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ՆԱԽԱԲԱՆ 
Ելնելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանը վավերացրել է 

«Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիան (այսուհետ՝ ԵԻԿ)՝ 
օրենքի հետ առնչվող երեխաների հետ աշխատելիս քննիչները 
պետք է առաջնորդվեն ԵԻԿ-ով: Այն չի կարող անտեսվել, քանի որ 
յուրաքանչյուր յոթ տարին մեկ ՀՀ կառավարությունը Երեխայի 
իրավունքների կոմիտե պետք է ներկայացնի և ներկայացնում է ԵԻԿ-
ին՝ ազգային օրենսդրության համապատասխանության ուղղությամբ 
կատարած աշխատանքները: Սույն ձեռնարկը համապատասխանում 
է ԵԻԿ-ին, ՀՀ օրենքներին ու միջազգային լավագույն գործելաոճին և 
հիմնականում շեշտադրում է այն բոլոր գործողություններն ու 
արդյունքները, որոնք բխում են «երեխայի լավագույն շահերից»:  

Երեխաների նկատմամբ ոտնձգությունների վերաբերյալ 
իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ աճել է նաև 
այդպիսի դեպքերի մասին հաղորդումների թիվը, և դրա հետևանքով 
լրացուցիչ պահանջներ են ներկայացվել երեխաների նկատմամբ 
ոտնձգությունների հետ առնչվող մասնագետներին: Հաղորդումների 
և բացահայտված դեպքերի թվի աճը նաև պայմանավորված է 
սոցիալական աշխատողների, ոստիկանության և քննիչների կողմից 
երեխաների նկատմամբ ոտնձգությունները բացահայտող 
ցուցիչների և հատկանիշների վերաբերյալ իրազեկվածությամբ:  

Միջազգային պրակտիկայում ներկայումս լայնորեն 
օգտագործում են երեխաների մասնակցությամբ քննչական 
գործողությունների տեսաձայնագրում՝ օրենքի հետ առնչվող 
երեխաների հարցաքննությունները տեսագրելու համար: Տուժող կամ 
վկա երեխաների դեպքում այն համարվում է երեխաների նկատմամբ 
զգայուն մոտեցում, որի արդյունքում երեխաներն ավելի ազատ են 
խոսում՝ շատ տեղեկություններ տրամադրելով ու քիչ ժամանակ 
օգտագործելով: Թվային տեսագրությունն ունի այն լրացուցիչ 
առավելությունը, որ երևում են երեխայի շարժումները, վարքային 
փոփոխություններն ու առանձնահատկությունները՝ հարցերին 
արձագանքելիս և որոշ իրադարձությունների մասին խոսելիս:  

Սույն ձեռնարկը կօգնի օրենքի հետ առնչվող երեխաների հետ 
աշխատող անձանց, հատկապես՝ քննիչների, իրենց աշխատանքը 
երեխաների նկատմամբ զգայուն մոտեցման հիման վրա 
իրականացնելու հարցում:  
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ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Սույն ձեռնարկում կիրառվող հիմնական հասկացություններն են՝ 

 ոտնձգություն՝ երեխայի նկատմամբ կատարված ցանկացած
հանցագործություն. 

 երեխա (անչափահաս)՝ տասնութ տարին չլրացած ցանկացած
անձ. 

 երեխա հանցագործ՝ 14/16 տարին լրացած երեխա, ով
ենթադրաբար կատարել է հանցագործություն. 

 օրենքի հետ առնչվող երեխա՝ ցանկացած երեխա, ով առնչվում է
արդարադատության համակարգի հետ որպես տուժող, վկա կամ 
ենթադրյալ հանցագործ. 

 երեխաների նկատմամբ զգայուն մոտեցում՝ մոտեցում, որի
դեպքում առաջնային ուշադրություն է դարձվում երեխայի 
պաշտպանության իրավունքին և հաշվի են առնվում երեխայի 
անհատական կարիքներն ու տեսակետները՝ նախապատվություն 
տալով երեխայի լավագույն շահին. 

 արդարադատություն երեխաների համար՝ այս մոտեցման
նպատակն է ապահովել, որ արդարադատության համակարգը 
ծառայի և պաշտպանի երեխաներին, և հատկապես ապահովի 
միջազգային նորմերի և չափանիշների լիարժեք կիրառումն 
արդարադատության համակարգի հետ որպես տուժող, վկա կամ 
ենթադրյալ հանցագործ առնչվող բոլոր երեխաների համար.  

 անչափահասների արդարադատության համակարգ՝ 
հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվելու 
պահից մինչև պատժի կրման ավարտը կամ հարկադրանքի այլ 
միջոցի կիրառումը՝ ներառյալ այդ գործընթացի արդյունքում 
նախատեսված՝ հետագա հսկողության ցանկացած գործողություն, 
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նվազագույն 
տարիքը լրացած երեխաներին վերաբերող օրենքները, 
կարգավորումները, քաղաքականությունը, ընթացակարգերը, 
նրանց հետ առնչվող հաստատությունները, ծառայությունները, 
գործելաոճը և անձինք.  

 երկրորդային զոհացում՝ հանցագործության ուղղակի հետևանք
չհանդիսացող զոհացումն է, որը պայմանավորված է տուժողի 
հետ աշխատող մարմինների և կառույցների ներկայացուցիչների 
կողմից տուժողի նկատմամբ ցուցաբերված՝ երեխաների 
նկատմամբ ոչ զգայուն մոտեցմամբ: 
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ՕՐԵՆՔԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԱԲ ԵՐԵԽԱՅԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵԻԿ-ը վերաբերելի է բոլոր երեխաներին, սակայն նրա որոշ 

դրույթներ ուղղակիորեն կիրառելի են օրենքի հետ առնչվող 
երեխաներին: Ավելին, հաշվի առնելով տուժող կամ վկա երեխաների 
խոցելիությունը, վերջիններիս իրավունքների իրականացման 
ապահովումը երբեմն կարող է բարդացված լինել կամ լինել 
անիրատեսական:  

Առաջնահերթ պետք է հիշել, որ եթե անձի 18 տարին չի 
լրացել, ապա նա երեխա է: Անհրաժեշտ է դրսևորել «երեխայի 
նկատմամբ զգայուն մոտեցում» և երեխային վերաբերվել նրա 
տարիքին, ընկալման մակարդակին ու հանգամանքներին 
համապատասխան, ներառյալ՝ տարբերակված մոտեցման 
ցուցաբերումը, օրինակ, 6 և 16 տարեկան տուժողների նկատմամբ: 
Կասկածյալ կամ մեղադրյալ երեխայի պարագայում պետք է հիշել, որ 
նրանց նկատմամբ պետք է կիրառել «երեխաների նկատմամբ 
զգայուն մոտեցում»՝ երեխայի ու հանցագործության 
հանգամանքներին համաչափ:  

Երեխաները պետք է զերծ մնան ցանկացած 
խտրականությունից և երեխայի հետ աշխատելիս պետք է 
առաջնորդվել հետևյալ ոսկե կանոնով.  

 
Երեխայի հետ վարվի՛ր այնպես, ինչպես կցանկանայիր, որ 

վարվեին քո երեխայի հետ, այսինքն` հարգալից և արդարացի: 
 

 
Օրենքի հետ առնչվող երեխաներն ունեն բազմաթիվ 

խնդիրներ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն «երեխայի լավագույն 
շահ»-ին համապատասխան գործելաոճը հստակեցնելիս: Գործում է 
պարզ կանոն.  

 
Լավ պլանավորումն օգնում է կայացնել այնպիսի կշռադատված 

որոշումներ, որոնք բխում են երեխայի լավագույն շահերից: 
 

 
 

5



ԵԻԿ-ը պահանջում է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել 
երեխայի «լավագույն շահերին», սակայն եթե երեխան տուժող է կամ 
վկա, ապա նրա լավագույն շահը պետք է լինի բացարձակ:  

Թեև կասկածյալ կամ մեղադրյալ երեխայի «լավագույն 
շահեր»-ին առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվում, 
այնուամենայնիվ այն բացարձակ չէ: Պետք է հաշվի առնել այլ 
գործոններ՝ հանցագործության հանգամանքը, տուժողի ով լինելը և 
հասարակության գերակա շահը: Դրանք պետք է 
հավասարակշռության մեջ լինեն երեխայի լավագույն շահի հետ, 
սակայն որոշ դեպքերում, ինչպես օրինակ, երբ երեխան կատարում է 
բազմաթիվ հանցագործություններ և (կամ) փորձում է թաքնվել 
արդարադատությունից, երեխայի լավագույն շահից կբխի նրան 
արգելանքի վերցնելը: 

Պետք է առաջնորդվել այն կանոնով, որ պետությունը բոլոր 
երեխաներին պետք է ապահովի հասարակությունում ապահով և 
լիարժեք կյանքով ապրելու հնարավորություն: Անգամ այն դեպքում, 
երբ երեխան ոտնձգության տուժող է կամ կատարել է 
իրավախախտում, նրա նկատմամբ պետության միջամտությունը 
պետք է լինի այնպիսին, որ նա հետագայում վերաինտեգրվի 
հասարակության մեջ՝ դառնալով հասարակության համար պիտանի 
անձ: 

ԵԻԿ-ը հատուկ ուշադրություն է դարձնում երեխաներին՝ 
ծնողներից բաժանելու հանգամանքի վրա: Ծնողներից բաժանելն 
արդարացված է տուժող, կասկածյալ կամ մեղադրյալ երեխաների 
դեպքում, և միայն բացառիկ հանգամանքներում է այն կիրառվում 
վկա երեխաների նկատմամբ: Այդ որոշումները պետք է կայացվեն ի 
շահ երեխայի:1  

1 Գործնականում լինում են դեպքեր, երբ ծնողների հետ բաժանումն 
իրականացվում է ծնողին կալանավորելու հիմքով: Այս դեպքում պետք է 
ղեկավարվել ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 140-րդ հոդվածի 1-ին մասով, որի 
համաձայն՝ անչափահասները, որոնց ծնողին կամ կերակրողին արգելանքի 
վերցնելու, ինչպես նաև քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի այլ 
գործողությունների հետևանքով մնացել են առանց հսկողության, խնամքի և 
գոյատևման միջոցների, ունեն խնամքի իրավունք, որը նշված մարմինը 
պարտավոր է նրանց ապահովել պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 
Քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի հանձնարարությունները` 
կազմակերպելու վերոհիշյալ անձանց հսկողությունը, խնամքը և 
սոցիալական օգնության պետական կազմակերպությունում կամ բժշկական 
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Պետությունների մեծ մասում առկա են օրենքներ, որոնցով 
թույլատրվում է երեխային բաժանելը (հեռացնելը), եթե առկա 
տեղեկություններով պարզվում է, որ նրանք կարող էին ոտնձգության 
տուժող լինել, և այդ դեպքում նրանք կարող են բաժանվել/ հեռացվել՝ 
ելնելով նրանց լավագույն շահից: Եթե երեխան ծնողի կամ 
ընտանիքի մեկ այլ անդամի կողմից կատարած ոտնձգության 
տուժող է, ապա երեխան, նրա իսկ ապահովության 
նկատառումներով, պետք է հեռացվի: Վկա երեխային նրա ծնողից 
(ծնողներից) բաժանում են միայն բացառիկ հանգամանքներում: 
Օրինակ, երբ երեխան ականատես է եղել, թե ինչպես է ծնողներից 
մեկը վնասում մյուսին, և վնասվածք ստացած ծնողն ի վիճակի չէ 
խնամել կամ դաստիարակել երեխային: 

Կասկածյալ կամ մեղադրյալ երեխաների բաժանումն 
իրականացվում է արդարադատության շահերից ելնելով: 

ՀՀ օրենսդրության համաձայն ծնողներից բաժանումը՝ 
ծնողական իրավունքներից զրկելով իրականացվում է բացառիկ 
դեպքերում, մասնավորապես սույն ձեռնարկի իմաստով կարևոր է, 
որ ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի համաձայն՝ 
ծնողները կամ նրանցից մեկը կարող են զրկվել ծնողական 
իրավունքներից, եթե նրանք՝  

…դ) դաժանաբար են վարվում երեխաների հետ, ընդ որում՝ 
ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնություն են գործադրում նրանց 
նկատմամբ, ոտնձգում են նրանց սեռական անձեռնմխելիությունը. 

…զ) կատարել են իրենց երեխաների դեմ դիտավորյալ 
հանցագործություն։2 

Օրենքի հետ առնչվող բոլոր երեխաները ցանկացած 
գործընթացում լսվելու (լսված լինելու) իրավունք ունեն: Նույնիսկ 
մանկահասակ երեխան հաճախ գիտի, թե ինչ է իրեն պետք: Եթե 

հաստատությունում անաշխատունակ անձանց ժամանակավոր 
տեղավորումը պարտադիր են խնամակալության և հոգաբարձության 
մարմնի, ինչպես նաև նշված կազմակերպությունների և 
հաստատությունների ղեկավարների համար: Քրեական վարույթն 
իրականացնող մարմինն իրավունք ունի նաև անչափահաս անձանց 
հանձնել նրանց ազգականների խնամակալությանը` վերջիններիս 
համաձայնությամբ: 
2 ՀՀ-ում ծնողական իրավունքներից զրկելն իրականացվում է միայն 
դատական կարգով: 
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վկա/ տուժող երեխայի լավագույն շահից չի բխում վարույթ 
իրականացնող մարմին ներկայանալը, ապա նրա տեսակետները 
պետք է հայտնվեն այլ մարմիններում հարցաքննությունը 
կազմակերպելով: Վարույթ իրականացնող մարմին ներկայացած 
երեխան պետք է խոսելու և իր տեսակետներն արտահայտելու 
հնարավորություն ունենա, օրինակ՝ վկա/ տուժող երեխային պետք է 
հարցնել, թե ինչպես է նա իրեն զգում ցուցմունք տալուց և, թե ինչ 
կարելի է ձեռնարկել դրա հետ կապված լարվածությունը մեղմելու 
համար: 

 
Բոլորս ունենք երեխաներին պաշտպանելու պարտականություն: 

Մասնավորապես դա վերաբերում է օրենքի հետ առնչվող, 
առավել ևս՝ տուժող կամ վկա երեխաների պաշտպանությանը: 

 
 
Երբեմն անտեսվում է այն հանգամանքը, որ իրենց ծնողից 

(ծնողներից) հեռացված և պետական հաստատություն խնամքի 
հանձնված տուժող երեխաների «ազատությունն իրականում 
սահմանափակվում է», քանի որ նրանք զրկվում են նորմալ 
մանկությունից՝ իրավունք չունենալով լքել այդ վայրը: Չնայած այն 
հանգամանքին, որ երեխան ծնողից (ծնողներից) բաժանվում է նրա 
լավագույն շահերից ելնելով, այդ բաժանման պահից պետք է ջանքեր 
գործադրել, որպեսզի երեխան դաստիարակվի ընտանեկան 
միջավայրում (օրինակ, խնամատար ընտանիք կամ խնամակալ): 

Կասկածյալ կամ մեղադրյալ երեխայի նկատմամբ 
խոշտանգումները, դաժան, անմարդկային կամ 
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը կամ 
պատիժը որևէ հանգամանքում ընդունելի չեն: Կալանավորումը 
պետք է կիրառվեն որպես ծայրահեղ միջոց: Օրենքի հետ առնչվող 
բոլոր երեխաները պետք է վերաինտեգրվեն հասարակության մեջ, և 
նրանք չպետք է խարանվեն անկախ այն հանգամանքից թե ինչ 
դատավարական կարգավիճակ են ունեցել՝ տուժող, վկա, կասկածյալ 
կամ մեղադրյալ: Զանգվածային լրատվամիջոցներին տրամադրվող 
տեղեկատվությունը չպետք է լինի անձնական բնույթի, 
բացառությամբ, եթե դա պահանջում է երեխայի լավագույն շահը, 
կամ, օրինակ, կասկածյալ կամ մեղադրյալ երեխաների դեպքում՝ 
արդարադատության գերակա շահը: 
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱԿ-Ի ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

(ՊԵԿԻՆՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ) 
Անչափահաuների գործերով արդարադատության համակարգը 

պետք է հատկապես կարևորի անչափահաuի բարեկեցությունը և 
ապահովի, որ անչափահաu հանցագործների նկատմամբ կիրառվող 
միջոցները համարժեք լինեն թե´ հանցագործության 
հանգամանքներին, թե´ հանցագործի առանձնահատկություններին: 

Անչափահաu հանցագործների անձեռնմխելիության 
իրավունքը պետք է հարգվի բոլոր փուլերում` անհարկի 
հրապարակայնության կամ անվանարկելու արդյունքում նրանց վնաս 
պատճառելուց խուuափելու համար: Չպետք է հրապարակվի 
անչափահասի ինքնությունն ի հայտ բերող որևէ տեղեկատվություն: 

Անչափահաuի ձերբակալման ժամանակ նրա ծնողները կամ 
խնամակալը պետք է անհապաղ տեղյակ պահվեն, իuկ եթե դա 
հնարավոր չէ` ծնողները կամ խնամակալը կարող են ծանուցվեն 
ավելի ուշ, սակայն հնարավորինս սեղմ ժամկետում: 

Դատաքննության ողջ ընթացքում անչափահաuն իրավունք 
ունի պաշտպանությունն իրականացնել իրավախորհրդատուի 
միջոցով կամ դիմել իրավական անվճար oգնություն ստանալու 
հարցով, եթե նման oգնությունը նախատեuված է տվյալ երկրի 
oրենuդրությամբ:3 

Ծնողները կամ խնամակալն իրավունք ունեն մաuնակցելու 
դատաքննությանը, և, անչափահաuների շահերից ելնելով` իրավաuու 
մարմինը կարող է պահանջել նրանց մաuնակցությունը: Uակայն 
իրավաuու մարմինը կարող է մերժել նրանց մաuնակցությունը, եթե 
հիմքեր կան ենթադրելու, որ դա բխում է անչափահաuի շահերից:4 

Անչափահասի նկատմամբ վարույթներով քննիչներն իրենց 
տրամադրության տակ պետք է ունենան անչափահասի նկատմամբ 

3 ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի համաձայն՝ 
քրեական գործով վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է, 
երբ հանցանքը կատարելու պահին կասկածյալը կամ մեղադրյալն 
անչափահաս է:  
4 ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 441-րդ հոդվածի համաձայն՝ անչափահասների 
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի քննությանը մասնակցում է 
անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի օրինական ներկայացուցիչը, 
այսինքն՝ այն կրում է պարտադիր բնույթ: 
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ներգործության միջոցների լայն ընտրություն, ինչը ճկունություն 
կհաղորդի ուղղիչ հիմնարկում տեղավորելուց հնարավորինս 
խուսափելու հարցում:5 Այդ միջոցները կարող են համակցվել 
միմյանց հետ: Դրանք են՝ 

ա) խնամքը, կողմնորոշումը և հuկողությունը, 
բ) պրոբացիան, 
գ) համայնքային ծառայություններին հանձնելը, 
դ) դրամական տույժի, փոխհատուցման և վնասի հարթման 

կիրառումը, 
ե) միջանկյալ և այլ միջոցառումներ կիրառելը, 
զ) խմբային խորհրդատվություն և նման այլ միջոցառումների 

մաuնակցելը, 
է) խնամատարության, այս կամ այն համայնքում կամ կրթական 

հաստատությունում տեղավորելը, 
ը) այլ որոշումներ կայացնելը: 

5 ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 148-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հսկողության 
հանձնելն այն է, երբ անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի ծնողների, 
խնամակալների, հոգաբարձուների կամ փակ մանկական հիմնարկների 
վարչակազմի վրա, որտեղ նա պահվում է, պարտականություն է դրվում 
ապահովել կասկածյալի կամ մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը, քրեական 
վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով նրա ներկայանալը և այլ 
դատավարական պարտականություններ կատարելը: Նույն հոդվածի 2-րդ 
մասի համաձայն՝ անչափահասի նկատմամբ որպես խափանման միջոց 
հսկողության հանձնելը կիրառելու դեպքում քրեական վարույթն 
իրականացնող մարմինը նրա ծնողներին, խնամակալներին, 
հոգաբարձուներին, փակ մանկական հիմնարկի վարչակազմի 
ներկայացուցչին ծանոթացնում է կայացված որոշմանը և նրանց հանձնում 
որոշման պատճենը, ծանոթացնում է կասկածանքի կամ մեղադրանքի 
բովանդակությանը, նրանց բացատրում է իրենց իրավունքները, 
պարտականությունները և պատասխանատվությունը, ինչն արտացոլվում է 
արձանագրությունում: 
Վտանգը կայանում է նրանում, որ նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 
ծնողները, խնամակալները, հոգաբարձուներն իրավունք ունեն հրաժարվել 
անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ հսկողություն 
իրականացնելուց: Այս դեպքում քննիչն արդեն այլընտրանք, որպես կանոն, 
չի ունենում: 
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ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏՈՒԺԱԾ ԵՎ ՎԿԱ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ 

Տուժող կամ վկա երեխաների պարագայում պետք է հարգվեն 
փոխկապակցված հետևյալ սկզբունքները՝ 

ա) արժանապատվություն. յուրաքանչյուր երեխա յուրօրինակ 
և բարձրարժեք մարդկային էակ է, և որպես այդպիսին` նրա 
անհատական արժանապատվությունը, հատուկ կարիքները, 
հետաքրքրությունները և անձնական կյանքը պետք է հարգվի և 
պաշտպանվի. 

բ) խտրականության բացառում. յուրաքանչյուր երեխա 
արդարացի և հավասար վերաբերմունքի իրավունք ունի` անկախ իր, 
իր ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի ռասայից, ծագումից, 
մաշկի գույնից, սեռից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ 
հայացքներից, ազգային, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, 
գույքային դրությունից, հաշմանդամությունից, ծննդյան կամ այլ 
կարգավիճակից. 

գ) երեխայի լավագույն շահ. յուրաքանչյուր երեխա իրավունք 
ունի պահանջելու, որպեսզի իր լավագույն շահերին առաջնային 
ուշադրություն դարձվի: Դա ներառում է պաշտպանության և 
ներդաշնակ զարգացման հնարավորությունների իրավունքը: 

Տուժող կամ վկա երեխան ունի հետրյալ իրավունքներ՝ 
1. արժանապատիվ ու կարեկցող վերաբերմունքի 

արժանանալու իրավունք, 
2. խտրականությունից պաշտպանված լինելու իրավունք,
3. տեղեկացված լինելու իրավունք,
4. լսված լինելու և տեսակետներ ու մտահոգություններ

արտահայտելու իրավունք (իր տարիքին և զարգացվածությանը 
համապատասխան), 

5. արդյունավետ օժանդակություն ստանալու իրավունք,
6. մասնավոր կյանքի գաղտնիության իրավունք,
7. արդարդատության գործընթացում զրկանքներից 

պաշտպանված լինելու իրավունք, 
8. անվտանգության իրավունք,
9. պատճառված վնասի հարթման իրավունք,
10. հատուկ կանխարգելիչ միջոցների իրավունք:
Երեխան պետք է նվազագույնը տեղեկացված լինի հետևյալի 

մասին՝ 
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ա) առողջապահական, հոգեբանական, սոցիալական և 
համապատասխան այլ ծառայությունների, ինչպես նաև նման 
ծառայություններից օգտվելու հնարավորության, անհրաժեշտության 
դեպքում իրավական կամ այլ խորհրդատվության կամ 
ներկայացուցչության, փոխհատուցման և արտակարգ դեպքերում` 
ֆինանսական աջակցության հնարավորությունների. 

բ) չափահասների և անչափահասների համար նախատեսված 
քրեական արդարադատության գործընթացի իրականացման 
ընթացակարգերի, ներառյալ` տուժող և վկա երեխաների 
դերակատարության և նշանակալիության, ցուցմունք տալու 
տևողության և եղանակի, ինչպես նաև դատավարության ընթացքում 
«հարցաքննությունն» իրականացնելու ձևերի վերաբերյալ. 

գ) բողոք ներկայացնելիս և դատական ընթացակարգերի 
ժամանակ երեխայի աջակցության առկա մեխանիզմների. 

դ) լսումների և համապատասխան այլ միջոցառումների 
առանձին վայրերի և ժամանակի. 

ե) պաշտպանության միջոցների առկայության. 
զ) տուժող և վկա երեխաներին առնչվող որոշումների 

վերանայման` գոյություն ունեցող մեխանիզմների. 
է) ԵԻԿ-ով և Հանցագործություններից և լիազորությունների 

չարաշահումից տուժած անձանց գործերով արդարադատության 
հիմնական սկզբունքների հռչակագրով տուժող և վկա երեխաների 
համար սահմանված իրավունքների: 
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ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ընդհանուր դրույթներ. Օրենքի հետ առնչվող երեխաների 

տարիքը կարող է լինել մի քանի օրականից մինչև 17 տարեկան: 
Օրենքի հետ առնչվող երեխաներին հարցաքննելը6 կարող է բարդ 
լինել՝ ուստի կարևոր է, որ քննիչները վերապատրաստվեն ու 
ունենան հատուկ հմտություններ և երեխաների հետ վարվելու 
ունակություն:  

Իրավապահ մարմինների շրջանում առկա է ընկալում, որ 
երեխաների մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունները 
լրջությամբ, դժվարությամբ կամ բարդությամբ որոշակի առումով 
«զիջում են» չափահասների մասնակցությամբ կատարված 
հանցագործություններին: Իրականությունն այլ է, և օրենքի հետ 
առնչվող երեխաների դեպքում քննության գործընթացն ավելի բարդ 
է:  

Եթե քննիչը չունի անհրաժեշտ հմտություններ և փորձ, ապա նա 
ավելի շատ կվնասի երեխային, քան դրական արդյունք կստանա՝ 
առաջացնելով չնախատեսված հետևանքների վտանգ, ինչպիսիք 

են տուժողի դեպքում՝ երկրորդային զոհացումը կամ կասկածյալի/ 
մեղադրյալի դեպքում՝ կարևոր ապացույցներ կորցնելը:  

Օրենքի հետ առնչվող երեխաները խոցելի են բազմաթիվ 
պատճառներով, ուստի կարևոր է շրջահայաց և մշտապես օբյեկտիվ 
լինելը, հատկապես, երբ գործ ունեք երեխաների հետ, ովքեր 
ոտնձգության ենթարկվելու մասին տեղեկություն են հայտնել: Երկար 
տարիներ թյուր կարծիք է եղել, որ երեխաները հորինում են 

6  ՀՀ օրենսդրությունն օրենքի հետ առնչվող երեխային հարցեր ուղղելն 
անվանում է «հարցաքննություն», ինչը համարվում է ճնշող բառ: 
«Հարցազրույցը» համարվում է երեխայի համար կիրառվող առավել 
նպատակահարմար եզրույթ: Ե՛վ հարցաքննությունը, և՛ հարցազրույցն ունեն 
միևնույն նպատակը, այն է՝ բացահայտել իրավիճակի փաստերը, սակայն 
քանի որ ցանկանում ենք օրենքի հետ առնչվող երեխաների նկատմամբ 
զգայուն մոտեցում ցուցաբերել, ավելի լավ է օգտագործել «հարցազրույց» 
բառը, քանի որ «հարցաքննությունն» ունի հարկադրանքի բացասական 
երանգներ, որն իր բնույթով կարող է ազդեցություն ունենալ երեխայի և 
ներգրավված այլ անձանց նկատմամբ դրսևորվող մոտեցման և 
գործելակերպի վրա:  
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պատմություններ ոտնձգության ենթարկված լինելու մասին, սակայն 
երեխայի նկատմամբ ոտնձգության դեպքերի մեծամասնությունը 
ճիշտ են և համապատասխանում է իրականությանը:  

 
Հարցաքննության նպատակն է որոշել՝ «ի՞նչ է պատահել և ե՞րբ»: 

 
 
Տուժող կամ վկա երեխաների հարցաքննությունը ներկայումս 

իրականացվում է բարձր մասնագիտական եղանակով, և 
միջազգային լավագույն փորձը ցույց է տալիս, որ նման 
հանգամանքներում երեխաներին պետք է հարցաքննի 
մասնագիտացված քննիչը:  

Քննիչների շրջանակում տարածված սխալներից մեկն այն է, 
որ նրանց թվում է, թե շատ հարցեր տալով դառնում են լավ 
հարցաքննություն վարող: Այդ քննիչները հակված են նախքան մեկ 
այլ հարց ուղղելը, թույլ չտալ երեխային ամբողջությամբ 
պատասխանել հարցին:  

 
Դուք ունեք երկու ականջ, երկու աչք և մեկ բերան:  

Հետևաբար պետք է ավելին լսեք և դիտարկեք, քան խոսեք: 
 

 
Երեխայի հարցաքննությունը վերահսկելու հմտությունը և այդ 

նպատակով ցանկացած անձի դերը կայանում է նրանում, որ պետք է 
թողնել, որ հարցաքննվող երեխան ազատ խոսի՝ իր հետ 
կատարվածի կամ իր տեսածի մասին պատմելիս: Մեծ վտանգ կա, 
որ, եթե քննիչն անընդհատ ընդհատի, ապա կարևոր 
տեղեկություններ կկորցնի:  

 
Թողե՛ք, որ երեխան խոսի: 

 
 
Միջազգային լավագույն փորձը ցույց է տալիս, որ երբ երեխան 

հանդիսանում է կամ հնարավոր է հանդիսանա ոտնձգության 
տուժող, ապա կիրառվում է բազմամասնագիտական աջակցության 
մոտեցում՝ պարատադիր ներգրավելով վարույթ իրականացնող 
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մարմնին և սոցիալական աջակցություն ցուցաբերող 
ծառայություններին7:  

Երեխայի հարցաքննության ընթացքում կարող են 
օգտագործվել անատոմիական նկարներ, տիկնիկներ, նկարելու 
համար անհրաժեշտ պարագաներ, և եթե երեխան նկարելով 
պատմում է, պետք է արձանագրել պատմածը և համադրել դա 
նկարած նյութի կամ կատարած գրառումների հետ: Ավելին, 
հետագայում դա կցվելու է հարցաքննության արձանագրությանը, 
քանի որ համաձայն ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 209-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 
5-րդ կետի՝ հարցաքննության արձանագրությունը պետք է 
պարունակի «…նշումներ հարցաքննության ընթացքում 
հարցաքննվող անձի կողմից սխեմաներ, գծագրեր, նկարներ, 
դիագրամաներ պատրաստելու և դրանք արձանագրությանը կցելու 
մասին»: 

Հարցաքննության տեսաձայնագրում. Ցանկալի է, որ 
հարցաքննությունները տեսաձայնագրվեն, քանի որ դա թույլ է 
տալիս երեխային ազատ խոսել, իսկ այլ մասնագետներ կարող են 
հետևել հարցաքննությանը տեսահսկման համակարգի միջոցով: 
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ հարցաքննությունները 
տեսաձայնագրելու ծախսերը զգալիորեն կրճատվել են, իսկ 
հարցաքննությունը դարձել է ավելի մասնագիտական: 

  
Հարցաքննություն տեսաձայնագրելը բխում է երեխայի լավագույն 

շահերից: 
 

 
Չնայած ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն 

հարցաքննության տեսաձայնագրում նախատեսված չէ, սակայն 

7 Որոշ պետություններում այդ նպատակով կնքվում են փոխըմբռնման 
հուշագրեր ինչպես պետական, այնպես էլ հասարակական 
կազմակերպությունների հետ: Հուշագիրը պարունակում է երեխաների 
նկատմամբ զգայուն մոտեցում այն բոլոր հարցերը դիտարկելիս, որոնք 
բխում են «երեխայի լավագույն շահերից»: Օրինակ՝ եթե տեղեկությունները 
հուշում են, որ հարցաքննությունը չի բխում երեխայի լավագույն շահերից, 
ապա երեխան չպետք է հարցաքննվի, մինչև առկա տեղեկություններից 
պարզ չդառնա, որ երեխան ի վիճակի է հարցաքննվել: 
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հարցաքննվող երեխայի և/ կամ նրա օրինական ներկայացուցչի 
համաձայնության դեպքում, այն կարող է իրականացվել: 

Կարևոր է հարցաքննության վայրի ընտրությունը և տուժող 
կամ վկա երեխաների հարցաքննության ընթացքում երեխայի 
համար հարմարավետ պայմանների ստեղծումը: Մասնավորապես, 
տուժող կամ վկա երեխայի հարցաքննությունը հնարավոր է 
անցկացնել նրա համար ընդունելի և երեխայի պարագաներով 
հարմարացված վայրում: 

Երեխաների հարցաքննությունը պետք է իրականացվի 
երեխայի կարիքներին առավելագույնս համապատասխանող 
միջավայրում՝ հնարավարության դեպքում հարցաքննության հատուկ 
սենյակներում: Եթե նման հատուկ սենյակներ չկան, ապա 
հարցաքննությունը կարող է անցկացվել մանկապարտեզի կամ 
դպրոցի շենքում կամ որևէ աջակցության կենտրոնի տարածքում: 
Առավել ևս ցանկալի է, որ քննիչը լինի առանց համազգեստի և ոչ 
պաշտոնական միջավայրում իրականացնի հարցաքննությունը: 

Եթե հարցաքննություններն անցկացվում են հմուտ քննիչների 
կողմից, ապա ձեռք են բերվում ավելի շատ տեղեկություններ, դրանք 
առավել նպատակային են դառնում, քանի որ հմուտ քննիչը գիտի՝ 
ինչպես ձևակերպել հարցը և ինչպես այն ուղղել երեխային, ինչպես 
մեկնաբանել երեխայի շարժումներն ու վարքը, ինչպես նաև 
ձևակերպել դրանից բխող լրացուցիչ հարցեր:  

Որոշ իրավական համակարգերում հարցաքննության 
տեսաձայնագրությունը վերարտադրվում է դատարանում, որպեսզի 
երեխայից չպահանջվի ցուցմունքներ տալ այնտեղ:  

Երեխայի հարցաքննության տեսաձայանգրությունը քննիչը 
կարող է վերարտադրել մասնագետների ներկայությամբ, ովքեր 
կարող են մեկնաբանել երեխայի վարքագիծը, շարժումները, կարծիք 
հայտնել երեխայի՝ ճիշտ կամ սուտ խոսալու վերաբերյալ: 

Հարցաքննության ընթացքում պետք է պահպանվեն հետևյալ 
կանոնները8՝ 

8 Օ՛ Բրայեն Մ., Թ. Հոերթեն, Ա. Վան դեն Բորն Ինչպես հարցաքննել 
թրաֆիքինգի/ շահագործման ենթարկված անչափահասներին (մեթոդական 
ձեռնարկ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների համար), Երևան, 
2012, էջեր 16-17: 
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Խուսափեք Օգտագործեք 
1) երկար նախադասություններից, 1) համառոտ նախադասություններ,
2) բարդ նախադասություններից, 2) պարզ նախադասություններ,
3) կրավորական սեռից (Ի՞նչ է
արվել քո կողմից), 

3) ներգործական սեռ (Ի՞նչ ես
արել), 

4) ժխտական
նախադասություններից (Դու նրան 
չե՞ս ասել),  

4) ոչ ժխտական
նախադասություններ (Դու նրան 
ասացի՞ր), 

5) բազմիմաստ հարցերից, 5) միայն մեկ իմաստ ունեցող
հարցեր, 

6) կրկնակի ժխտումից (Մայրիկդ չի՞
ասել քեզ, որ փողոց դուրս չգաս), 

6) մեկ ժխտում (Մայրիկդ ասե՞լ է
քեզ, որ փողոց դուրս չգաս), 

7) հռետորական հարցերից (Եթե
հոգնես, ասա): 

7) ուղիղ հարցեր (Դու հոգնե՞լ ես):

Կարևորվում է երեխայի հարցաքննության տևողությունը: ՀՀ 
քր. դատ. օր.-ի 205.1-րդ հոդվածի համաձայն՝ անչափահասի 
հարցաքննությունը չի կարող անընդմեջ տևել երկու ժամից ավելի: 
Հարցաքննությունը թույլատրվում է շարունակել հարցաքննվող 
անձին հանգստի և սնվելու համար անհրաժեշտ առնվազն մեկ ժամ 
ընդմիջում տրամադրելուց հետո: Օրվա մեջ անչափահասի 
հարցաքննության ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել 
վեց ժամը: Իսկ բժշկի եզրակացության հիման վրա քննիչը կարող է 
սահմանել վերը նախատեսված հարցաքննության ժամկետներից 
ավելի կարճ ժամկետներ: Միջազգային փորձը երեխաների 
հարցաքննության տարբերակված մոտեցում է դրսևորում կախված 
երեխայի տարիքից, և առհասարակ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի 
նախադպրոցական տարիքի երեխաների հարցաքննությունն 
իրականացվի խաղի տեսքով՝ երեխայի առանձնահատկություններին 
և վարքին համապատասխան անհատապես ընտրված տևողությամբ, 
որպես կանոն՝ 10-25 րոպե: Ընդմիջումներից հետո 
հարցաքննությունը կարելի է շարունակել: Դպրոցական տարիքի 
երեխաների հարցաքննությունը ցանկալի է կազմակերպել 
դասաժամերի տևողությամբ՝ 30-40 րոպե տևողությամբ, իսկ 12 
տարեկանից բարձր երեխաների դեպքում՝ 1 ժամ և ավել: 

Հարցաքննությունից հետո. Օրենքի հետ առնչվող երեխայի 
բոլոր հարցաքննություններին պետք է հետևի լրացուցիչ 
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ապացույցներ ստանալը, քանի որ հակառակ դեպքում 
տուժողը/վկան ավելի խոցելի են դառնում, օրինակ՝ առերեսումների 
դեպքում: Լրացուցիչ փաստերով տարբեր հանգամանքների 
հաստատումը վկայում է այն մասին, որ երեխան ասում է 
ճշմարտությունը, և որքան ավելի շատ տեղեկություններ հնարավոր 
լինի պարզել, այնքան ավելի մեծ կշիռ կտրվի երեխայի 
ցուցմունքներին և ավելի հավանական է, որ հանցագործն իրեն 
մեղավոր կճանաչի, ինչը զերծ կպահի երեխային լրացուցիչ 
ցուցմունքներ տալու սթրեսից:  

 
Դուք երբեք չեք կարող չափից շատ ապացույցներ ունենալ, 

սակայն խնդիր է, երբ դրանք շատ քիչ են: 
 

 
Առաջին հարցաքննություն. Որպես կանոն, 

հանցագործություն կատարելուց հետո երեխաներն հայտնվում են 
կա´մ ոստիկանության, կա´մ քննչական մարմինների ուշադրության 
ներքո: Այդ մարմիններն առաջինն են արձագանքում դեպքին՝ 
առավել ևս, եթե երեխան գտնվում է դեպքի վայրում: Առաջին 
արձագանքողները քիչ ժամանակ ունեն ծրագրելու ու պատրաստելու 
իրենց աշխատանքը և հաճախ ստիպված են աշխատել 
սահմանափակ տեղեկությունների առկայության պայմաններում: 
Հետևաբար պետք է հաշվի առնել, որ կարող է ավելի լուրջ դեպք 
տեղի ունեցած լինել, որը երեխան տարբեր պատճառներով կարող է 
նրանց ի սկզբանե չներկայացնել: 

Առաջինն արձագանքողների համար հաճախ կարող է 
ակնհայտ լինել, որ երեխան տուժող է: Նման հանգամանքներում 
առաջին արձագանքողները կարող են հարցաքննել երեխային, 
սակայն ծնողի ներկայությամբ: Եթե հանցագործությունը նոր է 
կատարվել կամ դեռ շարունակվում է, երեխան սովորաբար 
պատրաստակամ է տեղեկություններ տրամադրելու հարցում: 

Եթե երեխան բռնության կամ սեռական ոտնձգության տուժող 
է, ապա առաջին արձագանքողները պետք է ձեռք բերեն այն 
նախնական տեղեկությունները, որոնք պահանջվում են դրա 
կատարման մեջ կասկածվող անձի գտնվելու վայրը պարզելու 
համար: Ավելին, հանցագործը դեռ կարող է ներկա լինել կամ գտնվել 
մոտակայքում: Կարևոր է, որ այդ պարագայում առաջին 
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արձագանքողները կատարվածի մասին ստանան հիմնական 
տեղեկություններ, զննեն դեպքի վայրը և բառացի գրեն տուժողի 
հայտնած տեղեկությունները: 

Ցանկացած դեպքի պարագայում առաջին արձագանքողը 
փնտրում է վկաներ և հարցնում նրանց, թե ինչ են վերջիններս 
տեսել՝ իրավիճակն ամբողջական գնահատելու համար անհրաժեշտ 
նախնական տեղեկություններ ստանալու նպատակով: Վկա երեխայի 
ընկալումը կախված է երեխայի տարիքից և ընկալման 
մակարդակից. օրինակ՝ երկու մեքենա է բախվել, և երեխան 
նկարագրում է, թե ինչ է տեղի ունեցել՝ նշելով մեքենաների գույները, 
սակայն պետհամարանիշները կարող է առհասարակ չհիշել: 

Եթե երեխան ընտանեկան բռնության (օրինակ, մոր և հոր 
միջև) կամ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության 
ականատես է եղել, ապա նրա հարցաքննությունը բացառապես 
պետք է իրականացnի միայն հատուկ վերապատրաստված քննիչը: 
Առաջին արձագանքողները պետք է երեխային ներկայացնեն իր 
իրավունքներն ու փորձեն երեխայից բացատրություն ստանալ: 
Երեխայի բերման ենթարկելը, ձերբակալությունը, առավել ևս 
հետագայում կալանավորումը պետք է կրի բացառիկ բնույթ:  

ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 153-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ չի 
թույլատրվում բերման ենթարկել մինչև 14 տարեկան 
անչափահասներին, բացառությամբ ծանր կամ առանձնապես ծանր 
հանցագործության կատարման մեջ կասկածվելու դեպքերի։ 

Ծնողները չպետք է ներկա լինեն երեխայի հարցաքննությանը, 
եթե դա չի բխում երեխայի լավագույն շահից:  

ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 59-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ 
տուժողն իրեն պատկանող իրավունքներից օգտվում և իր վրա 
դրված պարտականությունները կատարում է անձամբ կամ 
ներկայացուցչի միջոցով, եթե դա համապատասխանում է 
համապատասխան իրավունքների և պարտականությունների 
բնույթին: Անչափահաս տուժողի իրավունքները ՀՀ քր. դատ. օր.-ով 
սահմանված կարգով նրա փոխարեն իրականացնում է նրա 
օրինական ներկայացուցիչը: Նույն մեխանիզմը կիրառվում է վկա, 
կասկածյալ կամ մեղադրյալ երեխաների նկատմամբ:  
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ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 76-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
տուժողի, կասկածյալի, մեղադրյալի օրինական ներկայացուցիչներ 
են համարվում նրանց ծնողները, որդեգրողները, խնամակալները 
կամ հոգաբարձուները, որոնք քրեական գործով վարույթի 
ընթացքում ներկայացնում են դատավարության համապատասխան 
անչափահաս մասնակցի օրինական շահերը: Օրինական 
ներկայացուցիչ չունենալու դեպքում քրեական վարույթն 
իրականացնող մարմինը տուժողի, կասկածյալի կամ մեղադրյալի 
օրինական ներկայացուցիչ է նշանակում խնամակալության և 
հոգաբարձության մարմնին:  

Իսկ նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ քննիչն իր  
որոշմամբ թույլատրում է քրեական գործով վարույթին որպես 
համապատասխան տուժողի, կասկածյալի, մեղադրյալի օրինական 
ներկայացուցիչներ մասնակցել նրանցից յուրաքանչյուրի ծնողներից, 
որդեգրողներից, խնամակալներից կամ հոգաբարձուներից մեկին: 
Ընդ որում, որպես օրինական ներկայացուցիչ պետք է թույլատրվի 
մասնակցել այն ծնողին, որդեգրողին, խնամակալին կամ 
հոգաբարձուին, որի թեկնածությունն իր համաձայնության 
առկայության դեպքում պաշտպանում են մյուս բոլոր օրինական 
ներկայացուցիչները: Հակառակ դեպքում քրեական գործով 
վարույթին որպես օրինական ներկայացուցիչ մասնակցող անձին 
ընտրում է դատախազը կամ դատարանը: 

Մինչև 16 տարեկան տուժող կամ վկա երեխայի օրինական 
ներկայացուցիչը, ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 207-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
համաձայն, իրավունք ունի ներկա գտնվել նրա հարցաքննությանը, 
այսինքն՝ կարող է հրաժարվել իր այդ իրավունքից: Սակայն ՀՀ քր. 
դատ. օր.-ի 441-րդ հոդվածի համաձայն՝ անչափահասների 
հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի քննությանը 
մասնակցում է անչափահաս կասկածյալի կամ մեղադրյալի 
օրինական ներկայացուցիչը, այսինքն՝ այն կրում է պարտադիր 
բնույթ: 

Միջազգային փորձն այլ միտումներ ունի: Տարիներ շարունակ 
կիրառվող գործելաոճն այն էր, որ ծնողին խնդրել են ներկա գտնվել 
երեխայի հարցաքննությանը: Այս գործելաոճը պայմանավորված էր 
նրանով, որ ծնողը պետք է այդ պահին լիներ երեխայի կողքին՝ նրան 
աջակցելու համար: Թեև դա արվել էր լավագույն մղումներից 
ելնելով, սակայն, հաճախ դա չի բխում երեխայի լավագույն շահից: 
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Ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ 
երեխաները հազվադեպ են ոտնձգությունների ենթարկվում 
անծանոթների կողմից, ինչը նշանակում է, որ «անծանոթը վտանգ է 
ներկայացնում» մոտեցումն այդքան էլ ճիշտ չէ: Մեծ է 
հավանականությունը, որ երեխան կարող է ոտնձգության ենթարկվի 
ընտանիքի անդամի կամ ընտանիքին ծանոթ որևէ անձի կողմից: 
Դրանից կարելի է եզրակացնել, որ երբ երեխան հարցաքննվում է 
ծնողի ներկայությամբ և հայտնում ծնողին ծանոթ անձի անուն, ապա 
դա կարող է հանգեցնել բախման: Իսկ եթե երեխան չի ցանկանում 
հայտնել ոտնձգություն կատարած անձի անունը, հնարավոր է, որ 
այդ անձն իր ծնողի մերձավորն է կամ ծանոթը, և երեխան 
վախենում է բարձրաձայնել դրա մասին:  

Դժբախտաբար, հազվադեպ չեն այն դեպքերը, երբ 
աղջիկները սեռական ոտնձգությունների են ենթարկվում իրենց 
խորթ հայրերի կողմից, հետևաբար, կարելի է պատկերացնել, թե 
ինչպիսի ճնշվածություն կարող է զգալ աղջիկն իր մոր 
ներկայությամբ խորթ հոր կամ այդ հարցի առնչությամբ ընտանիքի 
մեկ այլ անդամի անունը հնչեցնելիս: Եթե տուժողը հայտնում է իր 
խորթ հոր կամ մոր հայտնի այլ անձի անունը, դժվար է ասել, թե 
ինչպիսի արձագանք կլինի նրանց կողմից. դա կարող է 
արտահայտվել տարաբնույթ ձևերով՝ ցնցում ապրելուց մինչև տուժող 
երեխայի վրա գոռալը՝ պնդելով, որ նա ստում է:  

Հարցաքննությունը տեսաձայնագրելու դեպքում, միայն 
մասնագետներն են վերահսկում հարցաքննությունը և կախված 
նրանից, թե ինչ տեղեկություններ է հայտնել տուժողը, կատարվում է 
գնահատում՝ պարզելու, թե ինչ է ասվել ծնողին (ծնողներին):  

Եթե տուժողի համար տուն գնալն ապահով չէ, ապա քննիչը, 
սոցիալական ծառայողների կամ հասարակական 
կազմակերպությունների աջակցությամբ, պետք է առաջնորդվի 
երեխայի լավագույն շահով և անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի 
երեխային կացարանում տեղավորելու վերաբերյալ:  
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ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 
Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ հանցագործության 

վերաբերյալ է հարցաքննությունը, որքան ավելի լավ է այն 
պլանավորված, այնքան ավելի լավ նախապատրաստված կլինի 
քննիչը հարցաքննությունն անցկացնելուն: Չպետք է մոռանալ այն, 
որ օրենքի հետ առնչվող երեխան խոցելի է, և հարցաքննության 
պլանավորումն ու նախապատրաստումը կնվազեցնեն խոցելիության 
աստիճանը: 

Տուժող կամ վկա երեխայի հարցաքննությունը պլանավորելուց 
առաջ պետք է միջոցներ ձեռնարկել նվազեցնել արդեն իսկ առկա 
լարվածությունը: Ընդունված է համարել, որ ցանկացած 
հարցաքննություն կարող է սթրեսային լինել երեխայի համար, 
սակայն ճիշտ պլանավորումը և նախապատրաստումը կնվազեցնեն 
սթրեսը՝ երեխայի համար ավելի դյուրին դարձնելով տեղի ունեցածի 
կամ իր տեսածի մասին պատմելը:  

Հարցաքննության սթրեսային լինելուն նպաստում են հետևյալ 
հանգամանքները՝ 

ա) հանցագործության տուժող կամ վկա հանդիսանալու 
փաստը, 

բ) իրավապահ մարմինների նկատմամաբ վախը, 
անվստահությունը, սխալ տեղեկություններն իրավապահ 
մարմինների գործունեության մասին, 

գ) հարցաքննության ընթացքի անհայտ լինելը, 
դ) նախկինում հարցաքննության բացասական դեպքերի 

փորձը, 
ե) հանցագործություն կատարելու մեջ մեղադրվելու վախը: 
Երեխայի մոտ վերը նշված բոլոր հանգամանքներն առավել 

սրված են: Բացի այդ, դրան միանում է ծնողների 
տագնապայնությունն առ այն, որ նրանցից կարող են վերցնել իրենց 
երեխային: Իսկ դա երեխաների կողմից նույնպես ընկալվում է շատ 
ծանր: 

Քննիչը պետք է գիտակցի վերը նշված հանգամանքներն ու 
կարողանա երեխայի մոտ ձևավորի հակառակ պատկեր, քանի որ 
երեխաները մեծամասամբ քննիչին ընկալում են որպես 
հեղինակություն կամ պաշտոնատար անձ, ով ամեն ինչից տեղյակ է: 
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1. Անհրաժեշտ 
տեղեկություն 

1.1 Երեխայի մասին հասանելի ողջ 
տեղեկատվությունը պետք է քննարկել: 

1.2 Ի՞նչ հարցեր պետք է տրվեն երեխային: 
1.3 Երեխային հարցաքննելու 

տարբերակներ՝ 
ա) տարբերակների քննարկում, 
բ) որ տարբերակն է բխում երեխայի 
լավագույն շահից: 

1.4 Արդյո՞ք օրինական ներկայացուցիչը 
նրա ընտանիքի անդամ է, թե՝ ոչ 

ա) որտե՞ղ են նրանք սպասելու մինչև 
հարցաքննության ավարտը, եթե նա 
հարցաքննությանը չի մասնակցելու, 

բ)    ծնողը ճանաչո՞ւմ է կասկածյալին, թե՝ 
ոչ, 

գ)   ինչպե՞ս կարող է ծնողն արձագանքել 
այն տեղեկատվությանը, որ 
հանցագործը հնարավոր է իր 
ծանոթներից է:  

1.5 Ինչպե՞ս ներգրավել ծնողին, որպեսզի 
դա հնարավորինս քիչ սթրեսային լինի 
երեխայի համար: 

1.6 Եթե երեխան չի կարող վերադառնալ 
տուն, որտե՞ղ է նրան պատրաստվում 
ժամանակավոր տեղավորել քննիչը, և 
ի՞նչ պետք է անել երեխային տուն 
վերադարձնելու համար: 

1.7 Երեխայի լավագույն շահերից բխող այլ 
ի՞նչ գործողություններ պետք է 
կատարել: 

1.8 Ցանկացած այլ մտահոգություններ: 
2. Հարցաքննության 

պլանավորում 
2.1 Երեխայի հարցաքննության լավագույն 

վայրը: 
2.2. Հարցաքննության տևողությունը: 
2.3. Ո՞վ է ուղեկցելու երեխային: 
2.4 Երեխան պետք է տեղեկացված լինի 

երեխայի նկատմամբ զգայուն 
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մոտեցումների մասին: 
2.5 Որտե՞ղ է մուտք գործելու երեխան և 

ի՞նչ տպավորություն դա կթողնի 
շրջապատի մոտ. Մեկնաբանություն. 
միգուցե երեխան կամ նրա ծնողը 
չցանկանան որպեսզի նրանց տեսնեն 
քննչական մարմնի շենք մտնելիս: 

2.6 Ո՞վ է դիմավորելու երեխային 
քննչական մարմնում: 

3. Հարցաքննություն 3.1 Եթե պլանավորումն ու 
նախապատրաստումն իրականացվել 
են պատշաճ մակարդակով, ապա. 

ա) ստացված տեղեկատվությունը կլինի 
ամբողջական և բովանդակալից. 

բ)  երեխան կբռնկվի զրույցի և կպատմի 
դեպքի մասին. 

գ)   կնվազեցվեն անհարկի կրկնությունների 
դեպքերը. 

դ) կհստակեցվեն և կպարզաբանվեն 
հետաքրքրող հարցերը.  

ե)  երեխան կհասկանա, որ դուք ճիշտ եք 
հասկացել իրեն, և հակառակը: 

3.2 Եթե հնարավոր է հարցերը հակիրճ 
ձևակերպել, ապա դրանք կազմեք 
հնարավորինս համառոտ: 
Մեկնաբանություն. Հակիրճ հարցերն 
ավելի հասկանալի են երեխայի համար, 
և նա ավելի վստահ է պատասխանում 
դրանց: 

Քննիչը պետք է փորձի հնարավորինս շատ տեղեկատվություն 
ձեռք բերի՝ նախքան երեխայի հարցաքննությունը: Այդպիսի 
տեղեկությունների առկայությունը կարող է դյուրացնել 
պլանավորման գործընթացը, քննիչին օգնել ավելի լավ հասկանալ 
երեխային և հանցագործության հանգամանքները, ինչպես նաև 
հնարավորություն տալ, որպեսզի երեխայի նկատմամբ ցուցաբերվի 
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զգայուն մոտեցում: Պարզման ենթակա հարցերը նվազագույնը 
պետք է ներառեն՝ 

 
Տուժող երեխաների դեպքում՝ 

1.  Ի՞նչու է առաջացել 
ոտնձգություն 
կատարված 
լինելու 
վերաբերյալ 
կասկածը  
(ի՞նչ 
տեղեկություններ 
են հայտնի) 

1.1 Արդյո՞ք երեխան տեղեկություններ է հայտնել 
մեկ կամ ավելի անձանց, եթե՝ այո, ապա 
ու՞մ: 

1.2 Ի՞նչ տեղեկություններ է երեխան հայտնել 
այդ անձանց. հնարավորության դեպքում՝ 
նշեք տեղի ունեցածը ներկայացնելու համար 
երեխայի կողմից օգտագործված ճշգրիտ 
բառերը և կատարված գործողությունները 

1.3 Արդյո՞ք երեխան հայտնել է ոտնձգություն 
կատարած անձի անունը. ի՞նչ է կոնկրետ նա 
ասել:  

1.4 Որտե՞ղ և ե՞րբ է տեղի ունեցել 
ոտնձգությունը: 

1.5 Արդյո՞ք նա նշել է, թե ինչ տեսակի 
ոտնձգություն է կատարվել (հնարավոր է, որ 
նա միայն ասել է, որ իրեն դիպչել են կամ 
փորձել են կատարել ինչ-որ արարք): 

1.6 Ի՞նչ վարքագիծ է երեխան դրսևորել 
տեղեկությունները հայտնելիս. հնարավոր է, 
որ դրա համար բնութագրական լինեն ստորև 
նշված մեկ կամ մի քանի դրսևորումներ՝ 

ա)  ընկճվածություն, 
բ)   լաց, 
գ)  վախ, 
դ)   զայրույթ, 
ե)  խոսելու դժվարություն, 
զ)  դող, 
է)  անտարբերություն, իմիջիայլոց վարքագիծ: 

Մեկնաբանություն. Վարքագիծը շատ 
կարևոր է, քանի որ հոգեբանը կարող է իր 
դիտարկումներն անել դրա առնչությամբ՝ 
հիմնավորելով երեխայի վարքագիծը: 

1.8 Արդյոք առկա՞ է որևէ այլ ապացույց, որը 
վկայում է այն մասին, որ երեխան կարող է 
ենթարկված լինել ոտնձգության:  

1.9 Արդյոք եղե՞լ են այլ հաղորդումներ երեխայի 
վերաբերյալ և եթե եղել են, ապա՝ ինչի՞ 
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առնչությամբ:  
1.10 Ի՞նչ տպավորություն եք ստանում ստացված 

տեղեկություններից: Մեկնաբանություն. այս 
հարցը պետք է ուղղել միայն 
մասնագետներին, քանի որ նրանք առկա 
տեղեկությունների հիման վրա 
կհայտնաբերեն գոյություն ունեցող 
խնդիրները: Ինչպես ցանկացած 
մասնագիտության դեպքում է լինում, 
փորձառու մասնագետները կհայտնաբերեն 
այնպիսի խնդիրներ կամ առանցքային 
տեղեկություններ, որոնք աննշան կթվային 
այլ անձանց համար:  

2.  Երեխայի մասին 
տեղեկություն 

2.1 Երեխայի մասին ձեռք բերեք հնարավորինս 
շատ տեղեկություն՝ այնպես, որ դրանից 
չտուժի քննությունը: Մասնավորապես.  

ա)  որտե՞ղ և ե՞րբ է ծնվել երեխան, 
բ)  ովքե՞ր են նրա ծնողները (ամբողջական 

տեղեկություն), 
գ)  ու՞մ հետ է ապրում երեխան, 
դ)  ի՞նչ դպրոց է նա հաճախում, 
ե)  ի՞նչ դիտարկումներ է (են) արել ուսուցիչը 

(ուսուցիչները) երեխայի մասին. 
ոտնձգության տուժող լինելու դեպքում 
երեխայի վարքագիծը կարող էր փոխվել, 
օրինակ՝ նա կարող էր դառնալ ինքնամփոփ, 
զայրացած կամ ցուցաբերել այլ վարքագիծ, 

զ)  արդյո՞ք երեխան ունի հաշմանդամություն, 
առողջական, ներառյալ՝ հոգեկան խնդիրներ. 
Մեկնաբանություն. Հաշմանդամություն, 
առողջական, ներառյալ՝ հոգեկան խնդիրներ 
ունեցող երեխայի՝ ոտնձգության տուժող 
լինելու վտանգն առավել մեծ է,  

է)  եթե երեխան ունի հաշմանդամություն, 
առողջական, ներառյալ՝ հոգեկան խնդիրներ, 
ապա հարկ կլինի մանրամասն պլանավորել 
հարցաքննությունը՝ հաշվի առնելով 
հարցաքննությունն անցկացնելու ամբողջ 
ընթացքում հաշմանդամությամբ, 
առողջական, ներառյալ՝ հոգեկան 
խնդիրներով պայմանավորված 
առանձնահատկությունները,  
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ը)  քանի քույր և եղբայր ունի երեխան. 
ամբողջական տեղեկություն նրանց մասին: 

3.  Ծնողները 3.1 Ովքե՞ր են երեխայի կենսաբանական 
ծնողները: 

3.2 Ի՞նչ հարաբերությունների մեջ է երեխան 
ծնողների հետ և ծնողներն իրար հետ: 

3.3 Արդյո՞ք կենսաբանական ծնողներն ապրում 
են երեխայի հետ միասին: 
Մեկնաբանություն. անհամեմատ փոքր է 
վտանգը, որ երեխան ոտնձգության 
կենթարկվի միասին ապրող կենսաբանական 
ծնողների կողմից: 

3.4 Եթե ծնողներն ապրում են առանձին՝ ո՞վ է 
պատասխանատու երեխայի ամենօրյա 
խնամքի համար: 

3.5 Եթե ծնողներն ապրում են առանձին՝ արդյո՞ք 
երկուսն էլ հնարավորություն ունեն երեխայի 
հետ շփվելու: 

3.6 Եթե ծնողները բաժանված են՝ արդյո՞ք 
նրանցից յուրաքանչյուրը նոր ընտանիք ունի 
և, եթե՝ այո, ապա. 

ա)  ո՞ր ծնողի հետ է ապրում երեխան, 
բ)  արդյո՞ք երեխան ապրում է նրանց հետ, 
գ)  երեխայի հետ շփման ի՞նչ հնարավորություն 

ունի ոչ կենսաբանական ծնողը: 
3.7 Ի՞նչ տեղեկություն է հայտնի նրա ծնողների և 

(կամ) նրանց զուգընկերների մասին 
իրավապահ մարմիններին: 

3.8 Արդյո՞ք եղել են ընտանեկան բռնության 
գրանցված դեպքեր նրա ծնողների 
մասնակցությամբ: Մեկնաբանություն.  
գոյություն ունի բարձր 
փոխկապակցվածություն ընտանեկան 
բռնության և երեխայի նկատմամբ 
ոտնձգության միջև: 

3.1. Արդյոք կատարվե՞լ է որևէ այլ քննություն՝ 
նրա ծնողների մասնակցությամբ, եթե՝ այո, 
ապա՝ ինչի՞ առնչությամբ: 

4.  Որտե՞ղ է ապրում 
երեխան 

4.1 Բնակարանային ինչպիսի՞ պայմաններում է 
ապրում երեխան: 

4.2 Եթե երեխան չի ապրում իր ծնողի (ծնողների) 
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հետ, ապա` ինչու՞: Մեկնաբանություն. 
կենսաբանական ծնողներից որևէ մեկի հետ 
չապրող երեխայի համար առավել մեծ է 
ոտնձգության ենթարկվելու վտանգը: 

4.3 Արդյո՞ք երեխան ունի օրինական 
ներկայացուցիչ: Մեկնաբանություն. ծնողի 
հետ չապրող և ազգականի կամ ընկերոջ մոտ 
առանց որևէ դատական գործընթացի 
տեղավորված երեխաներն ամենախոցելին 
են՝ ոտնձգությունների ենթարկվելու 
իմաստով: 

5. Երեխայի քույրերն 
ու եղբայրները 

5.1 Արդյո՞ք տուժողն ունի այլ քույրեր և 
եղբայրներ և ի՞նչ է հայտնի նրանց մասին: 

5.2 Ոտնձգությունների առնչությամբ կատարված 
քննություններ, որոնցում ներգրավված են 
եղել մյուս երեխաները:  

5.3 Եթե նրանք ավելի մեծ են և հեռացել են 
տնից/ ընտանիքից՝ ի՞նչ կարող են պատմել 
ընտանեկան կյանքի մասին: 
Մեկնաբանություն. հնարավոր է, որ նրանք 
տնից հեռացել են ընտանեկան բռնության 
պատճառով և (կամ) այլ հանգամանքներից 
դրդված, որոնց պատճառով նրանք տանն 
իրենց ապահով չէին զգում: 

6. Դպրոցը 6.1 Ի՞նչ կարելի է երեխայի մասին իմանալ 
դպրոցից: 

6.2 Ի՞նչ գիտի դպրոցը ծնողի (ծնողների) մասին: 
6.3 Երեխայի կենսապայմանները: 
6.4 Երբևէ խնդիրներ եղե՞լ են այդ դպրոց 

հաճախող մյուս քույրերի կամ եղբայրների 
հետ: 

6.5  Ո՞րն է    երեխայի  հետ  շփման  մեջ  մտնելու
լավագույն ձևը. նրանք կարող են ունենալ 
որևէ հետաքրքրություն, որի մասին սիրում են 
խոսել: 

Վկա երեխաների դեպքում. Եթե երեխան ծանր կամ 
առանձնապես ծանր հանցագործության վկա է, ապա երեխայի 
հարցաքննությունը պետք է անցկացվի տուժող երեխաների համար 
կիրառվող պայմաններում ու չափանիշներով: Եթե երեխան վկա է 
եղել ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության, ապա նրա 

28



հարցաքննության պայմանները կարող են մի փոքր տարբերակված 
լինեն:  

Քննարկվող հարցերը կախված են հանցագործության 
հանգամանքներից, երեխայի տարիքից և նրա ընկալելու ունակության 
աստիճանից ու մտքերն արտահայտելու կարողությունից: Եթե 
երեխան վկա է եղել այնպիսի դեպքի, որում ներգրավված է նրա 
ընտանիքի անդամներից մեկը կամ ընտանիքին հայտնի որևէ անձ, 
ապա երեխան պետք է հարցաքննության ենթարկվի առանց 
ծնողների, օրինակ՝ նպատակահարմար չէր լինի այն ծնողի 
ներկայությունը, ով մեքենան վարելիս մասնակից էր դարձել 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, որի ժամանակ երեխան 
գտնվել էր մեքենայի մեջ:  

Եթե ոտնձգության տուժող է դարձել երեխայի քույրը կամ 
եղբայրը, ապա նույն տանն ապրող մյուս երեխաները և (կամ) այն 
անձինք, ում հետ ոտնձգություն կատարելու մեջ կասկածվող անձը 
շփվել է, համարվում են պոտենցիալ վկաներ և (կամ) տուժողներ, և 
նրանց լավագույն շահերից է բխում վերջիններիս հարցաքննելը:  

Հարցաքննության սկիզբը պետք է նման լինի զրույցի, քանի որ 
անհրաժեշտ է գնահատել, թե արդյո՞ք երեխան պոտենցիալ տուժող 
և (կամ) վկա է, թե՝ ոչ:  

Այն երեխաների դեպքում, ովքեր վկա են եղել ընտանեկան 
կամ սեռական բռնության, կարող է պահանջվել կրկնակի 
հարցաքննության անհրաժեշտություն այն հարցի առնչությամբ, որ 
նրանք հանցագործության վկա են եղել, սակայն նրանց տանն առկա 
հանգամանքներից ելնելով՝ նրանք կարող են խնամքի և 
պաշտպանության կարիք ունենալ, ինչի մասին անհրաժեշտ է 
տեղեկացնել խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին: 
Եթե երեխան ապրում է այն տանը, որտեղ տեղի է ունեցել երեխայի 
նկատմամբ ոտնձգություն և (կամ) ընտանեկան բռնություն, ապա 
այն չի կարող համարվել անվտանգ միջավայր երեխայի համար: 
Երեխայի (երեխաների) լավագույն շահերից չի բխում այնտեղ մնալը, 
եթե հանցագործություն կատարած անձը չի հեռացել այնտեղից: 

 
7 Վկա երեխան 7.1 Վկա երեխայի մասին անհրաժեշտ 

տեղեկությունների շրջանակը 
պայմանավորված կլինի այն 
հանգամանքով, թե ինչի՞ ականատես է եղել 
նա:  
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7.2 Եթե նա ականատես է եղել երեխայի 
նկատմամբ ոտնձգության և (կամ) 
ընտանեկան բռնության, ապա լավագույն 
մոտեցումը նրան՝ որպես «տուժող երեխայի» 
վերաբերվելն է, քանի որ հավանական է, որ 
երեխան նույնպես ոտնձգության 
ենթարկված լինի:  

7.3 Ի՞նչ հարաբերությունների մեջ է երեխան 
հանցագործություն կատարած անձի հետ:  

7.4 Տեղեկություններ երեխայի մասին. 
ա)  լրիվ անունը, տարիքը, ծննդյան օրը, ամիսը, 

տարեթիվը, 
բ)  ովքե՞ր են նրա ծնողները (ամբողջական 

տեղեկություններ), 
գ)  ու՞մ հետ է ապրում երեխան,  
դ)  ի՞նչ դպրոց է նա հաճախում, 
ե)  ի՞նչ դիտարկումներ է (են) արել ուսուցիչը 

(ուսուցիչները) երեխայի վերաբերյալ, 
զ)  արդյո՞ք երեխան ունի որևէ 

հաշմանդամություն, առողջական, ներառյալ՝ 
հոգեկան խնդիրներ:  

7.5 Քանի՞ քույր և եղբայր ունի երեխան. 
ամբողջական տեղեկություն նրանց մասին: 

7.6 Վկա երեխայի համար մշակվում է առանձին 
աջակցության ծրագիր՝ բացասական 
հետևանքներից խուսափելու համար: 

 
Կասկածյալ/ մեղադրյալ երեխայի դեպքում 
Ենթադրյալ հանցագործություն կատարած երեխայի 

հարցաքննությունը զգալիորեն տարբերվում է տուժող կամ վկա 
երեխայի հարցաքննությունից: Ի տարբերություն տուժող 
երեխաների, ովքեր կարող են լինել ցանկացած տարիքի, 
կասկածյալ/ մեղադրյալ երեխաները 14-18 տարեկան են:  

Երեխաների կողմից կատարված հանցագործությունների մեծ 
մասը ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործություններ են և 
պայմանավորված են նրանց մեծանալու գործոնով, սակայն երկրորդ 
անգամ հանցագործություն կատարելու դեպքում՝ անկախ նրանց 
տարիքից, դա պետք է լուրջ մտահոգություն առաջացնի, քանի որ 
երեխայի նկատմամբ համապատասխան մոտեցում չցուցաբերելու 
դեպքում երեխան կվերածվի վտանգավոր չափահաս հանցագործի՝ 

 
 

30



գիտակցելով իր տարիքով պայմանավորված անպատժելիությունը 
կամ մեղմ վերաբերմունքի արժանանալու փաստը:  

Կասկածյալ/ մեղադրյալ երեխային հարցաքննելիս գրեթե 
մոլուցք է դառնում երեխային «ստիպելը», որ նա խոստովանի: 
Գրառեք նրա բոլոր ժխտումները, վիճարկեք նրա ժխտումները, և 
եթե նա շարունակում է ժխտել դրանք, ապա այնպիսի լրացուցիչ 
հարցեր տվեք, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի ապացուցել, որ 
երեխան չի ասում ճշմարտությունը: Երեխային՝ իր ստելու փաստն 
ապացուցելու նպատակով նոր տեղեկություններով կամ փաստերով 
հակազդելու արդյունքում նա կզիջի իր դիրքերը և կարող է 
խոստովանել իր՝ հանցագործության կատարմանը ներգրավված 
լինելու մասին:  
 
8 Երեխա 8.1 Տեղեկություններ երեխայի մասին. 

ա)  լրիվ անունը, տարիքը, ծննդյան օրը, ամիսը, 
տարեթիվը, 

բ)  ովքե՞ր են նրա ծնողները (ամբողջական 
տեղեկություն), 

գ)  որտե՞ղ է ապրում երեխան, 
դ)   ու՞մ հետ է նա ապրում, 
ե)  արդյո՞ք հաճախում է դպրոց, 
զ)  եթե նա հաճախում է դպրոց, ապա որքանո՞վ 

են կանոնավոր այդ հաճախումները: 
8.2 Նախկինում եղե՞լ են դեպքեր, երբ երեխան 

առնչվել է իրավապահ մարմինների հետ: 
8.3 Արդյո՞ք նրա մասին որևէ տեղեկություն 

հայտնի է իրավապահ մարմիններին. 
Մեկնաբանություն. առավել մեծ է 
հանցագործ լինելու վտանգն այն երեխաների 
դեպքում, ովքեր նախկինում առնչվել են 
իրավապահ մարմինների հետ:  

8.4 Եթե նրա մասին տեղեկություններ են հայտնի 
իրավապահ մարմիններին, ապա ինչի՞ 
առնչությամբ են դրանք հայտնի դարձել: 

8.5 Ու՞մ հետ է շփվում երեխան: Կա՞ն արդյոք այլ 
երեխաներ, ում մասին ևս տեղեկություններ են 
հայտնի իրավապահ մարմիններին: 

9 Ծնողը 
(ծնողները) 

9.1 Ի՞նչ է հայտնի ծնողների մասին: 
9.2 Արդյո՞ք նրանց մասին տեղեկություններ 

հայտնի են իրավապահ մարմիններին: 
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9.3 Նախկինում եղե՞լ են դեպքեր, երբ ծնողներն 
առնչվել են իրավապահ մարմինների հետ: 

9.4 Արդյո՞ք նրանք խոչընդոտել կամ խանգարել 
են քննությանը: 

10 Ապացույցները 10.1 Ուսումնասիրեք այն բոլոր տեղեկությունները 
կամ ապացույցները, որոնք հիմք են տալիս 
հավատալու, որ երեխան հանցագործություն է 
կատարել:  

10.2 Ո՞ր ապացույցներն են վկայում 
հանցագործության հետ նրա առնչության 
մասին:  

10.3 Նախապես մտածեք այն ոլորտների մասին, 
որոնց ցանկանում եք անդրադառնալ և այն 
հարցերը, որոնք պետք է ուղղեք նրան՝ առկա 
տեղեկությունների և (կամ) ապացույցների 
վերաբերյալ: Մեկնաբանություն. Եթե դուք 
ունեք տեսահսկման համակարգով 
կատարված տեսաձայնագրություն, ապա 
մինչև այն երեխային ցուցադրելը՝ նախ 
փորձեք նրանից որևէ բացատրություններ 
ստանալ: 

11 Իրավունքների 
մասին հայտնելը 

11.1 Երեխային տեղեկացրեք, թե ինչի 
առնչությամբ է կատարվում քննությունը: 

11.2 Հայտնեք նրա իրավունքների մասին. 
ա)  յուրաքանչյուր իրավունքի մասին հայտնեք 

առանձին, 
բ)  երեխային բացատրեք իր իրավունքները՝ 

օգտագործելով այնպիսի բառեր, որոնք 
հասկանալի կլինեն երեխայի համար, 

գ)  խնդրեք, որ երեխան, իր բառերով, ձեզ 
բացատրի, թե իր ընկալմամբ ինչ է նշանակում 
տվյալ իրավունքը,  

       Մեկնաբանություն. սա փաստում է այն 
մասին, որ երեխան հասկանում է իր 
իրավունքները և որ ձեր վարվելակերպը 
համապատասխանում է երեխայի 
կարիքներին: 

11.3 Երեխան կարող է որոշել չպատասխանել որևէ 
հարցի. դա իր իրավունքն է: 
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ՀԱՃԱԽԱԿԻ ԹՈՒՅԼ ՏՐՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ 
 Քննչական գործողությունների, մասնավորապես երեխաների 

հարցաքննության և առերեսման ժամանակ ի հայտ եկող 
տեխնիկական սխալները կարելի է հեշտությամբ շրջանցել՝ հաշվի 
առնելով դրանց բնույթն ու առանձնահատկությունները:  

Հաճախակի թույլ տրվող տեխնիկական սխալներն են՝ 
1. Ժխտական ձևակերպումներ9 
«Ես չեմ կարծում, որ դու հիշում ես» կամ «Դու չես հիշում, 

այնպես չէ՞»: Հետևյալ դրական ձևակերպման փոխարեն` «Պատմիր 
ինձ այն ամենը, ինչ հիշում ես»: 

2. Ոչ չեզոք ձևակերպումներ10  
«Նա ճաղատ է՞ր»: Հետևյալ չեզոք ձևակերպման փոխարեն` 

«Նկարագրիր ինձ նրա դեմքը»: 
3.Անհամապատասխան խոսքի գործածություն 
Այդպիսին կարող է հանդիսանալ ձևակերպումը, որը չափազանց 

ձևական է կամ հասու չէ երեխայի մտավոր կարողություններին: Այն 
կարող է իրենից ներկայացնել պարզապես ժարգոն: Կարևոր 
նշանակություն ունի խուսափել անհամապատասխան խոսքի 
գործածությունից, քանի որ այն խոչընդոտներ է ստեղծում և կարող է 
տարընկալման առիթ հանդիսանալ և կասկածի տակ առնել 
հարցաքննության գործընթացը: 

4. Անմիջապես տրվող հարցեր 
Երեխայի կողմից տրվող պատասխանի վերջնամասի և հաջորդ 

հարցի սկզբնամասի միջև ընկած դադարը պետք է կազմի մինչև մեկ 
րոպե: Հարցաքննողը հաջորդ հարցն ուղղելուց առաջ մի քանի 
վայրկյան պետք է սպասել: 

5. Ուշադրութան շեղումներ 
Հիմնականում ուշադրության շեղումների պատճառ են 

հանդիսանում ձայնային և տեսողական ընդհատումները:  
6. Դատապարտողական մեկնաբանություններ11 

9 Ժխտական ձևակերպումը ենթադրում է, որ վկան պատասխանը չգիտի: 
Այն վերջիններիս չի խրախուսում կենտրոնանալ և նրանց հնարավորություն 
է տալիս պատասխանել «Չգիտեմ» պատասխանը: 
10 Հնարավոր է, որ երեխան կարծի, որ ներկայացվող նկարագրությունը 
ճիշտ է, ինչն իր հերթին կհարուցի դրական պատասխան: 
11 Սրանք դիտողություններ են, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել 
անչափահասի ցուցմունքի համոզիչ և արդարացի լինելն առանց որևէ հիմքի: 
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Օրինակ, «Ես տարօրինակ եմ համարում այն, որ դու 
կարողանում ես մանրամասն կերպով նկարագրել տղամարդու ձեռքի 
դաջվածքները»: Սա քիչ կնպաստի քննությանը: Երեխայի` 
դաջվածքները վերհիշելու պատճառը պարզելու ավելի լավ 
տարբերակ է` «Ասա ինձ` ի՞նչն է այդքան հեշտացնում տղամարդու 
ձեռքի դաջվածքների մանրամասները հիշելը»: Սրանից հետո 
անչափահասը դրականորեն է տրամադրվում դաջվածքների մասին 
տրամադրվող նոր հարցերին: 

7. Պոտենցիալ ուղղորդումներին հետևելու պակաս 
Անչափահասը նկարագրում է և օբյեկտիվ («Նա ուներ մոտ 175 

սմ հասակ»), և սուբյեկտիվ հատկանիշներ («Նա մռայլ մարդու տեսք 
ուներ»): Սրանք երկուսն էլ կարող են կատարելագործվել, այսինքն` 
«Ինչպե՞ս դու հասկացար, որ նրա հասակը մոտ 175 սմ է» և «Ի՞նչը 
քեզ ստիպեց մտածել, որ նա մռայլ մարդու տեսք ուներ»: 

8. Լսողական ազդակների շեշտադրման ներքո 
Արտաբերված բառերը և դրանց արտաբերման եղանակը 

հավասարապես կարևոր են: Երեխան սովորաբար ճշգրիտ կերպով 
կհիշի՝ թե ինչ է ասվել: Դա կարող է զարգացվել երեխայի 
տոնայնության, որոշակի բառերի, խոսքի տեմպի, ծավալի, 
թերությունների վրա ուշադրություն դարձնելով: 
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ 
Երեխաները, հատկապես փոքր տարիքի, ընկալում են 

քննիչներին որպես հեղինակություններ: Երբեմն նրանք քննիչին 
ընկալում են որպես մի անձ, ով ամեն ինչ գիտի, և երեխան կարող է 
գոհացնելու մեծ պատրաստակամություն ցուցաբերի՝ «ճիշտ» 
պատասխաններ տալով: Սա կարող է հանգեցնել երեխային 
թաքցնելու թյուրիմացություններն ու ցանկացած անհարմարություն: 
Ստորև թվարկված են ուղենիշային որոշ սկզբունքներ, որոնց 
պահպանումը կարևոր է քննիչի համար` 

1. «Եթե ես ասածներիցդ ինչ-որ բան սխալ հասկանամ, ասա 
ինձ դրա մասին: Ես ուզում եմ դա ճիշտ ընկալել»:  

2. «Եթե դու իմ ասածներից ինչ-որ բան չհասկանաս, ասա ինձ, և 
ես կպարզաբանեմ ասածս»: 

3. «Եթե դու որևէ անգամ անհարմար զգաս քեզ, ասա ինձ, կամ 
ցույց տուր ինձ «Ստոպ» նշանը»: 

4. «Եթե նույնիսկ դու կարծում ես, որ ես արդեն դա գիտեմ, 
միևնույնն է ասա ինձ՝ թեկուզ կրկնվելով»:  

5. «Եթե դու անգամ համոզված չես պատասխանում, մի փորձիր 
կռահել: Սա այն դեպքը չէ, երբ դու դպրոցում ես, և ուսուցիչը 
բարկանում է քեզ վրա կամ ասում, որ պետք է պարտադիր 
պատասխանես: Միայն մինչ պատասխանդ ասա ինձ, որ դու վստահ 
չես»: 

6. «Հիշիր, որ երբ դու պատմում ես դեպքի մասին, ես այնտեղ 
չեմ եղել, երբ դա կատարվել է: Որքան շատ կարողանաս պատմել 
պատահածի մասին, այնքան ավելին ես կհասկանամ»: 

7. «Հիշիր, որ ես չեմ բարկանա կամ զայրանա քեզ վրա»: 
8. «Միայն խոսիր այն բաների մասին, որոնք իրական են և 

իրականում տեղի են ունեցել»:12   
 

 
 
 
 

12 Ճանաչողական (կոգնիտիվ) հարցաքննության սցենար: ՀՀ 
դատախազության դպրոցի ուսումնական ֆիլմի համար/ Հեղինակների 
խումբ՝ Սարգսյան Գ., Թումանյան Ք., Թումասյան Դ., Գասպարյան Ա. և 
այլոք, Երևան, 2013: 
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 
Դավիթ Արտյոմի Թումասյան - ՀՀ քննչական կոմիտեի քրեական 
գործերի քննության աջակցության վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: 
Հանդիսանում/ հանդիսացել է Եվրոպայում անվտանգության և 
համագործակցության կազմակերպության, Աշխատանքի 
միջազգային կազմակերպության, Միգրացիայի միջազգային 
կազմակերպության, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և այլ 
միջազգային կազմակերպությունների փորձագետ: 
        Ծնվել է 1980թ.-ին Երևան քաղաքում, 2001թ.-ին ավարտել է 
Մոսկվայի նոր իրավաբանական ինստիտուտի իրավագիտության 
ֆակուլտետը: 2001թ.-ից զբաղվում է մանկավարժական և 
գիտահետազոտական գործունեությամբ: Տարբեր տարիներին 
դասավանդել և դասավանդում է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում: Մոտ 50 գիտական, գիտահետազոտական և 
ուսումնամեթոդական աշխատանքների ու հոդվածների հեղինակ/ 
համահեղինակ է: 
 
Քրիստոֆեր Դեվիդ Գրավեսոնը – միջազգային փորձագետ: 
Նախկինում ծառայել է Նոր Զելանդիայի ոստիկանությունում, 
ղեկավարել է անչափահասների իրավախախտումները և խնամքի 
բաժինը, զբաղեցրել է ազգային համակարգողի պաշտոնը, 
ներգրավված է եղել ոստիկանության և փոքր 
կազմակերպությունների ռազմավարությունների մշակման, 
զարգացման և իրականացման գործընթացի մեջ:  

Ծնվել է 1958 թվականին,  Նոր Զելանդիայում: 1976 
թվականին ավարտել է Նոր Զելանդիայի ոստիկանական քոլեջը: 
1976 թվականից ծառայության է անցել Նոր Զելանդիայի  
Ոստիկանությունում: 1995 թվականից մասնագիտացել է   
արդարադության համակարգում օրենքի հետ խնդիր ունեցող 
երեխաների գործերով: 1995-2012թթ. աշխատել է Վելինգտոնի 
Ոստիկանության ազգային բաժնում որպես երիտասարդների 
գործերով ազգային համակարգող: ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 
խորհրդատու է և 2001 թվականից մի շարք երկրներում 
իրականացրել է անչափահասների հետ առնչվող մասնագետների 
վերապատրաստումներ: 
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