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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) վերաբերյալ 

 

Ընդհանուր առմամբ դրական համարելով օրենքում առաջարկվող  փոփոխությունների և 

լրացումների վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը` այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ 

նախագծում տեղ են գտել որոշ անճշտություններ և կրկնություններ:  

1. Մեր կարծիքով Նախագծի  2-րդ հոդվածի   5–րդ մասում  անթույլատրելիորեն  ազատազրկման 

վայրեր են համարվել  բացի քրեակատարողական հիմնարկներից, ձերբակալված և 

կալանավորված անձանց պահման վայրերից, ազատազրկվածներին տեղափոխելու համար 

նախատեսված տրանսպորտային միջոցներից, նաև այն կառույցներն ու  հաստատությունները, 

որոնք առնչություն ունեն ազատազրկման գործնթացի հետ կամ որտեղ գտնվող անձանց ազատ 

տեղաշարժը սահմանափակված է:  

Քրեակատարողական օրենսգրքով և «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» 

օրենքով սպառիչ սահմանված են ազատազրկման և ձերբակալված կամ կալանավորված անձանց 

պահելու վայրերը, սույն օրենքով չի կարող դրանց ցանկն ընդարձակվել և ազատազրկման վայրի 

շարքին դասվել ոստիկանության, զինվորական և մյուս կառույցները: 

Սույն օրենքով կարող են նախատեսվել այն հաստատությունները, կառույցները, որոնցում 

գտնվող անձանց ազատ տեղաշարժը սահմանափակված է /հոգեբուժական հիվանդանոցներ, 

զինվորական կառույցներ, հատուկ և գիշօթիկ դպրոցներ/ ինչպես նաև այնպիսիք, որոնք իրենց 

լիազորությունների շրջանակներում իրավասու են  անձանց որոշ կատեգորիայի նկատմամբ 

իրականացնել կարճաժամկետ սահմանափակումներ:   

 2.   Անհրաժեշտ է տվյալ խնդիրը համաձայնեցնել նաև Օրենքի  12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետին վերաբերող  նախագծի 6-րդ հոդվածի հետ` այն հաշվով, որպեսզի տեղիք չտրվի 

կրկնության: 

3. Նախագծի 8-րդ հոդվածով «պահանջել և» բառերից հետո անհրաժեշտ է ավելացնել «անվճար» 

բառը: 

4. Օրենքի 17-րդ հոդվածը 3-րդ մասով լրացնելու վերաբերող նախագծի  11-րդ հոդվածը որպես 

կրկնություն իմաստավորելու նպատակով,  «ազգային մեխանիղմ» բառերից հետո անհրաժեշտ է 

ավելացնել` «այդ բնագավառում իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ տարեկան 

ընդհանուր զեկույցից առանձին» բառերը: 

5.  Նախագծի 13-րդ հոդվածը` Օրենքի 23-րդ հոդվածի  5-րդ մասի վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 

վերախմբագրել հասկանալի դարձնելու համար նորմի իմաստը:  Առաջարկվում է «Պաշտպանի 

հանձնարարությամբ իրենց լիազորություններն իրականացնելիս գործողության, անգործության, 

կարծիքի կամ որոշման համար բառակապակցությունը» տեղադրել  «չեն կարող» բառերից առաջ:  

 

 

Կազմակերպության նախագահ`          Մ. Արամյան 
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