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Անկախٳթյան փող., 9-րդ շենք
+374 263 40 116

Գեղարքٳնիքի մարզ, ք. Գավառ

116 (թեժ գիծ)

Կենտրոնական հրապարակ 4

+374 96 116100 (բջջային)

v Պաշտպանին դիմելը չի կասեցնٳմ 
դատարան դիմելٳ համար սահմանված 
ժամկետները:

v ՀՀ մարդٳ իրավٳնքների պաշտ-
պանին դիմելն անվճար է:

Էլ. հասցե՝  ombuds@ombuds.am
ombuds@ombuds.am

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆؤՄՆԵՐ

v Միաժամանակ պետական մարմին-
ներին, բացառٳթյամբ դատարանների, 
դիմելը չի խոչընդոտٳմ Պաշտպանին հաս-
ցեագրված դիմٳմի քննٳթյանը։

Հեռ.՝ +374 10 537651 (քաղաքային)
Հասցե՝ ք. Երևան, Պٳշկինի 56ա

Շիրակի մարզ, ք. Գյٳմրի

+374 312 41981

ՀՀ ՄԱՐԴؤ ԻՐԱՎؤՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ 
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Սյٳնիքի մարզ, ք. Կապան

WWW.OMBUDS.AM 

+374 264 30116

+374 285 20116
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պետական և տեղական ինքնակա-Ÿ
ռավարման մարմիններն ٳ պաշտո-

նատար անձինք.

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍՏԱՆԱԼ ՄԱՐԴؤ 

ԻՐԱՎؤՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ 

ԱՋԱԿՑؤؤՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎؤՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆؤԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐՈՎ

o  Ո՞ր դեպքերٳմ կարելի է դիմել 

Պաշտպանին

Պաշտպանին կարելի է դիմել այն դեպքٳմ, 

երբ աշխատանքային իրավٳնքները 

խախտել են՝

պետٳթյան կողմից պատվիրակված Ÿ
լիազորٳթյٳն ٳնեցող կազմակերպٳ-

թյٳններն ٳ դրա պաշտոնատար 

անձինք.
ահ նրային ծառայٳթյան ոլորտٳմ Ÿ

գործող կազմակերպٳթյٳններն ٳ 

դրանց պաշտոնատար անձինք: 

Պաշտպանի աջակցٳթյٳնը ստանալٳ 

իրավٳնք ٳնի յٳրաքանչյٳր ոք, այդ թվٳմ՝ 

18 տարին չլրացած անձը:

Ÿ անձամբ.

Ÿ ներկայացٳցիչը, այդ թվٳմ՝ փաստա-

բանը.

o  Ո ՞վ նիٳ   Պաշտպանին  դիմելٳ 

իրավٳնք 

Ÿ ծնողը, զավակը կամ այլ մերձավոր 

ազգականը․

Ÿ հասարակական կազմակերպٳթյٳնը՝ 
անձի գրավոր համաձայնٳթյան առկա-
յٳթյան դեպքٳմ։

Ÿ Պաշտպանին կարող են դիմել՝

Պաշտպանին կարելի է դիմել՝

· Այցելելով մարդٳ իրավٳնքների 

պաշտպանի աշխատակազմ 

Երևան քաղաքٳմ կամ մարզային 

ստորաբաժանٳմներٳմ.

o Ինչպե՞ս դիմել Պաշտպանին

· Գրելով էլեկտրոնային նամակ 

Պաշտպանի էլեկտրոնային 

փոստին.

· Գրելով նամակ Պաշտպանի 

աշխատակազմի հասցեով.

· Զանգահարելով Պաշատպանի 

հեռախոսահամարներից որևէ 

մեկով:

o Ի՞նչ ժամկետներٳմ կարելի է 

դիմել Պաշտպանին

Բողոքը կարող է ներկայացվել մեկ 

տարվա ընթացքٳմ այն օրվանից, երբ 

դիմողն իմացել է կամ կարող էր իմացած 

լինել իր իրավٳնքների խախտման 

փաստի մասին։

ü Զանգահարեք «Թեժ գիծ» 

ծառայٳթյٳն՝ 8107 հեռախոսահամարով,

Տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքٳմ 

(https://www.hlib.am/contact/) առկա է մանրա-

մասն տեղեկատվٳթյٳն վերջինիս կենտրո-

նական ապարատի և տարածաշրջանային 

կենտրոնների վերաբերյալ՝ գտնվելٳ վայրե-

րը, հեռախոսահամարները, հետադարձ կապ 

հաստատելٳ համար անհրաժեշտ տեղեկٳ-

թյٳններ։

ü Մٳտքագրելով հարցٳմը կամ բողոքը 

Էլեկտրոնային հարցٳմների միասնական 

հարթակով՝ 

       h�ps://e-request.am/hy/ :

ü Ուղարկեք բողոքը կամ հարցերը 

տեսչական մարմնի info@hlib.am

էլեկտրոնային հասցեով

ü Գրելով մեր ֆեյսբٳքյան 

պաշտոնակական էջին՝ 

https://www.facebook.com/hlib.am/. 

·    Կարելի է դիմել հետևյալ եղանակներով՝

ü առցանց ՝ 
h�ps://employeeprotect.am/am/report 

կայքի միջոցով,

·   Կարելի է դիմել՝ անկախ այն հանգամանքի 

գործատٳն պետական մարմին է, թե ոչ 

պետական (առևտրային և ոչ առևտրային 

կազմակերպٳթյٳններ, անհատ ձեռնար-

կատերեր և այլն).

ՀՀ-ٳմ գործٳմ է ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ 

ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ 

ՄԱՐՄԻՆԸ, որին`

·    Դիմելն անվճար է.


