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Առաջարկություններ 

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ 

 

Օրենքի նախագծով սահմանվում է լրացում ի կատարումն Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության ազգային ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի 115-րդ 

կետի`«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքի գործող 

կարգավորումներին համապատասխան Ռազմական օմբուդսմենի ստեղծումը1:  

Չնայած նախատեսվող լրացումը ողջունելի է և կարող է դրական ազդել Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի կողմից զինծառայողների և զորակոչիկների իրավունքների 

արդյունավետ պաշտպանությունն ապահովելու համար, սակայն, միևնույն ժամանակ 

անհրաժեշտ է ընդգծել, որ նման կարգավորումները չեն նպաստում Ռազմական 

օմբուդսմենի, որպես լիարժեք մեխանիզմի ներդրմանը: Քանի որ, հաշվի առնելով 

բնագավառի կարևորությունը2 և առանձնահատկությունները անհրաժեշտ է անկախ և 

լիարժեք ինստիտուտ, որը անմիջականորեն հաշվետու կլինի հասարակությանը և 

ներկայացուցչական մարմնին:  

Ընդ որում, նույնիսկ հաշվի առնելով Մարդու իրավունքների պաշտպանության 

ազգային ռազմավարության միջոցառումների ծրագրում տեղ գտած համապատասխան 

ձևակերուպումը, նման ինստիտուտի ներդրումը չի հակասում նաև «Մարդու 

իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքին: 

 

Միջազգային իրավակարգավորումներ  

Համաձայն Նախարարների կոմիտեի «Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» 

CM/Rec (2010)4  հանձնարարականի B կետի` զինծառայողները չպետք է ենթարկվեն 

խոշտանգումների կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը 

նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի3: 

                                                 
1
Տես` Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության միջոցառումների ծրագիր 

http://www.justice.am/storage/uploads/HR1.pdf  
2
2012թ ընթացքում գրանցվել է 49 մահացության դեպք, որից 11-ը ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հետևանքով, 

15-ը՝ դժբախտ պատահարի, 6-ը՝ առողջական խնդրների և ոչ պատշաճ բժշկական ծառայության տրամադրման պատճառով, 3-ը 

կանոնադրային հարաբերությունների խախտման, 1-ը՝ դիտավորյալ սպանության հետևանքով: Իսկ 2013թ 

ընթացքում`մահացության 31 դեպքերից  5-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով է, 8-ը` ինքնասպանության կամ 

ինքնասպանության հասցնելու, 7-ը՝ դժբախտ պատահարի, 4-ը՝ առողջական խնդրների և ոչ պատշաճ բժշկական ծառայության 

տրամադրման պատճառով, 4-ը` սպանության, որոնցից 1-ը՝ դիտավորյալ,  1-ը` մարտական ծառայություն կրելու կանոնների 

խախտման,  2-ը` կանոնադրային հարաբերությունների խախտման հետևանքով, 3 դեպք զենքի  հետ վարվելու կանոնների 

խախտման հետևանք:  Տես`http://hcav.am/publications/01-07-2014-4/  
3
Տես` Human rights of members of the armed forces – Recommendation CM/ Rec (2010) 4 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Others_issues/Armed_Forces/Rec/CM_Rec_2010_04_RU.pdf  

http://www.justice.am/storage/uploads/HR1.pdf
http://hcav.am/publications/01-07-2014-4/
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Others_issues/Armed_Forces/Rec/CM_Rec_2010_04_RU.pdf
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Ըստ ԵԽԽՎ 1742 (2006) հանձնարարականի` Ասամբլեան անդամ պետություններին 

առաջարկում է` որպես զինծառայողների իրավունքների արդյունավետ 

պաշտպանության միջոց, ներդնել ռազմական օմբուդսմենի անկախ քաղաքացիական 

ինստիտուտը: 

Նշված հանձնարարականի  բացատրական հուշագրի V մասի 85-րդ կետի 

համաձայն` զինծառայողները իրենց խախտված իրավունքների պաշտպանության 

նպատակով պետք է հնարավորություն ունենան գանգատ ներկայացնել անկախ մարմին4: 

Նման անկախ մարմնի լավագույն օրինակն է Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը: 

Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի ներդրման անհրաժեշտության խդիրն է 

ներկայացվում ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի և Զինված ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողության 

Ժնևյան կենտրոնի կողմից պատրաստված «Զինված ուժերի անձնակազմի մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» ձեռնարկում (հետայսու` 

Ձեռնարկ)5:  Մասնավորապես, ըստ Ձեռնարկի` ռազմական օմբուդսմենի 

կարևորությունը կարելի է տեսնել մի քանի ոլորտներում. 

 Նրա անկախ վերահսկողությունը բարձրացնում է վստահությունը զինվորական 

հատվածի նկատմամբ` վարչարարության գործընթացում ավելի մեծ թափանցիկություն 

ստեղծելով, միաժամանակ չվնասելով ենթակայության աստիճանակարգին: 

 Որպես վերահսկող անկախ մարմին` այն խթանում է զինված ուժերի նկատմամբ 

ժողովրդավարական և քաղաքացիական վերահսկողությունը։ Այն ուժեղացնում է 

զորանոցներում պատշաճ կառավարման, քաղաքացիական վերահսկողության, 

իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների սկզբունքները: 

 Օմբուդսմենն առանձին զինծառայողներին էական պաշտպանություն է 

տրամադրում նրանց իրավունքների խախտման, չարաշահումների և անարդարացի 

որոշումների դեմ: 

 Օմբուդսմենը կարող է զինվորական հրամանատարներին օգնել հասնելու ներքին 

բարեփոխումների և կատարելագործելու զինված ուժերի ներքին աշխատանքը: 

 Արդյունքում օմբուդսմենը կարող է դրական ներգործություն ունենալ 

զինծառայողների կյանքի որակի, նրանց մարտական ոգու, զորքերի մարտական 

համախմբվածության վրա, որոնք կարող են նաև օգնել պահելու զինվորներին 

անձնակազմի չափազանց թերի համալրման պայմաններում: 

 

Օտարերկրյա փորձը  

                                                 
4
Տես` Human rights of members of the armed forces – Recommendation CM/ Rec (2010) 4 and explanatory memorandum 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Others_issues/Armed_Forces/Rec/Publication_FA_ru.pdf  
5
 Տես`Ձեռնարկ զինված ուժերի անձնակազմի մարդու իրավուքնների և հիմանար ազատությունների մասին 

http://www.osce.org/hy/odihr/88572  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Others_issues/Armed_Forces/Rec/Publication_FA_ru.pdf
http://www.osce.org/hy/odihr/88572
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Գերմանիայում Ռազմական օմբուդսմենը, որն անվանվում է Բունդեսթագի կողմից 

լիազորված կամ զինված ուժերի խորհրդարանական կոմիսար (Wehrbeauftragter des 

Bundestages), և Կանադայի զինվորական  օմբուդսմենը դասվում են զինված ուժերի 

գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ամենաբաց և 

մասնագիտացված մարմինների շարքում6:  

Գերմանիայի ռազմական օմբուդսմենը ընտրվում է Բունդեսթագի կողմից, ձայների 

մեծամասնությամբ, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով7: Ռազմական 

օմբուդսմենը պատրաստում է տարեկան զեկույց, որը ներկայացնում է Բունդեսթագի 

նախագահին, որն էլ այն ուղարկում է Պաշտպանության հանձնաժողովին: 

Պաշտպանության հանձնաժողովը դիմում է Պաշտպանության նախարարին` զեկույցը 

մեկնաբանելու խնդրանքով: 

Կանադայի ռազմական օմբուդսմենին ընտրում է պաշտպանության նախարարը 5 

տարի ժամկետով8: Ռազմական օմբուդսմենը պատրաստում է տարեկան զեկույց և այն 

Պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացվում է Օրենսդիր մարմնին և 

օրենսդիր մարմնի հանձնաժողովների քննարկմանը: 

 

Ներպետական կարգավորումը 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության 

միջոցառումների ծրագրի 114-րդ կետով նախատեսված է ՀՀ զինված ուժերում մարդու 

իրավունքների վիճակի մասին տարեկան թեմատիկ զեկույցի հրապարակումը  ՀՀ 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» օրենքով սահմանված կարգով9: 

Օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածի համաձայն` տեղակալներից մեկը (…) 

յուրաքանչյուր տարի Պաշտպանին ներկայացնում է զինված ուժերում մարդու 

իրավունքների վիճակի մասին զեկույց, որն էլ սույն օրենքով սահմանված կարգով 

ներկայացվում է ՀՀ Նախագահին, օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության 

մարմիններին, ինչպես նաև համապատասխան հասարակական 

կազմակերպություններին և զանգվածային լրատվամիջոցներին:  

Չնայած նման կարգավորումը կարող է որոշակի չափով դիտարկվել որպես 

ռազմական օմբուդսմենի որոշ լիազորություններ իրականացնող մարմին, սակայն 

անհրաժեշտ է նշել, որ այն չի կարող փոխարինել ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը 

1742 (2006) հանձնարարականի իմաստով: Այն չի համապատասխանում ԵԽԽՎ 1742 

(2006) հանձնարարականի  9-րդ հոդվածի 9.2 կետին, համաձայն որի`  Ռազմական 
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7Տես`http://www.bundestag.de/bundestag/wehrbeauftragter/ru/, http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/commissioner/commissioner/198744 
8
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9
Տես` Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության միջոցառումների ծրագիր 
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օմբուդսմենը պետք է լինի անկախ մարմին: Իսկ ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի 

լիարժեք գործունեության համար անհրաժեշտ է, որ այն. 

 գործի անկախ, 

 ունենա քաղաքական ինքնիշխանություն, 

 տիրապետի համապատասպան նյութական/մտավոր ռեսուրսներին: 

 

Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտը պետք է`  

 օրենսդրորեն ամրագրված լինի, 

 ունենա սեփական հետաքննություն անցկացնելու հնարավորություն, /ազատ 

հետաքննություն նախաձեռնելու իրավունք, 

 կարողանա գործել լիակատար վստահության մթնոլորտում, 

 կարողանա նյութեր հրապարակել խորհրդարանի և հանրության ուշադրությունը 

գրավելու համար, 

 իրավասություն  ունենա քաղաքացիական  հասարակության և ռազմական 

ղեկավարության քննարկմանը ներկայացնելու առաջարկներ, որոնք պահանջում են 

պաշտոնական և հանրային պատասխան10: 

 

 Առաջարկություններ  

Չնայած «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով 

առաջարկվող կարգավորումների` անհաժեշտ է նաև նույն օրենքով սահմանել`  

 

 Ռազմական օմբուդսմենի անկախ ինստիտուտը, վերջինիս կազմավորման կարգը,  

 Ռազմական օմբուդսմենի լիազորությունները, դրանց դադարման հիմքերը, 

պատասխանատվությունը, 

 Ռազմական օմբուդսմենի կողմից զինված ուժերում մարդու իրավունքների վիճակի 

մասին տարեկան թեմատիկ զեկույցի հրապարակման կարգը: 

 

 

 

17.10.2014 
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