Ի՞ՆՉ ԻՐԱՎՆՔՆԵՐ ՆԻ
ԶՈՐԱԿՈՉԻԿԸ

Ծանոթանալ իր վերաբերյալ կայացված որոշ մներին.

Ստանալ իր առող ջական վիճակին հակաց ցված
ծառայ թյան պայմանների (սահմանափակ ﬓերի) մասին տեղեկ թյ ններ.

Ծանոթանալ իր առող ջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքնն թյան ընթացքին․

Ստանալ բժշկական հետազոտ թյան և փորձաքնն թյան եզրակաց թյ նները․

Բողոքարկել զինկոﬕսարիատի բժշկական հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողով․

Բողոքարկել Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը Պաշտպան թյան նախարարին կամ դատարան՝ երկամսյա ժամկետ մ․

Անցնել լրաց ցիչ, ստ գիչ կամ հսկողական հետազոտ թյ ն՝ բժիշկ-մասնագետի գրավոր հիմնավորմամբ`

եթե բավարար չեն իր առող ջական վիճակի վերաբերյալ տվյալները.

եթե չի անցկացվել համապատասխան լաբորատոր - գործիքային հետազոտ թյ ն.

եթե հետազոտական փաստաթղթերի ﬕջև
կան հակաս թյ ններ։

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ՝

Այս ցանկը սպառիչ չէ, և զորակոչիկն նի նաև
օրենքով սահմանված այլ իրավ նքներ.

Զորակոչիկն իրավ նք նի ներկայանալ առավել
մոտ զինկոﬕսարիատ, եթե ծան ցման ﬔջ նշված
ժամկետ մ հնարավոր չէ ներկայանալ հաշվառման վայրի զինկոﬕսարիատ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆ
ՄԱՐԴ ԻՐԱՎՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ

ՀՀ ՄԱՐԴ ԻՐԱՎՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ք. Երևան, Պ շկինի 56ա
+374 10 539 271 (քաղաքային)
+374 43 513 116 (բջջային)
ombuds@ombuds.am (էլեկտրոնային փոստ)

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄՆԵՐ
Շիրակի մարզ, ք. Գյ մրի
Մհեր Մկրտչյան 44/46
+374 312 41981
Գեղարք նիքի մարզ, ք. Գավառ
Կենտրոնական հրապարակ 4
+374 264 30116
Սյ նիքի մարզ, ք. Կապան
Մելիք Ստեփանյան 6
+374 285 20116

OMBUDS.AM
PASHTPAN.AM

116 ԹԵԺ ԳԻԾ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍՏԱՆԱԼ
ՄԱՐԴ
ԻՐԱՎՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆԻ
ԱՋԱԿՑՆԸ
ԶՈՐԱԿՈՉԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՎ

ՈՎՔԵ՞Ր ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ
ՄԱՐԴ ԻՐԱՎՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆԻՆ

Զորակոչիկն անձամբ․

Զորակոչիկի ծնողը կամ ﬔրձավոր այլ ազգական․

Զորակոչիկի ներկայաց ցիչը, փաստաբանը:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ՝

Պաշտպանին կարող է դիﬔլ նաև հասարակական
կազմակերպ թյ նը, եթե կա զորակոչիկի գրավոր համաձայն թյ նը։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ ՄԱՐԴ
ԻՐԱՎՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՆ

Գրավոր՝

փոստով կամ Պաշտպանի աշխատակազմ անձամբ հանձնելով (ք. Երևան, Պ շկինի 56ա).

էլեկտրոնային փոստով (ombuds@ombuds.am).

Պաշտպանին կամ աշխատակազﬕ իրավաս
ներկայաց ցչին դիմ ﬓ առձեռն հանձնելով։

Բանավոր՝

Պաշտպանի աշխատակազﬕ իրավաս ներկայաց ցչին անձամբ հայտնելով.

աշխատակազմ զանգահարելով
(+374 10 539271 կամ +374 43513116).

116 թեժ գծին ահազանգ ներկայացնելով։

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ՝

Դիմ մը պետք է լինի ստորագրված և ներառի դիմողի՝

ան նը, ազգան նը.

հասցեն.

հետադարձ կապի վերաբերյալ տվյալները
(հեռախոսահամարը,
էլ. փոստի հասցեն և այլն).
Դիմ ﬕ համար հատ կ ձև սահմանված չէ, պետք
է ղղակի հստակ ներկայացնել խնդիրը.
Պաշտպանին կարելի է դիﬔլ նաև խորհրդատվ թյ ն ստանալ համար։

Ի՞ՆՉ ԿՑԵԼ
ԴԻՄՄԻՆ
Դիմ ﬕն ընթացք տալ համար որևէ փաստաթ ղթ
կցելը պարտադիր չէ․ ﬕևն յնն է՝ Պաշտպանի աշխատակազմ մ այն ս ﬓասիրվել է.
Եթե կան վերաբերելի փաստաթղթեր, ապա դիմ ﬕ
հետ ﬕասին դրանք ներկայացնելը կարևոր է։

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ՝

Պաշտպանին դիմ մ ներկայացնելը չի կասեցն մ
զորակոչը․

Քաղաքաց ն զորակոչելը խոչընդոտ չէ դիմ մը
քննարկել համար․

Պաշտպանին դիմ մ ներկայացնելը չի կասեցն մ
խախտված իրավ նքների պաշտպան թյան համար այլ մարﬕններ դիﬔլ ժամկետները.

oրինակ՝ դիﬔլ է դատարան։

ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ՝

առող ջական վիճակի վերաբերյալ դիմ մ ներկայացնելիս ցանկալի է տրամադրել բժշկական փաստաթղթեր․

հավելյալ տեղեկ թյ նը կնպաստի բարձրացված
խնդրի ավելի արագ և արդյ նավետ լ ծմանը.

եթե դիմողը զորակոչիկի ծնողն է կամ այլ ﬔրձավոր ազգականը, ապա պետք է նշել նաև զորակոչիկի վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալներ.

oրինակ՝ ծննդյան օրը, աﬕսը,
տարին, զինկոﬕսարիատը։

Ե՞ՐԲ Է ԴԱԴԱՐԵՑՎՄ
ԴԻՄՄԻ ՔՆՆԱՐԿՄԸ

Երբ բարձրացված հարցը դրական լ ծ մ է ստան մ.

Երբ պարզվ մ է, որ իրավ նքի խախտ մ առկա
չէ։

Երբ առաջան մ են դիմ մը չքննարկել հիմքեր.

օրինակ՝ եթե Պաշտպանին դիﬔլ ց հետո անձը ն յն խնդրով դիﬔլ է դատարան։

Ի՞ՆՉ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ Է
ՔՆՆԱՐԿՎՄ ԴԻՄՄԸ
ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ՝

Դիմ մը Պաշտպանի աշխատակազմ մ տքագրվել ց հետո իրականացվ մ է
ս ﬓասիր թյ ն.

Եթե առկա է իրավ նքների ենթադրյալ խախտ մ,
ապա դիմ ﬓ ընդ նվ մ է քննարկման.

Դիմ ﬕ
ս ﬓասիր թյան և քննարկման ընթացք մ Պաշտպանի աշխատակազմը պարզաբան ﬓեր է պահանջ մ իրավաս մարﬕններից.

Անհրաժեշտ թյան դեպք մ Պաշտպանի աշխատակազﬕ իրավաս ներկայաց ցիչներն իրականացն մ են այցեր.

օրինակ՝ կենտրոնական հավաքակայան, զինվորական հոսպիտալ։


եթե դիմ ﬕ քննարկման արդյ նք մ պարզվ մ
է, որ առկա է զորակոչիկի իրավ նքների կամ
ազատ թյ նների խախտ մ, ապա Պաշտպանը
կայացն մ է մարդ իրավ նքների կամ ազատ թյ նների խախտման առկայ թյան մասին
որոշ մ.

oրինակ՝ առկա է տարկետման հիմք, սակայն
անտեսվել է զինկոﬕսարիատի կողﬕց.

այդ դեպք մ Պաշտպանը դիմ մ է համապատասխան իրավաս մարﬕն և առաջարկ մ վերացնել
խախտ մը.

Պաշտպանը կարող է ներկայացնել իրավ նքի
խախտ մ թ յլ տված պաշտոնատար անձին պատասխանատվ թյան ենթարկել առաջարկ.

պասխանատվ թյան ենթարկել առաջարկի հետ
ﬔկտեղ Պաշտպանը կարող է առաջարկել կարգապահական տ յժի տեսակը։

