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Ամփոփագիր 

Սույն փաստաթղթում ներկայացվում է այն պնդումը, որ երեխաների իրավունքների 

սահմանադրականացումը այդ իրավունքների պաշտպանության կարգավորման կուռ 

շրջանակի ապահովման  կարևոր մեխանիզմ է։ Հայաստանն արդեն գործադրել է ջանքեր 

այս իրավունքներն իր նոր Սահմանադրության նախագծում ներառելու ուղղությամբ։  

Միևնույն ժամանակ, նման իրավունքների սահմանադրականացումը պետք է 

իրականացվի ավելի շուտ քաղաքականության առանցքային սկզբունքների, այլ ոչ 

պատահականորեն ընտրված իրավունքների վերաբերյալ դրույթների ընդգրկման 

միջոցով։    

Սույն փաստաթղթում վերանայվում են Հայաստանի Սահմանադրության ներկա 

նախագծում ներառված՝ երեխաների իրավունքների մասին դրույթները, և 

ուսումնասիրվում են գոյություն ունեցող միջազգային և մասնավորապես եվրոպական 

չափանիշները, լավագույն գործելակերպն ու մոտեցումները՝ տեսնելու, թե արդյոք 

Սահմանադրության նախագծի դրույթներն արտացոլո՞ւմ են առկա լավագույն 

գործելակերպը։ Այս առումով միջազգային մի շարք կոնվենցիաներ, ներպետական 

օրենքներ և քաղաքականության վերաբերյալ փաստաթղթեր, ինչպես նաև այս ոլորտում 

բազմաթիվ ուղենիշներ և հետազոտություններ են ուսումնասիրվել և զուգադրվել 

(առադրվել) համապատասխան հայկական օրենսդրության և քաղաքականությունների 

հետ։    

Առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը ընթացիկ կարիքների և երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության ու խթանման առումով առավել արդյունավետ 

դարձնելու նկատառումով փաստաթղթում ներկայացվում են համապատասխան 

առաջարկություններ՝ ապահովելու, որ նշված մոտեցումներն արդյունավետ կերպով 

ներառվեն ընթացիկ նախագծում։   

Ինչու՞ է սահմանադրականացումը կարևոր   

«Երեխաների իրավունքների ներառումը ներպետական սահմանադրություններում 

որպես երեխաների վերաբերյալ արդյունավետ ներպետական քաղաքականությունների 

կարևոր բաղադրիչ» վերնագրով Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի 

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

գերակայությունները երեխաների իրավունքների վերաբերյալ պետք է հաստատվեն 

սահմանադրություններով։1 Ընդհանուր իրավունքի երկրների մի շարք իրավական 

համակարգեր որոշում են քաղաքականությունների առաջնահերթությունը «Պետական 

քաղաքականության սկզբունքներով»։2 Այդպես վարվելով՝ նշված երկրները 

երաշխավորում են, որ երեխաների իրավունքների ոլորտում քաղաքական 

                                                 
1 Եվրոպայի խորհրդի փաստ. 13787, 2015 թ. մայիսի 6, «Երեխաների իրավունքների ներառումը ներպետական 

սահմանադրություններում որպես երեխաների վերաբերյալ արդյունավետ ներպետական 

քաղաքականությունների կարևոր բաղադրիչ», էջ. 6 
2 Դիրեկտիվի (հրահանգի) սկզբունքների հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ այս սահմանադրական 

իդեալները պետք է կիրառի այն կողմը, ում ձեռքն է կառավարման ղեկը։ 
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առաջնահերթությունները հաստատվեն կարգավորման ամենավերին մակարդակում և որ 

թույլ չտրվեն նշված սահմանադրական չափանիշներից էական շեղումներ։ Հետևաբար, 

այս ոչ պարտադիր առաջնահերթ քաղաքականությունների ներառումը 

սահմանադրական տեքստում համարվում է ողջունելի որոշում, քանի որ այն ապահովում 

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

շատ երկրներում, որտեղ երեխաների իրավունքների վերաբերյալ առաջնահերթ 

քաղաքականությունները նախատեսվում են բավականին լայն ձևով, դատարանները 

հաճախ չեն ցանկանում կիրառել նման ենթադրելի երաշխիքներ։ Մինչ Հայաստանը, ի 

թիվս շատ այլ երկրների, ստանձնել է երեխաների իրավունքների վերաբերյալ 

միջազգային հանձնառություններ, այն կարող է նաև մեկ քայլ առաջ անցնել երեխաների 

իրավունքների իր կարգավորող (իրավակիրառ) շրջանակը ամրապնդելու առումով՝ իր 

սահմանադրության մեջ ներառելով երեխաների իրավունքների ամուր երաշխիքներ, 

նախատեսելով օրենսդրության, քաղաքականության և կարգավորման միջոցների 

պարտադիր չափանիշներ։ Ձևավորվող սահմանադրական բարեփոխումները կարող են 

լինել հիանալի հնարավորություն հիմնական իրավունքում համապատասխան 

դրույթների ընդգրկման համար։    

Միջազգային լավագույն գործելակերպեր 

a. Միջազգային կոնվենցիաներ 

Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ Երեխայի իրավունքների մասին 1989թ. 

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

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

քաղաքական և սոցիալական իրավունքների ամբողջական շրջանակ։ ԵԻԿ-ը հատուկ 

մշակվել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության նպատակով, այդպիսով 

դառնալով այն «միջազգային չափանիշը, որի համաձայն չափվում են բոլոր 

գործողությունները (օրինակ օրենսդրությունը և քաղաքականությունները), որոնք 

վերաբերում են երեխաների վրա ներգործություն ունեցող խնդիրներին»3։ ԵԻԿ-ը ընդգծում 

է չորս հիմնական սկզբունք, մասնավորապես՝ խտրականության բացառումը, երեխայի 

լավագույն շահը, կյանքի, գոյության և զարգացման իրավունքը, և երեխաների վրա 

ներգործություն ունեցող որոշումների կայացման ժամանակ երեխայի կարծիքը հաշվի 

առնելու իրավունքը (ելնելով նրանց տարիքից և հասունության աստիճանից)։   

Միջազգային մեկ այլ փաստաթուղթ՝ Երեխայի իրավունքների իրականացման մասին 

եվրոպական կոնվենցիան, նպատակ ունի խթանել երեխաների իրավունքներն ու 

պաշտպանել նրանց լավագույն շահերը։ Այն սևեռվում է ընթացակարգային միջոցների 

ապահովմանը՝ հնարավորություն տալու երեխաներին իրականացնել իրենց 

իրավունքները, մասնավորապես դատական իշխանությունների առջև տեղի ունեցող 

ընտանեկան վարույթներում։ Կոնվենցիան դյուրին է դարձնում նրանց նյութական 

                                                 
3 Իր Թիվ 5 մեկնաբանությունում ԵԻԿ կոմիտեն տրամադրում է այն պայմանագրերի ցանկը, որոնք 

անհրաժեշտ է նկատի առնել վավերացման համար՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության 

նկատառումով. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2003.5En?Open Document 
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իրավունքների իրականացումը՝ ամրապնդելով և ստեղծելով ընթացակարգային 

իրավունքներ, որոնք կարող են իրականացվել հենց երեխաների կամ այլ անձանց ու 

մարմինների կողմից։ Շեշտը դրվում է երեխաների իրավունքների խթանման գաղափարի 

վրա, քանի որ «խթանում» բառն ավելի ընդգրկուն է, քան «պաշտպանությունը»։"4
 

b. Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի մոտեցումը 

Խորհրդարանական վեհաժողովը կոչ է արել անդամ պետություններին հնարավոր 

առավելագույն չափով ապահովելու, որ երեխաների լավագույն շահերը (որպես 

ինքնուրույն իրավատերեր (իրավունքի սուբյեկտներ)  առաջնային ուշադրության 

արժանանան երեխաների պաշտպանությանն ու զարգացմանը միտված ցանկացած 

հանրային կամ մասնավոր գործողության շրջանակներում։ Միջազգային չափանիշներին 

համապատասխան սահմանադրական և օրենսդրական համակարգերը թարմացնելու 

անհրաժեշտություից ելնելով՝ Վեհաժողովը կոչ է անում երաշխավորել երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության և խթանման  սահմանադրական երաշխիքների 

տրամադրումը։ Այս գործընթացում երեխաներին անհրաժեշտ է վերաբերվել որպես 

ինքնուրույն իրավատերերի՝  երաշխավորելով, որ երեխայի լավագույն շահերը 

առաջնային ուշադրության կենտրոնում են և երեխաներին հնարավորություն ընձեռելով 

լսելի լինելու իրենց վրա ներգործող բոլոր որոշումների կայացման ժամանակ։ 5 

c. Իռլանդիայի դեպքը 

Իռլանդիայում, 1991թ. Երեխայի խնամքի մասին ակտը հեռու գնաց այն ընկալումից, թե 

երեխաները ծնողների սեփականությունն են, և անցում կատարեց այն հասկացողությանը, 

որ երեխան մի անձ է, ով ունի իրավունքներ՝ անհատ լինելու ուժով (հիմքով)6։ Ավելի ուշ 

Իռլանդիան խաղացել է առաջատար դեր սահմանադրության մեջ այս սկզբունքների 

ընդգրկման առումով։  Համարելով Սահմանադրությունը հիմնարար օրենսդրություն, որը 

երաշխավորում է մի շարք անձնական իրավունքներ, ամրապնդում է 

փոխգործակցությունը պետության և նրա քաղաքացիների միջև, Իռլանդիայի 

կառավարությունը հրապարակեց Սահմանադրության Երեսունմեկերորդ փոփոխության 

(Երեխաների) օրինագիծը 2012թ.։ Համաձայն «Երեխաների հանրաքվեի հակիրճ 

ուղեցույցի», որը հրապարակել էր Երեխաների իրավունքների դաշինքը, մի դաշինք, որում 

ընդգրկված էին Իռլանդիայի ավելի քան 100 կազմակերպություններ, նման 

փոփոխությունը երաշխավորում էր սահմանադրության մեջ երեխայակենտրոն 

մոտեցումը՝ վերացնելով չամուսնացած մարդկանց համար երեխա որդեգրելու 

խոչընդոտները, ինչպես նաև երաշխավորելով, որ դատավորները պարտադիր լսեն 

երեխաների կարծիքը որոշումներ կայացնելիս։   

                                                 
4 Երեխաների իրավունքների իրականացման մասին եվրոպական կոնվենցիա   

5 «Երեխաների իրավունքների ներառումը ներպետական սահմանադրություններում որպես երեխաների 

վերաբերյալ արդյունավետ ներպետական քաղաքականությունների կարևոր բաղադրիչ» Թիվ 2056 (2015) 

բանաձևը  
6 Nundy, Karuna, 2004, Global Status of legislative reform related to the CRC, UNICEF, DPP 
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Մինչև այժմ Իռլանդիայի դեպքը համարվում է ամենանորարարական և արդյունավետ 

մոտեցումն այս խնդրին և այս ոլորտում միջազգային լավագույն գործելակերպի օրինակ։    

Երեխաների իրավունքների կանոնակարգումը Հայաստանում   

a. Հայաստանի քաղաքականությունների և օրենսդրության վերանայում 

(գնահատում) 

1992թ. Երեխայի իրավունքների մասին Կոնվենցիային Հայաստանի միանալուց հետո 

սկսվեց երեխաների խնամքի վերաբերյալ օրենսդրության բարեփոխման գործընթացը։ Այդ 

բարեփոխման շրջանակներում Հայաստանն ընդունեց Երեխաների մասին օրենքը 1996թ.՝ 

ԵԻԿ դրույթներին համապատասխան։ Նշված օրենքի հետագա փոփոխությունները 

կարևոր ազդեցություն ունեցան երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար։ 

Այդ փոփոխություններից մեկով նշվում է, որ «Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի 

ազատորեն արտահայտելու իր կարծիքը, որոնելու, ստանալու և հաղորդելու 

գաղափարներ ու տեղեկատվություն հաղորդակցության ցանկացած միջոցով»։7 Այս կետը 

հիմնված է ԵԻԿ առանցքային սկզբունքներից մեկին և երաշխավորում է իրազեկված 

լինելու և հանրային կայնքին մասնակցություն ունենալու երեխայի իրավունքը։ Միևնույն 

ժամանակ, վկայակոչելով  ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖԻ) 

հետազոտական մի շարք փաստաթղեր, անհրաժեշտ է ընդգծել, որ այս իրավունքի 

իրականացումը խոցելի է երեխային որպես ինքնուրույն իրավատիրոջ «լուրջ» 

չվերաբերվելու ավանդույթի պատճառով։8 

Որպես վերոնշյալ բարեփոխումների բաղկացուցիչ մաս, 2004թ. ընդունվեց Ընտանեկան 

օրենսգիրքը, որը ոչ միայն նախատեսում է դժվար իրավիճակներում հայտնված 

երեխաների իրավունքները, այլև սահմանում է խնամատարության ներդրման համար 

պահանջվող հիմքը։  2000-2007թթ. ընդունվեցին մի շարք ներպետական իրավական 

ակտեր, որոնք կարգավորում էին երեխաների իրավունքներին առնչվող տարբեր 

ոլորտներ։ Այդ ընթացքում նաև վավերացվեցին մի շարք միջազգային իրավական ակտեր։9  

Երեխաներին և նրանց ընտանիքներին վերաբերող վերոնշյալ բարեփոխումներից 

որոշները բավականին առաջադեմ են։ Սակայն դեռ հետագա բարելավման կարիք կա, 

                                                 
7 Երեխայի իրավունքների մասին օրենքի 10-րդ հոդված։   

8 Օրենսդրական բարեփոխում իրավական տարբեր համակարգերում՝ կապված Երեխայի իրավունքների 

մասին կոնվենցիայի հետ – ազգային դեպքերի ուսումնասիրություններ՝ Հայաստանի, Բարբադոսի և Գանայի 

օրենսդրական բարեփոխումների նախաձեռնություն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ փաստ. Շարք, էջ 18։  

9 2000թ. Հայաստանն ընդունել է օրենք Ծնողական խնամքից զրկված երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության մասին։  2003թ. Հայաստանի կառավարությունն ընդունել է Երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ազգային գործողությունների ծրագիր  և Երեխաների խնամքի ինստիտուցիոնալ 

հաստատությունների բարեփոխման պետական ռազմավարություն։ Նույն տարում ընդունվել է նոր Քրեական 

օրենսգիրքը, որում ներառվել են դրույթներ երեխաների թրաֆիկինգի և նրանց նկատմամբ բռնությունների 

վերաբերյալ։ 2006թ. Հայաստանը վավերացրել է Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի երկու 

կամընտիր արձանագրությունները և երեխաների աշխատանքի վերաբերյալ ԱՄԿ երկու կոնվենցիաները։  

2007թ. Հայաստանը վավերացրել է  Երեխաների պաշտպանության և միջպետական որդեգրման ոլորտում 

համագործակցության մասին Հաագայի կոնվենցիան և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

մասին կոնվենցիան։   
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մասնավորապես անհրաժեշտ է վերափոխել այն կառույցները, որոնք պատասխանատու 

են երեխաներին վերաբերող դրույթների իրականացման համար։ 

Լինելով իրավունքի ներպետական ստորակարգության բարձրագույն իրավական 

փաստաթուղթը՝ Հայաստանի Սահմանադրությունը երեխաների իրավունքների 

վերաբերյալ որևէ բացահայտ դրույթ չի ներառում։    

b. ՀՀ Սահմանադրության նախագիծը    

Հայաստանի Սահմանադրության նոր մշակված նախագիծը, որը հրապարակվել է 2015թ. 

հունիսի կեսին, ներառում է մի շարք նոր հոդվածներ երեխաների իրավունքների 

վերաբերյալ։ Ստորև ներկայացված է այդ հոդվածների վերլուծությունը։   

 Երեխաները ներկայացվում են ավելի շատ որպես «պաշտպանության 

սուբյեկտներ» քան ինքնուրույն իրավատերեր։ Մինչդեռ երեխաներին ճանաչելը 

որպես անկախ և ինքնուրույն իրավատերեր պետական իշխանությունների և 

մասնավոր հաստատությունների ուշադրությունը կենտրոնացնում է նրանց 

լավագույն շահերին։ 10
  

 Պարզ չէ, թե ինչու և ինչպես են հենց այդ իրավունքները ձևակերպվել 

Սահմանադրության Հոդված 36-ի ներքո։ Թվում է՝ ընտրությունը կատարվել է 

պատահականորեն։    

 Հոդված 36-ում պարզապես թվարկված են մի շարք իրավունքներ, և այն չի 

մատնանշում ոլորտում քաղաքականության հետագա մշակման առանցքային 

սկզբունքները, ինչը կարող էր բավականին արդյունավետ լինել երեխայի 

լավագույն շահերի համար։    

 36-րդ Հոդվածի 1-ին պարբերության մեջ սահմանվում է երեխայի կարծիքի ազատ 

արտահայտման իրավունքը, սակայն այն անհստակորեն սահմանափակվում է 

երեխային վերաբերող հարցերով։ 

 36-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունում սահմանվում են երեխայի լավագույն 

շահերը, մինչդեռ դրույթի ձևակերպումը բացեր ունի, և կարող է 

թյուրմեկնաբանությունների տեղիք տալ։    

Համաձայն Վենետիկի հանձնաժողովի նախնական կարծիքի, «36-րդ հոդվածի 3-րդ 

պարբերությունը «իրավասու իշխանությանն է վերապահում որոշում կայացնել, թե 

արդյոք երեխայի շահերին կհակասի անձնական փոխհարաբերությունները և ուղղակի 

                                                 
10 Վկայակոչելով Լանսդաունի «Երեխաների իրավունքները Երեխաների մանկությունը՝ դիտարկված և 

վերապրված» (Lansdown's "Children's rights" Children's childhoods: Observed and experienced") գիրքը, անհրաժեշտ է 

նշել, որ որպես անչափահասներ օրենքով երեխաները չունեն ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու 

ինքնավարությունը։ Փոխարենը, նրանց չափահաս խնամատարներին է վերապահվում այդ իրավունքը, ինչը 

երեխաներին տալիս է ոչ բավարար վերահսկողություն իրենց սեփական կյանքի նկատմամբ և նրանց 

դարձնում է խոցելի։ 
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շփումը իր ծնողների հետ կանոնավոր կերպով պահպանելը։ Նման որոշումները պետք է 

կայացվեն Դատարանի կողմից»11։ Մինչդեռ Ծնողների իրավունքների և 

պարտականությունների վերաբերյալ 35-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության մեջ, որը 36-րդ 

հոդվածի 3-րդ պարբերության հայելին է, նախատեսվում է, որ «Ծնողական 

իրավունքներից զրկելը կամ դրանց սահմանափակումը կարող է կատարվել դատարանի 

որոշմամբ»։   

Առաջարկություններ 

Սույն փաստաթղթով առաջարկվում է ուշադրություն դարձնել երեխաների իրավունքների 

սահմանադրականացմանը հիմնված նորահայտ միջազգային լավագույն գործելակերպին, 

որպես Հայաստանում այս իրավունքների խթանման հետագա քայլերի հիմք։ 

Առաջարկվում է կիրառել սկզբունքին (քաղաքականությանը) հիմնված մոտեցում 

օրենսդրական բարեփոխմանը՝ թե՛ գործընթացի և թե՛ բոլոր փուլերում երեխայի 

իրավունքների հեռանկարներն ընդգրկող բովանդակության առումով։ Այդ հեռանկարները 

պետք է հիմնված լինեն չորս սկզբունքի վրա՝ երեխաների մասնակցությունն այն 

որոշումների կայացմանը, որոնք ազդում են իրենց վրա, երեխաների պաշտպանությունը 

խտրականությունից և անտեսման ու շահագործման բոլոր ձևերից, նրանց սպառնացող 

վնասի կանխումը և նրանց հիմնական կարիքների բավարարման նպատակով 

երեխաներին օգնության տրամադրումը։ Մասնավորապես՝ 

Խորհուրդ է տրվում նկատի առնել այն հանգամանքը, որ սահմանադրական 

քննարկումների ճշգրիտ առանցքը սահմանադրության վավերապայմաններն են, սակայն 

Սահմանադրությունը չի կարող մեկնաբանվել առանց արժեքների վկայակոչման։ 

Երեխաների իրավունքների վերաբերող հարցերն ունեն ոչ միայն սոցիալական, այլև 

հոգեբանական հիմք։ Սա է նաև պատճառը, որ ԵԻԿ-ով և Երեխայի իրավունքների մասին 

ՀՀ օրենքով երաշխավորված իրավունքները չեն ապահովվում կյանքի բոլոր ոլորտներում։   

Առաջարկվում է վերանայել Սահմանադրության նախագծի տեքստը՝ նկատի առնելով 

վերոնշյալ չորս հիմնական սկզբունքները, որոնք կծառայեն որպես հետագա 

քաղաքականությունների և օրենքների մշակման և իրականացման հիմնական 

ուղենիշներ։ Այս առումով առաջարկվում է նկատի առնել երեխայամետ 

արդարադատության վերաբերյալ  Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի 

ուղենիշներում նշված հետևյալ հիմնարար սկզբունքները՝  

 Մասնակցություն նշանակում է բոլոր երեխաների իրավունքը տեղեկացված լինել 

իրենց իրավունքներին, ունենալ արդարադատության մատչելիության պատշաճ 

ճանապարհներ և իրավունք, որպեսզի իրենց հետ խորհրդակցեն և իրենց լսեն 

իրենց վերաբերող վարույթներում։ Այսպիսով, երեխաներին իրենց իրավունքների 

                                                 
11 Թիվ 757/2014 կարծիքը, Ստրասբուրգ, 30-ը հուլիսի, 2015թ., Հայաստանի հանրապետության 

սահմանադրության 1-7 և 10-րդ գլուխների փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ նախնական կարծիք։   
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լիիրավ կրողներ համարելը պետք է լինի արդյունավետ մասնակցության 

հիմնական երաշխիքը։   

 Երեխայի լավագույն շահեր նշանակում է երեխայի տեսակետներին և 

կարծիքներին պատշաճ կշիռ հաղորդելը, ինչպես նաև համապարփակ մոտեցումը 

համապատասխան բոլոր իշխանությունների կողմից՝ պատշաճ ուշադրություն 

դարձնելու բոլոր վտանգված շահերին, այդ թվում՝ երեխայի հոգեբանական և 

ֆիզիկական բարեկեցությանը և իրավական, սոցիալական և տնտեսական 

շահերին։   

 Ամբողջականություն, նշանակում է լիակատար հարգանք երեխայի ֆիզիկական և 

հոգեբանական ամբողջության նկատմամբ, անկախ ցանկացած վարույթում կամ 

գործում  նրա իրավական կարգավիճակից և կարողությունից։  

 Պաշտպանություն խտրականությունից նշանակում է որոշակի պաշտպանության 

և աջակցության տրամադրում առավել խոցելի երեխաներին անհրաժեշտության 

դեպքում։   

 Իրավունքի գերակայություն նշանակում է բողոքների ներկայացման պատշաճ 

անկախ և արդյունավետ մեխանիզմներ՝ ի հավելում սկզբունքի լիակատար 

կիրառմանը, ինչպես դա արվում է չափահասների դեպքում։   

Եվ վերջապես, խորհուրդ է տրվում, որ երեխաների իրավունքների ամբողջ 

սահմանադրականացումը իրականացվի սևեռվելով երկու հիմնասյուների՝ (ա) 

երեխաներին համարելով ինքնավար իրավատերեր և (բ) սահմանադրականացնելով 

առանցքային սկզբունքները՝ ոլորտի քաղաքականության հետագա կատարելագործման 

նպատակով, երեխաների առանձին որոշակի իրավունքներ նշելու փոխարեն։  


