
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության 

միջոցառումների ծրագրի մշակմանը ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի 

մասնակցության վերաբերյալ 

 

Կարևորելով ՀՀ-ում մարդու իրավունքների ոլորտում առանձին պետական ծրագրի 

առկայությունը, որը կբխեր Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության 

իրական կարիքներից և խնդիրներից` կազմակերությունը նախաձեռնել է Մարդու 

իրավունքների ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագրի (հետայսու` 

Միջոցառումների ծրագիր) մշակման գործընթացում մասնակցությունը:  

Միջոցառումների ծրագրի մշակումը բխում է 2012 թ. հոկտեմբերի 29-ի ՀՀ նախագահի 

կարգադրությամբ հաստատված Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային 

ռազմավարությունից: Ռազմավարությունը մշակվել և ՀՀՆախագահի հաստատմանն է 

ներկայացվել Ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից, Միջոցառումների ծրագրի մշակման 

գործընթացները համակարգվում են ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից: 

Ռազմավարության ծրագրի 48-րդ կետով սահմանված է, որ գործողությունների ծրագիրը 

մշակելիս պետք է հաշվի առնվեն Մարդու իրավունքների պաշտպանի, ինչպես նաև 

հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կազմակերպությունների 

զեկույցներում արտացոլված խնդիրները և այլն:   

 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից Միջոցառումների ցանկի 3 խմբագրությունների 

վերաբերյալ մշակվել և ներկայացվել է առաջարկությունների 3 փաթեթ` ուղղված կոնկրետ 

իրավունքների պաշտպանության նպատակով միջոցառումների ներառմանը և որոշ 

միջոցառումների խմբագրմանը:  

 

1   Միջոցառումների ծրագրի 3-րդ և ներկայիս 

դրությամբ հասանելի վերջին խմբագրության մեջ 

ներառվել են առաջարկություններ` ուղղված 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների, զինծառայողների և 

զորակոչիկների իրավունքների 

պաշտպանությանը, ընտրական իրավունքների, 

իրավապաշտպանական գործունեությամբ 

զբաղվող անձանց և կազմակերպությունների իրավունքների, փախստականների և ապաստան 

հայցողների, ծերերի, ծերանոցների բնակիչների իրավունքների պաշտպանությանը: 
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 Նկարը` ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջից (www. moj.am) 



Միջոցառումների ծրագրի մեջ չեն ներառվել կազմակերպության կողմից կարևորված մի 

շարք առաջարկություններ, մասնավորապես առաջարկություն` ուղղված պետական 

կառավարման մարմինների կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 

իրականացվող գործունեության թափանցիկության ապահովմանը (առաջարկություն, որով 

նախատեսվում էր յուրաքանչյուր նախարարության և կառավարությանը կից մարմնի կողմից իր 

իրավասությանը վերապահված բնագավառում մարդու իրավունքների վիճակի և մարդու 

իրավունքների վիճակի բարելավման ուղղությամբ իրականացված գործունեության վերաբերյալ 

տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը ԱԺ-ին), առաջարկություն` ուղղված «Անհայտ 

կորած անձանց մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակմանը և ընդունմանը, «Անվճար 

իրավաբանական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի մշակմանը և ընդունմանը և այլն2: 

Իսկ Աղյուսակ 1-ից պարզ է դառնում, որս Միջոցառումների Ծրագրի ամեն հաջորդ 

խմբագրության մեջ ներառվել են ավելի քիչ քանակությամբ առաջարկություններ:    

 

Ոլորտը 

Ներկայացված 

առաջարկությունների 

ընդհանուր թիվը 

1-ին 

խմբագրություն 

11.04.2013 թ. 

2-րդ 

խմբագրություն 

21.06.2013 թ.  

3-րդ 

խմբագրություն 

02.08.2013 թ. 

1. Կյանքի իրավունքի վերաբերյալ  3 1 0 0 

2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների վերաբերյալ  22 14 12 8 

3. Ազատ ու արդար ընտրությունների 

իրավունքի վերաբերյալ  3 2 1 1 

4. Արդար դատաքննության իրավունքի 

վերաբերյալ 10 8 0 0 

5. Զինծառայողների և զորակոչիկների 

իրավունքների վերաբերյալ  24 20 17 7 

6. Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության ընդհանուր 

մեխանիզմների վերաբերյալ  6 2 0 0 

7. Իրավապաշտպանական գործությամբ 

զբաղվող անձանց և 

կազմակերպությունների իրավունքների 

վերաբերյալ  8 0 3 3 

8. Փախստականների և ապաստան 

հայցողների իրավունքների վերաբերյալ  1 0 1 1 

9. Անձնական անձեռնամխելիության և 

ազատության իրավունքի վերաբերյալ  1 1 1 1 

10. Հանրային ծառայության ոլորտում 

քաղաքացիների վերաբերյալ 1 0 0 0 

12. Առողջության պահպանման 

իրավունքի վերաբերյալ  1 0 0 0 

13. Ծրագրի իրականացման հանդեպ 

մոնիթորինգ և գնահատման վերաբերյալ 4 0 0 0 

Ընդհամենը 84 48 35 21 

    

Աղյուսակ 1   

Աղյուսա

կ 1  
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 Մանրամասն տես` Աղյուսակ 1  


