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Նախաբանի

փոխարեն

Շուրջ 4 տա րի ա ռաջ՝ 2018 թ.-ի մա յիս-հու նիս ա միս նե րին, 
մենք միա վոր վե ցինք և ս տեղ ծե ցինք Ի րա վուն քի զար գաց-
ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մը՝ ի րա վա կան հա-
մա կար գի խնդիր նե րի լուծ մա նը, մար դու ի րա վունք նե րի, 
դա տա կան հա մա կար գի և ժո ղովր դա վա րութ յան կա յաց-
մա նը նպաս տե լու նպա տա կով։  

Մեր կազ մա կեր պութ յան հիմ նադ րու մը հա մըն կավ Հա յաս-
տա նում Թավշ յա հե ղա փո խութ յան հետ, ինչը Կա ռա վա-
րութ յան հետ աշ խա տան քի նոր հնա րա վո րութ յուն ներ ու 
բո վան դա կութ յուն էր են թադ րում։ Սա նաև նշա նա կում էր 
դա տա կան հա մա կար գի ան կա խութ յան հաս տատ ման 
ի րա կան հնա րա վո րութ յուն. ի վեր ջո, հենց ար դա րութ յան 
պա կասն էր հե ղա փո խութ յան հիմ նա կան պատ ճառ նե-
րից մե կը, ուս տի դրա վե րա կանգն մանն ուղղ ված ջան քե րը 
պետք է ա ռաջ նա հեր թութ յուն դառ նա յին։ Թեև Կա ռա վա-
րութ յու նը հան րա յին օ րա կարգ բե րեց վե թին գի հար ցը, սա-
կայն ո րոշ ժա մա նակ անց ընտ րեց ա վե լի մեղմ գոր ծի քա-
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կազմ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մենք շա րու նա կում ենք մնալ այն 
դիր քո րոշ մա նը, որ դա տա կան հա մա կար գի խնդիր նե րի 
հա մա կար գա յին լուծ ման միակ ճա նա պար հը վե թինգն 
է։ Կար ծում ենք, որ կա յա ցած ան կախ դա տա կան հա մա-
կարգն է լի նե լու թե՛ մար դու ի րա վունք նե րի, թե՛ ա զատ, ար-
դար ընտ րութ յուն նե րի ու ժո ղովր դա վա րութ յան ե րաշ խա-
վո րը։ 

Մեր գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներն են մար-
դու ի րա վունք նե րը, դա տա կան հա մա կար գը և  ընտ րութ-
յուն նե րը։ Չորս տար իների ըն թաց քում մեր ջան քերն ուղ ղել 
ենք հենց այս ո լորտ նե րի խնդիր նե րի լուծ մա նը։ Հե տա զո-
տութ յուն ներ ենք կա տա րել տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ-
յան, աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի, Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ ՀՀ դեմ կա յացրած վճիռ նե րի 
իմպ լե մեն տա ցիա յի վե րա բեր յալ։ Մեր մի շարք ա ռա ջարկ-
ներ ըն դուն վել և հաշ վի են առն վել պատ կան մար մին նե րի 
կող մից՝ հան գեց նե լով հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն-
նե րի։ Միևնույն ժամանակ մենք շա րու նա կում ենք աշ խա-
տել նշված ո լորտ նե րում մտա հո գիչ խնդի րնե րի լուծման 
ուղ ղութ յամբ:  

Հույս ու նենք, որ հե տաքրք րութ յամբ կկար դաք մեր գոր ծու-
նեութ յան հաշվետվությունը։

ԳենյաՊետրոսյան 

ԻԶՊՀ տնօ րեն 
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Ովենքմենք

և

ինչենքանում

Ի րա վուն քի զար գաց ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նա- 
դ րա մը (ԻԶՊՀ) ստեղծ վել է  2018 թ. -ի հու նի սին՝ ի րա-
վա բան նե րի և  ակ տիվ քա ղա քա ցիա կան դիր քո րո շում 
ունե ցող ան ձանց կող մից։ Տ ևա կան ժա մա նակ միա սին 
աշ խա տե լով մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն 
ու խթան մանն ուղղ ված ծրագ րե րի շրջա նա կում, ու նե-
նա լով հստակ պատ կե րա ցում ներ առ կա խնդիր նե րի և 
դ րանց լուծ ման համար անհ րա ժեշտ քայ լե րի մա սին՝ 
ո րո շե ցինք մեկ տե ղել մեր ջան քե րը, հիմ նել կազ մա կեր-
պութ յուն և  այդ պես կյան քի կո չել ի րա վուն քի գե րա կա յութ-
յան, ան կախ դա տա կան հա մա կար գի և ժո ղովր դա վա-
րութ յան հաս տատ մանն ու ամ րապնդ մանն ուղղ ված մեր 
մտքերն ու ծրագ րե րը։
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Հիմնադիրներ

Գեն յա Պետ րոս յա նը Ի րա վուն քի 
զար գաց ման և պաշտ պա նութ յան 
հիմ նադ րա մի հա մա հիմ նա դիրն է և 
տ նօ րե նը։ Նա քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան գոր ծե րով մաս նա գի տա-
ցած ի րա վա բան-փաս տա բան է, մի 
շարք գոր ծե րով դի մում ներ է ներ կա-
յաց րել ՍԴ և ՄԻԵԴ։ Գեն յա Պետ րոս յա-
նը իրավագիտության մա գիստ րո սի 
կո չում է ստա ցել Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում և Հա յաս տա նի 
ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում։ Նա եր-
կար տա րի ներ աշ խա տել է ՀՀ Մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա-
սեն յա կում՝ զբա ղեց նե լով տար բեր 
պաշ տոն ներ, 2014-2015 թթ.-ին ե ղել 
է ՄԻՊ ա ռա ջին տե ղա կա լը։ Գեն յա 
Պետ րոս յա նը տար բեր ձեռ նարկ նե-
րի և հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա հե-
ղի նակ և խըմ բա գիր է, մի ջազ գա յին 
ծրագ րե րի փոր ձա գետ։

Գենյա
Պետրոսյան



10

Ա րուս յակ Ջուլ հակ յա նը Ի րա վուն քի զար-
գաց ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նա- 
դ րա մի հիմ նա դիր նե րից է։ Նա իր սկզբնա-
կան կրթութ յու նը ստա ցել է հանրա յին 
կա ռա վար ման ո լոր տում։ 2010 թ.-ին ա -
վար տել է Վար շա վա յի հա մալ սա րա նի 
ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը՝ մարդու
իրավունքներ մաս նա գի տաց մամբ։ Նա 
ի րա վա գի տութ յուն է դա սա վան դել Հա-
յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա-
կան հա մալ սա րա նում, ներգ րավ ված է 
ե ղել մար դու ի րա վունք նե րի խթան մանն 
ուղղ ված ծրագ րե րում։ 2018 թ.-ից ՀՀ Ազ-
գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր է։ 

Դա վիթ Գ յուրջ յա նը Ի րա վուն քի զար գաց-
ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մի 
հիմ նա դիր նե րից է։ Նա քրեա կան, վար-
չա կան և քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով 
մաս նա գի տա ցած ի րա վա բան-փաս-
տա բան է, մի շարք գոր ծե րով դի մում ներ 
է ներ կա յաց րել ՍԴ և ՄԻԵԴ։ 2007-2011 
թթ.-ին  ու սա նել է Ռուս-հայ կա կան սլա վո-
նա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տութ-
յան ֆա կուլ տե տում։ Դա վիթ Գ յուրջ յա նը  
ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ մամբ ստեղծ ված ոչ 
մար տա կան պայ ման նե րում մա հա ցած 
զին ծա ռա յող նե րի մահ վան դեպ քե րի առ-
թիվ հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի ու-
սում նա սի րութ յան նպա տա կով ձևա վոր-
ված աշ խա տան քա յին խմբի ան դամ է։ 
Ն րա մաս նա գի տա կան հե տաքրք րութ-
յուն նե րի հիմ նա կան ա ռար կան քրեա կան 
ի րա վունքն է։

Արուսյակ
Ջուլհակյան

Դավիթ
Գյուրջյան
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Դիան նա Ա թո յա նը Ի րա վուն քի զար գաց-
ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մի 
հիմ նա դիր նե րից է, ի րա վա բան-փաս տա-
բան։ Նա բա կա լավ րիա կան կրթութ յուն է 
ստա ցել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի 
և  ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ տետ նե րում, 
2022 թ. -ին նույն հա մալ սա րա նում ստա-
ցել է ի րա վա գիտութ յան մա գիստ րո սի 
կո չում։ Որ պես փաս տա բա նի օգ նա կան՝ 
Դիան նա Ա թո յա նը զբաղ վել է քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծե րով։ 2019 թ. -ի հուն վա րից 
մինչ օրս աշ խա տում է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո-
վում՝ որ պես պատ գա մա վո րի օգ նա կան։ 

Ե րա նու հի Թու ման յան ցը Ի րա վուն քի 
զար գաց ման և պաշտ պա նութ յան հիմ-
նադ րա մի հիմ նա դիր նե րից է, ի րա վա-
բան-փաս տա բան՝ մաս նա գի տա ցած 
քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան գոր ծե-
րով։  Նա ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծու է, գի տա կան հոդ ված-
նե րի հե ղի նակ։ 2016 թ.-ից աշ խա տել 
է Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
գրա սեն յա կում՝ զբա ղեց նե լով տար բեր 
պաշ տոն ներ, այդ թվում՝ ՄԻՊ խորհր դա-
կա նի և տե ղա կա լի։ Որ պես փոր ձա գետ՝ 
ներգ րավ ված է ե ղել Ի րա վուն քի զար գաց-
ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մի 
ծրագ րե րում։ 2021 թ. -ի սեպ տեմ բե րի 30-ին 
նշա նակ վել է ՀՀ ար դա րա դա տութ յան 
նա խա րա րի տե ղա կալ։ 

Դիաննա
Աթոյան

Երանուհի
Թումանյանց
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Է լի նա Գ յուրջ յա նը փաս տա բան է՝ մաս-
նա գի տա ցած քա ղա քա ցիա կան և վար-
չա կան գոր ծե րով։ 2006-2010 թթ.-ին 
սո վո րել է Հ րաչ յա Ա ճառ յա նի ան վան հա-
մալ սա րա նի ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ-
տե տի բա կա լավ րիա տում, իսկ 2012 թ.-ին 
ի րա վա գի տութ յան մա գիստ րո սի կո չում 
է ստա ցել ՀՀ Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միա յում։ Ար դար դա տաքն նութ-
յան և տե ղե կատ վու թան ա զա տութ յան 
ի րա վուն քները հա տուկ տեղ են զբա ղեց-
նում նրա մաս նա գի տա կան հե տաքըրք-
րութ յուն նե րի շար քում։   

Ռի մա Գ րի գոր յա նը Ի րա վուն քի զար գաց-
ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մի 
հիմ նա դիր նե րից է։ Նա սո վո րել է Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ բա նա սի-
րութ յան ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րիա տում 
և մա գիստ րա տու րա յում։ Ռի մա Գ րի գոր յա-
նը տեքս տե րի խմբագիր է, որ պես լեզ վա-
կան տվ յալ նե րի ծա նո թագ րող՝ մաս նակ-
ցել է շա րահ յու սա կան ծա ռե րի բան կի 
կի րա ռա կան-հե տա զո տա կան նա խա- 
գ ծե րի։ Միև նույն ժա մա նակ նա աշ խա-
տում է հան րա յին կա պե րի և հա ղոր դակ-
ցութ յան ո լոր տում։

Ռիմա
Գրիգորյան

Էլինա
Գյուրջյան
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Սեր գեյ Գ րի գոր յա նը ի րա վա բան-փաս-
տա բան է՝ մաս նա գի տա ցած վար չա կան 
գոր ծե րով։ 2016 թ.-ին ի րա վագիտութ յան 
մա գիստ րո սի կո չում է ստա ցել Եր ևա նի 
Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նում։ Նա ներ կա-
յա ցուց չութ յուն է ի րա կա նաց րել հա վաք-
նե րի և  ար տա հայտ վե լու ա զա տութ յան 
ի րա վունք նե րի գոր ծե րով, մաս նակ ցել 
ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յուն նե-
րի։ Ն րա մաս նա գի տա կան հե տաքըրք-
րութ յուն նե րի շար քում հա տուկ տեղ են 
զբա ղեց նում ընտ րա կան ի րա վուն քը և սե-
փա կա նութ յան ի րա վուն քը։

Գե մա ֆին Գաս պար յա նը կա ռա վար-
ման մա գիստ րոս է։ 2009-2010 թթ.-ին 
աշ խա տել է ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա-
րա րութ յու նում որ պես կա ռա վար ման 
փոր ձա գետ, իսկ մինչև 2013 թվա-
կա նը՝ նաև վե րա պատ րաստ ման և 
զար գաց ման թի մի ղե կա վար: 2013 
թ.-ին հիմնադրել և մինչև 2019 թ.-ը 
ղեկավարել է «Բուն» գիտամշակութային 
հիմնադրամը, որի հովանու ներքո 
գործարկել և մինչ օրս գործում են «Բուն 
TV» գիտամասնագիտական առցանց 
ալիքը, «Բունուս» վիրտուալ կրթական 
հարթակը, «Դետեկտոր» վեր-լուծական 
կայքը և «Աուդիոբուն» ռադիոն: 2020 
թվա կա նից մինչ օրս « Բուն» գի տա-մ շա կու թա յին հիմ նադ րա մի 
տնօ րենն է: 2017 թվա կա նին հրա տա րա կել է «չկա՝ չկա» բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րի ժո ղո վա ծուն: 

Սերգեյ
Գրիգորյան

Գեմաֆին
Գասպարյան
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Հո գա բար ձու նե րի 
խոր հուրդ

Գե մա ֆին Գաս պար յան 
Ռի մա Գ րի գոր յան 

Տես լա կան 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հաս նել ան կախ դա-
տա կան իշ խա նութ յան և կա յա ցած ժո ղովր դա վա րութ յան 
հաս տատ ման, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
կա յուն հա մա կար գի ձևա վոր ման։

Ա ռա քե լութ յուն

Ն պաս տել ան կախ դա տա կան հա մա կար գի կա յաց մա նը, 
ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի զար գաց մա նը և 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծութ յան բարձ րաց-
մա նը՝ ի րա վա հե տա զո տա կան աշ խա տան քի, ջա տա գո-
վութ յան և ն պա տա կա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման մի-
ջո ցով:

Աշ խա տան քի ուղ ղութ յուն ներ և սկզ բունք ներ

Մեր գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ո լորտ ներն են՝ 

 → դա տա կան հա մա կարգ 

 → մար դու ի րա վունք ներ

 → ընտ րութ յուն ներ

Թիմ

Գեն յա Պետ րոս յան 
Դա վիթ Գ յուրջ յան 
Է լի նա Գ յուրջ յան 
Ռի մա Գ րի գոր յան 
Սեր գեյ Գ րի գոր յան
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Դա տա կան հա մա կարգ 

Դա տա կան իշ խա նութ յան ան կա խութ յան հաս տա տու մը ժո-
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յուն և պե տութ յուն ու նե նա լու  
ա մե նաէա կան պայ մանն է։ Մար դու խախտ ված ի րա վուն քի վե-
րա կանգն ման վեր ջին հանգր վա նը հենց դա տա րանն է. այս տեղ 
պետք է լու ծում ստա նան ի րա վուն քի շուրջ ծա գած բո լոր տե սա-
կի վե ճե րը։ Մեր ծրագ րե րով և հե տա զո տութ յուն նե րով բա ցա հայ-
տում ենք հա մա կար գա յին խնդիր նե րը, մի ջազ գա յին լա վա գույն 
չա փո րո շիչ նե րի և հա մա տեքս տա յին վեր լու ծութ յան հի ման վրա 
ներ կա յաց նում ա ռա ջարկ ներ՝ ան կախ դա տա կան հա մա կար գի 
կա յաց մա նը նպաս տե լու  նպա տա կով։

Մար դու ի րա վունք ներ

Մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պատ շաճ պաշտ-
պա նութ յու նը քա ղա քա ցի նե րի ար ժա նա պա տիվ կյան քի նա-
խա պայ մանն է։ Մենք վեր ենք հա նում մար դու ի րա վունք նե րի 
խախտումների հան գեց նող տար բեր հա մա կար գա յին խնդիր-
ներ, ա ռա ջար կում լու ծում ներ և քայլ առ քայլ փոր ձում հաս նել 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կա յուն հա մա կար գի 
ձևա վոր մա ն։ 

Ընտ րութ յուն ներ

Ա զատ և  ար դար ընտ րութ յուն նե րը ժո ղովր դա վա րա կան և  ինք-
նիշ խան պե տութ յան հիմ նաս յունն են։ Եր կար տա րի ներ կեղծ-
ված ընտ րութ յուն նե րի և ժո ղովր դի իշ խա նութ յան չի րա ցու մից 
հե տո կար ևոր է ընտ րա կան այն պի սի հա մա կար գի ձևա վո րու-
մը, ո րը մշտա պես կա պա հո վի ժո ղովր դի՝ ընտ րութ յամբ իշ խա-
նութ յուն ձևա վո րե լու ի րա վուն քը։ Որ պես «Ա կա նա տես» դի տոր-
դա կան ա ռա քե լութ յան մաս՝ մենք մշտա պես մաս նակ ցում ենք 
ընտ րութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յա նը, հայտ նա բեր ված խնդիր-
նե րի հի ման վրա ա ռա ջար կում լու ծում ներ և վա րում ռազ մա վա-
րա կան դա տա վա րութ յուն ներ՝ փոր ձե լով նպաս տել թե՛ օ րենսդ-
րութ յան, թե՛ պրակ տի կա յի բա րե լավ մա նը։
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Ինչ պե՞ս ենք աշ խա տում

Ան կախ գոր ծու նեութ յան կոնկ րետ ուղ ղութ յու նից՝ մենք կար ևո-
րում ենք հե տա զո տա հենք մո տե ցու մը, փաս տե րի, մի ջազ գա յին 
չա փո րո շիչ նե րի, այլ երկր նե րի լա վա գույն փոր ձի և հա յաս տան-
յան հա մա տեքս տի հա մադ րա կան վեր լու ծութ յու նը և դ րա նից 
բխող ա ռա ջարկ նե րի մշա կու մը։ 

Խն դիր նե րին ար ձա գան քե լու և լու ծում ներ ա ռա ջար կե լու մեր 
հիմ նա կան գոր ծիք ներն են՝

 → հե տա զո տութ յուն ներ, հե տա զո տա կան զե կույց ներ,

 → քա ղա քա կա նութ յան փաս տաթղ թեր, ձեռ նարկ ներ,

 → օ րենսդ րութ յան մշտա դի տար կում։

Հե տա զո տութ յուն ներ

Կար ևո րե լով դիր քո րո շում նե րի հիմ նա վոր վա ծութ յու նը՝ կա-
տա րում ենք հա մա պար փակ հե տա զո տա կան աշ խա տանք, 
բա ցա հայ տում օ րենսդ րութ յան և պ րակ տի կա յի խնդիր նե րը, 
ու սում նա սի րում մի ջազ գա յին փոր ձը և, հա յաս տան յան հա մա-
տեքս տը նկա տի ու նե նա լով, ներ կա յաց նում ա ռա ջարկ ներ։

Քա ղա քա կա նութ յան փաս տաթղ թեր

Կոնկ րետ ո լոր տի ա ռան ձին խնդիր նե րին հա ճախ անդ րա դառ-
նում ենք ամ փոփ փաս տաթղ թե րի մի ջո ցով՝ վեր լու ծե լով ի րա վի-
ճա կը և  ա ռա ջար կե լով հա մա պա տաս խան լու ծում ներ։ 

Օ րենսդ րութ յան մշտա դի տար կում

Կա նո նա վոր պար բե րա կա նութ յամբ մշտա դի տար կում ենք Ի րա-
վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի հար թա կում և Ազ գա յին ժո ղո վի 
կայ քում հրա պա րակ վող օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րը և 
դ րանց վե րա բեր յալ հրա պա րա կում մաս նա գի տա կան կար ծիք-
ներ՝ փոր ձե լով օ րենսդ րութ յան ըն դուն ման փու լում ազ դել օ րենք-
նե րի ո րա կի բա րե լավ ման վրա։
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Հրապարակումներ

Հետազոտություններ,զեկույցներ,քաղաքականության
փաստաթղթեր

Դա տա կան հա մա կարգ 

Արդարդատաքննությանիրավունք.դատական
ակտերիհարկադիրկատարում

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է վեր հա նել դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման փու լում առ կա հիմ-
նա կան խնդիր նե րը, վեր լու ծել դրանց պատ ճառ նե րը և 
ներ կա յաց նել լու ծում ներ: Հե տա զո տութ յան շրջա նակ-
նե րում ու սում նա սիր վել են դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար մանն առնչ վող օ րենսդ րութ յու նը և  ի րա-
վա կի րառ պրակ տի կան՝ դա տա կան պրակ տի կա յի, 
Հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յութ յան և  
այլ ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րի տրա մադ րած 
կամ հրա պա րա կած տե ղե կատ վութ յան վեր լու ծութ յան 
հի ման վրա: Վերլուծվել են նաև միջազգային փորձը և 
իրավական չափորոշիչները։

https://ldpf.am/ardar-dataqnnutyan-iravunq-datakan-akteri-harkadir-katarum-1
https://ldpf.am/ardar-dataqnnutyan-iravunq-datakan-akteri-harkadir-katarum-1
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ՄԻԵԴվճիռներիկատարմանվերլուծություն.
արդարդատաքննությանիրավունք

Հե տա զո տութ յան նպա տակն է բա ցա հայ տել և վեր հա նել 
Հա յաս տա նի նկատ մամբ կա յաց ված ՄԻԵԴ վճիռ նե րի կա-
տար մանն առնչ վող խնդիր նե րը այն գոր ծե րով, ո րոն ցով 
Դա տա րա նը ճա նա չել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի խախ տում։ Ի րա կա նաց-
ված ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում բա ցա հայտ վել են 
օ րենսդ րութ յան և  ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի մա կար-
դա կում առ կա այն խնդիր նե րը, ո րոնք նպաս տում են նույ-
նա բո վան դակ խախ տում նե րի կրկնմա նը, խո չըն դո տում 
ՄԻԵԴ վճիռ նե րի պատ շաճ կա տա րու մը պե տութ յան կող-
մից: Ա ռա վել կար ևոր է այն, որ ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յունն 
ու խնդիր նե րի նկա րագ րութ յունն ամ փոփ վում են կոնկ րետ 
ա ռա ջար կութ յուն նե րով, ո րոնք պետք է նպաս տեն ա պա-
գա յում հա ման ման խախ տում նե րի կան խար գել մա նը։

Դատավորներիկարգապահականվարույթների
թափանցիկություն

Քա ղա քա կա նութ յան փաս տաթղ թի նպա տակն է գնա-
հա տել դա տա վոր նե րին կար գա պա հա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան են թար կե լու մե խա նիզմ նե րի թա փան ցի կու-
թ յու նը՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե լով դա տա վոր նե րի 
ան կա խութ յան ե րաշ խիք նե րի ամ րապնդ մա նը: Հիմ նա կան 
ա ռա ջարկ նե րը վե րա բե րում են  Դա տա վոր նե րի է թի կա յի 
և կար գա պա հա կան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի աշ խա-
տան քի թա փան ցի կութ յա նը և դա տա վոր նե րի նկատ մամբ 
կար գա պա հա կան վա րույթ նե րի հա րուց ման սկզբնա կան 
գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հան րա յին վե րահս կո ղութ յան 
հնա րա վո րութ յան ա պա հով մա նը։

https://ldpf.am/mied-vchirneri-katarman-verlutsutyun-ardar-dataqnnutyan-iravunq
https://ldpf.am/mied-vchirneri-katarman-verlutsutyun-ardar-dataqnnutyan-iravunq
https://ldpf.am/datavorneri-kargapahakan-varuytneri-tapantsikutyun
https://ldpf.am/datavorneri-kargapahakan-varuytneri-tapantsikutyun
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Մարդու իրավունքներ

Աշխատանքայինիրավահարաբերություններև
օրենսդրություն.խնդիրներևլուծումներ

Ու սում նա սիր վել են աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան և  
աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի մի շարք 
հար ցեր՝ վեր հա նե լով ո լոր տի խնդիր նե րը և  ա ռա ջար կե լով 
հա մա պա տաս խան լու ծում ներ։ Հե տա զո տութ յան հա մար 
ա ռանց քա յին են հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա-
տան քին, ե րե խա նե րի աշ խա տան քին առնչ վող խնդիր նե-
րը, կո լեկ տիվ աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րին, 
աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րին վե րա բե րող տա րա-
տե սակ խնդիր ներ, կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ-
վութ յան են թար կե լու ըն թա ցա կար գե րի, կրթա կան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի աշ խա տան քի հետ փոխ կա պակց-
ված ո րոշ կար գա վո րում ներ, խտրա կա նութ յան ար գել քը և  
այլն: 

Տեղեկատվությանազատությաննառնչվող
խնդիրներըՀայաստանիՀանրապետությունում

Զե կույ ցի նպա տակն է ըստ ո լորտ նե րի և թե մա նե րի վեր 
հա նել տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան դաշ տի հիմ նա-
կան խնդիր նե րը։ Բա ցի « Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քից՝ ու սում նա սիր վել են այն հա րա կից 
ո լորտ նե րը և  ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցում տե ղե կատ-
վութ յան մատ չե լիութ յան հարցն ա ռանց քա յին դեր ու նի։ 
Խոս քը հատ կա պես վե րա բե րում է պե տա կան և ծա ռա-
յո ղա կան գաղտ նի քի, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր-
ծու նեութ յան, ար խի վա յին բնա գա վառ նե րին, քրեա կան 
դա տա վա րութ յան, անձ նա կան տվ յալ նե րի պաշտ պա-
նութ յան, գնում նե րի, հան րա յին ծա ռա յութ յան ո լորտ նե րին: 

https://ldpf.am/ashkhatanqayin-iravaharaberutyunner-ev-orensdrutyun-khndirner-ev-lutsumner
https://ldpf.am/ashkhatanqayin-iravaharaberutyunner-ev-orensdrutyun-khndirner-ev-lutsumner
https://ldpf.am/tekhekatvutyan-azatutyann-arnchvokh-khndirnery-hayastani-hanrapetutyunum
https://ldpf.am/tekhekatvutyan-azatutyann-arnchvokh-khndirnery-hayastani-hanrapetutyunum
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ՄարդուիրավունքներիխախտումներնԱրցախյան
44-օրյապատերազմիընթացքում

Փաս տա հա վաք զե կույ ցում ներ կա յաց վում են Ար ցա խի 
դեմ 2020 թվա կա նի աշ նա նը Ադր բե ջա նի սան ձա զեր-
ծած 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում և դ րա հետ ևան-
քով տե ղի ու նե ցած պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րը, մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի և 
մար դու ի րա վունք նե րի այլ խախ տում ներ: Ա պա ցույց նե րը 
ներ կա յաց վել են՝ տե ղե կատ վութ յան բազ մա թիվ աղբ յուր-
նե րի տվ յալ ներ բծախնդ րո րեն հա վա քե լով և վեր լու ծե-
լով։ Բա ցի պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի և 
մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի հիմ նա վոր փաս-
տարկ նե րից՝ հրա պա րակ վել են նաև ի րա վի ճա կի կար-
գա վոր մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ ուղղ ված 
հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րին: Զե կույ ցը 
պատ րաստ վել է Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ-
լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի և «Ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յուն ա ռանց սահ ման նե րի» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա տեղ՝ Բաց հա սա րա-
կութ յան հիմ նադ րամ ներ– Հա յաս տա նի նա խա ձեռ նութ-
յամբ և  ա ջակ ցութ յամբ։

Ընտրություններ

ՀայաստանիՀանրապետությանԱզգային
ժողովի2021թ.-իհունիսի20-իարտահերթ
ընտրություններիդիտորդականառաքելության
ամփոփիչզեկույց

Զե կույ ցում ներ կա յաց վում են 2021 թ. -ին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում տե ղի ու նե ցած ԱԺ ար տա հերթ 
ընտ րութ յուն նե րին «Ա կա նա տես» դի տոր դա կան նա խա-
ձեռ նութ յան ի րա կա նաց րած եր կա րա ժամ կետ և կար ճա-
ժամ կետ դի տոր դութ յան արդ յունք նե րը։ Ա ռա քե լութ յու նը 

https://ldpf.am/mardu-iravunqneri-khakhtumnern-artsakhyan-44-orya-paterazmi-yntatsqum
https://ldpf.am/mardu-iravunqneri-khakhtumnern-artsakhyan-44-orya-paterazmi-yntatsqum
https://ldpf.am/hayastani-hanrapetutyan-azgayin-zhokhovi-2021-t-hunisi-20-i-artahert-yntrutyunneri-ditordakan-araqelutyan-ampopich-zekuyts
https://ldpf.am/hayastani-hanrapetutyan-azgayin-zhokhovi-2021-t-hunisi-20-i-artahert-yntrutyunneri-ditordakan-araqelutyan-ampopich-zekuyts
https://ldpf.am/hayastani-hanrapetutyan-azgayin-zhokhovi-2021-t-hunisi-20-i-artahert-yntrutyunneri-ditordakan-araqelutyan-ampopich-zekuyts
https://ldpf.am/hayastani-hanrapetutyan-azgayin-zhokhovi-2021-t-hunisi-20-i-artahert-yntrutyunneri-ditordakan-araqelutyan-ampopich-zekuyts
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գնա հա տել է օ րեն քով սահ ման ված նա խընտ րա կան քա-
րո զար շա վին նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծի, նա-
խընտ րա կան քա րո զար շա վի, դրա ֆի նան սա վոր ման, 
քվեար կութ յան օր վա և հե տընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա պա տաս խա նութ յու նը ՀՀ ընտ րա կան օ րենսդ րութ-
յա նը և մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին, ինչ պես նաև գոր-
ծըն թաց նե րի հնա րա վոր ռիս կե րը ա զատ, թա փան ցիկ և 
մր ցակ ցա յին ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե լու տե սանկ յու-
նից։
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Օրենսդրական

նախագծերի

մշտադիտարկում

2021 թ.-ի հու նի սից մինչև 2022 թ. -ի օ գոս տոսն ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծում դի տարկ վել է ա վե լի քան 350 նա-
խա գիծ, ո րոն ցից 19-ի վե րա բեր յալ հրա պա րակ վել է մաս-
նա գի տա կան կար ծիք։ Խոս քը վե րա բե րում է հետև յալ 
նա խագ ծե րին.

1. ««Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպա-
տակով սեփականության օտարման մասին» ՀՀ
օրենքումլրացումներկատարելումասին»նախագիծ

2. ՀՀ Կառավարության որոշման փոփոխության
նախագիծ «Հայաստանի Հանրապետության Կառա-
վարության 2012 թ.-ի օգոստոսի 30-ի N 1104-Ն և
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության
2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 982-Ն որոշում-
ներիմեջփոփոխություններկատարելումասին»

https://ldpf.am/hanrutyan-geraka-shaheri-apahovman-npatakov-sepakanutyan-otarman-masin-orenqum-lratsumner-katarelu-masin-nakhagtsi-veraberyal?page=1
https://ldpf.am/hanrutyan-geraka-shaheri-apahovman-npatakov-sepakanutyan-otarman-masin-orenqum-lratsumner-katarelu-masin-nakhagtsi-veraberyal?page=1
https://ldpf.am/hanrutyan-geraka-shaheri-apahovman-npatakov-sepakanutyan-otarman-masin-orenqum-lratsumner-katarelu-masin-nakhagtsi-veraberyal?page=1
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-nshananakutyan-tekhekutyunneri-proaktiv-hraparakman-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-nshananakutyan-tekhekutyunneri-proaktiv-hraparakman-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-nshananakutyan-tekhekutyunneri-proaktiv-hraparakman-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-nshananakutyan-tekhekutyunneri-proaktiv-hraparakman-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-nshananakutyan-tekhekutyunneri-proaktiv-hraparakman-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-nshananakutyan-tekhekutyunneri-proaktiv-hraparakman-sahmanapakman-masin?page=2
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3. «Պետականգաղտնիքիմասին»ՀՀօրենքինախագիծ

4. «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության
1998 թ.-ի թիվ 821 որոշման մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման
նախագիծ

5. «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփո-
խություններև լրացումկատարելու մասին»ՀՀօրենքի
նախագիծ

6. «ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքումփոփո-
խություններևլրացումկատարելումասին»ՀՀօրենքի
նախագիծ

7. «ՀՀքրեականդատավարությանօրենսգրքումփոփո-
խություններևլրացումկատարելումասին»ՀՀօրենքի
նախագիծ

8. ««ՀայաստանիՀանրապետությանդատականօրենս-
գիրք» և «Սահմանադրական դատարանի մասին»
սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ
կատարելումասին»օրենքներինախագծեր

9. «Oտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող
անձանցմասին»ՀՀօրենքինախագիծ

10.Ձերբակալվածների պահման վայրերի կանոնադրու-
թյաննախագիծ

11.«ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ
օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
օրենքինախագիծ

12.«ՀՀքրեականօրենսգրքում լրացումևփոփոխություն-
ներկատարելումասին»ՀՀօրենքինախագիծ

https://ldpf.am/kartsiq-petakan-gakhtniqi-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/hk-neri-haytararutyuny-andznagri-vaverakanutyan-zhamketi-arajarkvokh-popokhutyan-veraberyal?page=2
https://ldpf.am/hk-neri-haytararutyuny-andznagri-vaverakanutyan-zhamketi-arajarkvokh-popokhutyan-veraberyal?page=2
https://ldpf.am/hk-neri-haytararutyuny-andznagri-vaverakanutyan-zhamketi-arajarkvokh-popokhutyan-veraberyal?page=2
https://ldpf.am/hk-neri-haytararutyuny-andznagri-vaverakanutyan-zhamketi-arajarkvokh-popokhutyan-veraberyal?page=2
https://ldpf.am/kartsiq-hh-qreakan-datavarutyan-orensgrqum-popokhutyunner-ev-lratsum-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/kartsiq-hh-qreakan-datavarutyan-orensgrqum-popokhutyunner-ev-lratsum-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/kartsiq-hh-qreakan-datavarutyan-orensgrqum-popokhutyunner-ev-lratsum-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/kartsiq-hh-qreakan-datavarutyan-orensgrqum-popokhutyunner-ev-lratsum-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/hh-hakakoruptsion-komitei-qnnutyany-entaka-qreakan-gortseri-shrjanaki-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/hh-hakakoruptsion-komitei-qnnutyany-entaka-qreakan-gortseri-shrjanaki-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/hh-hakakoruptsion-komitei-qnnutyany-entaka-qreakan-gortseri-shrjanaki-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/hh-qreakan-datavarutyan-orensgrqum-lratsumner-katarelu-masin-nakhagtsi-veraberyal?page=2https://ldpf.am/hh-hakakoruptsion-komitei-qnnutyany-entaka-qreakan-gortseri-shrjanaki-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/hh-qreakan-datavarutyan-orensgrqum-lratsumner-katarelu-masin-nakhagtsi-veraberyal?page=2https://ldpf.am/hh-hakakoruptsion-komitei-qnnutyany-entaka-qreakan-gortseri-shrjanaki-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/hh-qreakan-datavarutyan-orensgrqum-lratsumner-katarelu-masin-nakhagtsi-veraberyal?page=2https://ldpf.am/hh-hakakoruptsion-komitei-qnnutyany-entaka-qreakan-gortseri-shrjanaki-sahmanapakman-masin?page=2
https://ldpf.am/datavorneri-anhamatekhelutyan-pahanji-masin
https://ldpf.am/datavorneri-anhamatekhelutyan-pahanji-masin
https://ldpf.am/datavorneri-anhamatekhelutyan-pahanji-masin
https://ldpf.am/datavorneri-anhamatekhelutyan-pahanji-masin
https://ldpf.am/otarerkratsineri-ev-qakhaqatsiutyun-chunetsokh-andzants-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/otarerkratsineri-ev-qakhaqatsiutyun-chunetsokh-andzants-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/dzerbakalvatsnerin-pahelu-vayreri-nerqin-kanonakargi-masin
https://ldpf.am/dzerbakalvatsnerin-pahelu-vayreri-nerqin-kanonakargi-masin
https://ldpf.am/khstatsnel-tekhekatvutyan-azatutyan-khakhtman-hamar-pataskhanatvutyuny
https://ldpf.am/khstatsnel-tekhekatvutyan-azatutyan-khakhtman-hamar-pataskhanatvutyuny
https://ldpf.am/khstatsnel-tekhekatvutyan-azatutyan-khakhtman-hamar-pataskhanatvutyuny
https://ldpf.am/khstatsnel-tekhekatvutyan-azatutyan-khakhtman-hamar-pataskhanatvutyuny
https://ldpf.am/kartsiq-hayastani-hanrapetutyan-qreakan-orensgrqum-lratsum-ev-popokhutyunner-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/kartsiq-hayastani-hanrapetutyan-qreakan-orensgrqum-lratsum-ev-popokhutyunner-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/kartsiq-hayastani-hanrapetutyan-qreakan-orensgrqum-lratsum-ev-popokhutyunner-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
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13.«ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների
2022-2026 թվականների ռազմավարությունը և դրա-
նից բխող գործողությունների ծրագիրը հաստատելու
մասին»ՀՀկառավարությանորոշմաննախագիծ

14.«Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացումներկատարելումասին»ՀՀօրենքինախագիծ

15.««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ
օրենքինախագիծ

16.««Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և
հարակիցօրենքներումփոփոխություններևլրացումներ
կատարելումասին»օրենքինախագիծ

17.««Օպերատիվ–հետախուզական գործունեության
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին»նախագիծ

18.«Պետականգաղտնիքիմասին»ՀՀօրենքինախագիծ

19.«Օպերատիվ-հետախուզականգործունեությանմասին»
ՀՀօրենքինախագիծ

6 նա խագ ծի վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը 
ըն դուն վել են: Արդ յուն քում կա՛մ նա խագ ծե րում կա տար վել 
են փո փո խութ յուն ներ, կա՛մ էլ նա խա գի ծը հան վել է շրջա-
նա ռութ յու նից։ Եր կու նա խագ ծե րի վե րա բեր յալ ներ կա յաց-
ված կար ծիք ներն ամ բող ջութ յամբ կամ մա սամբ ըն դուն վել 
են ի գի տութ յուն։  Հատ կա պես կար ևոր էր այն պի սի ա ռա-
ջար կութ յուն նե րի ըն դու նումը, ինչ պի սին են.

 →  Հա կա կո ռուպ ցիոն կո մի տեի քննութ յա նը են թա կա գոր-
ծե րի շրջա նա կի խիստ սահ մա նա փակ ման չե ղար կու մը.

 → ՀՀ Ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան քննչա կան 

https://ldpf.am/hh-datakan-ev-iravakan-barepokhumneri-2022-2026-tvakanneri-razmavarutyuny-ev-dranits-bkhokh-gortsokhutyunneri-tsragiry-hastatelu-masin-hh-karavarutyan-oroshman-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/hh-datakan-ev-iravakan-barepokhumneri-2022-2026-tvakanneri-razmavarutyuny-ev-dranits-bkhokh-gortsokhutyunneri-tsragiry-hastatelu-masin-hh-karavarutyan-oroshman-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/hh-datakan-ev-iravakan-barepokhumneri-2022-2026-tvakanneri-razmavarutyuny-ev-dranits-bkhokh-gortsokhutyunneri-tsragiry-hastatelu-masin-hh-karavarutyan-oroshman-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/hh-datakan-ev-iravakan-barepokhumneri-2022-2026-tvakanneri-razmavarutyuny-ev-dranits-bkhokh-gortsokhutyunneri-tsragiry-hastatelu-masin-hh-karavarutyan-oroshman-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/ashkhatanqayin-orensgrqi-orosh-popokhutyunneri-masin
https://ldpf.am/ashkhatanqayin-orensgrqi-orosh-popokhutyunneri-masin
https://ldpf.am/pastabanutyan-masin-hh-orenqum-popokhutyunner-ev-lratsumner-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/pastabanutyan-masin-hh-orenqum-popokhutyunner-ev-lratsumner-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/pastabanutyan-masin-hh-orenqum-popokhutyunner-ev-lratsumner-katarelu-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-tsarayutyan-masin-orenqi-nakhagtsi-masin?fbclid=IwAR3ql8OYcdvl2qs8r453TIw_kwTp9hTOQq2VPzyR_rXYzQTGNsNd54bXTos
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-tsarayutyan-masin-orenqi-nakhagtsi-masin?fbclid=IwAR3ql8OYcdvl2qs8r453TIw_kwTp9hTOQq2VPzyR_rXYzQTGNsNd54bXTos
https://ldpf.am/kartsiq-hanrayin-tsarayutyan-masin-orenqi-nakhagtsi-masin?fbclid=IwAR3ql8OYcdvl2qs8r453TIw_kwTp9hTOQq2VPzyR_rXYzQTGNsNd54bXTos
https://ldpf.am/operativhetakhuzakan-gortsuneutyan-masin-hayastani-hanrapetutyan-orenqi-nakhagtsi-veraberyal?page=1
https://ldpf.am/operativhetakhuzakan-gortsuneutyan-masin-hayastani-hanrapetutyan-orenqi-nakhagtsi-veraberyal?page=1
https://ldpf.am/operativhetakhuzakan-gortsuneutyan-masin-hayastani-hanrapetutyan-orenqi-nakhagtsi-veraberyal?page=1
https://ldpf.am/petakan-gakhtniqi-masin-hh-orenqi-nakhagtsi-veraberyal
https://ldpf.am/andzi-masnavor-kyanqi-iravunqin-orinakan-mijamtelu-erashkhiqnery-bavarar-chen
https://ldpf.am/andzi-masnavor-kyanqi-iravunqin-orinakan-mijamtelu-erashkhiqnery-bavarar-chen
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դե պար տա մեն տի և  Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի 
հար կա յին և  մաք սա յին մար մին նե րում նա խաքն նութ յուն 
ի րա կա նաց նող ստո րա բա ժա նում նե րի գոր ծու նեութ յան 
դա դա րե ցու մը և դ րանց գոր ծա ռույթ նե րը ինք նա վար 
մարմ նին (ՀՀ քննչա կան կո մի տեին) փո խան ցե լը.

 → « Պե տա կան և  ծա ռա յո ղա կան գաղտ նի քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի նոր նա խագ ծում ո րոշ անհ րա ժեշտ փո փո խութ-
յուն նե րի ընդգր կու մը.

 → Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քում կա տար ված փո փո խու-
թ յուն նե րը.

 → ՀՀ դա տա կան և  ի րա վա կան բա րե փո խում նե րի 2022-
2026 թվա կան նե րի ռազ մա վա րութ յու նում և դ րա նից 
բխող գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րում  Դա տա վոր նե րի և  
է թի կա յի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մի 
փո փո խութ յան վե րա բեր յալ նա խա տես ված կար գա վո-
րում նե րը։

Դ րա մաշ նոր հա տու կազ մա կեր պութ յուն ներ 

 →  Բաց հա սա րա կութ յան հիմ նադ րամ ներ- Հա յաս տան

 → Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րամ

 →  Ժո ղովր դա վա րութ յան եվ րո պա կան հիմ նադ րամ

Ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում

 → Ա րե ւել  յան գոր ծըն կե րութ յան քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կութ յան ֆո րու մի  Հա յաս տա նի ազ գա յին պլատ ֆորմ

 → Եվ րո պա յի խոր հուրդ 

 → « Հա նուն հա վա սար ի րա վունք նե րի» կրթա կան կենտ-
րոն ՀԿ 
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Ծ րագ րե րի և  ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման բյու ջե ներ

• Տե ղե կատ վութ յան ա զա տութ յան խթա նու մը 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում-40000 դոլար 
(ԲՀՀ  Հա յաս տան) 

• ՀՀ - ԵՄ միջև  Հա մա պար փակ և  ընդ լայն ված գոր ծըն-
կե րութ յան հա մա ձայ նագ րի կի րարկ ման մշտա դի-
տար կում -5500 դոլար (ԲՀՀ  Հա յաս տան)

• Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի խթա նու մը  Հա յաս - 
տա նի  Հան րա պե տութ յու նում-14000 դոլար (ԲՀՀ 
 Հա յաս տան) 

•  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 
6-րդ  հոդ վա ծի խախ տում ար ձա նագ րած ՄԻԵԴ վճիռ-
նե րի ու սում նա սի րութ յուն-6500000 դրամ (ԵՀՀ)

• 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում մար դու ի րա-
վունք նե րի խախ տում նե րի փաս տա հա վաք աշ խա-
տանք-15000 դոլար (ԲՀՀ  Հա յաս տան) 

•  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 
8-րդ  հոդ վա ծի խախ տում ար ձա նագ րած ՄԻԵԴ վճիռ-
նե րի ու սում նա սի րութ յուն-24500 դոլար 
(ԲՀՀ  Հա յաս տան) 

• Ի րա վուն քի զար գաց ման և  պաշտ պա նութ յան հիմ-
նադ րա մի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման ծրա գիր- 
56793 եվրո (ԺԵՀ)

•  Դա տա վոր նե րի կար գա պա հա կան վա րույթ նե րի թա-
փան ցի կութ յան խթա նում-500000 դրամ (ԱԼԳ) 

•  Խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ ՀՀ-ի կող մից 
ՄԻԵԴ վճիռ նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ-960 եվրո 
(ԵԽ)

• ՄԻԵԴ վճիռների կատարման ջատագովություն- 
1350000 դրամ (ԵՀՀ)

•  Մե դիա ո լոր տի հե տա զո տութ յուն-1000000 դրամ 
(«  Հանուն հավասար իրավունքների կրթական 
կենտրոն» ՀԿ)
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