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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ 

Հայկուհի Հարությունյան  

1. Անուն ազգանուն: Հայկուհի Հարությունյան 

2. Ծննդյան ամիս ամսաթիվ: 08 Սեպտեմբերի 1981թ.  

3. Քաղաքացիություն: ՀՀ    

4. Կրթություն:  

Ուսումնական հաստատություն Որակավորում, դիպլոմ 

ԱՄՆ Մինեսոտայի համալսարան 

2011-2012  

Մագիստրոսի որակավորում առաջնորդության, 

մարդու իրավունքների և իրավունքի 

գերակայության ոլորտում  

Մխիթար-Գոշ հայ-ռուսական 

միջազգային համալսարան 2004-2006  

 

Իրավաբանության բակալավր 

Վանաձորի պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 1998-

2003 

 

Պատմություն և իրավագիտություն  

 

 

5. Մասնագիտական վերապատրաստումներ 

Դրափեր Հիլս ծրագիր՝ ժողովրդավարություն, զարգացում և իրավունքի գերակայություն, ԱՄՆ 

Սթենֆորդի համալսարան 2018թվական 

Քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոց 2014-2015թթ. 

Հյուբերթ Համֆրի առաջնորդության ծրագիր, ԱՄՆ Մինեսոթա համալսարան 2011-2012թթ.  

   

6. Մրցանակներ 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր մրցանակաբաշխություն, Մրցանակ՝ Արդարադատության 

հասանելիություն, 2019 

Ոսկե Բանալի՝ Տեղեկություն ստանալու իրավունքն ամենաակտիվ և լավագույնս օգտագործող, 2016 

  

7. Լեզուների իմացություն:  

Հայերեն 

Անգլերեն 

Ռուսերեն 

 

8. Անդամակցությունը տեղական և միջազգային մասնագիտական աշխատանքային խմբերում  

ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան 2010թվականից մինչ օրս 

Հատուկ կրթական հաստատություններում հասարակական մոնիթորինգի խումբ 2010-2011 

ՀՀ Արդարադատությանը կից հանրային խորհրդի անդամ 2014-2017 

ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմին 2016-2018 

ԵԱՀԿ քաղաքացիական հասարակության Քաղաքացիական հանդուրժողականության պլատֆորմ 2015 

մինչ օրս 

Արևելյան գործընկերության քաղաքացիակա հասարակության ֆորում, առաջին աշխատանքային խմբի՝ 

ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, արդյունավետ կառավարում և կայունություն 

համակարգող 2016 մինչ օրս 

Արդյունավետ զարգացման համագործակցության գլոբալ գործընկերություն, տեղական ներկայացուցիչ  

2018թվականից մինչ օրս 

ՀՀ Արդարադատության նախարարության Դատական և իրավական բարեփոխումների աշխատանքային 

խմբի անդամ 2018թվականից մինչ օրս  

 

9. Հիմնական հմտություններ  

 Ավելի քան 14 տարվա մասնագիտական փորձ իրավունքի գերակայության, արդարադատության 

համակարգի և մարդու իրավունքների ոլորտում, ինչը դրսևորովել է այդ ոլորտներում տեղական 
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և միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի շրջանակներում ծրագրերի 

վերլուծության և գնահատման, բարեփոխումների ծրագրերի մշակման, 

առաջնահերթությունների սահմանման միջոցով 

 Ավելի քան 13 տարվա աշխատանքային փորձ արդարադատության ինստիտուտների 

գործունեության բարելավմանն ուղղված դրամաշնորհային ծրագրերի մշակման, դրանց 

իրականացման կառավարման ուղղությամբ տեղական և տարաշածրջանային մակարդակում 

 Ավելի քան 8 տարվա փաստաբանական փորձ տեղական և միջազգայն դատարանների առջև 

մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, մասնավորապես մարդու իրավունքների 

մասսայական խախտումների և քաղաքական հետապնդումների գործերով 

 ԵԱՀԿ դատական մոնիթորինգի հետ փոխկապակցված դատարանների և թեմատիկ դատական 

մոնիթորինգների համակարգման արժեքավոր փորձ և հմտություն 

  ՀՀ Արդարադատության նախարարության հետ արդյունավետ համագործակցության փորձ՝ 

դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրերի մշակման, գնահատման առնչությամբ 

 Համակողմանի գիտելիքներ և հմտություն արդարադատության ինստիտուտների 

գործունեությանն ուղղված փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակման համար 

 Արժեքավոր համագործակցության հմտություն մարդու իրավունքների, արդարադատության 

ինստիտուտների անկախության վերաբերյալ խնդիրների շուրջ միջազգային այնպիսի 

կառույցների հետ ինչպիսիք են ԵԱՀԿ, ՏՀԶԿ, Եվրոպայի Խորհուրդ, Եվրոպական Միություն և 

այլն:      
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10. Մասնագիտական գործունեության ընտրված փորձ 

-  

Ժամկետներ Կազմակերպություն Պաշտոն Նկարագրություն 

01 հունվար-31 

դեկտեմբեր 

2019 

Ազգային 

ժողովրդավարության 

ինստիտուտ, ԱՄՆ 

Իրավունքների 

պաշտպանություն առանց 

սահմանների ՀԿ 

Ծրագրի 

ղեկավար, 

ավագ 

իրավական 

փորձագետ 

 

Վարչական արդարադատության մոնիթորինգ 

2018 

օգոստոս-մինչ 

օրս 

Բաց Հասարակության 

հիմնադրամներ 

Հայաստան  

 

Արդադարադա

տության 

փորձագետ 

ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների հիմնական խնդիրների վերհանում 

և համապատասխան առաջարկությունների մշակում 

 

01 հուվար-31 

դեկտեմբեր 

2018  

 

 

Բաց Հասարակության 

հիմնադրամներ 

Հայաստան  

Իրավունքների 

պաշտպանություն առանց 

սահմանների ՀԿ 

 

Ծրագրի 

ղեկավար, 

ավագ 

իրավական 

փորձագետ   

ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեության մոնիթորինգ 

 

2013 մինչ օրս 

Իրավունքների 

պաշտպանություն առանց 

սահմանների ՀԿ 

 

Կազմակերպու

թյան նախագահ 

Մշակել կազմակերպության երկարաժամկետ գործունեության ռազմավարությունը 

և դրա իրականացման գործողությունների ծրագիրը, 

Ապահովել ծրագրի արդյունավետ իրականացումը՝ համապատասխան 

ֆինանսական, մարդկային, նյութական ռեսուրսների ներգրավման, թիմի 

առանջորդության և գործողությունների կառավարման միջոցով: 

կազմակերպության կողմից իրականացվել է ավելի քան 15 դրամաշնորհային 

ծրագրեր, որոնց մեծ մասն ուղղված է եղել արդարադատության ինստիտուտների 

գոևծունեությանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը:  

Ընտրված ծրագրերը. 

1. 2018 թվականի խաղաղ հավաների մասնակիցների իրավական 

աջակցության ապահովում և իրավունքների պաշտպանություն, 2018 

2. Ապահովել մարդու իրավունքների և իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ իրացումը 2016 թվականի մասայական խախտումների 

ժամանակ, 2016-2017 

3. Կառուցցել փաստերի վրա հիմնված շահերի պաշտպանություն իրավունքի 

գերակայության և լավ կառավարման համար հայաստանում և 
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Ժամկետներ Կազմակերպություն Պաշտոն Նկարագրություն 

Վրաստանում, 2015-2016 

4. Մարդու իրավունքների բյուջետավորումը ՀՀ քրեակատարողական 

հիմնարկներում, 2015  

5. Ապահովել դատական իշխանության անկախությունը դատարանների 

գնահատման ներքին գնահատման համակարգի մշակման և Հայաստանում, 

Ուկրաինայում ներդրմանմիջոցով, 2014  

6. Ներդնել հանրային կառավարման բարեփոխումներիգնահատման անկախ 

մոնիթորինգ Հայաստանում և Վրաստանում, 2013-2014 

7. Հզորացնելով ՀՀ դատական իշխանությունը Եմ իրավունքի 

ուսումնասիրման միջոցով, 2013  

 

 

 

Մայիս-Հուլիս 

2017 և Մայիս-

Հուլիս 2018 

  

 

 

Արևելյան 

Գործընկերության 

Քաղաքացիական 

հասրակության ֆորում 

Եվրոպական ինտեգրման 

ինդեքս  

 

Ազգային/տեղա

կան փորձագետ 

Ուսումնասիրել և վերուծել ՀՀ-ում ԵՄ-ի համագործակցության շրջանակներում 

ստանձնած բարեփոխումների իրականացումը, դրանց արդյունքներն ընտրված 

ոլորտներում, ինչպիսիք են մարդու իրավունքներ, դատական իշխանություն:  

 

Փետրվար 

2016-2017 

Նոյեմբեր  

Միջազգային Հանրային 

կառավարում(Լոնդոն) 

Եվրոպական Միություն  

 

Արդարադատու

թյան 

փորձագետ 

Արդարադատության մոնիթորինգ Հայաստան 

 

Սեպտեմբեր 

2017-Մայիս 

2019  

 

IBF International Consulting 

Եվրոպական Միություն  

 

Մարդու 

իրավունքների 

փորձագետ 

Ապահովել ԵՄ կողմից մարդուիրավունքների բյուջետային շրագրի կատարման 

գնահատումը  

Մարտ-Մայիս 

2017 

Եվրոպայի Խորհրդի 

Երևանյան գրասենյակ 

 

Ազգային 

փորձագետ 

Գնահատել զինված ուժերում մարդու իրավունքների դասավանդման կարիքները և 

ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ 

  

Հուլիս-

Նոյեմբեր 

2016 

ԵԱՀԿ Երևանյան 

գրասենյակ 

 

 

Փորձաետ 

Մշակել և իրականացնել զինված ուժերումմարդու իրավունքների դասավանդման 

ծրագիրը որպես տեղական փորձագետ, դասընթացավ 

 



 

   
 

5

Ժամկետներ Կազմակերպություն Պաշտոն Նկարագրություն 

Սեպտեմբեր-

Դեկտեմբեր 

2015 

Եվրոպայի Խորհուրդ և 

Եվրոպական Միություն 

 

Արդարադատու

թյան ազգային 

փորձագետ 

Արևելյան գործընկերության անդամ երկների դատական բարեփոխումների 

տարածաշրջանային երկխոսություն  

Սեպտեմբեր-

Դեկտեմբեր 

2015 

Զինված ուժերի 

նկատմամբ 

ժողովրդավարական 

հսկողության կենտրոն 

(DCAF, Ժնև) 

Ազգային 

փորձագետ  

Գնահատել ՀՀ ոստիկանության բարեփոխումների արդյունավետությունը և դրանց 

ազդեցությունը 

Սեպտեմբեր-

Հոկտեմբեր 

2013 

Estonian Centre of Eastern 

Partnership in co-operation 

with the Ministry of Foreign 

Affairs of Finland, the 

European Commission and 

the Swedish International 

Development Cooperation 

Agency (SIDA) 

 

 Ազգայն 

փորձագետ  

Վերլուծել ՀՀ-ում բաց կառավարման և էլեկտրոնային ժողովրդավարության 

իրավական հիմքերը և համապատասխան քաղաքականությունը, ներայացնել 

համապատասխան առաջարկություններ:  

 

Հունիս-Հուլիս  

2013 

ԵԱՀԿ Երևանայն 

գրասենյակ  

Իրավական 

փորձագետ 

Իրականացնել կիբեռհանցագործությունների վերաբերյալ ներպետական 

օրենսդրության և միջազգային ստանդարտների համեմատական վերլուծություն, 

մշակել և ներկայացնել Հ Քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների 

փոփոխությունը   

Մարտ-Ապրիլ 

2013 

CELLI Inc. (ABA/CEELI), 

Երևան 

Իրավական 

փորձագետ 

Գնահատել դատական վեճերի քննության համար վարչական դատարանի 

կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի արդյունավետության 

գնահատում  

 

 

Հունվար 2004 

- Մայիս 2011 

Հելսինկյան 

Քաղաքացիական 

Ասամբլերայի վանաձորի 

գրասենյակ 

 

 

Իրավական 

բաժնի 

համակարգող 

Մշակել կազմակերպության իրավական բաժնի ռազմավարությունը և դրա 

իրականացման գործողությունների ծրագիրը 

Համակարգել գործողությունների իրականացումը 

Այս պաշտոնում մշակվել և համակարգվել է ավելի քան 10 դրամաշնորհային 

շրագրերի իրականացումը 

 








