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ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

Հետազոտմանթեմայիարդիականությունը: Մարդու իրավունքներն 
անվերապահորեն պատմաիրավական նախադրյալներով պայմանավորված 
մեծարժեք երևույթ են, դրանք անխուսափելիորեն գտնվել են արմատական 
վերանայումների կիզակետում, իսկ արդեն ժամանակակից իմաստով և 
համեմատաբար ավանդական բովանդակությամբ ձևակերպվել, գիտակցվել են 
առավելապես բուրժուական հեղափոխությունների շրջանում: Սակայն 
ավանդական պատկերացումները բնավ չեն վկայում հիշյալ հարցադրումների 
առնչությամբ սպառիչ ու միասնական պատկերացումների, իրավական 
դիրքորոշումների առկայության մասին, ավելին՝ վերջին շրջանում տեղի ունեցող 
աշխարհա-քաղաքական խիստ վտանգավոր զարգացումների, համամարդկային 
արժեքները վտանգող մարտահրավերների համատեքստում ի հայտ են եկել 
միանգամայն նոր մոտեցումներ, որոնց պարագայում նշված հիմնահարցերի 
առնչությամբ համալիր հետազոտությունների և դրանց արդյունքում 
հիմնավորված ու կանխատեսելի իրավական լուծումների անհրաժեշտությունը 
դարձել է առավել նկատելի: Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գտնվում 
է ժամանակակից իրավագիտական հետազոտությունների հրատապ 
հիմնախնդիրների կիզակետում. մարդու իրավունքները ոչ մի պարագայում չեն 
կարող լինել սոսկ հրապարակախոսական նյութ, այս դեպքում անհրաժեշտ են 
հստակ ու ազդեցիկ, գործնական լծակներ:  Ներկայումս մարդու իրավունքներն 
ու ազատությունները ձեռք են բերել համամարդկային արժեքների 
նշանակություն, և դրանց ճանաչումը, պաշտպանությունն ու ապահովումը 
յուրաքանչյուր պետության հիմնարար պարտականություններից մեկն է:  

Սույն հետազոտությունը հանդիսանում է նշված ոլորտում առկա 
տեսաիրավական հիմնախնդիրների համալիր ուսումնասիրություն, և, հաշվի 
առնելով վերոհիշյալ փաստարկները, թեմայի արդիականությունը 
պայմանավորված է՝ ա) հանրային հարաբերությունների ոլորտում առկա 
հիմնախնդիրների առնչությամբ գիտական-տեսական հետազոտությունների 
ուսումնասիրությամբ, բ)վարչական մարմինների և դրանց պաշտոնատար 
անձանց կողմից ընդունվող վարչական ակտերի, վարչարարության արդյունքում 
մարդու խախտված իրավունքների վերականգնման ապահովման նպատակով 
առկա համապատասխան իրավական ինստիտուտների կատարելագործման, գ) 
իրավունքների խախտումների կանխարգելման նպատակով նոր իրավական 
ինստիտուտների ներդման անհարժեշտությամբ, դ) վարչական 
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արդարադատության ոլորտը կարգավորող հայրենական օրենսդրության 
բարելավման և բարեփոխման նոր ուղղությունների ներդրման 
անհրաժեշտությամբ: 

Միաժամանակ, հարկ է նկատել, որ հիշյալ հարցադրումների առնչությամբ 
հայրենական և միջազգային իրավագիտության աղբյուրներում դեռևս 
բացակայում են լիարժեք ու համալիր լուծումներ, ինչն էլ մեզ համար ևս դարձել  
է սույն հետազոտությունը նախաձեռնելու գիտագործնական արժեք ունեցող 
խթան: 

Թեմայի մշակվածության աստիճանը:Այսօր մարդու իրավունքների 
վարչաիրավական պաշտպանության հիմնահարցերն այս կամ այն չափով 
ուսումնասիրվել են հայրենական և արտերկրի բազմաթիվ 
հետազոտություններում: Հիշյալ հարցադրումներին նվիրված 
հետազոտություններ են կատարել օտարազգի այնպիսի վարչագետներ, 
ինչպիսիք են Ա.Ելիստրատովը, Ն.Կորկունովը, Յու.Ստարիլովը, 
Մ.Զագրյացկովը, Դ.Չեչոտը, Դ.Բախրախը, Ա.Զելենցովը, Բ.Գաբրիչիձեն, 
Յու.Կոզլովը, Լ.Պոպովը, Կ.Բուլատովը, Ն.Սալիշչևան, Լ.Լեսնիցկայան, 
Ն.Խամանեևան, Յու. Տիխոմիրովը, Ս.Պրուդնիկովը, Ի.Պանովան, Ն.Կուլեշը, 
Ա.Կոզիրինը, Վ.Բերգմանը, Ժ.Վեդելը, Գի Բրեբանը, Ռ.Ռուբելը, 
Օ.Լուխթերհանդը, Ռ.Ռյուդիգերը, Վ.Ռայմերսը, Մ.Զաքսը և այլք: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների 
վարչաիրավական պաշտպանության ոլորտում առկա հիմնախնդիրներն այս 
կամ այն կոնկրետ շեշտադրմամբ լուսաբանվել են հայ իրավագետներ 
Վ.Այվազյանի, Գ.Դանիելյանի, Ա.Երիցյանի, Ռ.Եղյանի, Հր.Թովմասյանի, 
Գ.Իսրայելյանի, Վ.Պողոսյանի և այլոց աշխատություններում: 

Այսուհանդերձ, հիշյալ աղբյուրներում մարդու իրավունքների 
վարչաիրավական պաշտպանության, հատկապես դրանց իրականացման ձևերի 
և միջոցների սահմանազատման վերաբերյալ խնդիր չի դրվել և այդ հարցերը 
չեն դարձել համալիր հետազոտության առարկա: Բացի այդ, մեր երկրում 
իրականացվող սահմանադրական բարեփոխումների նոր ուղղությունները 
թելադրում են մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության 
իրավական իրական երաշխիքներ և լուծումներ: 

Հետազոտության առարկան, նպատակը և խնդիրները:Հետազոտության 
առարկան այն հասարակական հարաբերություններն են և դրանց 
կարգավորմանը նվիրված իրավական նորմերը, որոնք վերաբերում են մարդու 
իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտի ծագման և զարգացման 
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փուլերին, այդ առնչությամբ ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկան և 
միջազգային փորձը, ինչպես նաև իրավական, սոցիալական և քաղաքական 
հիմնախնդիրները: 

Հետազոտությունը նպատակ ունի նպաստելու հանրային 
հարաբերությունների ոլորտում մարդու իրավունքների իրավական 
պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանը՝ վարչաիրավական 
պաշտպանության առավել կատարելագործված, գործուն և իրավակիիրառ 
կառուցակարգի մշակմամբ: 

Առաջադրված նպատակներն իրագործելու ուղղությամբ ընտրվել են 
հետևյալ խնդիրները. 
- ներկայացնել և վերլուծել մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպա-
նության ինստիտուտի ծագման, ձևավորման և կատարելագործման 
պատմաիրավական նախադրյալները և զարգացման փուլերը՝ կապակցելով 
դրանք մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության ներկայիս 
հարցադրումների հետ,  
- համակողմանի վերլուծել մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության իրավական կարգավորման ձևերը, միջոցները, 
երաշխիքները, ինչպես նաև ընթացակարգերի ու կառուցակարգերի դերը, 
արդյունքներով առաջադրել համալիր դիրքորոշումներ, 
- համակարգել մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության 
ինստիտուտին առնչվող տեսակետները և առանձնացնել այնպիսիք, որոնք 
առավել համահունչ են հայրենական օրենսդրության կատարելագործման 
խնդրի լուծմանը, 
- վերլուծել մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության 
օտարերկրյա և միջազգային փորձը, Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի՝ 
քննարկվող հիմնախնդիրների առնչությամբ արտահայտած իրավական 
դիրքորոշումները, ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկան և համակարգված 
տեսքով ներկայացնել դրանց առնչվող իրավական հիմքերը բարելավելու 
եզրահանգումներ, 
- ուսումնասիրել օրենսդիր և գործադիր իշխանության կողմից վարչաիրավական 
և դատական նորմերի կիրարկման և կիրառման ոլորտում առկա 
հիմնախնդիրները և առաջադրել համարժեք լուծումներ, 
- ուսումնասիրել և վերլուծել Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի 
դերակատարումը մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության 
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ոլորտում և ներկայացնել այն բարելավելուն միտված գիտագործնական 
ուղղվածության առաջարկություններ: 

Հետազոտության գիտական նորույթը և պաշտպանության 
ներկայացվող դրույթները:Աշխատանքի գիտական նորույթը կայանում  է 
Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանյան մի շարք երկրներում 
առկա փորձի հիման վրա մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության տեսական և գործնական կառուցակարգի սկզբունքորեն նոր 
միասնական մոտեցումների մշակման մեջ:  

Առաջին անգամ կատարվել է մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության ձևերի և միջոցների համալիր վերլուծություն, տարանջատվել 
է մարդու իրավունքների վարչաիրավական ձևերը՝ մարդու իրավունքների 
վարչաիրավական միջոցներից, տրվել է «պաշտպանության ձև» և 
«պաշտպանության միջոց» եզրույթների նոր բնորոշում, համակարգված 
ներկայացվել են մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության 
ձևերը, միջոցները և այլն: Իրականացվել է հանրային հարաբերությունների 
ոլորտը կարգավորող մի շարք արտասահմանյան երկրների օրենսդրական 
ակտերի ուսումնասիրություն և իրավահամեմատական վերլուծություն, 
ընդգծելով դրանցում տեղ գտած այն դրույթները, որոնք առավել 
նպատակահարմար է կիրառել հայրենական վարչարարության և վարչական 
վարույթի պրակտիկայում: 

Ըստ այդմ՝  հետազոտության գիտական նորույթն արտացոլված է 
պաշտպանության ներկայացվող հետևյալ դրույթներում՝ 

1. Առաջադրվել են մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանու-
թյան «ձևերի» և «միջոցների» բնորոշման նոր չափանիշներ, կատարվել է 
եզրահանգում, որ  մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության 
ձևերը կոչված են ծառայելու մարդու խախտված իրավունքների 
վերականգնմանը և իրավունքների պաշտպանության ապահովմանը, իսկ 
միջոցները` այդ ձևերի իրականացման իրական երաշխիքներն են: Հեղինակի 
կողմից ձևավորվել է հիմնավոր մոտեցում, որ մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ձևերի ու միջոցների օրենսդրորեն հստակ տարանջատման 
պայմաններում գիտագործնական հարթության վրա հնարավորություն 
կստեղծվի բարելավելու վարչարարության կանխատեսելիությունն ու 
արդյունավետությունը:  

2.Հետազոտության արդյունքներով առաջադրվել են «վարչաիրավական 
պաշտպանություն», «պաշտպանության ձև» և «պաշտպանության միջոց» 
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եզրույթների հետևյալ բնորոշումները. «մարդու իրավունքների վարչաիրավա-
կան պաշտպանությունը» պետության գործառույթներից է, պետական 
մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործունեության հիմնական 
ուղղություններից մեկը, իրավունքների պաշտպանության ներպետական կամ 
ազգային կառուցակարգային համալիր, որն իր մեջ ներառում է պետության 
սահմանադրությամբ, սահմանադրական օրենքներով, օրենքներով և 
ենթաօրենսդրական ակտերով սահմանված, ամրագրված և երաշխավորված 
պաշտպանության ձևերի, միջոցների, միջոցառումների, եղանակների և 
գործիքների ամբողջություն,«մարդու իրավունքների պաշտպանության 
վարչաիրավական ձևերը» դրսևորվում են պետության սահմանադրությամբ, 
սահմանադրական օրենքներով և ենթարօենսդրական ակտերով ամրագրված 
հանրային իշխանության մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց` մար-
դու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված այն գործունեության ընթացքում, 
որը նպատակաուղղված է մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգել-
մանը, հայտնաբերմանը և վերացմանը: Այլ կերպ կարելի է ասել՝ օրենքով սահ-
մանվում և ամրագրվում է, թե որ ինստիտուտը և ինչ կազմակերպաիրավական 
ձևերով է իրականացնում իրավունքների պաշտպանությունը, իսկ «մարդու 
իրավունքների պաշտպանության վարչաիրավական միջոցները»պետության 
սահմանադրությամբ, սահմանադրական օրենքներով, օրենսգրքերով և 
ենթաօրենսդրական ակտերով ամրագրված իրավունքների պաշտպանության 
գործիքները կամ եղանակներն են, որոնց օգնությամբ իրականացվում է 
խախտված իրավունքների վերականգնումը կամ իրավունքի ճանաչումը:  

3. Ատենախոսությունում հիմնավորվել է տեսակետ, որ մարդու 
իրավունքների երաշխավորված պաշտպանության կարևորագույն նախադրյալն 
է վարչական մարմինների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված իրենց 
լիազորությունների իրականացման շրջանակում մարդու իրավունքների 
պաշտպանությանն ուղղված գործունեության նկատմամբ վերահսկողության 
առկայությունը, որն արդյունավետ կարող է հանդիսանալ բացառապես 
քաղաքացիական հասարակության նկատելի ներգրավմամբ: Զուտ գե-
րատեսչական կամ արտագերատեսչական տարաբնույթ վերահսկողության 
լծակները, այնուամենայնիվ, բավարար չափով արդյունավետ չեն, եթե չեն 
ուղեկցվում քաղաքացիական հասարակության ազդեցության գործոններով: 
Ատենախոսությամբ առաջադրվել է վերահսկողության համակարգին 
ներկայացվող  միանգամայն նոր չափանիշներ, որոնց կիրառմամբ հընթացս 
համալիր լուծվեն նաև այնպիսի հիմնախնդիրներ, ինչպիսիք են անհարկի 
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կրկնակի ստուգումները, վերահսկողության ոլորտում անընդունելի 
բյուրոկրատիան (գրասենյակայնությունը) ու կոռուպցիոն ռիսկերը և այլն:  

4. Ատենախոսությունում հիմնավորվել է Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի  կողմից համալիր միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ 
եզրահանգումը՝ նկատի ունենալով քննարկվող թեմային առնչվող 
հիմնահարցերի տեսանկյունից Պաշտպանի դերի բարձրացման 
սահմանադրական հիմքերի ընդլայնման գործոնը: Ատենախոսությամբ առաջ է 
քաշվել հիշյալ միջոցառումների ամբողջական շրջանակ, հիմնավորվել է 
դրանցից յուրաքանչյուրի անհրաժեշտությունը: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի կատարելագործման 
հարցի համատեքստում ներկայացվել է առաջարկ առ այն, որ վարչական ակտ 
կայացնելիս արձանագրվի, որ վերադասության կամ դատական կարգով տվյալ 
ակտի բողոքարկման ձևից բացի թույլատրելի է որպես բողոքարկման ձև 
կիրառել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը:  

5. Վարչարարության մշակույթի ձևավորմանն ու զարգացմանը զուգընթաց 
առաջացել են մի շարք խնդիրներ, հատկապես, բողոքարկման վարույթում, ըստ 
այդմ էլ՝ գնահատելով այս հարցում ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկան, 
որի շրջանակներում բողոքարկման ենթակա վարչական ակտում նշվում է միայն 
այն դրույթը, որ ակտը կարող է բողոքարկվել վերադասության կամ դատական 
կարգով, գտնում ենք, որ պետք է օրենսդրորեն ամրագրվեն մարդու 
իրավունքների պաշտպանության իրական երաշխիք հանդիսացող այլ դրույթներ 
նույնպես, մասնավորապես՝ յուրաքանչյուր վարչական ակտում հարկ է 
անդրադառնալ այն հարցին, թե արդյոք տվյալ իրավական ակտը կամ 
վարչարարությունը ենթակա է բողոքարկման, ինչ կարգով և այլն: 
Ատենախոսությամբ հիմնավորվել է դիրքորոշում, ըստ որի ընդունելի ենք 
համարում վարչական ակտի հատկանիշներ ունեցող առանձին իրավական 
անհատական ակտերի բողոքարկման համար իրավական հնարավորություն 
չնախատեսելը: Ատենախոսությունում համապատասխան հիմնավորումներով 
հստակեցվել է բողոքարկման ոչ ենթակա վարչական ակտերի շրջանակը, 
ինչպես նաև անդրադարձ է արվել դրանցում հիմնավորումներ ներառելու 
հարցադրմանը:  

6. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և իրավակիրառական 
պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքում ատենախոսը հանգել է այն 
եզրահանգմանը, որ դիմելու իրավունքի իրացման անկատար 
իրավակարգավորումները կարող են չարաշահումների տեղիք տալ և' վարչական 
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մարմնի (պաշտոնատար անձի), և' քաղաքացիների կողմից: Ատենախոսությամբ 
հիմնավորվել է, որ դիմելու իրավունքի իրացման շրջանակներում չարաշահման 
կանխման համար անհրաժեշտ են հավասարակշռված իրավակարգավորումներ, 
որոնք, մի կողմից, թույլ չեն տա վարչական մարմնին տարբեր պատրվակներով 
խուսափելու մարդու իրավունքների իրացմանն ու պաշտպանությանն ուղղված 
իր լիազորությունների կատարումից, մյուս կողմից, կերաշխավորեն, որպեսզի 
դիմելու իրավունքի իրացումը ինքնանպատակ չհանդիսանա և անհարկի 
չծանրաբեռնի վարչական մարմնին: Վարչական մարմինների կողմից 
իրավունքի չարաշահման կանխման նպատակով իրավակարգավորումները 
պետք է համապատասխանեն առնվազն հետևյալ չափանիշներին. 
- բացառեն անհարկի փաստաթղթեր (տեղեկություններ) պահանջելու դեպքերը,  
-վարչական մարմիններին պարտավորեցնեն սեփական նախաձեռնությամբ 
վարչական վարույթ հարուցել այն դեպքում, երբ պետք է ընդունվի բարենպաստ 
վարչական ակտ, և որի կատարումը քաղաքացու կամքի դրսևորում չի 
պահանջում, զուգահեռաբար քաղաքացուն ազատելով նշված դեպքերում 
դիմում՝ համապատասխան փաստաթղթերով, ներկայացնելու 
պարտականությունից, 
- արգելեն վարչական մարմիններին քաղաքացու իրավունքի իրացման 
ապահովումը պայմանավորել քաղաքացու կողմից իր որևէ այլ իրավունքի 
իրացմամբ, եթե դա տրամաբանորեն չի բխում այդ իրավունքների էությունից: 

Ֆիզիկական անձանց կողմից դիմելու իրավունքի չափաշահման կանխման 
նպատակով իրավակարգավորումները պետք է համապատասխանեն առնվազն 
հետևյալ չափանիշներին.  
- հստակ սահմանված լինեն դիմելու միջոցները (գործնականում, 
մասնավորապես՝ սահմանազատել դիմումը և բողոքը դիմելու այլ միջոցներից 
(օրինակ՝ հանրագրերից)), 
- անթույլատրելի համարվի դիմումը, երբ այդ նույն հիմքերով և նույն 
պահանջով քաղաքացին իր դիմելու իրավունքը որևէ ձևով արդեն իսկ իրացրել 
է: 

7. Հայցի իրացման խնդրին առնչվող հետազոտության մեթոդաբանության 
տեսանկյունից առանցքային նշանակություն ունի դրա տեսակների իրավական 
հիմքերի և դրանց բարելավման հիմնախնդիրը, ինչի կապակցությամբ 
առաջադրվել է հետևյալ եզրահանգումը. թեև օրենսդրորեն ամրագրված է 
հայցերի հստակ տարանջատումը՝ ըստ տեսակների, սակայն գործնականում 
ֆիզիկական անձինք և անգամ փաստաբանները հիմնականում «բախվում» են 
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վարչական հայցերի սահմանազատման և ոչ պատշաճ հայցատեսակ 
ներկայացնելու խնդրի հետ: Հետևաբար, որպես մարդու իրավունքների 
դատական պաշտպանության բարելավման միջոց, նպատակահարմար է կիրա-
ռել վարչական դատարանների կողմից իրականացվող խորհրդատվական ծա-
ռայությունը՝ այդ իրավական լուծմանը հաղորդելով կառուցակարգային բնույթ, 
միաժամանակ ապահովելով ծառայության անկախությունը, ինչպես 
կազմավորման, այնպես էլ գործունեության չափանիշներով, հետագայում, 
միգուցե, ընդլայնելով ծառայության շրջանակները: Մեր համոզմամբ, 
խորհրդատվությունն աղերսներ չունի արդար դատաքննության իրավունքի հետ, 
ինչին հանգամանորեն անդրադարձ է արված ատենախոսությունում: 

Հետազոտության մեթոդաբանական հիմքը կազմել են ընդհանուր և 
մասնավոր մեթոդները:Աշխատանքում լայնորեն կիրառվել է համեմատական-
իրավական մեթոդը: 

Հետազոտության տեսական հիմքն են կազմում իրավունքի ընդհանուր 
տեսության, ինչպես նաև վարչական իրավունքի դրույթները, մարդու 
իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության վերաբերյալ գիտական 
տեսակետները (Վ.Այվազյանի, Ա.Արշակյանի, Ա.Ասլանյանի, Գ.Դանիելյանի, 
Ա.Երիցյանի, Ռ.Եղյանի, Հր.Թովմասյանի, Գ.Իսրայելյանի, Ա.Հարությունյանի, 
Գ.Հարությունյանի, Լ.Հակոբյանի, Հ.Հակոբյանի, Վ.Հովհաննիսյանի, 
Վ.Ներսեսյանցի, Ժ.Ջհանգիրյանի, Ռ.Պապայանի, Է.Պողոսյանի, Վ.Պողոսյանի, 
Խ.Սամուելյանի, Վ.Ստեփանյանի, Վ.Քոչարյանիև այլոց, այնպես էլ օտարազգի 
գիտնականներ Ա.Ելիստրատովի, Ն.Կորկունովի, Յու.Ստարիլովի, 
Մ.Զագրյացկովի, Դ.Չեչոտի, Դ.Բախրախի, Ա.Զելենցովի, Բ.Գաբրիչիձեի, 
Յու.Կոզլովի, Լ.Պոպովի, Կ.Բուլատովի, Ն.Սալիշչևայի, Լ.Լեսնիցկայայի, 
Ն.Խամանևայի, Յու.Տիխոմիրովի, Ա.Պրուդնիկովի, Ի.Պանովայի, 
Ա.Ն.Կոզիրինի, Վ.Բերգմանի, Ժ.Վեդելի, Գի Բրեբանի, Ռ. Ռուբելի, 
Օ.Լուխթերհանդի, Ռ. Ռյուդիգերի,Վ. Ռայմերսի, Մ.Զաքսի, Մ. դե Սալվիայի, 
Դ.Գոմիենի և այլք): 

Ատենախոսության համար էմպիրիկ հիմք են հանդիսացել մարդու 
իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությանն առնչվող ներպետական և 
արտասահմանյան օրենսդրությունը, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների 
եվրոպական դատարանի վճիռները և այլն:  

Հետազոտությաննորմատիվ-իրավական հիմք են հանդիսացել ՀՀ 
Սահմանադրությունը, ՀՀ սահմանադրական օրենքները,  ՀՀ օրենսգրքերը, ՀՀ 
օրենքները, ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները, վարչական և 
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վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը, միջազգային պայմանագրերը, 
արտասահմանյան մի շարք երկրների սահմանադրությունները, օրենքները, 
դատական ակտերը, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 
վճիռները, առանձին օրենսդրական ակտերի նախագծերը և այլն: 

Հետազոտության գիտագործնական նշանակությունը:Ատենախոսության 
տեսական նշանակությունը մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության վերաբերյալ վարչական իրավունքի տեսության զարգացման 
նոր ասպեկտների և դիրքորոշումների առաջադրումն է:  

Ատենախոսությունն ունի գործնական նշանակություն. աշխատանքի 
եզրահանգումներն ու առաջարկությունները կարող են իրենց «ներդրումն» 
ունենալ մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության ինս-
տիտուտի բարելավման և կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվող 
միջոցառումների շարքում: 

Հետազոտության արդյունքների հիմնավորվածությունն ու արժա-
նահավատությունը: Այս հետազոտության արդյունքները հիմնված են մարդու 
իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության ինստիտուտիվերաբերյալ 
ինչպես հայրենական, այնպես էլ արտերկրի համապատասխան իրավական 
ինստիտուտների կազմակերպման և իրավական կարգավորման փորձի 
գիտական համակողմանի վերլուծության վրա և հիմնավորված ու փաստարկված 
են իրավակիրառ պրակտիկայի նյութերով: 

Ուսումնասիրության արդյունքների ներդրումն ու փորձարկումը: 
Ատենախոսության հիմնական դրույթները քննարկվել են Հայաստանի 
Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի իրավունքի 
ամբիոնի նիստում:Հետազոտության արդյունքներն ամփոփված են 
հրապարակված գիտական հոդվածներում:  

Աշխատանքի կառուցվածքը: Ատենախոսությունը բաղկացած է 
ներածությունից, երեք գլխից (պարագրաֆների բաժանմամբ), 
եզրակացություններից, օգտագործված գրականության ցանկից և մեկ 
հավելվածից: 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Ներածությունում  հիմնավորված է ատենախոսության թեմայի ար-

դիականությունը և գիտական հետազոտման աստիճանը, հետազոտության 
օբյեկտը, առարկան, նպատակն ու խնդիրները, ատենախոսության տեսական, 
նորմատիվ, փորձառնական ու մեթոդաբանական հիմքը, գիտական նորույթը, 
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պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները, հետազոտության 
արդյունքների փորձարկումը և կառուցվածքը:  

Ատենախոսության առաջին գլուխը՝«Մարդու իրավունքների 
վարչաիրավականպաշտպանության ինստիտուտը»վերտառությամբ, 
բաղկացած է հինգ ենթագլխից: 

Առաջին ենթագլխում («Մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության ինստիտուտի ծագումն ուձևավորումը») ներկայացվել է 
նշված ինստիտուտի ծագման և ձևավորման պատմական նախադրյալների 
վերաբերյալ իրականացված մանրակրկիտ ուսումնասիրության արդյունքները՝ 
առավել «սեղմ» ձևաչափով և պատմաիրավական վերլուծության վերաբերյալ 
եզրահանգումները: 

Երկրորդ ենթագլխում («Մարդու իրավունքների 
բովանդակությունը»)ներկայացվել է հանրայինհարաբերությունների ոլորտում 
մարդու իրավունքների դասակարգման և ըստ որոշ հատկանիշների 
խմբավորման տարբեր մոտեցումների, հայեցակարգային 
տեսակետներիվերլուծություն և արդյունքում առաջադրվել է մարդու 
վարչաիրավական իրավունքների պայմանական դասակարգում: 

Երրորդ ենթագլխում («Մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության իրավական կարգավորումը) ներկայացվել են սույն 
ինստիտուտի իրավական կարգավորմանն առնչվող օրենսդրական ակտերը, 
որոնք առանցքային և ելակետային նշանակություն ունեն մարդու իրավունքների 
պաշպանության ինստիտուտի և իրավական պետության կայացման համար: 

Չորրորդ ենթագլխում («Մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության երաշխիքները»)վերլուծվել և ներկայացվել են մարդու 
իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների տեսակները, իրավաբան 
գիտնականների կողմից առաջադրվող դասակարգումները և հայեցակարգային 
տեսակետները: 

Հինգերորդ ենթագլխում («Մարդու իրավունքների վարչաիրա-վական 
պաշտպանության մեխանիզմների դերը պետաիրավական մյուս 
մեխանիզմների համատեքստում»)ներկայացվել է մարդու իրավունքների և 
ազատությունների պաշտպանության ներպետական մեխանիզմների 
համակարգը, որտեղ նշված ինստիտուտն իր առանձնահատուկ 
դերակատարումն ունի հանրային վարչարարություն իրականացնող բոլոր 
պետաիրավական մեխանիզմների գործունեության օրինականության և 
արդյունավետության ապահովման գործում՝ նպաստելով հասարակության 
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բնականոն գործունեությանը, հետևաբար, նաև ժողովրդավարական, 
սոցիալական և իրավական պետության պատշաճ հիմքերի ստեղծմանը: 

Ատենախոսության երկրորդգլուխը՝ «Մարդու իրավունքների 
վարչաիրավական պաշտպանության ձևերը և միջոցները»  վերտառությամբ, 
բաղկացած է երեք ենթագլխից: 

Առաջին ենթագլխում («Մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
ձևերը»)վերլուծվել և ներկայացվել է մարդու իրավունքների «պաշտ-
պանություն» և «պաշտպանության ձև» եզրույթների վերաբերյալ առկա մի 
շարք հեղինակների դիրքորոշումները, կարծիքներն ու դասակարգումները, 
իրականացվել է նշված եզրույթների տարանջատման, փոխգործակցության և 
փոխհարաբերությանվերլուծություն, որի արդյունքում տրվել է մարդու 
իրավունքների «վարչաիրավական պաշտպանություն» և «վարչաիրավական 
պաշտպանության ձև»եզրույթներինոր բնորոշումները: Մարդու իրավունքների 
իրավական պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրներին թիրախային 
լուծումներ տալու նպատակով ներկայացվել են մի շարք առաջարկներ:  

 Երկրորդ ենթագլխում («Մարդու իրավունքների վարչաիրավական 
պաշտպանության միջոցները»:«Վարչարարությունը և վարչական վարույթը 
որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության միջոցների 
համալիր»)ներկայացվել է «վարչաիրավական պաշտպանության միջոց» 
եզրույթի վերաբերյալ տեսական գրականության մեջ առկա տեսակետների 
վերլուծություն, և առաջադրվել է նշված եզրույթի համապարփակ սահմանում: 
Ենթագլխի շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել վարչարարության 
մշակույթի ձևավորման նախադրյալներին,  «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի մշակման և ստեղծման պատմությանը: 
Ներկայացվել է վարչարարության և վարչական վարույթի ոլորտում 
օրենսդրորեն ամրագրված և  կիրառվող մարդու իրավունքների 
պաշտպանության միջոցներն առավել համակարգված և ամբողջական տեսքով, 
ընդգծելով դրանց առավելություններն ու առկա թերությունները, որոնց շտկման 
ուղղությամբ ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ:Ներկայացվել է 
հանրային իրավունքի ոլորտում օրենքով տրամադրված սուբյեկտիվ 
իրավունքների չարաշահման արգելքի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների 
պաշտպանության եվրոպական դատարանի և ՀՀ սահմանադրական 
դատարանի իրավական դիրքորոշումները, ինչպես նաև առաջադրվել է 
նախատեսել հավասարակշռված իրավակարգավորումներ՝ իրավունքների 
չարաշահման կանխման նպատակով: 
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Երրորդ ենթագլխում («Վարչական վարույթն արտասահմանյան 
երկրներում: Իրավահամեմատական վերլուծություն»)ներկայացվել է 
«վարչարարություն», «վարչական վարույթ» և «վարչական 
գործընթաց»եզրույթների վերաբերյալ մի շարք հեղինակների կողմից 
արտահայտված հայեցակարգային տեսակետները, ինչպես նաև նշված 
եզրույթների օրենսդրական կիրառումը՝ հայրենական և արտասահմանյան 
օրենսդրական ակտերում: Միաժամանակ ներկայացվել է արտասահմանյան և 
հետխորհրդային երկրների վարչարարության ոլորտը կանոնակարգող 
օրենսդրության ձևավորման ժամանակագրական փուլերը:Ներկայացվել է 3 
արտասահմանյան երկրների՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, 
Էստոնիայի Հանրապետություն և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, 
վարչաիրավական օրենսդրության  իրավահամեմատական հանգամանալից 
վերլուծության արդյունքները:  

Ատենախոսության երրորդ գլուխը՝ «Մարդու իրավունքների դատական 
պաշտպանությունը վարչական դատավարության 
շրջանակներում»վերտառությամբ, բաղկացած է երեք ենթագլխից:  

Առաջին ենթագլխում («Մարդու իրավունքների դատական պաշտ-
պանության վարչական  արդարադատության համակարգը: Հայցը (բողոքը) 
որպես մարդու իրավունքների դատական պաշտպանության հիմնական 
միջոց») ներկայացվել է «վարչական արդարադատություն» և «վարչական 
դատավարություն» եզրույթների իրավաբան գիտնականների 
հայեցակարգային տեսակետներն ու բնորոշումները, ինչպես նաև դրանց 
վերլուծության արդյունքների հիման վրա տրվել է «վարչական 
դատավարություն» հասկացության մեր բնորոշումը: Ենթագլխի 
շրջանակներում ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական 
դատարանների ստեղծման պատմությունը և  վարչական արդարադատության 
համակարգը: Հանգամանալից ներկայացվել է «հայց» և «վարչական հայց» 
եզրույթների տարանջատման հիմնախնդիրը, տրվել է վերջինիս առավել 
համապարփակ բնորոշում, ինչպես նաև դրա իրավաբանական կառուցվածքը: 
Ներկայացվելէվարչական դատարան ներկայացվող 
հայցատեսակներինառնչվողհիմնախնդիրներըևանդրադարձէկատարվելգործնա
կանումվարչականդատարաններկայացվողհայցերիտարանջատմանհետկապվա
ծխնդիրներիլուսաբանմանը և առաջադրվել է որպես իրավական լուծում ներդնել 
վարչական դատարանների կողմից իրականացվող խորհրդատվական 
ծառայությունը՝ հաղորդելով վերջինիս կառուցակարգային բնույթ:  



15 
 

Երկրորդ ենթագլխում(«Մարդու իրավունքների դատական պաշտ-
պանության վարչական արդարադատության օտարերկրյա փորձը: 
Իրավահամեմատական վերլուծություն»)ներկայացվել է վարչական 
դատավարությանտեսակները, արտասահմանյան երկրներում սույն 
ինստիտուտի ձևավորման  և զարգացման պատմական նախադրյալները: 
Իրավահամեմատական վերլուծության արդյունքում ներկայացվել է 3 երկրի՝ 
Գերմանիայի Դաշնություն, Էստոնիայի Հանրապետություն և Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներ, վարչական դատավարության վերաբերյալ 
օրենսդրությունը՝ ելակետային ընդունելով վարչական դատարանների 
դատարանակազմությանը  և վարչական հայցատեսակներին բնորոշ 
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև սույն համատեքստում հայրենական 
վարչադատական օրենսդրության առավելություններն ու թերությունները և 
որպես կատարելագործման ուղի  առաջարկվել է ուսումնասիրել և ներդնել ոչ 
մասնագետ կամ ստաժոր դատավորների ինստիտուտը: 

Երրորդ ենթագլխում(«Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 
նախադեպային իրավունքի և Հայաստանի Հանրապետության 
Սահմանադրական Դատարանի որոշումների կիրառելիությունը վարչական 
դատավարությունում»)ներկայացվել է Մարդու իրավունքների եվրոպական 
դատարանի և ՀՀ սահմանադրական դատարանի մարդու իրավունքների 
դատական պաշտպանության հիմնախնդիրների առնչությամբ արտահայտված 
իրավական դիրքորոշումների համակարգված վերլուծությունը: 

Եզրակացություններումամփոփ տրվում են հետազոտության հիմնական 
արդյունքները, որոնք ներկայացվում են ստորև: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը հանդիսանում է ժողովրդավար 
և իրավական պետության կայացման հիմնասյունը, հետևաբար տվյալ 
պետությունում առկա մարդու իրավունքների պաշտպանության ապահովման 
սոցիալ-իրավական մեխանիզմների զարգացածության աստիճանով է 
պայմանավորված իրավական պետության կայունությունը: Պետությունն իր 
գլխավոր պարտականություններից մեկի՝ մարդու իրավունքների 
պաշտպանության իրականացման նպատակով, ստեղծում և գործարկում է 
այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք համակարգված ձևով կկարգավորեն, և որոնց 
միջոցով կիրականացվեն մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և' 
պետության, և' հասարակության, և' այլոց կողմից:Մարդու իրավունքների 
վարչաիրավական պաշտպանությունը հանդիսանում է պաշտպանության 
ներպետական կամ ազգային մեխանիզմներից ամենակարևորներիցմեկը, քանի 
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որ այն ընձեռում է բացառիկ հնարավորություն պաշտպանելու ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց իրավունքները պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերությունների 
ոլորտում, որն իրավական պետության գլխավոր հատկանիշներից մեկն 
է:Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանության ինստիտուտի 
բարելավման և կատարելագործման ուղղությամբ կարելի է՝  

- օրենսդրորեն հստակ տարանջատել մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ձևերն ու միջոցները, ինչը գիտագործնական հարթությամբ 
հնարավորություն կտա բարելավելու վարչարարության կանխատեսելիությունն 
ու արդյունավետությունը, 

- ստեղծել անկախության սկզբունքով գործող համակարգող 
հանձնաժողովներ որոնք կիրականացնեն մշտադիտարկումներ, կհայտնաբերեն 
թերություններն ու իրավախախտումները, կառաջարկեն արդյունավետ 
լուծումներ, կիրականացնեն խորհրդատվական ծառայություն անհատների 
համար և այլն, 

- օրենսդրորեն ամրագրելմարդու իրավունքների պաշտպանության իրա-
կան երաշխիք հանդիսացող այլ դրույթներ նույնպես, որոնք կսահմանեն 
վարչական ակտի հատկանիշներ ունեցող առանձին իրավական անհատական 
ակտերի բողոքարկման համար իրավական հնարավորություն չնախատեսելըև 
կհստակեցնեն բողոքարկման ոչ ենթակա վարչական ակտերի շրջանակը, 

- հանրային հարաբերությունների ոլորտում մարդու իրավունքների 
պաշտպանության նպատակով արժևորել և ավելի ակտիվացնել մարդու 
իրավունքների պաշտպանի դերը,  

- դիմելու իրավունքի իրացման շրջանակներում չարաշահման կանխման 
համարնախատեսել հավասարակշռված իրավակարգավորումներ, որոնք, մի 
կողմից, թույլ չեն տա վարչական մարմնին տարբեր պատրվակներով խուսա-
փելու մարդու իրավունքների իրացմանն ու պաշտպանությանն ուղղված իր լիա-
զորությունների կատարումից, մյուս կողմից, կերաշխավորեն, որպեսզի դիմելու 
իրավունքի իրացումն ինքնանպատակ չհանդիսանա և անհարկի չծանրաբեռնի 
վարչական մարմնին, 

-վարչական արդարադատության բարելավման և արդյունավետության 
բարձրացման ուղղությամբ ներդնել վարչական դատարանների 
խորհրդատվական ծառայության  ինստիտուտը, 

-վարչականդատավարությանշրջանակներումլայնորենկիրառել ՄԻԵԴ-ի 
նախադեպային իրավունքը և ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումները: 
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Հավելվածում ներկայացված է առաջարկվող օրենսդրական փոփո-
խությունները:  

Թեկնածուական ատենախոսության հիմնական դրույթներն արտա-
ցոլված են հեղինակի հետևյալ գիտական հրապարակումներում. 

1.«Մարդուիրավունքներիվարչաիրավականպաշտպանությանձևերնումիջոցն
երը, հասկացությունը, դասակարգումըևկիրառությունը», 
«Դատականիշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, 4-5/202-203, 
2016թ.,66-71 էջեր: 

2.«Մարդուիրավունքներիպաշտպանությանձևերիումիջոցներիտարանջատու
մը, փոխգործակցություննուփոխհարաբերությունը», համահեղինակությամբ՝ 
Լ.Ա.Հակոբյան, «Հանրայինկառավարում» գիտական հանդես, 2/2016, Երևան, 
2016թ.,138-147 էջեր: 

3.«Վարչարարությունըևվարչականվարույթը՝որպեսմարդուիրավունքներիպ
աշտպանությանմիջոցներիհամալիր»,  համահե-ղինակությամբ՝Լ.Ա.Հակոբյան, 
«Դատականիշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, 10-11/208-209, 
Երևան, 2016թ.,44-51 էջեր: 

4.«Վարչական հայցի՝ որպես մարդու իրավունքների դատական 
պաշտպանության հիմնական միջոցի, արդյունավետ կիրառման 
կառուցակարգային երաշխիքները», «Դատականիշխանություն, 
գիտամեթոդական ամսագիր, 3/213, Երևան, 2017թ.,60-67 էջեր: 

5.«Դատախազը որպես վարչական դատավարության լիիրավ սուբյեկտ», 
«Դատականիշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր,5-6/215-216,Երևան, 
2017թ., 116-123 էջեր: 
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МАНЕ ВОВАЕВНАХАЧАТРЯН 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
Диссертация на соискание ученой степени канидидата юридических наук 

по специальности 12.00.02 «Публичное право». Защита диссертации 
состоится22 марта 2019 года в14:30, на заседании диссертационного  совета 
по юриспруденции 041  ВАК  Республики Армения, (0028, г.Ереван, ул. 
Киевяна 8). 

РЕЗЮМЕ 
Диссертация посвящена административно-правовой защите прав 

человека в сфере публичных правоотношений.Защита прав человека 
является фундаментом становления демократического, социального и 
правового государства, следовательно, степенью развития социально-
правовых механизмов обеспечения прав человека в государстве и 
обусловлена стабильность правового государства. С целью реализации одной 
из своих основных обязанностей, а именно: защита прав человека, 
государство создает,закрепляет и применяет  такие механизмы, 
посредствомкоторыхкомплексным образом регулируется и реализуется 
защита прав человека со стороны и государства, и общественности, и других 
лиц. В социально-правовых механизмах обеспечения прав человека должен 
быть закреплëн целый комплекс форм и средств защиты прав, которые 
являются реальной гарантией для их защиты.  

Административно-правовая защита прав граждан является одной из 
самых важных внутригосударственных или национальных  механизмов, 
поскольку она предоставляет уникальную возможность защитить права 
физических и юридических лиц в сфере правоотношений с органами 
государственного управления и  местного самоуправления, что и является 
основным признаком правового государства. 

В диссертации обстоятельно представлены механизмы, формы и 
средства админситративно-правовой защиты прав человека, 
функционирующие в Республике Армения и в некоторых зарубежных странах. 
Впервые осуществлëн досканальный анализ форм и средств 
административно-правовой защиты прав человека, а также разграничения, 
взаимодействия и взаимоотношения этих форм и средств: в итоге выдано 
определение понятий “административно-правовая защита”, “форма 
административно-правовой защиты” и “средство административно-правовой 
защиты”, системно представленасистема этих форм и средств в Республике 
Армения.Проанализированы административно-правовые средства защиты в 
адмнинистративном производстве и администрировании, отражено 
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развитиеинститута административного производства и административной 
деятельности, акцентируя внимание на проблемах, связанных синститутом 
обжалования, в частности: реализация жалобного  права, 
злоупотреблениеправомнаподачужалобы и т.д.Осуществлено исследование и 
сравнительно-правовой анализ законодательных актов некоторых зарубежных 
стран, регулирующих публичные правоотношения, сделав акцент на 
положения, которые, по мнению автора целесобразно применить в сфере 
отечественного администрирования и административного производства.  

В диссертации представлено определение понятий “административная 
юстиция” и “административное судопроизводство”. Всесторонне изучены 
актуальные проблемы, касающиеся видов “административного иска”, а также 
проблемы их разграничения в процессе представления  в администратинвый 
суд. 

 В работе на научной основе представлены актуальные проблемы 
совершенствования исследуемого института, а также множество конкретных 
предложений, в том числе в виде отредактированных статей действующих 
законов с целью совершенствования административного законодательства 
Республики Армения в контексте осуществляемых судебно-правовых реформ. 

Для повышения эффективности и  усовершенствования института 
административно-правовой защиты прав человека предлагаетсяпредпринять 
следующие меры: 

-законодательно закрепитьразграничение административно-правовых 
форм и средств защиты прав человека, что позволит на научно-практическом 
уровне усовершенствовать предсказуемость и эффективность 
администрирования,  

- создать комитеты, действующие по принципу независимости, которые 
осуществлят мониторинги, выявлят недостатки и правонарушения, предложат 
эффективные решения, осуществлят консультационные услуги для 
индивидуумов и т.д., 

-законодательно закрепить положения, являющиейся реальной 
гарантией защиты прав человека, которые определятправовые ограниченияна 
обжалованиеотдельных правовыхиндивидуальных 
актов,имеющихпризнакиадминистративного акта,и отчëтливоопределяткруг 
административных актов, не подлежащих обжалованию, 

- в целях обеспечения защиты прав человека в сфере публично-
правовых отношений активизировать роль уполномоченного по правам 
человека и в этом вопросе придать данному институту большую значимость, 

- в целях предотвращения злоупотребленияправом на подачу петиции 
(жалоба, заявление, предложение)при реализации петиционного 
права,предусмотрить уравновешенные правовые регулирования, которые, с 
одной стороны,не позволят административному органу под разными 
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предлогами уклоняться от исполнения своих полномочий, направленных на 
реализацию и защиту прав человека, а с другой стороны, обеспечат гарантии 
того, чтобы право на подачу петициине реализовывалось как самоцель, не 
было нецелесообразным и излишле не обременяло административный орган, 

- для улучшения и повышения эффективности административной 
юстиции внедрить институт консультационных услуг при административных 
судах, 

- в пределах административного судопроизводства широко применять 
прецедентное право Европейского суда по правам человека и решения 
Конституционного суда Республики Армения. 

Основные положения диссертации нашли отражение в опубликованных 
автором научных статьях. 
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MANE V. KHACHATRYAN 

ADMINISTRATIVE - LEGAL PROTECTION OF HUMAN RIGTS IN 
THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Dissertation for the degree of Ph.D. in Law on the specializationof 12.00.02 
«Publik Law». 

The defense of the dissertation will be held on 22 of March of 2019, at 15:00, 
at the session of the specialized council 041 on jurisprudence SQC of the Republic 
of Armenia (0028, Yerevan, Kievyan st. 8). 

 
SUMMARY 

The dissertation is devoted to the administrative-legal protection of human 
rights in the sphere of public relations. The protection of human rights is the 
foundation for the establishment of a democratic, social and legal state, therefore, 
the degree of development of social and legal mechanisms for ensuring human 
rights in the state and is determined the stability of the rule of law. In order to realize 
one of its main duties, namely, the protection of human rights, the state creates, 
establishes and applies such mechanisms by means of which the protection of 
human rights by the state, the public and other persons is regulated and realized in 
an integrated manner. The social and legal mechanisms for ensuring human rights 
should contain a whole range of forms and means of protecting rights, which are the 
real guarantee for their protection. 

Administrative-legal protection of the rights of citizens is one of the most 
important domestic or national mechanisms, since it provides a unique opportunity 
to protect the rights of individuals and legal entities in the sphere of legal relations 
with government bodies and local self-government, which is the main feature of the 
rule of law. 

The mechanisms, forms and means of administrative-legal protection of 
human rights, operating in the Republic of Armenia and in some foreign countries 
are presented are detailed in the dissertation. For the first time, a thorough analysis 
of the forms and means of administrative and legal protection of human rights, as 
well as the delimitation, interaction and interrelation of these forms and means were 
carried out: as a result, the definitions of the concepts “administrative-legal 
protection”, “the form of administrative-legal protection ” and “the means of 
administrative-legal protection”  are given, the system of these forms and means in 
the Republic of Armenia are systematically presented. Administrative-legal means 
of protection in administrative proceedings and administration are analyzed, the 
development of the institute of administrative proceedings and administrative 
activity are reflected, focusing on the problems associated with the institute of 
appeal, in particular: the implementation of the right of complaint, abuse of the right 
to file a complaint, etc. A study and a comparative legal analysis of legislative acts 
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of some foreign countries regulating public relations was carried out, focusing on 
the provisions that, according to the authors, are advisable to apply in the sphere of 
domestic administration and administrative proceedings. 

The definitions of the concepts “administrative justice” and “administrative 
legal proceedings” are presented in the dissertation. Current issues related to the 
types of “administrative action”, as well as the problems of their delimitation in the 
process of submission to the administrative court are comprehensively studied. 

Current issues of improving the studied institution, as well as many specific 
proposals, including edited articles of existing laws for improving the administrative 
legislation of the Republic of Armenia in the context of ongoing judicial and legal 
reforms are presented on a scientific basis. 

It is proposed to take the following measuresin order to increase the 
efficiency and improve the institution of administrative and legal protection of human 
rights: 
- legislatively fix the distinction between administrative-legal forms and means of 
protecting human rights, which will allow to improve the predictability and efficiency 
of administrationat the scientific and practical level, 
- to create committees (operating on the basis of independence), which monitor, 
identify shortcomings and offenses, propose effective solutions, provide consulting 
services for individuals, etc., 
- legislate provisions that are a real guarantee for the protection of human rights, 
that define legal restrictions on appealing individual legal acts with signs of an 
administrative act, and clearly define the range of administrative acts that are not 
subject to appeal, 
- in order to ensure the protection of human rights in the sphere of public law 
relations, to intensify the role of the ombudsman and in this matterto give greater 
importance tothis institution, 
- in order to prevent the abuse of the right to file a petition (complaint, statement, 
proposal) in the implementation of the right to petition,  to provide balanced legal 
regulations that, on the one hand, will not allow the administrative body to 
evade,under various pretexts, the execution of their powers to implement and 
protect human rights, and on the other hand, will ensure that the right to file a 
petition is not realized as an end in itself, is not inappropriate and does not overly 
burden the administrative body, 
- in order to improve and increase the efficiency of administrative justice, to 
introduce an institute of consulting services at administrative courts, 
-  to widely apply the case law of the European Court of Human Rights and the 
decisions of the Constitutional Court of the Republic of Armenia within the 
framework of administrative court proceedings. 

The main provisions of the dissertation are reflected in the scientific articles 
published by the author. 


