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Գրքույկները մշակել է Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը՝ 
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) 
ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված 
մասնակցության համար» ծրագրի շրջանակներում։ 

«Մեդիագրագիտություն. հավելված» գրքույկների շարքը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
կրթական միջավայրում մեդիագրագիտություն դասավանդողների համար է։ 
Այն առաջարկվում է որպես լրացում «Մեդիագրագիտություն» ուսուցչի ձեռնարկի 
(Ինտերնյուս, 2013)։
Գրքույկներից յուրաքանչյուրում ներկայացված է մեդիագրագիտության մի թեմա՝ 
ներառելով տեղեկություններ ու օրինակներ, վարժություններ ու մեթոդական 
ցուցումներ դասավանդողին:

Շարքում ներառված են հետյալ թեմատիկ գրքույկները

Խմբագրական կազմ 
Լուսինե Գրիգորյան
Նունե Սարգսյան 
Անահիտ Էվոյան 

Ձևավորումը` Արթուր Մաշինյան, Citystudio
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Լ  րագ րո ղա կան է թի կան լրատ վա-
մի ջոց նե րի գոր ծու նե ու թյան ինք նա-
կար գա վոր ման մե ծ հա մա կար գի, 
թե րևս, ա մե  նից տա րած ված բաղ-

կա ցու ցի չն է: Ա ռան ձին լրատ վա մի ջոց ներ, 
ԶԼՄ-նե րի մի ա վո րումն  եր, լրագ րո ղա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ կա մա վոր ըն դու-
նում են է թի կա կան կա նո նագ րեր և ձգ տում 
են ա մե  նօ րյա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
ա ռաջ նո րդ վել դրան ցով: 

 Աշ խար հի տար բեր երկր նե րում և տար բեր 
մա կար դակ նե րում գոր ծող է թի կա կան կա-
նո նագ րե րի ու սումն  ա սի րու թյա մբ կա րող ենք 
պար զել , որ գոյու թյուն ու նեն 10-12 սկզ բունք-
ներ, ո րո նք այս կամ այն կե րպ ար տա ցոլ ված 
են հա մա րյա բո լոր կա նո նագ րե րում:  

Ե թե մի քա նի (տաս նյակ) լրատ վա մի ջոց-
ներ են մի աս նա կան կա նո նա գիր ըն դու-
նում, ա պա նաև ընտ րում են մի մար մին 
(այն կա րող է կոչ վել Մա մու լի խոր հուրդ, 
ԶԼՄ-նե րի դեմ բո ղոք նե րի հա նձ նա ժո ղով և 
այլն), ո րը վե րա հս կում է այդ կա նո նագրի 
դրույթ նե րի պահ պա նու մը նա խա ձեռ նու-
թյա նը մի ա ցած լրատ վա մի ջոց նե րի և 
նրանց աշ խա տա կից նե րի կող մից: Բո ղո քի 
դեպ քում այդ մար մի նը քն նում է լրատ վա-
մի ջո ցի և լրագ րո ղի վար քի, հրա պա րակ-
ման, հա ղորդ ման հա մա պա տաս խա նու-
թյու նը տվյալ  է թի կա կան կա նո նագ րին: 
Լրատ վա մի ջոց նե րն էլ պար տա վո ր վում են 
ի րե նց վե րա բե րյալ ո րո շումն  ե րը հրա պա-
րա կել ի րե նց է ջե րին կամ ե թե րում:
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Դ րան ցից են՝

1.  շա հե րի բա խու մից խու սա փե լը, 
2. ա նա չա ռու թյունն ու ան կո ղմն  ա կա լու թյու նը,
 3. հա վաս տի ու թյու նը,
4.  փաս տե րի, կար ծիք նե րի, մե կ նա բա նություն նե րի 
տա րան ջա տու մը,
 5. տե ղե կատ վու թյան և գո վազ դի տա րան ջա տու մը,
6.  հար գան քը մա րդ կա նց ան ձնա կան կյան քի և այլ 
ի րա վունք նե րի նկատ մա մբ, 
7. ա զն վու թյու նը տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում,
8.  տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի պա շտ պա նու-
թյու նը, 
9. որ ևէ հիմ քով խտ րա կա նու թյան բա ցա ռու մը,
10.  հե ղի նա կային ի րա վուն քի հար գումն  ու գրա գո ղու-
թյան բա ցա ռու մը,
11. խմ բագ րա կան ան կա խու թյու նը,
 12. սո ցի ա լա կան մե  դի այում լրագ րող նե րի վար քի 
կա նո նա կար գու մը:
 
Ի հար կե, հնա րա վոր են այլ սկզ բունք ներ ևս: Այս սկզ-
բունք նե րի ման րա մա սն մե կ նա բա նու թյու նը կա րող 
եք գտ նել Հայաս տա նի «Ին տեր նյուս» ՀԿ-ի (այժմ ՝ Մե-
դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կե նտ րոն) հրա տա րա-
կած «Լ րագ րո ղա կան է թի կա. զրույց ներ և մե կ նա բա-
նու թյուն ներ» գր քում (հ ղու մը՝ http://www.media.am/
media-ethics-handbook):

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԼՐԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈՑ-
ՆԵ ՐԻ ԻՆՔ ՆԱ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈՐ ՄԱՆ
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ 
2007 թվա կա նին Հայաս տա նի 18 լրատ վա մի ջոց նե ր՝ 
Եր ևա նի մա մու լի ա կում բի նա խա ձեռ նու թյա մբ և այլ 
լրագ րո ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու-
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թյա մբ մշա կե ցին և ըն դու նե ցին Հայաս տա նի լրատվա-
մի ջոց նե րի և լրագ րող նե րի է թի կա կան սկզ բունք նե րի 
Կա նո նա գի րը (մի նչև 2015 թվա կա նը այն կոչ վում էր 
« Հայաս տա նի ԶԼՄ-նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի վար քա-
կա նոն»), ո րի նոր խմ բագ րու թյունն ըն դուն վել է 2015 
թվա կա նի մայի սի 16-ին: Կա նո նա գի րը ստո րագ րած 
լրատ վա մի ջոց նե րն ընտ րել են ԶԼՄ-նե րի է թի կայի Դի-
տո րդ մար մին (ԴՄ), ո րը բաղ կա ցած է 14 ան դա մից, 
սա կայն նիս տե րին, ռո տա ցի ոն կար գով , մաս նակ ցում 
է 7-ը:  2019 թվա կա նի հունիսի մե  կի դրու թյա մբ՝ նա-
խա ձեռ նու թյա նը մի ա ցել և Կա նո նա գի րը ստո րագ րել 
է Հայաս տա նում գոր ծող 45 լրատ վա մի ջոց:

 Կա նո նա գի րը ստո րագ րած լրատ վա մի ջոց նե րն ըն-
դու նել են Դի տո րդ մա րմն  ի ի րա վա սու թյու նը՝ քն նե-
լու ի րե նց գոր ծո ղու թյուն նե րի ու հրա պա րա կումն  ե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը Կա նո նագ րի դրույթ-
նե րին, և պատ րաս տա կա մու թյուն են հայտ նել Դի-
տո րդ մարմն  ի ո րո շու մը հրա պա րա կե լու ի րե նց իսկ 
լրատվա մի ջոց նե րում:

ԶԼՄ-նե րի է թի կայի Դի տո րդ մար մի ն

 45  լրատ վա մի ջո ց
 14 ան դա մ
 Կա նո նա գիր 2007 թ.
 50 քնն ված գո րծ

 Դի տո րդ մար մի նը քն նում է նա խա ձեռ նու թյա նը մի-
ա ցած լրատ վա մի ջոց նե րի դեմ բո ղոք նե րը: Ե թե բո-
ղո քը վե րա բե րում է այն պի սի լրատ վա մի ջո ցի, ո րը չի 
ստո րագ րել Կա նո նա գի րը և չի մի ա ցել ինք նա կար-
գա վոր ման նա խա ձեռ նու թյա նը, ա պա Դի տո րդ մար-
մի նը դի մում է այդ լրատ վա մի ջո ցի խմ բագ րու թյա նը՝ 
ա ռա ջար կե լով խն դի րն ար տա դա տա կան կար գով 
լու ծե լու իր միջ նոր դու թյու նը: Ե թե լրատ վա մի ջո ցն 
ըն դու նում է ա ռա ջար կը, ԴՄ-ը քն նում է և տա լիս իր 
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եզ րա կա ցու թյու նը կամ կար ծի քը: Դի տո րդ մար մինը, 
ա մե ն դեպ քում, ի րեն ի րա վունք է վե րա պա հում կար-
ծիք ար տա հայ տել նաև այն դեպ քում, երբ տվյալ 
լրատ վա մի ջո ցը չի ըն դու նում իր հրա պա րա կու մը քն-
նե լու ԴՄ ա ռա ջար կը: Այդ դեպ քում, բնա կա նա բար, 
ԴՄ կար ծի քը լրատ վա մի ջո ցի հա մար որ ևէ հետ ևանք 
չի ա ռա ջաց նում:

 Հազ վա դեպ (ինչ պես, օ րի նակ, ներ քո հի շյալ դեպ-
քում), ԴՄ-ը կա րող է քն նու թյուն ի րա կա նաց նել սե-
փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ: 
Բո լոր եզ րա կա ցու թյուն նե րն ու կար ծիք նե րն ըն դուն վում 
են՝ հղում կա տա րե լով Հայաս տա նի լրատ վա մի ջոց նե-
րի և լրագ րող նե րի է թի կա կան սկզ բունք նե րի Կա նո-
նագ րի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծին, ինչ պես նա և՝ 
ՀՀ օ րե նսդ րու թյա նն ու մի ջազ գային նա խա դե պե րին:

2019 թվականի հունիսի 1-ի դրու թյա մբ Դի տո րդ մար-
մի նը քն նել է 50 գո րծ և կայաց րել ո րո շումն  եր, տվել 
եզ րա կա ցու թյուն ներ, ա ռա ջար կու թյուն ներ:

 Դի տո րդ մա րմն  ի մա սին պատ մող տե ղե կատ վա կան 
հո լո վա կը հա սա նե լի է այս հղու մո վ՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=qOwWlXz5wFs
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 ՄԻ ՆԱ ԽԱ ԴԵ ՊԻ ՊԱՏ ՄՈւԹՅ ՈւՆ
2016 թվա կա նի հուն վա րի 13-ին «Newmag» հան դե սի 
առ ցա նց տար բե րա կում հրա պա րակ վել էր «Ո  ՞վ էր 
փա խած հա րս նա ցուն և ի՞նչ ե ղավ նրա հետ» հոդ վա-
ծը, որն ու ներ նաև այս պի սի են թա վեր նա գի ր՝ 

«Ին չո՞ւ    էր հար սը Սևա նի « Հա րս նա քար» հա մա լի րից 
փա խել հե նց սե փա կան հար սա նի քի օ րը և ո՞ւ  մ հետ 
է նա այ սօր. newmag-ը ներ կայաց նում է քն նա րկ ված 
թե մայից բա ցա ռիկ ման րա մաս ներ»:

 Այս հրա պա րակ ման մե ջ, ան դրա դառ նա լով ա միս-
ներ ա ռաջ տե ղի ու նե ցած մի ջա դե պին (հար սը փա-
խել էր սե փա կան հար սա նի քից, այդ մա սին գրել է ին 
լրատվա կան կայ քե րը), ներ կայաց վել է ին հա րս նա-
ցուի ա նու նը, ազ գա նու նը, ծնն դյան վայ րը, ինչ է ա վար-
տել , որ տեղ է աշ խա տում հի մա, ում հետ է ա մուս նա-
ցել փախ չե լուց հե տո, այ սի նքն՝ խի ստ ան ձնա կան 
տվյալ ներ, ինչ պես նաև աղջ կա լու սան կա րը: Սո ցի-
ա լա կան ցան ցե րում հրա պա րա կու մը դժ գո հու թյուն 
ա ռա ջացրեց, տե ղե կու թյուն ներ ե ղան այն մա սին, որ 
հոդ վա ծում հի շա տակ ված ան ձն ու նրա ներ կայա ցու-
ցիչ նե րը պատ րա ստ վում են դի մե  լ դա տա րան:
 Այս պայ ման նե րում Հայաս տա նի ԶԼՄ-նե րի է թի կայի 
Դի տո րդ մար մի նը (ԴՄ) դի մե ց «Newmag» ամ սագ րի 
խմ բագ րու թյա նը՝ ա ռա ջար կե լով քն նար կել հրա պա-
րակ ման հա մա պա տաս խա նու թյու նը լրագ րո ղա կան 
է թի կայի սկզ բունք նե րին: Հան դե սի խմ բագ րու թյու նը 
հա մա ձայ նեց և պար տա վոր վեց ըն դու նել ԴՄ ո րո-
շումն  ու հրա պա րա կել այն իր է ջե րում:

Ա ռա ջադ րա նք 1. 
Փոր ձեք հոդ վա ծի վե րա բե րյալ բեր ված տվյալ նե րը 
(հոդ վա ծը խմ բա գր վել է և նախ նա կան տես քով այժմ 
հա սա նե լի չէ – Մ. Հ.) հա մե  մա տել Հայաս տա նի լրատ-
վա մի ջոց նե րի և լրագ րող նե րի է թի կա կան սկզ բունք-
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նե րի կա նո նագ րի (Կա նո նա գի րը ներ կայաց ված է 
հա վել վա ծում) հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի հետ և 
կազ մե լ ձեր եզ րա կա ցու թյու նը:

* * *  
Ե թե ար դեն կար դա ցիք Կա նո նա գի րը, գտաք հա մա-
պա տաս խան բա ժի նն ու հոդ ված նե րը, մտ քում կամ 
գրա վոր կազ մե  ցիք ձեր եզ րա կա ցու թյու նը, ա պա իս-
կը ժա մա նա կն է, որ կար դաք նաև, թե ինչ ո րոշ ման է 
հան գել ԶԼՄ-նե րի է թի կայի Դի տո րդ մար մի նը:

ԶԼՄ-ՆԵ ՐԻ Է ԹԻ ԿԱՅԻ ԴԻ ՏՈ ՐԴ ՄԱ ՐՄՆ  Ի Ա ՌԱ ՋԱՐ-
ԿՈւԹՅ ՈՒ ՆԸ «NEWMAG» ԱՄ ՍԱԳ ՐԻ ԽՄ ԲԱԳ ՐՈւԹՅ Ա ՆԸ 

2016 թ. հուն վա րի 13-ին  պար բե րա կա նի առ ցա նց
 տար բե րա կում հրա պա րակ ված «Ո  ՞վ էր փա խա ծ
 հա րս նա ցուն և ի՞նչ ե ղավ նրա հետ» հրա պա րակ մա ն
 վե րա բե րյա լ

ԶԼՄ-նե րի է թի կայի Դի տո րդ մար մի նը ՝

- սե փա կան նա խա ձեռ նու թյա մբ և «Newmag» ամ-
սագ րի խմ բագ րու թյան հա մա ձայ նու թյա մբ 2016 
թվա կա նի հուն վա րի 27-ին, քն նար կե լով ամ սագ րի 
առ ցա նց տար բե րա կում հուն վա րի 13-ին հրա պա-
րակ ված «Ո  ՞վ էր փա խած հա րս նա ցուն և ի՞նչ ե ղավ 
նրա հետ» հոդ վա ծը,
- ա ռաջ նո րդ վե լով « Հայաս տա նի լրատ վա մի ջոց նե-
րի և լրագ րող նե րի է թի կա կան սկզ բունք նե րի կա-
նո նագրի» 4-րդ՝ « Հար գա նք մա րդ կա նց ան ձնա կան 
կյան քի և այլ ի րա վունք նե րի նկատ մա մբ» բաժ նի 
4.1 կե տով , ըստ ո րի՝ խմ բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը 
պար տա վոր են « պա շտ պա նել մա րդ կա նց մաս նա-
վոր կյան քի ան ձե ռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը, նե-
րառյա լ՝ հար գա նքն ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան-
քի, բնա կա րա նի, սե փա կա նու թյան, ա ռող ջու թյան 
և նա մա կագ րու թյան նկատ մա մբ: Բա ցա ռա պես 
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հա սա րա կա կան շա հի առ կայու թյա մբ կամ պա շտ-
պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյա մբ կա րող է ար դա-
րաց վել բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձա նց, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի, իշ խա նու թյան կամ 
հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան ձգ տող մա րդ կա նց 
ան ձնա կան կյան քին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն նե րի 
հրա պա րա կու մը»,- և ար ձա նագ րե լով , որ 
ա) թե պետ նկա րա գր վող ի րա դար ձու թյու նը հան-
րային հե տա քրք րա սի րու թյան ա ռար կա է, սա կայն 
տվյալ հրա պա րակ ման հե րո սը հան րային դե մք չէ և 
չի ձգ տում հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան, 
բ) տե քս տում առ կա փաս տա կան տվյալ նե րի և ու ղեկ-
ցող լու սան կա րի հրա պա րա կումն  ար դա րաց ված չէ 
մաս նա վոր կյան քի պա շտ պա նու թյան սկզ բուն քը 
հար գե լու տե սա կե տից և կա րող է հոդ վա ծի հե րո սին 
ճա նա չե լի դա րձ նել , 
 
ա ռա ջար կում  է «Newmag» ամ սագ րի խմ բագ րու-
թյա նը ՝

- «Ո  ՞վ էր փա խած հա րս նա ցուն և ի՞նչ ե ղավ նրա 
հետ» հոդ վա ծից հե ռաց նել հե րո սին ճա նա չե լի դարձ-
նող բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը (ա նուն, ազ գա նուն, 
ծննդա վայր, ուս ման վայր, աշ խա տա տե ղեր), ինչ պես 
նաև` լու սան կա րը,
- ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ձեռ նար կել այլ քայ լե ր՝ 
հրա պա րակ ման հե րո սի հետ հնա րա վոր վե ճը ար-
տա դա տա կան կար գով լու ծե լու ուղ ղու թյա մբ:

Ըն դուն վել է Զա նգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րի 
է թի կայի Դի տո րդ մա րմն  ի  

2016 թվա կա նի  հուն վա րի 27-ի նիս տում, 
ԴՄ հետ ևյալ կազ մո վ՝

 Գե ղամ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ 
«Ա նա լի տի կոն» հան դե սի  գլ խա վո ր խմ բա գի ր
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 Մես րոպ ՀԱ ՐՈւԹՅ ՈւՆՅԱՆ 
Մա մու լի  փոր ձա գետ 

Ա րա ՂԱ ԶԱ ՐԱՆ 
Ի րա վա բան 

Ա շոտ Մե լի քյան 
Խոս քի ա զա տու թյան պա շտ պա նու թյան կո մի տե ի նա խա գա հ

 Բո րիս ՆԱ ՎԱ ՍԱ ՐԴՅԱՆ 
Եր ևա նի  մա մու լի  ա կում բի  նա խա գա հ

Նու նե ՍԱ ՐԳՍՅԱՆ 
Մե դի ա  նա խա ձեռ նու թյուն նե րի  կե նտ րո նի  գոր ծա դի ր տ նօ րե ն

Գե ղամ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ 
Media.am-ի պ րո դյու սե ր

Այս ո րոշ ման մե ջ ու շադ րու թյուն դա րձ նե նք մի կար ևոր 
ձևա կե րպ ման. «... թե պետ նկա րա գր վող ի րա դար ձու-
թյու նը հան րային հե տա քրք րա սի րու թյան ա ռար կա 
է, սա կայն տվյալ հրա պա րակ ման հե րո սը հան րային 
դե մք չէ և չի ձգ տում հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան»:  
Դի տո րդ մար մի նը տար բե րա կում է հան րային հե տա-
քրք րա սի րու թյու նը հան րային շա հից և այս, ըստ է ու-
թյան, նա խա դե պային ո րոշ մա մբ ԶԼՄ-նե րին ա ռա-
ջար կում է չշ փո թել դրա նք: Երկ րոր դի առ կայու թյան 
դեպ քում, ինչ պես նա և՝ ե թե հե րո սը հան րային դե մք է 
(այդ մա սին նշ ված է նաև Կա նո նագ րում), նման հրա-
պա րա կումն  ե րը կա րող են ար դա րաց վել:
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 Քա նի որ «Newmag» հան դե սը քն նա րկ ման պա հին 
ինք նա կար գա վոր ման նա խա ձեռ նու թյան ան դամ չէր 
և չէր ստո րագ րել Կա նո նա գի րը, Դի տո րդ մար մի նը բա-
վա րար վեց մի այն ա ռա ջար կու թյուն ներ կայաց նե լով: 
ԴՄ նիս տին ներ կա է ին նաև ամ սագ րի ներ կայա ցու ցիչ-
նե րը, ո րո նք հայտնեցին ի րե նց տե սա կե տը: 
ԴՄ ըն դու նած վե րո հի շյալ փաս տա թուղթն ամ բող ջու-
թյա մբ հրա պա րակ վեց «Newmag» ամ սագ րի առ ցա նց 
տար բե րա կում (https://newmag.am/2016/paxatshars/): 
Խմ բագ րու թյու նը նաև նե րո ղու թյուն խնդ րեց հոդ վա ծի 
հե րո սու հուց և կա տա րեց ԴՄ ա ռա ջար կու թյու նը՝ հե-
ռաց նե լով ան ձին ճա նա չե լի դա րձ նող տե ղե կու թյուն-
նե րն ու լու սան կա րը (տես՝ https://newmag.am/2016/
bride/): Իսկ ԴՄ ո րո շու մը կա տա րե լուց հե տո «Newmag» 
ամ սագ րի ղե կա վա րու թյու նը մի ա ցավ ինք նա կար գա-
վոր ման նա խա ձեռ նու թյա նը՝ ստո րագ րե լով Հայաս-
տա նի լրատ վա մի ջոց նե րի և լր ագ րող նե րի է թի կա կան 
սկզ բունք նե րի կա նո նա գի րը:

 Ա ռա ջադ րա նք 2. 
Փոր ձեք գտ նել հրա պա րա կումն  եր, ո րո նք, ձեր կար-
ծի քով , բո ղո քի դեպ քում կա րող է ին դառ նալ ԴՄ քն-
նա րկ ման նյութ և կազ մե ք ձեր եզ րա կա ցու թյուն նե րը՝  
հի մն  վե լով Կա նո նագ րի վրա: 

 Ա ռա ջադ րա նք 3. 
Ե թե ձեզ հան դի պում են է թի կա կան տե սա կե տից 
խնդ րա հա րույց հրա պա րա կումն  եր տպա գիր կամ 
առ ցա նց լրատ վա մի ջոց նե րում, ինչ պես նա և՝ հե ռուս-
տա ռա դի ո հա ղոր դումն  եր, դի մե ք ԶԼՄ-նե րի է թի կայի 
Դի տո րդ մա րմն  ին: Դի մու մը կա րող եք լրաց նել առ-
ցա նց՝ հետ ևյալ հղու մո վ՝ 
http://ypc.am/self-regulation/?lang=hy: 
Դ իտո րդ մար մի նն ու նի նաև հե ռա խո սի հա վել վա ծ. 
փնտ րե ՛ք Media Ethics Observatory ան դրոիդ հա մա-
կար գի Play Store-ում։
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱ Ծ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ԼՐԱՏ ՎԱ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ  
ԼՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ Է ԹԻ ԿԱ ԿԱՆ 
ՍԿԶ ԲՈւՆՔ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՆՈ ՆԱ ԳԻ Ր
 Մե նք՝ զա նգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ-
կայա ցու ցիչ նե րս,

 կա րևո րե լով հան րու թյան տե ղե կաց ված լի-
նե լու ի րա վուն քը և ընդ գծե լով տե ղե կաց նե լու 
ԶԼՄ-նե րի պար տա կա նու թյու նը,

 գի տակ ցե լով մաս նա գի տա կան և բա րոյա-
կան հնա րա վո րի նս բա րձր չա փա նիշ նե րի հե-
տևե լու և դրա նց շուրջ հա մա խմբ վե լու ան հրա-
ժեշ տու թյու նը, մի ա ժա մա նա կ՝ չբա ցա ռե լով 
լրագ րող նե րի բա րոյա կան ընտ րու թյան ի րա-
վուն քը,
 
 ը նդգ ծե լով խմ բագ րա կան ան կա խու թյան 
պա շտ պա նու թյան և հան րային շա հին հա կա-
սող ո րևէ մաս նա վոր շա հով լրագ րող նե րին 
չկաշ կան դե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը,

  ըն դու նե լով , որ ԶԼՄ-նե րն ու լրագ րող նե րը 
հաշ վե տու են ի րե նց լսա րա նի և մի մյա նց առ ջև,
 ար ձա նագ րե լով , որ հնա րա վոր չէ բո լոր դեպ-
քե րի հա մար սահ մա նել մի աս նա կան կա նոն-
ներ, սա կայն կա րե լի է և հնա րա վոր է պահ պա-
նել պրո ֆե սի ո նալ լրագ րու թյան հա մը նդ հա-
նուր չա փա նիշ նե րը,
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 ըն դու նում ենք հե տևյալ սկզ բունք նե րն ու դրան ցից 
բխող պար տա վո րու թյուն նե րը:

1. Ճշգր տու թյուն և ան կո ղմն  ա կա լու թյուն
 
Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է, որ խմ-
բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը պար տա վոր են`

1.1. մի նչև հրա պա րա կու մը ստու գել ցան կա ցած աղ-
բյու րից ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի հա վաս տի ու-
թյու նը, չկոծ կել և չխե ղա թյու րել փաս տե րը, չհ րա պա-
րա կել ակն հայտ կե ղծ տե ղե կու թյուն ներ,

1.2. հս տա կո րեն ու լսա րա նի հա մար հաս կա նա լի 
մատ նան շել այն դեպ քե րը, երբ խմ բագ րու թյու նը, 
ստա նա լով հան րային նշա նա կու թյան տե ղե կու-
թյուն ներ, օգ տա գոր ծել է բո լոր հնա րա վոր ող ջա միտ 
մի ջոց նե րը, սա կայն չի կա րո ղա ցել ճշ տել փաս տե րը,

1.3. հս տակ սահ մա նա զա տել փաս տե րի և տե ղե կու-
թյուն նե րի շա րադ րան քը՝ կար ծիք նե րից, վեր լու ծու-
թյուն նե րից և մե կ նա բա նու թյուն նե րից, 
 
1.4. վեր լու ծու թյուն ներ և մե կ նա բա նու թյուն ներ կա տա-
րե լիս հի մն  վել ստույգ փաս տե րի և հա վաս տի տե ղե կու-
թյուն նե րի վրա,

1.5. ձգ տել , որ հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, լու սան կա-
րային, տե սա գր ված ու ձայ նա գր ված նյու թե րը հա-
մա պա տաս խա նեն ի րա կա նու թյա նը, վեր նագ րե-
րը բխեն նյու թի բո վան դա կու թյու նից, չչա րա շահ-
վեն հան րային դեմ քե րի և սո վո րա կան մա րդ կա նց 
անձնա կան տվյալ նե րի հա մը նկ նումն  ե րը, մե ջ բե րում-
նե րը չօգ տա գո րծ վեն հա մա տե քս տից դուրս,
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1.6. չա ղա վա ղել լու սան կա րային կամ տե սա գր ված 
նյու թի բո վան դա կու թյու նը, լու սան կար նե րում և տե-
սա նյու թե րում տեխ նի կա կան հնա րք ներ կի րա ռե լու և 
մի ջամ տու թյուն նե րի դեպ քում ան պայ ման նշել այդ 
մա սին:

2. Ազն վու թյուն տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր նե րի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում
 
Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է, որ խմ-
բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը պար տա վոր են`

2.1. հնա րա վո րի նս նշել տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր-
նե րը,

2.2. հնա րա վո րի նս խու սա փել տե ղե կատ վու թյան 
խո րհր դա պա հա կան աղ բյուր ներ օգ տա գոր ծե լուց, 
լրատ վու թյան աղ բյու րը գա ղտ նի պա հե լու խոս տու-
մից ա ռաջ մի շտ պար զել շար ժա ռիթ նե րը, սա կայն 
ե թե տե ղե կու թյունն, այ նուա մե  նայ նիվ , տր վում է 
աղ բյու րի գա ղտ նի ու թյան պայ մա նով , ո րևէ պա րա-
գայում չբա ցա հայ տել այն,

2.3. խու սա փել տե ղե կու թյուն նե րի ձե ռք բեր ման ծա-
ծուկ և գա ղտ նի մե  թոդ նե րից, բա ցա ռու թյա մբ այն 
դեպ քե րի, երբ ա վան դա կան բաց մե  թոդ նե րը չեն 
ա պա հո վում հա սա րա կա կան շա հե րից բխող տե-
ղե կու թյուն նե րի ստա ցու մը: Այս պի սի մե  թոդ նե րի կի-
րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը պե տք է ներ կայաց վի 
և հիմն  ա վոր վի բուն հրա պա րակ ման մե ջ,

2.4. հար գել հե ղի նա կային ի րա վուն քը, բա ցա ռել 
գրա գո ղու թյու նը, մե ջ բե րումն  եր և ար տատ պու թյուն-
ներ կա տա րե լիս նշել աղ բյուր նե րը,
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2.5. չչա րա շա հել լրագ րող նե րի և լրատ վա մի ջոց նե-
րի հետ շփ ման փո րձ չու նե ցող ան ձա նց դյու րա հա-
վա տու թյու նը,

2.6. հար գել հար ցազ րույց տվո ղի՝ որ պես հար-
ցազրույ ցի տե քս տի նկատ մա մբ հա մա հե ղի նա կի, 
ի րա վունք նե րը:

3. Խմ բագ րա կան ան կա խու թյուն
 
Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է, որ խմ-
բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը պար տա վոր են`

3.1. հս տակ սահ մա նա զա տել լրագ րո ղա կան նյու-
թե րը գո վազ դից. յու րա քան չյուր հրա պա րա կում, ո րի 
դի մաց վճար վել է, պե տք է այդ մա սին նշում ունե-
նա: Նույն կե րպ մա կն շել նաև հան րային կա պե րի 
(PR) ծա ռայու թյուն նե րից և կազ մա կեր պու թյուն նե րից 
ստաց ված նյու թե րը,

3.2. խմ բագ րա կան լու սա բա նումն  ե րում գո վազ դա-
տու նե րին ու հո վա նա վոր նե րին ար տո նու թյուն ներ 
չտալ ,

3.3. դի մա կայել ի րա դար ձու թյուն նե րի լու սա բան ման 
վրա ազ դե լու նպա տա կով գո վազ դա տու նե րի, հո վա-
նա վոր նե րի, ԶԼՄ սե փա կա նա տե րե րի գոր ծադրած 
ճն շումն  ե րին: Այն դեպ քում, երբ նման ճն շումը 
սպառ նում է վե րած վել հան րային մար տահ րա վե-
րի, հրա պա րա կային դա րձ նել ի րա վի ճա կը՝ դի մե  լով 
լրագրող նե րի և հան րու թյան ա ջակ ցու թյա նը,

3.4. հրա ժար վել տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կե-
լու կամ չհ րա պա րա կե լու հա մար զա նա զան պար-
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գևատ րումն  ե րից, նվեր նե րից, ինչ պես նաև ծախ սե րի 
փոխ հա տու ցումն  ե րից, ան վճար հա նգս տից, այլ ար-
տո նու թյուն նե րից, ո րո նք կա խյալ են դա րձ նում լրագ-
րո ղի գոր ծու նե ու թյու նը, վնա սում են նրա բա րի համ-
բա վին, հան գեց նում են խմ բագ րու թյան նկատ մա մբ 
վս տա հու թյան կո րս տի,

3.5. սահ մա նել սո ցի ա լա կան ցան ցե րում խմ բագ րու-
թյան աշ խա տա կից նե րի վար քի կա նոն նե րը և հե-
տևել դրա նց պահ պան մա նը:

4. Հար գա նք մա րդ կա նց ան ձնա կան կյան քի և 
այլ ի րա վունք նե րի նկատ մա մբ
 
Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է, որ խմ-
բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը պար տա վոր են`

4.1. պա շտ պա նել մա րդ կա նց մաս նա վոր կյան քի ան-
ձե ռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը, նե րա ռյա լ՝ հար գա նքն 
ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա նի, սե-
փա կա նու թյան, ա ռող ջու թյան և նա մա կագ րու թյան 
նկատ մա մբ: Բա ցա ռա պես՝ հա սա րա կա կան շա հի 
առ կայու թյա մբ կամ պա շտ պա նու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյա մբ կա րող է ար դա րաց վել բա րձ րաս տի ճան 
պաշ տո նա տար ան ձա նց, հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե-
րի, իշ խա նու թյան կամ հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան 
ձգ տող մա րդ կա նց ան ձնա կան կյան քին վե րա բե րող 
տե ղե կու թյուն նե րի հրա պա րա կու մը,

4.2. այն դեպ քում, երբ խոս քի ա զա տու թյու նը հա կա սու-
թյան մե ջ է մտ նում մար դու մյուս հիմն  ա րար ի րա վունք-
նե րի հետ, լրատ վա մի ջո ցն ինք նու րույն է վճ ռում, թե ին-
չին տալ նա խա պատ վու թյու նը, և պա տաս խա նատ վու-
թյուն է կրում իր վճ ռի հա մար,
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4.3. ա ռա նձ նա պես նր բան կատ լի նել , երբ տե ղե կատ-
վու թյան աղ բյուր նե րը կամ հրա պա րա կումն  ե րի հե-
րոս նե րը ե րե խա ներ, ան չա փա հաս ներ են: Զգույշ 
լի նել դե ռա հաս մե  ղադ րյալ նե րի, ամ բաս տա նյալ նե-
րի, դա տա պար տյալ նե րի, սե ռա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի զո հե րի ինք նու թյու նը բա ցա հայ տե լիս,

4.4. ե րե խա նե րին վե րա բե րող կամ նրա նց մաս նակ-
ցու թյա մբ նյու թեր պատ րաս տե լիս ա ռաջ նո րդ վել 
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ-ի մե  դի ա խմ բի մշա կա ծ՝ «Ե րե խա նե րի մա-
սին նյու թեր պատ րաս տե լու լրագ րո ղա կան է թի կան» 
փաս տա թղ թով ,

4.5. ե րե խա նե րից հար ցազ րույց վե րց նե լուց, տե սանկա-
րա հա նե լուց, լու սան կա րը կամ նրան վե րա բե րող փաս-
տա կան նյու թեր հրա պա րա կե լուց ա ռա ջ ստա նալ ե րե-
խայի և նրա հա մար պա տաս խա նա տու ան ձի հա մա-
ձայ նու թյու նը, ցան կա լի է՝ գրա վոր և ան պայ ման ե րե-
խային հաս կա նա լի լեզ վո վ: Հա մա ձայ նու թյու նը պե տք 
է լի նի կա մա վոր, և բա ցառ վի պար տադ րան քի ո րևէ 
ձև: Ե րե խան և նրա հա մար պա տաս խա նա տու ան ձը 
պե տք է պար զո րոշ հաս կա նան, որ ի րե նք խո սում են 
լրագ րո ղի հետ, ով մտա դիր է տվյալ նյու թը տա րա ծել 
լրատ վա մի ջո ցո վ: Ձգ տել , որ հար ցազ րույ ցի ըն թաց-
քում ե րե խային հո գե կան ցավ չպատ ճառ վի, չս տի պել 
նրա ն կր կին վե րապ րել իր կրած տա ռա պա նք նե րն ու 
ցա վը, կո րուստ նե րը և իր կյան քի այլ ծա նր պա հե րը, 
ա սել կամ ա նել բա ներ, ո րո նք հար կա վոր են մի այն 
տպա վո րիչ պատ կեր ստա նա լու կամ ազ դե ցիկ ռե պոր-
տաժ պատ րաս տե լու հա մար,

4.6. ա ռող ջա կան լուրջ խն դիր ներ ու նե ցող , ինք-
նասպա նու թյուն գոր ծած կամ այդ պի սի փո րձ կա-
տա րած ան ձա նց, ինչ պես նաև ող բեր գու թյուն կամ 
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վի շտ տա րած մա րդ կա նց մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
հա վա քե լիս, հար ցազ րույց կամ լու սան կար հրա պա-
րա կե լիս, տե սա կամ ձայ նա նյութ հե ռար ձա կե լիս նր-
բան կատ լի նել նրա նց նկատ մա մբ,

4.7. պահ պա նել ան մե  ղու թյան կան խա վար կա ծը. մին-
չև դա տա քն նու թյու նը հան ցա գոր ծու թյան մե ջ կաս-
կած վող նե րի ա նուն նե րը հրա պա րա կե լիս քն նար կել 
դրա հա սա րա կա կան ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ հա վա-
սա րա կշ ռու թյուն պահ պա նե լով ան մե  ղու թյան կան-
խա վար կա ծի, հան ցա գոր ծու թյան մե ջ կաս կած վող-
նե րի՝ ար դար դա տա քն նու թյան ի րա վուն քի և հա սա-
րա կու թյա ն՝ տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քի մի ջև:

5. Հար գա նք զա նա զան խմ բե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
և հա մա մա րդ կային ար ժեք նե րի նկատ մա մբ
 
Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է, որ խմ-
բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը պար տա վոր են`

5.1. խու սա փել մա րդ կա նց հան դեպ նա խա պա շար-
ված վե րա բեր մուն քից` նրա նց ցե ղային, սե ռային, 
տա րի քային, կրո նա կան, ազ գային, աշ խար հագ րա-
կան պատ կա նե լու թյան, սե ռա կան կո ղմն  ո րոշ ման, 
ֆի զի կա կան առանձնահատկությունների, ար տա քի-
նի կամ սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի պատ ճա ռով ,

5.2. ո րևէ ձևով չքա րո զել ազ գային, կրո նա կան թշ նա-
մա նք և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, քա ղա քա կան, 
սո ցի ա լա կան, սե ռա կան և լեզ վա կան հայ տա նիշ նե-
րով խտ րա կա նու թյուն, բա ցա ռել ա տե լու թյան խոս քը,

5.3. ո րևէ ձևով չքա րո զել պոռ նոգ րա ֆի ա, բռ նու թյուն, 
պա տե րա զմ, ցե ղաս պա նու թյան և մա րդ կու թյան դեմ 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հեր քում,
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5.4. զգույշ լի նել ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լիս, բա-
ցա ռել ա հա բե կիչ նե րի նկատ մա մբ հա մակ րա նք 
ա ռա ջաց նող սյու ժե նե րը և հա ղոր դագ րու թյուն նե րը, 
նրբանկատ լի նել ի րա դար ձու թյուն նե րի ա կա նա տես-
նե րի` որ պես տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րի նկատ-
մա մբ, խու սա փել պա տա նդ նե րի և հնա րա վոր զո հե-
րի հա րա զատ նե րի և ըն կեր նե րի բա ցա հայ տու մից` 
ա ռա նց ի րե նց հա մա ձայ նու թյան:

6. Ազն վու թյուն հան րու թյան հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում
 
Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է, որ խմ-
բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը պար տա վոր են`

6.1. ա ջակ ցել կար ծիք նե րի ա զատ փո խա նակ մա-
նը՝ ան կախ նրա նից, որ այդ կար ծիք նե րը կա րող են 
տար բեր վել խմ բագ րա կան տե սա կետ նե րից,

6.2. պատ րաս տա կամ լի նել հան դի պե լու այն ան-
ձանց կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ-
նե րին, ո րո նք ի րե նց վի րա վոր ված կամ զր պա րտ ված 
են հա մա րում կո նկ րետ հրա պա րակ մա մբ, և պա տաս-
խա նի հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու բո լոր նրա նց, ում 
հաս ցե ին քն նա դա տու թյուն կամ մե  ղադ րա նք ներ են 
ե ղել հրա պա րա կումն  ե րում,

6.3. ըն դու նել սե փա կան սխալ նե րը և պատ րաս տա-
կամ լի նե լ՝ ուղ ղե լու դրա նք,

6.4. քա ջա լե րել հան րու թյա նը՝ ար տա հայ տե լու ԶԼՄ-
նե րի նկատ մա մբ ի րե նց քն նա դա տա կան վե րա բեր-
մուն քը, պատ րա ստ լի նել լրագ րո ղա կան է թի կայի 
հար ցե րի շուրջ հա սա րա կու թյան հետ երկ խո սու թյան:
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7. Ազն վու թյուն ընտ րու թյուն նե րը և 
հան րաք վե նե րը լու սա բա նե լի ս
  
Այս սկզ բուն քի պահ պա նու մը նշա նա կում է, որ խմ-
բագ րու թյունն ու լրագ րո ղը պար տա վոր են`

7.1. բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի և թեկ նա ծու նե րի 
նկատ մա մբ լի նել հան դուր ժող ,

7.2. չվի րա վո րել թեկ նա ծու նե րի ան ձը, չծաղ րել 
նրանց հայա ցք նե րն ու տե սա կետ նե րը,

7.3. չհ րա պա րա կել թեկ նա ծու նե րի հաս ցե ին զր պար-
տու թյուն, շան տաժ ու սպառ նա լիք պա րու նա կող 
նյու թեր,

7.4. բո լոր թեկ նա ծու նե րին ի րե նց ծրագ րե րը և տե սա-
կետ նե րը ներ կայաց նե լու հա մար լրատ վա մի ջո ցում 
հա վա սար հնա րա վո րու թյուն տալ , վճա րո վի տեղ 
կամ ե թե րա ժամ հատ կաց նե լիս լրատ վա մի ջո ցում 
ա պա հո վել հա վա սար սա կագ նային պայ ման ներ,

7.5. չհ րա պա րա կել քո ղա րկ ված քա ղա քա կան գո-
վա զդ պա րու նա կող նյու թեր: Այս կամ այն կու սակ ցու-
թյա նը կամ թեկ նա ծուին ա ջակ ցող խմ բե րի կող մից 
հրա պա րակ ման ներ կայաց ված (վ ճա րո վի կամ ան-
վճար) կամ նրա նց պատ վե րով պատ րա ստ ված նյու-
թե րը հս տակ ա ռա նձ նաց նել այլ նյու թե րից, կամ այդ 
մա սին պե տք է նշում կա տա րել ,

7.6. հե ռար ձակ վող լրատ վա մի ջոց նե րը պե տք է ձե-
ռն պահ մն ան ո րևէ կո նկ րետ թեկ նա ծուի կամ կու-
սակ ցու թյան ա ջակ ցե լուց, իսկ տպա գիր և առ ցա նց 
լրատ վա մի ջոց նե րը նման մտադ րու թյուն ու նե նա լու 
դեպ քում այդ մա սին նա խա պես և հս տակ հայ տա-
րա րեն:
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Օգտագործված նյութեր
և օգտակար հղումն եր  
«Լ րագ րո ղա կան է թի կա. 
օ րի նակ ներ և մե կ նա բա նու թյուն ներ» 
https://media.am/media-ethics-handbook

Է րիկ Ֆիխ թե լի ուս, 
«Լ րագ րու թյան 10 ոս կե պատ վի րան» 
https://www.media.am/Erik-Fichtelius 

Ա կու տա գա վա, « Թա վու տում», վի պակ 
https://mesropharut.wordpress.com/2012/05/20/
akutagava/ 

Ժե րար դե Ներ վալ. 
«Լ րագ րային « խայ ծե րի» ճշ մա րիտ պատ մու թյու նը» 
https://goo.gl/VB7UvC 

 «Քա ղա քա կան պայ քա րը և լրագ րո ղի 
մասնագիտա կան բա րոյա կա նու թյու նը», 
է թի կա կան կա նոն նագ րե րի ժո ղո վա ծու 
Ե րևա նի մա մու լի ա կումբ, Ե րևան – 2000թ.

Կ լոդ-Ժան Բե րտ րան. « Մա մու լի ա զա տու թյան պա-
շտ պա նու թյան ե րաշ խիք ներ. 
Լրագ րո ղա կան է թի կայի և 
պա տաս խա նատ վու թյան հա մա կար գեր» 
Ե րևա նի մա մու լի ա կումբ, Ե րևան – 2000թ.
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Մեսրոպ Հարությունյան

Լրագրողական 
էթիկան 
գործնականում. 
մեդիայի ինքնա- 
կարգավորման 
մեխանիզմներըՄ
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