նը պար տա դիր է։100 Ընդ հա նուր կր թու թյու նը սկս վում է վեց տա-
րե կա նից, ո րը լրա նում է մինչև տվյալ ու սում նա կան տար վա դեկ տեմ բե-
րի վեր ջը101: Հիմ նա կան ընդ հա նուր կր թու թյան  պար տա դիր լի նե լու պա-
հան ջը պահ պան վում է մինչև սո վո րո ղի 16 տա րին լրա նա լը, եթե այն չի 
բա վա րար վել ավե լի վաղ: Տա սն վեց տա րին լրա նա լուց հե տո սո վո րո ղը 
ծնող նե րի (որ դե գրող նե րի կամ հո գա բար ձուի) հա մա ձայ նու թյամբ կա րող է 
թող նել դպ րո ցը։102  Պար տա դիր միջ նա կա րգ կամ նախ նա կան (ար հես տա-
գոր ծա կան) մաս նա գի տա կան կամ մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյան 
 պա հան ջը չի տա րած վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու-
թյան ո րոշ մամբ սահ ման ված կր թու թյան առա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րի 
կա րիք ու նե ցող երե խա նե րի ո րո շա կի խմբե րի վրա։103

ՀՀ Սա հ մա նադ րու թյունն ար գե լում է մինչև 16 տա րե կան երե-
խա նե րին մշ տա կան աշ խա տան քի ըն դու նե լը։104 Աշ խա տան քային 

98 Կրթության մասին ՀՀ օրենքն (ընդունվել է 1999 թ. ապրիլի 14-ին, վերջին անգամ 
փոփոխվել է 2015 թվականի հունիսի 22-ին), հոդված 19:

99 Նույն տեղում, հոդված 49:
100 Նույն տեղում, հոդված 18.2: 
101 Նույն տեղում, հոդված 15.3:
102 Նույն տեղում, հոդված 18.7: 7-րդ մասի առաջին պարբերությունը 08.04.15 ՀՕ-

20-Ն օրենքի խմբագրությամբ ուժի մեջ կմտնի 01.06.2017 թ.: 
103 Նույն տեղում, հոդված 18.7:
104 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 32։
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իրա վու նա կու թյու նը և իր գոր ծո ղու թյուն նե րով աշ խա տան քային իրա-
վունք ներ ձե ռք բե րե լու և իրա կա նաց նե լու, իր հա մար աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն ներ ստեղ ծե լու ու դրանք կա տա րե լու քա ղա քա ցու ու-
նա կու թյու նը (աշ խա տան քային գոր ծու նա կու թյուն) լրիվ ծա վա լով ծա գում 
է 16 տա րե կան դառ նա լու պա հից, բա ցա ռու թյամբ օ րե նսդ րու թյամբ նա-
խա տես ված դեպ քե րի։105 Ե րե խայի ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի ըն դուն-
ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վում են ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նս-
գրով, Ե րե խայի իրա վունք նե րի մա սին ՀՀ օ րեն քով և այլ իրա վա կան ակ-
տե րով: Յու րա քան չյուր երե խա ու նի իր տա րի քային հնա րա վո րու թյուն-
նե րին, զար գաց ման առա նձ նա հատ կու թյուն նե րին և ու նա կու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյուն ստա նա լու, օ րեն քով չար գել ված 
աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու իրա վունք:106

Մինչև 14 տա րե կան երե խայի աշ խա տան քի կի րա ռումն ար գել վում 
է՝ ան կախ աշ խա տան քի բնույ թից և այլ հան գա մանք նե րից: Տա րի քային 
այդ սահ մա նը կան խո րո շում է ան ձի զար գաց ման ինչ պես ֆի զի կա կան, 
այն պես էլ մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի ո րո շա կի մա կար դա կը, ո րի շնոր-
հիվ նա իվի ճա կի է հաս կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը և 
ղե կա վա րել դրանք:107 Ե րե խա նե րին հար կա դիր աշ խա տան քի ներ գրա վե-
լու իրա վունք չու նեն նաև նրանց ծնող նե րը, որ դե գրող նե րը, խնա մա կալ-
ներն ու հո գա բար ձու նե րը:108 Ծնո ղա կան իրա վունք նե րը չեն կա րող իրա-
կա նաց վել ե րե խա նե րի շա հե րին հա կա ռա կ։ Ծնո ղա կան իրա վունք ներն 
իրա կա նաց նե լիս ծնող ներն իրա վունք չու նեն վնաս պատ ճա ռե լու երե խա-
նե րի ֆի զի կա կան և հո գե կան առող ջու թյա նը, նրանց բա րոյա կան զար-
գաց մա նը։ Ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան եղա նակ նե րը պե տք է բա-
ցա ռեն նրանց նկատ մամբ քա մահ րա կան, դա ժան, կո պիտ, մարդ կային 
ար ժա նա պատ վու թյու նը նսե մաց նող վե րա բեր մուն քը, վի րա վո րան քը 
կամ շա հա գոր ծու մը։ Ծնո ղա կան իրա վունք ներն ի վնաս ե րե խա նե րի 
իրա վունք նե րի և շա հե րի իրա կա նաց նող ծնող նե րը պա տաս խա նատ վու-
թյուն են կրում օ րեն քով սահ ման ված կար գո վ։109

ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նս գիր քը որ պես աշ խա տան քային տա րիք 
սահ մա նում է ան ձի 16 տա րին լրա նա լը: Ծնող նե րից մե կի կամ որ դե գրո ղի 

105 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 15.2 
106 Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 19 
107 ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ /ընդհանուր խմբագրությամբ̀  Գ. 

Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի.- Եր., 2010,, հոդված 32, էջ 399:
108 Նույն տեղում, հոդված 32, էջ 400:
109 ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրք, հոդված 53.1, ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 

9-ին, վերջին անգամ փոփոխվել է  2013 թվականի ապրիլի 30-ին:
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նկամ հո գա բար ձուի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա-
նա գրով կա րող են աշ խա տել 14 մինչև 16 տա րե կան ան ձինք:110 Ե րե խան 
ու նի աշ խա տան քի ար տո նյալ պայ ման նե րի իրա վունք: Ե րե խայի աշ խա-
տան քի ըն դուն ման առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, ար տո նու թյուն նե րը և 
պայ ման նե րը սահ ման վում են ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քո վ111:

14 մինչև 16 տա րե կան ան ձինք կա րող են ընդ գրկ վել միայն նրանց 
առող ջու թյա նը, ան վտան գու թյա նը, կր թու թյա նը և բա րոյա կա նու թյա-
նը չվ նա սող ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք նե րում` Աշ խա տան քային 
օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով: Տա սն չոր սից 16 տա րե կան ան ձանց 
հետ կնք վում է ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գի ր112: Աշ-
խա տան քային պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար գոր ծա տուն պար տա վոր 
է պա հան ջել ծնող նե րից մե կի, որ դե գրո ղի կամ հո գա բար ձուի գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյու նը, եթե աշ խա տան քի է ըն դուն վում 14-ից 16 տա րե կան 
ան չա փա հաս քա ղա քա ցի ն,113 եթե դա չի խան գա րում նրանց ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցին:114 Տաս նութ տա րին չլ րա ցած ան ձի հա մար փոր ձա շր ջան 
չի կա րող նա խա տես վել:115 Աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծար վում 
է, եթե աշ խա տո ղը մինչև 16 տա րե կան է, և ծնող նե րից մե կը, որ դե գրո ղը 
կամ հո գա բար ձուն, նրա առող ջու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյուն իրա-
կա նաց նող բժիշ կը կամ աշ խա տան քի պե տա կան տե սու չը պա հան ջում 
են աշ խա տան քային պայ մա նա գրի լու ծա րում։116 Տա սն չոր սից 18 տա րե-
կան ան ձինք չեն կա րող աշ խա տան քի ընդ գրկ վել հանգստյան, ոչ աշ խա-
տան քային̀  տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րին, բա ցա ռու թյամբ մար զա կան 
և մշա կու թային մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու դեպ քե րի: Sա նը կամ 
կազ մա կեր պու թյու նում հեր թա պա հու թյան ներ գրա վել չի թույ լա տր վում 
մինչև 18 տա րե կան աշ խա տող նե րի ն։117 Աշ խա տա ժա մա նա կի կր ճատ 
տևո ղու թյուն է սահ ման վում` 14-ից 16 տա րե կան աշ խա տող նե րի հա մար̀  
շա բա թա կան 24 ժամ և 16-ից 18 տա րե կան նե րի հա մար̀  շա բա թա կան 
36 ժամ:118 Ամե նօ րյա անը նդ մեջ հանգստի տևո ղու թյու նը 14-ից 16 տա-
րե կան աշ խա տող նե րի հա մար չի կա րող պա կաս լի նել 14 ժա մից, իսկ 
16-ից 18 տա րե կան աշ խա տող նե րի հա մար̀  ոչ պա կաս 12 ժա մից, և պե տք 

110 Աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 17(2-4):
111 Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 19:
112 Աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 17(2-4):
113 Նույն տեղում, հոդված 89.1(5):
114 Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 19:
115 Նույն տեղում, հոդված 91 (3):
116 Նույն տեղում, հոդված 109.1(8):
117 Նույն տեղում, հոդված 149.4:
118 Նույն տեղում, հոդված 140.1:
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է նե րա ռի ժա մը 22:00-ից մինչև 06:00-ն։119 Մինչև 18 տա րե կան աշ խա-
տող նե րին, ո րոնց աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը գե րա զան ցում է 
4 ժա մը, աշ խա տա ժա մա նա կի ըն թաց քում պե տք է տր վի հանգստի հա-
մար լրա ցու ցիչ ընդմի ջում` նվա զա գույ նը 30 րո պե։120 Մինչև 18 տա րե կան 
աշ խա տող նե րին շա բաթ վա ըն թաց քում տր վում է ոչ պա կաս, քան եր կու 
հանգստյան օր։121 Գի շե րային աշ խա տան քի ներ գրա վել չի թույ լա տր վում 
մինչև 18 տա րե կան ան ձանց, ինչ պես նաև այն աշ խա տող նե րին, ո րոնց 
գի շե րային աշ խա տանքն ար գել ված է բժշկա կան եզրա կա ցու թյամբ։122 
Մինչև 18 տա րե կան աշ խա տո ղին ար գել վում է միայ նակ ու ղար կել գոր-
ծուղ ման:123 Անը նդ մեջ աշ խա տան քի վեց ամի սը լրա նա լուց հե տո ամե նա-
մյա ար ձա կուր դի ժա մա նա կի ընտ րու թյան իրա վունք ու նեն մինչև տաս-
նութ տա րե կան աշ խա տող նե րը։124 Լիա կա տար նյու թա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան մա սին պայ մա նա գիր չի կա րող կնք վել մինչև 18 տա րե կան 
աշ խա տող նե րի հետ։125 Մինչև 18 տա րե կան աշ խա տող նե րը պար տա վոր 
են ան ցնել բժշկա կան զն նու թյուն աշ խա տան քի ըն դուն ման ժա մա նակ, 
իսկ մինչև 18 տա րե կան դառ նա լը̀  սահ ման ված պար բե րա կա նու թյամբ: 
Մինչև 18 տա րե կան աշ խա տող նե րի պար բե րա կան բժշկա կան զն նու թյու-
նը կա տար վում է գոր ծա տուի հաշ վի ն։126 Մինչև 18 տա րե կան ան ձանց 
ար գել վում է ընդ գր լել աշ խա տան քի ՀՀ օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված 
ծա նր, վնա սա կար, առա նձ նա պես ծա նր, առա նձ նա պես վնա սա կար աշ-
խա տանք նե րում, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված այլ դեպ քե րում։127 
Ար գել վում է ե րե խային ներ գրա վել ալ կո հո լային խմի չք նե րի, թմ րա մի-
ջոց նե րի և հո գե մետ նյու թե րի, ծխա խո տի, է րո տի կա և սար սափ բո վան-
դա կող գրա կա նու թյան և տե սաե րիզ նե րի ար տադ րու թյան, օգ տա գո րծ-
ման կամ իրաց ման մեջ, ինչ պես նաև այն պի սի աշ խա տանք նե րում, ո րոնք 

119 Նույն տեղում, հոդված 154.2:
120 Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը, 153.2:
121 Նույն տեղում, հոդված 155.7:
122 Նույն տեղում, հեդված 148.3:
123 Նույն տեղում, հոդված 209.3:
124 Նույն տեղում, հոդված 164.4:
125 Նույն տեղում, հոդված 240.2: 
126 Նույն տեղում, հոդված 249.1:
127 Նույն տեղում, հոդված 257, Տես՛ ՀՀ Կառավարության որոշում 29 դեկտեմբերի 

2005 թվականի N 2308-Ն Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան 
երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների 
ցանկը հաստատելու մասին:
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նկա րող են վնա սել նրա առող ջու թյա նը, ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գաց-
մա նը, խո չըն դո տել կր թու թյուն ստա նա լուն։128

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րե նսգր քի 158-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն̀  18 տա րին չլրա ցած ան ձանց ծխա խո տի, ալ կո հո-
լային խմի չք նե րի, թմ րա մի ջոց նե րի եւ հո գե մետ նյու թե րի, սար սափ կամ 
պոռ նո գրա ֆիա բո վան դա կող գրա կա նու թյան և տե սաե րիզ նե րի վա ճառ-
քի մեջ ներ գրա վե լը̀  առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում առևտ րի իրա-
կա նաց ման վայ րի կազ մա կե րպ չի նկատ մամբ̀  սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կի չա փով:   

Պե տու թյու նը և նրա հա մա պա տաս խան մար մին նե րը հաշ ման դամ, 
մտա վոր կամ ֆի զի կա կան արատ ու նե ցող երե խային երաշ խա վո րում են 
իր հնա րա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նող աշ խա տան քի տե ղա-
վոր վե լու հնա րա վո րու թյուն:129

ՀՀ Կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նում է առանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա-
ցած երե խա նե րի խնամ քի և դաս տիա րա կու թյան հա մար ան հրա ժե շտ 
պե տա կան սո ցիա լա կան նվա զա գույն չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք ընդ գր կում 
են 16 տա րին լրա ցած առանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի 
հա մար մաս նա գի տա կան կո ղմ նո րո շում, գոր ծու նեու թյան բնա գա վա ռի 
ընտ րու թյուն, ՀՀ օ րե նսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով աշ խա տան քի 
տե ղա վո րում, աշ խա տան քի պա շտ պա նու թյուն:130 

Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռայու թյունն իրեն դի մած 16 տա րին 
լրա ցած, առանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած երե խա նե րի հա մար իրա-
կա նաց նում է մաս նա գի տա կան կո ղմ նո րոշ ման աշ խա տանք ներ և, հաշ-
վի առ նե լով նրանց աշ խա տան քային ու նա կու թյուն ներն ու առող ջա կան 
վի ճա կը, աջակ ցում է նրանց աշ խա տան քի տե ղա վոր մա նը: Բնակ չու թյան 
սո ցիա լա կան պա շտ պա նու թյան հաս տա տու թյուն նե րում, ան կախ կազ-
մա կեր պա կան-ի րա վա կան ձևից, առանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցա ծ 
ե րե խա նե րի հա մար կա րող են ստե ղծ վել մաս նա գի տաց ված աշ խա տա-
տե ղեր: Կազ մա կեր պու թյան լու ծար ման դեպ քում գոր ծա տու նե րը պար-
տա վոր են կազ մա կեր պել առանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա-
նե րի մաս նա գի տա կան ու սու ցու մը և այլ գոր ծա տու նե րի մոտ նրանց աշ-
խա տան քի տե ղա վո րու մը։131

128 Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 19:
129 Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը, 26: 
130 Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության 

մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 6, (օրենքն ընդունվել է 2002 թվականի սեպտեմբերի 
24-ին, վերջին անգամ փոփոխվել 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ին):

131 Նույն տեղում, հոդված 10:
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Հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի կար ծի քով, մտա հո գու թյան տե-
ղիք է տա լիս երե խա նե րի աշ խա տան քի վե րա հսկո ղու թյան մե խա նի զմ նե-
րի, ու սում նա սի րու թյուն նե րի և վի ճա կա գրու թյան բա ցա կայու թյու նը: Ըստ 
ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի՝ աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյու նը 
ստու գում ներ և ու սում նա սի րու թյուն ներ չի իրա կա նաց րել այս ո լոր տում, 
թեև հար ցա զրույց նե րի ան ցկաց ման պա հին գոր ծող օ րե նսդ րու թյամբ132 
նրանց վրա դր ված էր այդ գոր ծա ռույ թը: Ո լոր տի մաս նա գետ նե րը նշե-
ցին, որ թեև 0-14 տա րե կան երե խա նե րի աշ խա տանքն ար գել ված է, այ-
նուա մե նայ նիվ, օ րե նսդ րա կան կար գա վոր ման կա րիք կա երե խա նե րի 
գոր ծու նեու թյան ո րո շա կի ո լո րտ նե րում, ինչ պի սիք են՝ կի նոյի, սպոր տի, 
երա ժշտու թյան և գո վազ դի ո լո րտ նե րը: Նշ վեց նաև, որ Հայաս տա նում 
երե խա նե րը են թարկ վում են շա հա գո րծ ման (հիմ նա կա նում՝ մու րաց կա-
նու թյան և սե ռա կան շա հա գո րծ ման) նաև իրենց սո ցիա լա պես անա պա-
հով են և բա վա կա նին խո ցե լի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի կող մից: Մաս-
նա կից նե րը նշե ցին, որ ամե նա խո ցե լի խմբին են պատ կա նում առանց 
ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցա ծը երե խա նե րը, և  որ Հայաս տա նում կա րե լի 
է հան դի պել մինչև 14 տա րե կան երե խա նե րի, ով քեր աշ խա տանք ներ են 
կա տա րում գյու ղա տն տե սա կան ո լո րտ նե րում՝ իրենց տնային տն տե սու-
թյու նում իրենց ծնող նե րին օգ նե լու նպա տա կով, սա կայն դա չի դիտ վում 
որ պես հար կա դիր աշ խա տանք: Նշե ցին նաև, որ աշ խա տան քի ըն դուն վե-
լիս երե խա նե րին հիմ նա կա նում չեն ձևա կեր պում: 

5.2 Ե րե խայի իրա վունք նե րի  
պա շտ պա նու թյան հա մա կա րգ

ՀՀ-ում գոր ծում է երե խայի իրա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան եռաս-
տի ճան հա մա կա րգ, ո րի առա ջին օ ղա կը վար չա կան շր ջան նե րին կից 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին ներն են, երկ րոր դը̀ մա-
րզ պե տա րան նե րի կա նանց, երե խա նե րի և ըն տա նի քի պա շտ պա նու թյան 
բա ժին ներն ու Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի երե խա նե րի պա շտ պա նու-
թյան բա ժի նը, եր րորդ̀ ամե նա վե րին օ ղա կը̀ Ե րե խա նե րի պա շտ պա նու-
թյան ազ գային հա նձ նա ժո ղով: Բա ցի թվարկ ված մար մին նե րից, ՀՀ օ րե-
նսդ րու թյամբ նա խա տես ված են նաև լիա զոր ված այլ մար մին ներ և հիմ-
նար կու թյուն ներ, ո րոնք իրենց գոր ծու նեու թյան մեջ առաջ նորդ վում են 
երե խա նե րի իրա վունք նե րի և շա հե րի պա շտ պա նու թյան սկզ բունք նե րով: 
Մաս նա վո րա պես երե խա նե րի պա շտ պա նու թյան լիա զո րու թյամբ օժտ-
ված են ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը, 
132 Աշխատանքի պետական տեսչության մասին ՀՀ օրենքը, հոդված 14 (10):
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նՀՀ ոս տի կա նու թյու նը, ՀՀ մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նը և այլ 
մար մին ներ:

Հար ցա զրույց նե րի ըն թաց քում նշվե ցին խնա մա կա լու թյան և հո գա-
բար ձու թյան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյա նն առնչ վող  մի քա նի խնդիր-
ներ, մաս նա վո րա պես այն, որ այդ մա րմ նի հա նձ նա ժո ղով նե րը կա զմ ված 
են կա մա վոր հի մունք նե րով, քիչ թվով աշ խա տող ան ձան ցից, ում հա մար 
այդ աշ խա տան քը հիմ նա կան բնույթ չի կրում, և նրանք մաս նա գի տա-
ցած չեն, մինչ դեռ նրանց վրա դր ված են երե խայի իրա վունք նե րի և շա-
հե րի պա շտ պա նու թյան հետ կապ ված մի շա րք մաս նա գի տա կան պար-
տա կա նու թյուն ներ: Հա մա ձայն ՀՀ մար դու իրա վունք նե րի պա շտ պա նի 
գոր ծու նեու թյան և երկ րում մար դու իրա վունք նե րի ու հիմ նա րար ազա-
տու թյուն նե րի խա խտ ման մա սին 2013թ-ի զե կույ ցի̀  խնա մա կա լու թյան և 
հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը, օ րեն քով սահ ման ված կար գով, կրում են 
պար տա կա նու թյուն և պա տաս խա նատ վու թյուն, այ նուա մե նայ նիվ, վեր-
ջին նե րիս աշ խա տան քը բա վա րար մի ջոց նե րի, մո տի վա ցիայի և փոր ձա-
ռու թյան բա ցա կայու թյան պայ ման նե րում ար դյու նա վետ չէ: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երե խայի իրա վունք նե րի պա շտ-
պա նու թյան 2013-2016 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծ րա գի րը (Հա վել-
ված N1 ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ի N1694-Ն 
ո րոշ ման) որ պես աշ խա տող երե խա նե րի խնդիր է նշված աշ խա տող երե-
խա նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան, վի ճա կա գրա կան տվյալ նե րի հա վա-
քա գրու մը, աշ խա տող երե խա նե րի իրա վունք նե րի իրա զեկ վա ծու թյան բա-
ցա կայու թյու նը և  ե րե խա նե րի աշ խա տան քի վե րա հսկման մե խա նի զմ նե-
րի բա ցա կայու թյու նը։ 

Հատ կան շա կան է, որ ներ կայումս թրա ֆի քին գի զո հե րի նույ նաց ման 
հար ցե րով զբաղ վող/ ներ գրավ ված թե՛ ՀԿ-նե րը և թե՛ պե տա կան մար մին-
նե րը չեն տա րան ջա տում մե ծա հա սակ նե րի և երե խա նե րի նույ նաց ման 
գոր ծըն թա ցը (հար ցա թեր թե րը և ցու ցիչ նե րը), մինչ դեռ հաշ վի առ նե լով 
երե խայի տա րի քային և ան հա տա կան առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, երե-
խային պե տք է ան հա տա կան և երե խայա կե նտ րոն մո տե ցում ցու ցա բեր-
վի և նրա նույ նա ցու մը պե տք է իրա կա նաց վի բազ մամաս նա գի տա կան 
(բժշկա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան) գնա հատ ման խնբի կող մից: 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երե խայի բռ նու թյուն նե րից/իրա-
վունք նե րի ոտ նա հա րում նե րից պա շտ պա նու թյան ուղ ղորդ ման ըն թա ցա-
կար գեր, բա ցա ռու թյամբ երե խայի թրա ֆի քին գի և շա հա գո րծ ման, չկան, 
սա կայն երե խայի թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման զոհ դար ձած երե խայի 
հայտ նա բեր ման, երե խայի վի ճա կի գնա հատ ման, երե խային հա տուկ ծա-
ռայու թյուն/ ներ տե ղա փոխ ման (ո րը կա ջակ ցի նրա պա շտ պա նու թյան 
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իրա կա նաց մա նը և վե րա կանգն մա նը), հաշ վառ ման, ինչ պես նաև դեպ քի 
վե րա հսկման ըն թա ցա կար գեր հստակ սահ ման ված չեն: Սույն ծրա գրի 
շրջա նակ նե րում իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյու նը նույն պես բարձ րաց-
նում է երե խայի բռ նու թյու նից/իրա վունք նե րի ոտ նա հա րու մից պա շտ պա նու-
թյան ուղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գե րի և հա մա կա րգ ման խնդիր նե րը: Թեև 
նախ կի նում գոր ծող Մարդ կանց շա հա գո րծ ման (թ րա ֆի քին գի) են թարկ-
ված ան ձանց ազ գային ուղ ղորդ ման կա րգը տա րած վում էր նաև երե խայի 
վրա, այ դու հան դերձ այն պատ շաճ կեր պով հաշ վի չէր առ նում երե խայի 
պա շտ պա նու թյան հա տուկ մի ջոց նե րը և առա նձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Որ պես հի մնախնդիր նշվում է, որ դե ռևս ամ բող ջու թյամբ չեն լուծ վել 
թա փա ռա շր ջիկ, մու րա ցիկ և բռ նու թյան են թարկ ված երե խա նե րին հայտ-
նա բե րե լու և ապաս տան տրա մադ րե լու, ինչ պես նաև հա կա սո ցիա լա կան 
վար քա գիծ դրսևո րող պա տա նի նե րի ու աղ ջիկ նե րի հայտ նա բեր ման, 
հաշ վառ ման, նրանց հետ կան խար գե լիչ և  դաս տիա րակ չա կան աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման խնդիր նե րը։133 

6. Օ տա րերկ րա ցի նե րի  
աշ խա տան քային իրա վուն քի կար գա վո րու մը  

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում134

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րա ցի նե րի135 աշ խա-
տան քային իրա վունք նե րը կար գա վոր վում են Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա-
սին ՀՀ օ րեն քո վ,136 ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսգր քո վ137 և այլ իրա վա-
կան ակ տե րով: Օ տա րերկ րա ցի նե րը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ու նեն այն պի սի աշ խա տան քային իրա վու նա կու թյուն, ինչ պի սին ՀՀ 

133 2014թ. նոյեմբերի 13-ի ՀՀ կառավարության որոշում N1273-Ն: 
134 Սույն բաժնում քննարկվում են միայն աշխատանքային իրավունքների հետ կապ-

ված հարցերը, օտարերկրացիների մուտքը Հայաստան կամ ելքը Հա յաս տա նից, 
կա ցության կարգավիճակի տրամադրումը, միգրացիայի հետ կապված այլ հար-
ցեր չեն քննարկվում:

135 Օտարերկրացիներ հասկացությունը վերաբերում է ՀՀ քաղաքացի չհամարվող 
այն անձանց, ովքեր ունեն այլ պետության քաղաքացիություն (օտարերկրյա քա-
ղա քացիներ) կամ չունեն որևէ պետության քաղաքացիություն (քաղաքացիություն 
չու նե ցող անձինք): 

136 Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենքն ընդունվել է 25.12.2006թ., վերջին անգամ 
փոփոխվել է 22.06.2015թ.: 

137 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 2:
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նքա ղա քա ցի նե րը, եթե օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ։138 Սա կայն, 
հարկ է նշել, որ ՀՀ աշ խա տան քային օ րե նսդ րու թյու նը և այլ իրա վա կան 
ակ տե րը չեն տա րած վում օ տա րերկ րյա գոր ծա տու նե րի և Հայաս տա նում 
մշ տա պես չբ նակ վող աշ խա տող նե րի մի ջև ծա գած աշ խա տան քային հա-
րա բե րու թյուն նե րի վրա, ան կախ այն հան գա ման քից, որ աշ խա տող նե րը 
գոր ծա տուի հա նձ նա րա րու թյամբ աշ խա տանք են կա տա րում Հայաս տա-
նի տա րած քում։139

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծա տուն իրա վունք ու նի օ տա-
րերկ րա ցի աշ խա տո ղի հետ ո րո շա կի ժամ կե տով աշ խա տան քային կամ 
ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր կն քե լու լիա զոր ված մա րմ-
նի կող մից օ տա րերկ րա ցուն տր ված աշ խա տան քի թույլտ վու թյա ն140 հի-
ման վրա կամ կա ցու թյան իրա վուն քի վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տո վ։141 
Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին օ րեն քը, սա կայն, նա խա տե սում է մի շա րք 
դեպ քեր, երբ առանց աշ խա տան քի թույտ վու թյան կա րող են աշ խա տել 
հա տուկ, մշ տա կան կամ ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճակ ու նե-
ցող օ տա րեր կար ցի նե րը։142 

Օ տա րերկ րա ցի աշ խա տո ղի հա մար աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն 
տրա մադ րե լիս հաշ վի են առ նում մի շա րք պա հա նջ ներ: Առա ջին հեր թին 
գոր ծա տուն պար տա վոր վում է սահ ման ված ժամ կետ նե րում իր մոտ առ-
կա թա փուր աշ խա տա տե ղը հա մալ րել ՀՀ քա ղա քա ցի նե րով, միայն հա-
մա պա տաս խա նող թեկ նա ծուի առա ջա դր ման բա ցա կայու թյան դեպ քում 
նա կա րող է գտ նել այդ պա հա նջ նե րին հա մա պա տաս խա նող օ տա րերկ-
րա ցու և դի մել լիա զոր ված մար մին̀  կո նկ րետ օ տա րերկ րա ցի աշ խա տո ղի 
հա մար կո նկ րետ ժամ կե տով աշ խա տան քի թույլտ վու թյան տրա մա դր ման 
հա մար: Օ տա րերկ րա ցին իրա վունք ու նի Հայաս տա նում իրա կա նաց նե-
լու աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյուն̀  գոր ծա տուի կող մից իրեն տր ված 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյու նը փո խան ցե լու դեպ քում։143 Գոր ծա տու նե-
րի կող մից առանց հա մա պա տաս խան կա ցու թյան կար գա վի ճա կի կամ 
աշ խա տան քի թույլտ վու թյան օ տա րերկ րա ցի նե րին աշ խա տան քի ըն դու-

138 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 15.1, Օտարերկրացիների մասին ՀՀ 
օրենք, հոդված 22.1:

139 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 7.5: 
140 ՀՀ կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմնի թույլ տվու-

թյուն, որն օտարերկրացուն իրավունք է տալիս աշխատելու Հայաստանի Հան րա-
պե տությունում, տես՛ Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 3:

141 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 95.3, Օտարերկրացիների մասին ՀՀ 
օրենք, հոդված 22.2: 

142 Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 23:
143 Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 22: 
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նե լը զան ցանք է և առա ջաց նում է տու գան քին շա նա կում` նվա զա գույն աշ-
խա տա վար ձի 100-ա պա տի կից մինչև 150-ա պա տի կի չա փո վ։144 Իսկ այն 
դեպ քում, երբ օ տա րերկ րա ցին աշ խա տան քի է ան ցնում առանց աշ խա-
տան քի թույլտ վու թյան, ապա նրան տրա մա դր ված մուտ քի վի զան ու ժը 
կո րց րած է ճա նաչ վում։145 

Աշ խա տան քի թույլտ վու թյան տրա մադ րու մը և մեր ժումն իրա կա նաց-
նում է լիա զոր ված մար մի նը̀ ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով և 
ժամ կետ նե րում,146 սա կայն նման կա րգ դե ռևս նա խա տես ված չէ: Աշ խա-
տան քի թույլտ վու թյան տրա մա դր ման մե րժ ման հիմ քե րը սահ ման ված են 
Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին օ րեն քո վ։147 Ո րոշ մաս նա գետ նե րխնդ րա հա րույց 
են հա մա րում օ րեն քով նա խա տես ված 5-օ րյա բո ղո քարկ ման ժամ կե տը: 

Բա ցի այդ, աշ խա տան քի թույլտ վու թյու նը ու ժը կո րց րած է ճա նաչ վում, 
եթե օ տա րերկ րա ցին այն ձե ռք է բե րել կեղ ծի քով կամ պայ մա նա գիր չի 
կն քել աշ խա տան քի թույլտ վու թյուն ստա նա լուց հե տո̀  մեկ ամս վա ըն թաց-
քում, կամ այլ աշ խա տան քի է ան ցել առանց թույլտ վու թյան: Թույլտվու-
թյան գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է, եթե լրա ցել է աշ խա տան քային պայ-
մա նա գրի (ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գրի) ժամ կե տը, կամ 
պայ մա նա գի րը լու ծար վել է։148 

Օ տա րերկ րա ցի աշ խա տող նե րին ճշ գրիտ տե ղե կու թյուն ներ տրա-
մադ րե լու նպա տա կով իրա կա նաց վում է ան վճար օգ նու թյուն և ծա ռայու-
թյուն, ապա կո ղմ նո րո շիչ տե ղե կատ վու թյան դեմ պայ քա րին ուղղ ված 
խո րհր դատ վու թյուն: Օ տա րերկ րա ցի նե րի աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու-
թյան ո լոր տում ՀՀ լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը պար-
տա վոր է օ տա րերկ րա ցուն ան վճար խո րհր դատ վու թյուն տալ նախ քան 
իր̀  Հայաս տան մուտք գոր ծե լը գոր ծա տուի և իր մի ջև կնք ված աշ խա-
տան քային պայ մա նա գրի դրույթ նե րի վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև ստու գել 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լուց հե տո դրանց փաս տա-
ցի հա մա պա տաս խա նու թյու նը։149 

Աշ խա տան քի թույլտ վու թյու նը կա նո նա կար գող նոր մե րի իրա կա նաց-
ման նկատ մամբ պե տա կան հսկո ղու թյուն և վե րա հսկո ղու թյուն իրա-
կա նաց նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան լիա զոր ված պե տա կան մար մի նը, 
իսկ դրա ար դյուն քում հայտ նա բեր վա ծ՝ գոր ծա տու նե րի կող մից առանց 

144 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք, հոդված 201:
145 Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 8.3: 
146 Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 24: 
147 Նույն տեղում, հոդված 25:
148 Նույն տեղում, հոդված 28:
149 Նույն տեղում, հոդված 29:
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նաշ խա տան քի թույլտ վու թյան օ տա րերկ րա ցի նե րին աշ խա տան քի ըն դու-
նե լու դեպ քե րի վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև ցան կա ցած այն պի սի կաս կա-
ծի դեպ քում, որ օ տա րերկ րա ցին հնա րա վոր է են թարկ ված լի նի մարդ-
կանց թրա ֆի քին գի կամ շա հա գո րծ ման մա սին  տե ղե կատ վու թյու նը ներ-
կայաց վում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան բնա գա վա ռում լիա զոր ված պե տա կան 
կա ռա վար ման մար մի ն։150 

Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին օ րենքն ար գե լում է օ տա րերկ րա ցի-
նե րին ար տաք սել այն պե տու թյուն, որ տեղ խա խտ վում են մար դու 
իրա վունք նե րը կամ եթե տվյալ օ տա րերկ րա ցի նե րը կա րող են են-
թարկ վել խոշ տան գում նե րի կամ դա ժան, ան մարդ կային կամ ար ժա-
նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի կամ 
մա հա պատ ժի։151 

Մինչև 18 տա րե կան օ տա րերկ րա ցի նե րը կա րող են մուտք գոր ծել 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն իրենց ծնող նե րի, ծնող նե րից որևէ մե-
կի, այլ օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի կամ ու ղեկ ցո ղի հետ կամ միայ նակ, 
եթե նրանք գա լիս են Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն իրենց ծնող նե րի, 
ծնող նե րից որևէ մե կի, այլ օ րի նա կան ներ կայա ցուց չի մոտ կամ ըն դու նող 
կազ մա կեր պու թյուն:

Թեև օ րեն քը կար գա վո րում է օ տա րերկ րա ցի նե րի աշ խա տան քի 
թույլտ վու թյան հետ կապ ված հար ցե րը, այ նուա մե նայ նիվ, գո րծ նա կա-
նում՝ ըստ հար ցա զրույց նե րի մաս նա կից նե րի, այս հար ցը փաս տա ցի 
կար գա վոր ված չէ: Հայաս տա նում օ տա րերկ րա ցի նե րի աշ խա տան քի 
թույտ վու թյան, այդ թվում դրա տրա մա դր ման և մե րժ ման հար ցերն իրա-
կա նաց նում է օ տա րերկ րա ցի նե րի աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան բնա-
գա վա ռում լիա զոր ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը՝ ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան սահ մա նած կար գով և ժամ կետ նե րում: Սա կայն, ՀՀ Կա ռա վա-
րու թյան հա մա պա տաս խան ո րո շու մը, ո րը կա պա հո վի օ րեն քի դրույթ նե-
րի իրա կա նա ցու մը, դե ռևս չի ըն դուն վել, ինչն էլ ան հնա րին է դարձ նում 
իրա վա կան ակ տում նա խա տես ված նոր մի պա հան ջի կա տա րու մը։152

Բա ցի այդ, գոր ծող օ րեն քը չի տա րան ջա տում աշ խա տան քային և ծա-
ռայու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գրե րը, մինչ դեռ աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են աշ խա տան քային օ րե նսգր քով, 
իսկ քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են 
քա ղա քա ցիա կան օ րե նսգր քով և տար բեր վում են մի մյան ցից կող մե րի 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կով:   

150 Նույն տեղում, հոդված 29.1:
151 Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 32.1: 
152 Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 68(4):
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Ա ռա ջար կու թյուն նե ր

1 Օ րե նսդ րո րեն ձևա կեր պել մարդ կանց շա հա գո րծ ման տե սակ նե րը, 
տա րան ջա տել դրանք ըստ վտան գա վո րու թյան̀  սահ մա նե լով տար-
բեր պա տիժ ներ, քա նի որ պատ ժի ժամ կե տի վե րին և ստո րին շե-
մը բա վա կա նին մեծ է, ինչ պես նաև ան հա տա կա նաց նել նշա նակ վող 
պա տիժ նե րը կո նկ րետ քրեա կան գոր ծի հան գա մանք նե րից ել նե լո վ՝ 
կի րա ռե լիու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով:

2 Սահ մա նել հար կա դիր աշ խա տանք եզրույ թը և մշա կել կամ տե ղայ-
նաց նել հար կա դիր աշ խա տան քի ցու ցիչ նե րը:

3 Ք րեա կա նաց նել հար կա դիր աշ խա տան քը՝ ան գամ այն դեպ քում, երբ 
դա կապ ված չէ մարդ կանց թրա ֆի քին գի հետ, և իրա կա նաց վել է 
առանց մարդ կանց թրա ֆի քին գի մի ջոց նե րի կի րառ ման:

4 Մ շա կել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րի նույ նաց ման, ուղ ղորդ ման, 
կա րիք նե րի գնա հատ ման կար գեր և ցու ցիչ ներ̀, տա րան ջատ ված ըստ 
շա հա գո րծ ման տե սակ նե րի և տա րի քի՝ չա փա հաս նե րի և երե խա նե րի 
հա մար: 

5 Հս տա կեց նել կա մա վոր աշ խա տանք եզրույ թը: 
6 Միաս նա կա նաց նել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րի վե րա բե րյալ 

վիա ճա կա գրու թյու նը: 
7 Կա նո նա կար գել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րին ապաս տան տրա-

մադ րող (պե տա կան կամ մաս նա վոր) կա ռույց նե րի գոր ծու նեու թյու նը՝ 
մշա կե լով նվա զա գույն չա փո րո շիչ ներ (ա ռան ձին երե խա նե րի և չա-
փա հաս նե րի հա մար), ո րին պե տք է հա մա պա տաս խա նեն ապաս տա-
րա նը և տրա մա դր վող ծա ռայու թյուն նե րը (օգ նու թյու նը) և ներդ նել մո-
նի թո րին գի (մշ տա դի տարկ ման) մե խա նի զմ: 

8 Մ շա կել և սահ մա նել զո հե րի պա շտ պա նու թյան մի ջոց նե րի իրա կա-
նաց ման կա րգն ու պայ ման նե րը՝ մատ նան շե լով երե խա նե րի նկատ-
մամբ կի րառ վող պա շտ պա նա կան մի ջոց նե րի առա նձ նա հատ կու-
թյուն նե րը:

9 Կազ մա կեր պել վե րա պատ րա ստ ման դա սըն թաց ներ մարդ կանց թրա-
ֆի քին գի կազ մա կեր պիչ նե րի (շա հա գոր ծող նե րի) հայտ նա բեր ման և 
բա ցա հայտ ման, ինչ պես նաև ապա ցուց ման հետ կապ ված հար ցե րի 
շուրջ: 

10 Կազ մա կեր պել վե րա պատ րա ստ ման դա սըն թաց ներ ԶԼՄ-նե րի ներ-
կայա ցու ցիչ նե րի հա մա ր՝ մարդ կանց թրա ֆի քին գի թե մայով լու սա-
բան ման և լրա գրո ղա կան է թի կայի կա նոն նե րի վե րա բե րյալ: 
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ն11 Ա ռող ջա պա հու թյան տե սուչ նե րի հա մար մշա կել ըն թա ցա կար գեր և 
ստու գա թեր թե ր՝ հար կա դիր աշ խա տան քի հայտ նա բեր ման հա մար և 
ապա հո վել ստու գումնե րի իրա կա նա ցու մը: 

12 Ա ռող ջա պա հու թյան տե սուչ նե րի հա մար մշա կել ըն թա ցա կար գեր 
և ստու գա թեր թե ր՝ երե խայի վատ թա րա գույն աշ խա տան քի ձևե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար: 

13 Ի րա կա նաց նել երե խայի վատ թա րա գույն աշ խա տան քի ձևե րի վե րա-
բե րյալ իրա զեկ մա նն ուղղ ված աշ խա տանք նե ր՝ ռիս կային խմբի երե-
խա նե րի ծնող նե րի (խ նա մա կալ նե րի), խնա մք և պա շտ պա նու թյուն 
իրա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կազ մի, երե խայի 
պա շտ պա նու թյամբ զբաղ վող մար մին նե րի՝ խնա մա կա լու թյան և հո-
գա բար ձու թյան մար մին նե րի և հա նձ նա ժո ղով նե րի, մա րզ պե տա րան-
նե րի՝ Ըն տա նի քի, կա նանց և երե խա նե րի հար ցե րով զբաղ վող բա-
ժին նե րի աշ խա տա կից նե րի, ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի, ին-
տե գր ված սո ցիա լա կան ծա ռայու թյան աշ խա տող նե րի (դեպք վա րող-
նե րի) հա մար:

14 Վե րա նայել մարդ կանց թրա ֆի քին գի զո հե րի փոխ հա տուց ման մե խա-
նի զմնե րը, մշա կել գոր ծուն և ճկուն փոխ հա տուց ման մե խա նի զմնե րի 
հա մա կա րգ՝ հստա կեց նե լով փոխ հա տուց ման պայ ման ներն ու կար գը:

15 Խ թա նել ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րի ինս տի տու տի զար գա-
ցումը: 

16 Ըն դու նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում, ո րը կա պա հո վի Օ տա րերկ-
րա ցի նե րի մա սին օ րեն քի դրույթ նե րի կի րար կու մը՝ օ տա րերկ րա ցի նե-
րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու և նրանց աշ խա տան քային իրա վունք նե-
րը պա շտ պա նե լու նպա տա կով: 
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