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Այս ձեռ նար կը հան րութ յան ու շադ րութ յանն է 
ներ կա յաց նում Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա-
կեր պութ յան պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի 
գոր ծու նեութ յու նից, մաս նա վո րա պես՝ մար դու 
ի րա վունք նե րի են թադր յալ խախ տումն ե րի 
վե րա բեր յալ ան հա տա կան գոր ծե րով վճիռ-
ներ կա յաց նե լու ի րա վա սութ յու նից օգտ վե լու 
հնա րա վո րութ յուն նե րը։ Հ րա պա րա կու մը պա-
րու նա կում է գործ նա կան տե ղե կութ յուն ներ 
մար դու ի րա վունք նե րով զբաղ վող փաս տա-
բան նե րի, ինչ պես նաև թե մա յով հե տաքրքր-
ված ան ձանց կամ կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հա մար։ 
Թեև հայտ նի է, որ Միա վոր ված ազ գե րի 
կազ մա կեր պութ յան Պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րը՝ որ պես ՄԱԿ-ի՝ մար դու ի րա վունք-
նե րի մե խա նիզ մի ան փո խա րի նե լի և  ան-
քակ տե լի մաս, ու սումն ա սի րում են ան դամ 
պե տութ յուն նե րի պար բե րա կան զե կույց նե րը 
նրանց կող մից ստո րագր ված և վա վե րաց-
ված մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա նե րով ստանձ-
նած պար տա վո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 
վե րա բեր յալ, այդ մար մին նե րը հան դես են 
գա լիս նաև ա ռա ջար կութ յուն նե րով՝ ինչ պես 
բա րե լա վել մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յու նը այդ պե տութ յուն նե րում։ Մար դու 
ի րա վունք նե րի ո լոր տում Պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րի ան դամ հան դի սա ցող մի ջազ-
գա յին փոր ձա գետ նե րից ա ռա ջար կութ յուն-
ներ ստա նա լու հնա րա վո րութ յու նը Միա վոր-
ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան՝ մար դու 
ի րա վունք նե րին վե րա բե րող կոն վեն ցիա նե րի 
վա վե րաց ման ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն է։
Ա վե լի սահ մա նա փակ շրջա նակ նե րի է հայտ-
նի, որ ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը 
կա րող են վճիռ ներ կա յաց նել ան հա տա կան 
գոր ծե րով, ո րոն ցում, ան դամ պե տութ յուն նե րի 
կող մից մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա նե րի դրույթ-
նե րին հա մա պա տաս խան գոր ծու նեութ յու նը 
քննվում է ան հատ նե րի կող մից ներ կա յաց-

Վ լա դի միր 
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հա մար մար դու ի րա վունք նե րի 
հար ցե րով ա վագ խորհր դա կան



ված բո ղոք նե րի կոնկ րետ դեպ քե րում, ե թե ան հատ նե րը կար ծում են, որ 
խախտ վել են ի րենց ի րա վունք նե րը, իսկ ներ պե տա կան կա ռույց նե րը չեն 
կա յաց րել ար դար վճիռ՝ պե տութ յան մի ջազ գա յին հանձ նա ռութ յուն նե-
րին հա մա պա տաս խան։ ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին ան հա-
տա կան բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լով՝ ան հատ նե րը կա րող են ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ հայ ցել։
Ար դա րութ յուն ո րո նե լուն զու գա հեռ՝ ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին-
նե րի վճի ռը հայ ցե լու մի շարք պատ ճառ ներ կան։ Դ րան ցից մե կը գոր-
ծե րին տե սա նե լիութ յուն հա ղոր դելն է, քա նի որ մի ջազ գա յին հա մար վող 
գոր ծերն ա վե լի մեծ հա վա նա կա նութ յամբ են ար ժա նա նում ԶԼՄ-նե րի ու-
շադ րութ յա նը։ Այս պի սի ու շադ րութ յան պատ ճա ռով ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ-
րա յին մար մին նե րի կող մից քննվող և վճռ վող գոր ծե րը հա ճախ հայտ նի 
են դառ նում և նա խա դեպ են սահ մա նում։ Այս պի սով, ՄԱԿ-ի Պայ մա-
նագ րա յին մար մին նե րին հայց ներ կա յաց նե լը հա ճախ այն պի սի մի ջոց 
է, ո րին դի մում են ի րա վա պաշտ պան նե րը և փաս տա բան նե րը ռազ մա
վա րա կան դա տա վա րութ յուն կոչ վող մե խա նիզ մի շրջա նակ նե րում։ Այս 
կերպ՝ ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մարմն ի կա յաց րած վճի ռը օգ տա կար է 
դառ նում նմա նա տիպ, սկզբնա կան գոր ծի մա սին բո ղո քի հիմ քով կա յաց-
ված վճռի շնոր հիվ, ուս տի հստակ է, որ ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րի կա յաց րած ո րո շու մը դրա կան նե րուժ ու նի մար դու ի րա վունք նե-
րի հա մա կար գա յին խախ տումն ե րին վերջ դնե լու հար ցում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը, բա րե բախ տա բար, ոչ միայն վա վե-
րաց րել է մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ՄԱԿ-ի մի շարք կոն վեն-
ցիա ներ, այլ նաև ըն դու նել է, այս պես կոչ ված, ան հա տա կան բո ղոք նե րի 
ըն թա ցա կար գե րը, ին չը նշա նա կում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը հնա րա-
վո րութ յուն ու նեն հայց ներ կա յաց նել ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին-
նե րին և շա րու նա կել ար դա րութ յան ո րո նու մը, ե թե, ի րենց կար ծի քով, 
տու ժել են մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րից և չեն կա րո ղա ցել Հա-
յաս տա նում հաս նել դրա կան վճռի։

Այս ձեռ նար կի նպա տակն է գործ նա կան գի տե լիք ներ տալ նրանց, ով քեր 
ցան կա նում են ա վե լին ի մա նալ այն մա սին, թե մար դու ի րա վունք նե րի 
են թադր յալ խախ տումն ե րին վե րա բե րող հայ ցե րը ինչ պես ներ կա յաց նել 
ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին, ո րոնք են բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
անհ րա ժեշտ քայ լե րը, և  ինչ պես ստա նալ այլ օգ տա կար տե ղե կութ յուն-
ներ։ Այս ձեռ նար կը նաև ներ կա յաց նում է կա ռա վա րութ յուն նե րի գոր ծու-
նեութ յան պատ շաճ աշ խա տա կար գե րը, ո րոն ցով հնա րա վոր է ա պա հո-
վել ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի ո րո շումն ե րի ի րա կա նա ցու մը։ 

Որ պես ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի Գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա-



սեն յա կի հա րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում մար դու ի րա վունք նե րի 
հար ցե րով գլխա վոր խորհր դա կան՝ իմ շնոր հա կա լութ յունն եմ հայտ նում 
Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմն ադ րա մին, այս ձեռ նար կի ստեղծ-
ման գա ղա փա րի հե ղի նակ նե րին և կազ մող նե րին՝ կա տա րած աշ խա-
տան քի հա մար։ Հու սով եմ, որ այս հրա պա րա կումն օգ տա կար կլի նի 
ըն թեր ցող նե րին և գործ նա կա նում կկի րառ վի՝ ի նպաստ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ամ-
րապնդ ման։



Մար դու ի րա վունք նե րը հա մընդ հա նուր են։ 
Դ րանք չեն կա րող մար դուց օ տար վել: Նաև 
չի կա րող մի ի րա վունք գոր ծել կամ կի րառ վել, 
իսկ մեկ այ լը՝ ոչ. նրանք գոր ծում են որ պես 
ամ բող ջութ յուն: Այ նու ա մե նայ նիվ, ամ բողջ 
աշ խար հում մար դիկ, և հատ կա պես խո ցե լի 
խմբե րը, բախ վում են ի րենց ի րա վունք նե րի 
լիար ժեք ի րաց ման բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե-
րի։ 
Մի ջազ գա յին ի րա վուն քը պար տա վո րեց նում 
է կա ռա վա րութ յուն նե րին՝ վե րաց նել ի րա վա-
կան, կա ռուց ված քա յին, սո ցիա լա կան, տնտե-
սա կան և  այլ խո չըն դոտ նե րը, ո րոնք խան-
գա րում են բո լո րի ի րա վա հա վա սա րութ յունն 
ա պա հո վել և մար դու ի րա վունք ներն ամ բող-
ջութ յամբ կի րա ռել։ Մար դու ի րա վունք նե րի 
օ րա կար գը մի ջազ գա յին և  ազ գա յին մա կար-
դակ նե րում կի րար կե լու հա մար ՄԱԿ-ը որ-
դեգ րել է ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
մի շարք մե խա նիզմն եր։ Այդ մե խա նիզմն ե րը 
ՄԱԿ-ի մար մին նե րի հետ աշ խա տան քի լայն 
հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում ինչ պես 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րին, այն պես էլ ան հատ նե րին: 
Թե՛ բո ղո քի ան հա տա կան ըն թա ցա կար գե րի, 
թե՛ հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի կի րար կումն ե րը 
կա րող են դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ պե-
տութ յան ներ սում մար դու ի րա վունք նե րի վե-
րա բեր յալ տար վող քա ղա քա կա նութ յան փո-
փո խութ յուն նե րի վրա: 
ԵՀՀ-ն ձեր ու շադ րութ յանն է ներ կա յաց նում 
սույն ձեռ նար կը, ո րում ման րա մասն ներ-
կա յաց ված են ա) ան հա տա կան բո ղոք նե րի՝ 
ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի Հա-
տուկ ըն թա ցա կար գե րի և ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա-
վունք նե րի պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված՝ 
Հա յաս տա նում կի րար կե լի ըն թա ցա կար գե րը, 
բ) թե պրակ տիկ ջա տա գո վութ յան ի՛նչ հնա-
րա վո րութ յուն ներ են նա խա տես ված քաղ հա-
սա րա կութ յան և  ի րա վա բան նե րի հա մար, գ) 

Նի կո լայ 
ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ 

ԵՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի 
ծրագ րի ղե կա վար



թե ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին ներ կա յաց ված ո՛ր դեպ քերն 
են ըն դու նե լի և  ո րոնք՝ ա նըն դու նե լի, և՝ ին չու, դ) ան հա տա կան դի մում-
նե րի մե խա նիզ մը կի րա ռե լու ռազ մա վա րա կան մո տե ցումն ե րը, ե) թե ո՛ր 
դեպ քում է հնա րա վոր ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յուն ներ ի րա կա-
նաց նել, ինչ պես նաև գործ նա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող այլ նյու թեր։ 
Ձեռ նար կը հրա պա րակ ման են պատ րաս տել մի շարք բարձ րա կարգ մաս-
նա գետ ներ. ի րա վա բան ներ Ա նա հիտ Սի մոն յա նը, Հաս միկ Պետ րոս յա-
նը, Նա րի նե Ա լեք սան յա նը, խմբա գիր Ան ժե լա Ա վագ յա նը։ Մենք նրանց 
շնոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում, որ նրանք չդա դա րեց րին ի րենց աշ-
խա տանքն աշ խար հը ճա րա կած հա մա վա րա կի և Ար ցա խի նկատ մամբ 
սան ձա զեր ծած պա տե րազ մի ըն թաց քու՛մ ան գամ։ Շ նոր հա կալ ենք նաև 
Մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն-
յա կին՝ այս աշ խա տան քին եր կա րատև և հետ ևո ղա կան ա ջակ ցութ յան 
հա մար։ 

Լիա հույս ենք, որ այս ձեռ նար կը կօգ նի քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րին, ի րա վա բան նե րին, Հա յաս տա նի քա-
ղա քա ցի նե րին՝ ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նել մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը մեր երկ րում։

ԵՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի թի մի ա նու նից
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ՄԱԿ ՄԻԳՀԳ Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան 
   Մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով 
   Գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն յակ

ՄԻՀՀ   Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գիր

ՄԻԿ   Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե

ՊՄ   Պայ մա նագ րա յին մար մին ներ

ՀԸ   Հա տուկ ըն թա ցա կար գեր
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ՊՎՄ   Պե տութ յան վե րա բեր յալ ման դատ

ՌԽՎԿ  Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տե

ԿՆԽՎԿ  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան 
   վե րաց ման կո մի տե

ՏՍՄԻԿ  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին 
   ի րա վունք նե րի կո մի տե

ԽԴԿ   Խոշ տան գումն ե րի դեմ կո մի տե
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Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա-
կեր պութ յու նը 1948 թ. ըն դու-
նեց Մար դու ի րա վունք նե րի 
հա մընդ հա նուր հռչա կա գի րը, 

ո րում ամ րագր վե ցին մար դու այն հիմն ա րար ի րա վունք ներն ու ա զա-
տութ յուն նե րը, ո րոնց ա պա հո վու մը պետք է լի ներ մար դու դեմ ուղղ ված 
ո ճիր նե րը, մար դու ար ժա նա պատ վութ յան նվաս տա ցու մը, ինչ պես նաև 
մի խմբի կող մից մեկ այլ խմբի ստո րա դա սումն ու չա րա շա հու մը, սո ցիա-
լա կան-տնտե սա կան պայ ման նե րի ան հա վա սա րութ յու նը կան խար գե լե-
լու ե րաշ խի քը։ 

Ել նե լով պե տա կան իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի տրա մա բա նութ-
յու նից՝ ան դամ պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են ոչ միայն ձեռն պահ 
մնալ մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մից, այլ նաև մար դուն այ լոց 
ոտնձ գութ յուն նե րից պաշտ պա նե լու և ն րա հա մար ա պա հով կեն սա պայ-
ման ներ ստեղ ծե լու մի ջոց ներ ձեռ նար կել։ 

Հռ չա կագ րով ճա նաչ ված ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի ե րաշ խա-
վո րումն ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նե լու հա մար հա ջորդ տաս նամ-
յակ նե րի ըն թաց քում ստեղծ վե ցին ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յան հիմն ա կան ի րա վա կան պայ մա նագ րե րը՝ դաշ նագ րե րը, 
ո րոն ցում տեղ գտան մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան տար բեր 
խնդիր նե րի և  ո լորտ նե րի առնչ վող դրույթ ներ։ Դաշ նագ րե րը, վա վե րաց-
վե լով պե տութ յուն նե րի կող մից, ի րա վա կան պար տա դիր ուժ ու նե ցող 
փաս տաթղ թեր են, ո րոն ցով պետք է ուղ ղորդ վի յու րա քանչ յուր ան դամ 
պե տութ յան կա ռա վա րութ յուն՝ հի րա կա նա ցումն մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան, ի րաց ման և խ թան ման իր գոր ծա ռույթ նե րի։

Միև նույն ժա մա նակ, յու րա քանչ յուր դաշ նագ րի դրույթ նե րի՝ ան դամ պե-
տութ յուն նե րի կող մից պահ պա նու մը և կա տա րու մը մշտա դի տար կե լու և 
խ րա խու սե լու, ինչ պես նաև դրանց առն չութ յամբ մեկ նա բա նութ յուն ներ և 
պար զա բա նումն եր տա լու նպա տա կով ձևա վոր վե ցին հա մա պա տաս խան 
Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը1 (այ սու հետ՝ նաև ՊՄ)։ Այս պի սով, Պայ-
մա նագ րա յին մար մին նե րը ՄԱԿ-ի՝ ՄԻՀՀ-ում ամ րագր ված սկզբունք նե-
րի պահ պա նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով ձևա վոր ված ա ռանց քա յին 
մե խա նիզմն ե րից են։ 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում, սա կայն, ուր վագծ վեց կա րի քը՝ ու նե նա լու աշ-
խար հի տար բեր անկ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի ի րա դար ձութ-

1. Պայմանագրային մարմինների մասին լրացուցիչ տեղեկությունները հասանելի են այստեղ. 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Page s/TreatyBodies.aspx 
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ՀԱՄԱՐ

յուն նե րի ու ոտ նա հա րումն ե րի բա ցա հայտ ման և  ա հա զանգ ման մե խա-
նիզմ, ո րի գոր ծա ռույթ նե րը կախ ված չեն այն հան գա ման քից, թե արդ յոք 
պե տութ յու նը վա վե րաց րե՞լ է այս կամ այն կոն վեն ցիան։ Որ պես նման 
մե խա նիզմ՝ 1967 թ. ձ ևա վոր վե ցին Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը (այ սու-
հետ՝ նաև ՀԸ), ո րոնք մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան յու րօ-
րի նակ և  ա ռա ջա դեմ մե խա նիզմ են: Դ րան ցում ընդգրկ ված են ան կախ 
փոր ձա գետ ներ կամ փոր ձա գի տա կան խմբեր, ո րոնք կոչ ված են աշ խար-
հի տար բեր անկ յուն նե րում մշտա դի տար կե լու և բա ցա հայ տե լու, մի ջազ-
գայ նո րեն տե սա նե լի դարձ նե լու մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման 
փաս տերն ու ի րա դար ձութ յուն նե րը, ինչ պես նաև վե րահս կե լու մար-
դու ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կը և  ա պա հո վե լու մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը։ 

Թե՛ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և թե՛ Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի 
աշ խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը մե ծա պես կախ ված է քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րի ակ տի վութ յու նից։ Քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րի՝ հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, փաս տա բան նե րի, ակ տի վիստ նե րի, ան հատ 
փոր ձա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը Պայ մա նագ րա յին մար մին նե-
րի և Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի հետ՝ դա տա վա րա կան, հե տա զո տա կան 
և  ադ վո կա ցիոն բնույ թի աշ խա տանք նե րի շրջա նակ նե րում, խթա նիչ մե-
խա նիզմ է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ՄԱԿ-ի այս մե խա նիզմն ե րին՝ 
ա ռա վել նպա տա կա յին օգ տա գոր ծել ի րենց լծակ ներն ու ռե սուրս նե րը՝ 
պե տութ յուն նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու, ստանձ նած 
ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն նե րը կա տա րե լու հա մար։ 

Տի րա պե տե լով Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ ըն թա ցա կար-
գե րի հետ աշ խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի, գոր ծիք նե րի 
և հմ տութ յուն նե րի, ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րը կա րող են ընդ լայ նել 
սե փա կան ազ դե ցութ յու նը ի րենց երկ րում կամ այ լուր տե ղի ու նե ցող գոր-
ծըն թաց նե րի վրա, բարձ րա ձայ նել ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան ա ռա-
վել սուր և զ գա յուն խնդիր նե րը։

Ն ման գի տե լի քի ձևա վոր մա նը, գոր ծիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի զար գաց-
մանն է միտ ված այս ձեռ նար կը։ Կա տար ված ու սումն ա սի րութ յան արդ-
յուն քում ձեռ նար կում ման րա մասն անդ րա դարձ է կա տար վում Պայ մա-
նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի աշ խա տանք նե րի 
տրա մա բա նութ յա նը և պ րակ տի կա նե րին, ներ կա յաց վում են այդ մե խա-
նիզմն ե րի հետ ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո-
րութ յուն ներն ու ե ղա նակ նե րը, քննարկ վում է նման ներգ րավ ման շրջա-
նակ նե րում ծա վալ ված տե ղա կան և մի ջազ գա յին փոր ձը։
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Ի րա կա նաց ված ու սումն ա սի-
րութ յան նպա տակն է ներ-
կա յաց նել Պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րի և Հա տուկ ըն թա-
ցա կար գե րի գոր ծա ռու թա յին 

շրջա նա կը, դրանց հետ աշ խա տե լու և հա մա գոր ծակ ցե լու հիմն ա կան գոր-
ծիք ներն ու մար տա վա րութ յու նը, ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի դե րը 
ՊՄ-նե րի և ՀԸ-նե րի հետ աշ խա տան քում, նման հա մա գոր ծակ ցութ յան 
մի ջազ գա յին և տե ղա կան փոր ձը, հիմն ա կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը՝ ՊՄ-
նե րի և ՀԸ-նե րի հետ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման, արդ յու նա վե տութ-
յան, ինչ պես նաև հնա րա վոր սահ մա նա փա կումն ե րի տե սանկ յու նից։

Ձեռ նար կը նա խա տես ված է մար դու ի րա վունք նե րի հիմ ախն դիր նե-
րով զբաղ վող ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի և փոր ձա գի տա կան 
շրջա նակ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ի րա վա բան նե րի և փաս տա բան նե րի, ի րա վա-
պաշտ պան նե րի, ակ տի վիստ նե րի հա մար։ 

Կա տար ված ու սումն ա սի րութ յունն ամ փոփ վել է ձեռ նար կի ե րեք բաժ նում։

« Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րը. ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ և գոր ծա ռույթ ներ» վեր տա ռութ-
յամբ բա ժին 1-ում ներ կա յաց ված է ՊՄ-նե րի ձևա վոր ման և գոր ծա ռու թա-
յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հա մա ռոտ տե ղե կութ յուն։ 
Բաժ նում տրված են Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի հա կիրճ նկա րագ-
րե րը, քննարկ վում են Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին պե տութ յուն նե րի 
կող մից զե կույց նե րի ներ կա յաց ման և  ան հա տա կան դի մումն ե րի մե խա-
նիզմն ե րը։

« Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան Հա տուկ ըն թա ցա կար-
գե րը. ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ և գոր ծա ռույթ ներ» վեր տա ռութ-
յամբ բա ժին 2-ում ներ կա յաց ված է ՀԸ-նե րի մե խա նիզ մի ստեղ ծու մը, 
հա մա ռոտ քննարկ վում են ման դա տա կիր նե րի գոր ծա ռույթ ներն ու գոր-
ծի քա կազ մը, մաս նա վո րա պես՝ կո մու նի կա ցիա նե րի պատ րաս տումն ու 
ներ կա յա ցու մը, պաշ տո նա կան այ ցե րի ի րա կա նա ցու մը և զե կույց նե րի 
ներ կա յա ցու մը Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեին և Գլ խա վոր ա սամբ-
լեա յին։

«Աշ խա տանք Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ ըն թա ցա-
կար գե րի հետ՝ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող 
ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի և մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րի 
գոր ծու նեութ յան խթան ման հա մա տեքս տում» վեր տա ռութ յամբ բա-

ՁԵՌ ՆԱՐ ԿԻ ԿԱ ՌՈՒՑ ՎԱԾ ՔԸ, 
ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹ ԱՆ 
ՄԵ ԹՈ ԴԸ
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ժին 3-ը անդ րա դառ նում է ՊՄ-նե րի և ՀԸ-նե րի հետ աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծի քա կազ մին, հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ-
յուն նե րին և մե խա նիզմն ե րին, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րի կող մից ներ պե տա կան 
մա կար դա կում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը խթա նե լու 
նպա տա կով: Այս բաժ նի եր րորդ են թա բաժ նում քննարկ վում են ՊՄ-նե-
րի և ՀԸ-նե րի հետ աշ խա տան քի հա յաս տան յան փորձն ու ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը, ար վում են ա ռա ջար կութ յուն ներ թի րա խա յին դե րա-
կա տար նե րի կող մից մե խա նիզմն ե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ կի րառ ման 
հա մա տեքս տում։ 

Ու սումն ա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է վեր լու ծա կան հե տա զո տութ յան 
մե թո դով։ Ու սումն ա սիր վել են Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ 
ըն թա ցա կար գե րի գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բեր յալ հիմն ա կան ի րա վա կան 
փաս տաթղ թե րը, Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ ըն թա ցա-
կար գե րի հետ աշ խա տանքն ու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը քննար կող ձեռ-
նարկ նե րը։ 

Ու սումն ա սի րութ յան հիմն ա կան աղբ յուր ներ են հան դի սա ցել ՄԱԿ-ի 
մար դու ի րա վունք նե րի հիմն ա կան կոն վեն ցիա նե րը, Պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րի կող մից հրա պա րակ ված ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յուն-
ներն ու ընդ հա նուր դի տար կումն ե րը, Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի 
կող մից քննված նա խա դե պա յին գոր ծե րը, ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք-
նե րի հար ցե րով Գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն յա կի պաշ տո-
նա կան կայ քէ ջը2 և կայ քէ ջի հա յաս տան յան բա ժի նը3, Հա տուկ ըն թա-
ցա կար գե րի վե րա բեր յալ Գլ խա վոր հանձ նա կա տա րի գրա սեն յա կի 
ձեռ նար կը4, «ՄԱԿ-ի հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի մե խա նիզ մի պատ-
մութ յու նը. ծա գում, զար գա ցում, ռե ֆորմն եր» Մ. Լի մո նի և Հ. Փա վե-
րի աշ խա տութ յու նը5, Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ Մար դու 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ծա ռա յութ յան կող մից պատ րաստ ված 
ձեռ նար կը6, Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ Կո լում բիա յի հա-

2. Report: Online hate increasing against minorities, says expert: https://www.ohchr.org/EN/pages/
home.aspx 

3. United Nations Human Rights office of the high commissioner: Countries enacaregion: https://
www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/amindex.aspx 

4. OHCHR handbook: Special procedures: www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/
ngohandbook6.pdf

5. History of the United Nations special procedures mechanis: Origins, evolution and reform: https://
www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf

6. A practical guide to the un special: https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_
guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf
https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
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մալ սա րա նի ի րա վուն քի դպրո ցի պատ րաս տած ձեռ նար կը7։

Ու սումն ա սի րութ յան շրջա նակ նե րում իբրև հա վել յալ՝ ա ջակ ցող մե թոդ է 
կի րառ վել առ ցանց հար ցու մը։ Նա խա պես մշակ ված հար ցա շա րը տա-
րած վել է ու սումն ա սի րութ յան թի րա խա յին լսա րա նի ՝ի րա վա բան նե րի, 
փաս տա բան նե րի, ՔՀԿ-նե րի, ի րա վա պաշտ պան նե րի շրջա նում։ Հարց-
ման արդ յուն քում ստաց ված տվյալ ներն ամ փոփ ված են 3-րդ բաժ նի 3-րդ  
են թա բաժ նում։

Ձեռ նար կում նե րառ ված է նաև չորս հա վել ված։ Հա վել ված 1-ում ներ-
կա յաց ված են ընդ հա նուր խոր հուրդ ներ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին 
ներ կա յաց վող դի մու մը կազ մե լու հա մար, Հա վել ված 2-ում ներ կա յաց-
ված են Հա տուկ ըն թա ցա կագ րե րի հետ աշ խա տանք ներ նա խա ձեռ նե-
լու ա ռա վե լութ յուն ներն ու թե րութ յուն նե րը, Հա վել ված 3-ում ներ կա յաց-
ված են Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ ըն թա ցա կագ րե րի 
միջև հիմն ա կան գոր ծա ռու թա յին տար բե րութ յուն նե րը։ Հա վել ված 4-ում 
ներ կա յաց վում է ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ ըն-
թա ցա կար գե րի հետ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ կա-
րիք նե րի գնա հատ ման հար ցա շա րը, որն օգ տա գործ վել է սույն ու սումն ա-
սի րութ յան շրջա նակ նե րում։

7. Engaging UN special procedures to advance human rights at home: a guide for US advocates: 
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_
rapporteurs_report_final.pdf 

https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
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Այս բաժ նում ներ կա յաց ված են 
ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րը՝ ի րենց ման դատ նե րի և 
գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հա-
տա կութ յուն նե րի տե սանկ յու նից։ 

Բա ժի նը բաղ կա ցած է hետև յալ 
են թա բա ժին նե րից՝

1.1. Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի հա կիրճ նկա րա գիր.

1.2. Պե տութ յուն նե րի կող մից պար բե րա կան զե կույց նե րի ներ կա յա ցում.

1.3. Ան հա տա կան դի մումն եր։

1.1. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ԿԻՐՃ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻՐ

ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մա կար գը բաղ կա-
ցած է 9 հիմն ա կան դաշ նագ րե րից, ո րոն ցում սահ ման վում են մար դու 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ա ռանց քա յին սկզբունք նե րը, նոր մե րը և 
դ րույթ նե րը։

Մաս նա վո րա պես, 1965 թ. ս տեղծ վեց Ռա սա յա կան խտրա կա նութ-
յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին մի ջազ գա յին կոն վեն ցիան, 1966 
թ. ս տեղծ վե ցին Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա-
սին և Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա-
սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րե րը, 1979 թ. ս տեղծ վեց Կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին մի ջազ գա յին կոն վեն-
ցիան, 1984 թ. ս տեղծ վեց Խոշ տան գումն ե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա-
յին, ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի և պատ ժի 
դեմ կոն վեն ցիան, 1989 թ. ս տեղծ վեց Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցիան, 1990 թ. ս տեղծ վեց Բո լոր ներ գաղթ յալ աշ խա տող նե րի և 
ն րանց ըն տա նի քի ան դամն ե րի պաշտ պա նութ յան մա սին մի ջազ գա յին 
կոն վեն ցիան, 2006 թ. ս տեղծ վե ցին Բո լոր ան ձանց հար կա դիր ան հե տա-
ցու մից պաշտ պա նե լու մա սին և Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա նե րը8:

Վե րը նշված դաշ նագ րե րի և կոն վեն ցիա նե րի ըն դուն ման և դ րանց կար-
գա վոր ման շրջա նա կի տա րան ջատ ման նպա տակր մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան նկատ մամբ ա ռա վել հաս ցեա վոր ված և թի րա-

8. Միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնական միջազգային կոնվենցիաները 
և դաշնագրերը հասանելի են այստեղ.https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CoreInstruments.aspx

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ. 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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խա յին վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու գոր ծուն մե խա նիզմն ե րի 
ներդ րումն էր։ Ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից մի ջազ գա յին այս պայ-
մա նագ րե րի դրույթ նե րի պահ պա նու մը և կա տա րու մը մշտա դի տար կե լու 
և խ րա խու սե լու, ինչ պես նաև դրանց առն չութ յամբ մեկ նա բա նութ յուն ներ 
և պար զա բա նումն եր տա լու նպա տա կով ձևա վոր վե ցին նաև հա մա պա-
տաս խան Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը: 

Պե տութ յուն նե րը, միա նա լով մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին, պար տա-
վոր վում են Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին պար բե րա բար տե ղե կատ-
վութ յուն ներ կա յաց նել ի րենց ի րա վա սութ յան ներ քո գտնվող տա րած քում 
մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կի և ձեռ նարկ վող քայ լե րի վե րա բեր յալ։ 
Հարկ է նշել, որ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի ի րա վա սութ յու նը գոր-
ծում է այն պե տութ յուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք վա վե րաց րել են հա մա-
պա տաս խան մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը՝ ըն դու նե լով այդ մար մին նե րի 
ի րա վա սութ յու նը։ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը կո մի տե ներ են, ո րոնք 
կազմ ված են ան կախ փոր ձա գետ նե րից՝ ընտր ված ան դամ պե տութ յուն-
նե րի կող մից։ Կո մի տե նե րի ան դամն ե րի քա նա կը տար բեր է։ Ներ կա-
յումս գոր ծում է տա սը կո մի տե, ո րոնք մշտա դի տար կում և վե րահս կում 
են ի նը պայ մա նագ րե րի և մեկ կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յան դրույթ նե րի 
կա տա րու մը ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից։

Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րի կա տար ման մշտա դի տար կու-
մը գործ նա կա նում արդ յու նա վետ կեր պով ի րա կա նաց նե լու հա մար կո մի-
տե ներն ու նեն հետև յալ գոր ծա ռույթ նե րը.

 ▪ Ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից ներ կա յաց ված պար բե րա կան զե-
կույց նե րի ու սումն ա սի րութ յուն:

 ▪ Ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յուն:

 ▪ Հե տաքն նութ յուն ան դամ պե տութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի 
կո պիտ ոտ նա հա րումն ե րի առն չութ յամբ՝ վկա յութ յան առ կա յութ յան 
դեպ քում:

 ▪ Ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ յուն նե րի հրա պա րա կում:

Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն (ՌԽՎԿ)9 կոչ ված 
է հետ ևե լու Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման մա սին մի ջազ-
գա յին կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կա տար մա նը։ 1970 թ. ՄԱԿ-ի Գլ խա-
վոր ա սամբ լեա յի ժո ղո վի ըն թաց քում ան դամ պե տութ յուն նե րի հայտ նած 

9. ՌԽՎԿ-ն բաղկացած է 18 անդամից, իրականացնում է տ ար եկ ան հանդիպումների 
երեք շրջափուլ՝ յուրաքանչյուրը 3-4 շաբաթ տևողությամբ։ Լրացուցիչ տեղեկատվությունը 
հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx
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մտա հո գութ յունն առ այն, որ կոն վեն ցիա յի ի րա կա նաց ման ա պա հո վումն 
արդ յու նա վետ չի լի նի ա ռանց հստակ մե խա նիզմն ե րի, հան գեց րեց այս 
կո մի տեի ձևա վոր մա նը, ին չը նա խա դեպ հան դի սա ցավ մյուս կո մի տե նե-
րի ստեղծ ման հա մար։ 

Պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են կոն վեն ցիա յի ակ ցե սիա յից հե տո 
մեկ տար վա ըն թաց քում նախ նա կան զե կույց ներ կա յաց նել կո մի տեին, 
իսկ հեր թա կան զե կույց նե րը պետք է ներ կա յաց վեն յու րա քանչ յուր եր-
կու տա րին մեկ։ Բա ցի պե տութ յուն նե րի զե կույց նե րի ըն դու նու մից՝ կո մի-
տեն ի րա կա նաց նում է ևս  ե րեք գոր ծա ռույթ՝ նա խազ գու շաց ման ըն թա-
ցա կարգ, միջ պե տա կան հայ ցե րի քննութ յուն, ան հա տա կան դի մումն ե րի 
քննութ յուն։ Կո մի տեն հրա պա րա կում է նաև ընդ հա նուր մեկ նա բա նութ-
յուն ներ՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն (ՄԻԿ)10 կոչ ված է ի րա կա նաց նե լու Քա-
ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րի դրույթ-
նե րի կա տար ման մշտա դի տար կում։ ՄԻԿ-ը ձևա վոր վել է 1979 թ.։

Պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են դաշ նագ րին միա նա լուց հե տո մեկ 
տար վա ըն թաց քում նախ նա կան զե կույց ներ կա յաց նել կո մի տեին, իսկ 
հեր թա կան զե կույց նե րը պետք է ներ կա յաց վեն յու րա քանչ յուր չորս տա-
րին մեկ։ Բա ցի պե տութ յուն նե րի կող մից զե կույց նե րի ըն դու նու մից՝ կո մի-
տեն ի րա կա նաց նում է միջ պե տա կան հայ ցե րի և  ան հա տա կան դի մում-
նե րի քննութ յուն։

Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն (ԿՆԽՎԿ)11 
ստեղծ վել է 1982 թ. և կոչ ված է ի րա կա նաց նե լու Կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա յի դրույթ-
նե րի կի րառ ման մշտա դի տար կում։ Բա ցի պե տութ յուն նե րի կող մից ներ-
կա յաց ված զե կույց նե րի ըն դու նու մից՝ կո մի տեն ի րա կա նաց նում է նաև 
ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յուն, ինչ պես նաև կա նանց ի րա վունք-
նե րի կո պիտ խախ տումն ե րի հե տաքն նութ յուն՝ տե ղե կութ յան առ կա յութ-
յան դեպ քում։

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեն 

10. ՄԻԿ-ը բաղկացած է 18 անդամից, իրակա նացնում է տարեկան հանդիպումների երեք 
շրջափուլ՝ յուրաքանչյուրը չորս շաբաթ տևողությամբ։ Լրացուցիչ տեղեկատվությունը հասանելի 
է այստեղ. https:// www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx

11. ԿՆԽՎԿ-ն բաղկացած է 23 անդամից, իրականացնում է տարեկան հանդիպումների երեք 
շրջափուլ՝ յուրաքանչյուրը երեք շաբաթ տևողությամբ։ Լրացուցիչ տեղեկատվությունը  հասանելի 
է այստեղ. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
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(ՏՍՄԻԿ)12, որ ստեղծ վել է 1985 թ., կոչ ված է ի րա կա նաց նե լու Տն տե սա-
կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րի 
դրույթ նե րի կա տար ման մշտա դի տար կում։ ՏՍՄԻԿ-ը, ի տար բե րութ յուն 
մյուս կո մի տե նե րի, ստեղծ վել է ոչ թե դաշ նագ րի ու ժով, այլ ՄԱԿ-ի Տն տե-
սա կան և սո ցիա լա կան խորհր դի կող մից՝ որ պես պե տութ յուն նե րի ներ կա-
յաց րած զե կույց նե րը քննող մար մին։13 Պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում 
են դաշ նագ րի ակ ցե սիա յից հե տո եր կու տար վա ըն թաց քում նախ նա կան 
զե կույց ներ կա յաց նել կո մի տեին, ին չից հե տո հեր թա կան զե կույց նե րը 
պետք է ներ կա յաց վեն յու րա քանչ յուր հինգ տա րին մեկ։ Բա ցի պե տութ-
յուն նե րի ներ կա յաց րած զե կույց նե րի ըն դու նու մից՝ ՏՍՄԻԿ-ը ի րա կա նաց-
նում է նաև միջ պե տա կան հայ ցե րի քննութ յուն, ան հա տա կան դի մումն ե-
րի քննութ յուն, ինչ պես նաև սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք նե րի կո պիտ 
խախ տումն ե րի հե տաքն նութ յուն՝ վկա յութ յան առ կա յութ յան դեպ քում։

Խոշ տան գում ե րի դեմ կո մի տեն (ԽԴԿ)14, որն ստեղծ վել է 1987 թ., կոչ-
ված է ի րա կա նաց նե լու Խոշ տան գումն ե րի, դա ժան, ան մարդ կա յին, ար-
ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի դեմ 
մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կի րառ ման մշտա դի տար կում։ 
Կո մի տեն ի րա կա նաց նում է նաև ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յուն, 
միջ պե տա կան հայ ցե րի քննութ յուն, ինչ պես նաև կոն վեն ցիա յի դրույթ նե-
րի կո պիտ խախ տումն ե րի հե տաքն նութ յուն՝ վկա յութ յան առ կա յութ յան 
դեպ քում։ Պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են կոն վեն ցիա յի ակ ցե սիա-
յից հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում նախ նա կան զե կույց ներ կա յաց նել կո-
մի տեին, իսկ հեր թա կան զե կույց նե րը պետք է ներ կա յաց վեն յու րա քանչ-
յուր չորս տա րին մեկ։

Խոշ տան գում ե րի կան խար գել ման են թա կո մի տեն15 ստեղծ վել է 2006 
թ.: Այս են թա կո մի տեի գոր ծա ռույթն է ի րա կա նաց նել այ ցե լութ յուն ներ 
ա զա տազրկ ման վայ րեր և ներ կա յաց նել դրան ցում տի րող ի րա վի ճա կին 
վե րա բե րող զե կույց ներ։ Կո մի տեն նաև ի րա վա սու է խորհր դատ վա կան 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել ան դամ պե տութ յուն նե րում խոշ տան գումն ե րի 

12. ՏՍՄԻԿ-ը կազմված է 18 անկախ փորձագետներից, իրականացնում է տարեկան 
հանդիպումների երկու շրջափուլ՝ չորս շաբաթ տևողությամբ։ Լրացուցիչ տեղեկատվությունը 
հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx

13. ՏՍՄԻԿ-ը ստեղծվել է ՄԱԿ-ի Տնտեսական և սոցիալական խորհրդի 1985/17 բանաձևի ուժով

14. ԽԴԿ-ն բաղկացած է տասը անկախ փորձագետներից, իրականացնում է տարեկան 
հանդիպումների երկու շրջափուլ՝ չորս շաբաթ տևող ությամբ։ Լրացուցիչ տեղեկատվությունը 
հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx

15. Խոշտանգումների կանխարգելման ենթակոմիտեն կազմված է 25 անկախ փորձագետներից, 
ովքեր  ընտրվում են չորս տարի ժամկետով. Լրացուցիչ տեղեկատվությունը հասանելի է այստեղ. 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/CATIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx
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կան խար գե լիչ ազ գա յին մար մին նե րի ձևա վոր մա նը և գոր ծու նեութ յա նը16:

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի տեն (ԵԻԿ)17 ստեղծ վել է 1990 
թ. և կոչ ված է ի րա կա նաց նե լու Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան մա սին կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կի րառ ման մշտա դի տար կում։ 
Կո մի տեն նաև հետ ևում է կոն վեն ցիա յի եր կու՝ Ե րե խա նե րին զին ված հա-
կա մար տութ յուն նե րում ներգ րա վե լու և Ե րե խա նե րի վա ճառ քի և պոռն-
կագ րութ յան վե րա բեր յալ կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յուն նե րի դրույթ նե րի 
կա տար մա նը։ Պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են կոն վեն ցիա յի ակ ցե-
սիա յից հե տո եր կու տար վա ըն թաց քում նախ նա կան զե կույց ներ կա յաց-
նել կո մի տեին, իսկ հեր թա կան զե կույց նե րը պետք է ներ կա յաց վեն յու րա-
քանչ յուր հինգ տա րին մեկ։ 

Բո լոր աշ խա տող միգ րանտ նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ ե րի ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կո մի տեն18 ստեղծ վել է 2004 թ. և կոչ ված 
է ի րա կա նաց նե լու Բո լոր աշ խա տող միգ րանտ նե րի և ն րանց ըն տա նի-
քի ան դամն ե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին կոն վեն ցիա յի 
դրույթ նե րի կի րառ ման մշտա դի տար կում։ Պե տութ յուն նե րը պար տա վոր-
վում են կոն վեն ցիա յի ակ ցե սիա յից հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում նախ-
նա կան զե կույց ներ կա յաց նել կո մի տեին, իսկ հեր թա կան զե կույց նե րը 
պետք է ներ կա յաց վեն յու րա քանչ յուր հինգ տա րին մեկ։ Կո մի տեն նաև 
քննում է ան հա տա կան դի մումն եր մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե-
րի վե րա բեր յալ։

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի
տեն19 կոչ ված է ի րա կա նաց նե լու Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կի րառ ման մշտա դի-
տար կում։ Այն իր գոր ծու նեութ յունն սկսել է 2009 թ.։ Պե տութ յուն նե րը 
պար տա վոր վում են կոն վեն ցիա յի ակ ցե սիա յից հե տո եր կու տար վա ըն-

16. Խոշտանգումների, դաժան, անմարդկային, արժանապատվությունը նվաստացնող 
վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ միջազգային կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության 
պահանջով անդամ պետ ությունները պետք է ձևավորեն խոշտանգումների կանխարգելման 
ազգային մարմիններ. Լրացուցիչ տեղեկությու ն ը հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr. org/EN/
HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx

17. ԵԻԿ-ը կազմված է 18 անկախ փորձագետներից, իրականացնում է տարե կան 
հանդիպումների երեք շրջափուլ՝ չորս շաբաթ տևողությամբ. Լրացուցիչ տեղեկատվությունը 
հասանելի է այստեղ. http s://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

18. Կոմիտեն բաղկացած է 14 անկախ փորձագետներից և իրականացնում է տարեկան 
հանդիպումների երկու շրջափուլ: Լրացուցիչ տեղեկա տվությունը հասանելի է այստեղ. https://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx

19. Կոմիտեն բաղկացած է 18 անկախ փորձագետներից և իրականացնում է տարեկան հա-
նդիպումնե րի երկու շրջափուլ: Լրացուցիչ տեղեկատվությունը հասանելի է այստեղ. www.ohchr.
org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/NationalPreventiveMechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

թաց քում նախ նա կան զե կույց ներ կա յաց նել կո մի տեին, իսկ հեր թա կան 
զե կույց նե րը պետք է ներ կա յաց վեն յու րա քանչ յուր չորս տա րին մեկ։ Բա-
ցի դրա նից՝ Կո մի տեն քննում է ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բեր յալ ան-
հա տա կան դի մումն ե րը և  ի րա կա նաց նում է հե տաքն նութ յուն ներ կո պիտ 
ի րա վա խախ տումն ե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րի դեպ քում։

Բռ նութ յամբ ան հե տաց ման հար ցե րով կո մի տեն20 կոչ ված է ի րա կա նաց նե-
լու Բռ նութ յամբ ան հե տա ցած ան ձանց պաշտ պա նութ յան մա սին կոն վեն-
ցիա յի դրույթ նե րի կի րառ ման մշտա դի տար կում։ Պե տութ յուն նե րը պար տա-
վոր վում են կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցու մից հե տո եր կու տար վա ըն թաց քում 
կո մի տեին ներ կա յաց նել երկ րում տի րող ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ զե կույց։ 
Կո մի տեն նաև ի րա վա սու է քննել ան հա տա կան դի մումն եր և հա մա պա-
տաս խան վկա յութ յան առ կա յութ յան դեպ քում ի րա կա նաց նել հե տաքն նութ-
յուն մար դու ի րա վունք նե րի կո պիտ ոտ նա հա րումն ե րի վե րա բեր յալ։

Կո մի տե նե րի ան դամ հան դի սա ցող ան կախ փոր ձա գետ ներն ընտր վում 
են ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից, հաշ վե տու են կո մի տե նե րին, ո րոնց 
ան դա մակ ցում են։ Ն րանց կողմն ա կա լութ յան վե րա բեր յալ եզ րա հան գում 
կա րող է կա տա րել միայն հա մա պա տաս խան կո մի տեն։ Փոր ձա գետ նե-
րի ան կա խութ յունն ու ան կողմն ա կա լութ յու նը ա պա հո վե լու նպա տա կով 
կա րող են հաշ վի առն վել նրանց նախ կին աշ խա տա վայ րը, գոր ծու նեութ-
յու նը, բա րե կա մա կան կա պե րը, սա կայն որ ևէ անձ նա կան կամ սո ցիա լա-
կան հատ կա նիշ չպետք է պատ ճառ դառ նա նրանց նկատ մամբ խտրա-
կան մո տե ցում դրսևո րե լու հա մար21։ 

Պե տութ յուն նե րի կող մից ներ կա յաց վող պար բե րա կան զե կույց նե րի ու-
սումն ա սի րութ յան դեպ քում, ե թե առ կա է կո մի տեի ան դամն ե րից որ ևէ 
մե կի կողմն ա կա լութ յան վե րա բեր յալ եզ րա կա ցութ յուն, ա պա նա չի մաս-
նակ ցում դրա քննար կումն ե րին, պե տութ յան հետ զե կույ ցի շուրջ երկ-
խո սութ յա նը և  եզ րա կա ցութ յուն նե րի մշակ մա նը, ինչ պես նաև ի րա վունք 
չու նի մաս նակ ցե լու այդ առն չութ յամբ ոչ հան րա յին քննար կումն ե րին, 
խորհր դակ ցութ յուն նե րին կամ հան դի պումն ե րին22։ 

Ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յան դեպ քում կո մի տեի ան դա մը կա-
րող է հա մար վել կողմն ա կալ, ե թե ազ գութ յամբ այն պե տութ յու նից է, ո րի 
դեմ բեր վել է բո ղո քը, կամ ու նի այլ ի րա կան կամ են թադր յալ անձ նա կան 

20. Կոմիտեն բաղկացած է 10 անկախ փորձագետներից, իրականացնում է տարեկան 
հանդիպումների երկու շրջափուլ: Լրացուցիչ տեղեկատվությունը հասանելի է այստեղ. www.ohc-
hr.org/EN/HRBodies/ced/Pages/CEDIndex.aspx 

21. 2012թ-ին կոմիտեների կողմից կազմվել է դրանց անդամների անկախու թ յա ն ապահովման 
ուղենիշներ. (Addis Ababa guidelines), HRI/MC/2012

22. Տե՛ս նախորդ հղումը. Հոդված 9

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ced/Pages/CEDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ced/Pages/CEDIndex.aspx
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կամ մաս նա գի տա կան շա հագրգ ռութ յուն գոր ծի ել քով, ե թե նախ կի նում 
ներգ րավ ված է ե ղել նույն դեպ քի քննութ յա նը այլ մարմն ի կազ մում23։ Կո-
մի տե նե րից յու րա քանչ յու րը, այ նու ա մե նայ նիվ, ել նե լով ան դամն ե րի ման-
դա տի շրջա նա կից և բ նույ թից, ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում է ցու ցա բե-
րում ան դամն ե րի ընտ րութ յան չա փո րո շիչ նե րին։ Ան դամն ե րը կա րող են 
ընտր վել ինչ պես ա կա դե միա կան, պե տութ յուն նե րի գոր ծա դիր, դա տա-
կան և  օ րենս դիր մար մին նե րի, այն պես էլ մաս նա վոր ո լոր տից, հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից։ Ո րոշ քննա-
դատ ներ հա մա րում են, որ կո մի տե նե րի կազ մա վոր ման ոչ միա տե սակ 
չա փա նիշ նե րի հետ ևանք են դրանց կող մից հար ցե րին ոչ միա տե սակ 
մեկ նա բա նութ յուն նե րը, իսկ եր բեմն՝ հա կա սա կան եզ րա կա ցութ յուն նե-
րը։24 Միև նույն ժա մա նակ, ի հա կադ րութ յուն այս մտա հո գութ յան, կո մի-
տե նե րի ան դամն ե րի մաս նա գի տա կան բազ մա զա նութ յան արդ յուն քում 
խնդիր նե րը բազ մա կող մա նի վեր լու ծութ յան և գ նա հա տա կա նի են ար-
ժա նա նում, ինչն ա վե լի արդ յու նա վետ է դարձ նում դրանց քննութ յու նը։ 

ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը պար բե րա բար հրա պա րա կում են 
մեկ նա բա նութ յուն ներ դաշ նագ րե րի դրույթ նե րի կի րառ ման, ի րենց աշ-
խա տան քի մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ՝ ան դամ պե տութ յուն նե րի հա մար 
դրանք ա վե լի կան խա տե սե լի և  ո րո շա կի դարձ նե լու նպա տա կով25։

Ան դամ պե տութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի մշտա դի-
տարկ ման գոր ծա ռույ թի շրջա նակ նե րում կո մի տե նե րին զե կույց ներ կա-
րող են ներ կա յաց նել ոչ միայն պե տութ յուն նե րը, այլ նաև հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
ազ գա յին ինս տի տուտ նե րը, ին չը թույլ է տա լիս ի րա վի ճակն ու սումն ա սի-
րել բազ մա կող մա նիո րեն՝ լսե լով կող մե րին և շա հա ռու նե րին։

23. Տե՛ս նախորդ հղումը. Հոդված 10

24. Րոլանդ Բենք, «Խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի դեմ պայքարի 
միջազգային ջանքեր. արդյոք նոր մեխանիզմները բարելավե՞լ են պաշտպանությունը». հասանե-
լի է այստեղ. http://www.ejil.org/pdfs/8/4/788. pdf

25. Մարդու իրավունքների Պայմանագրային մարմինների կողմից հրապարակված 
ը նդհանուր մեկնաբանությունները հասանե լի  են այստե ղ. https://undocs.org/en/HRI/
GEN/1/Rev.9%20(Vol.%20I) , https://undocs.org/en/HRI/GEN/1/REV.9(VOL.II)

http://www.ejil.org/pdfs/8/4/788.pdf
https://undocs.org/en/HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)
https://undocs.org/en/HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I)
https://undocs.org/en/HRI/GEN/1/REV.9(VOL.II)
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ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

1.2. ՊԵ ՏՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ 
ԶԵ ԿՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱ ՑՈՒՄ

Միաց յալ ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան դաշ նագ րե րին միա նա լուց հե տո 
պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են ներ կա յաց նել զե կույց ներ այն մի-
ջո ցա ռումն ե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք ձեռ նարկ վել են դաշ նագ րե րի դրույթ-
նե րի տե ղայ նաց ման և կի րառ ման ուղ ղութ յամբ՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը պատ շաճ ա պա հո վե լու նպա տա կով։26 Այդ մի ջոց նե-
րը կա րող են լի նել ինչ պես օ րենսդ րա կան և դա տաի րա վա կան, այն պես 
էլ այլ ո լորտ նե րում։ ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
դաշ նագ րե րը վա վե րաց նե լուց հե տո ան դամ պե տութ յուն նե րի՝ մար դու 
ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ պար բե րա կան զե կույց ներ ներ-
կա յաց նե լու պար տա վո րութ յու նը այն մե խա նիզմն ե րից է, ո րոնց մի ջո ցով 
պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը՝ կո մի տե նե րը, մշտա դի տար կում են դաշ-
նագ րե րի դրույթ նե րի արդ յու նա վետ կի րա ռու մը։ 

Դաշ նագ րե րին միա նա լուց (ակ ցե սիա կամ վա վե րա ցում) հե տո պե տութ-
յուն նե րը պար տա վոր վում են ներ կա յաց նել ա ռաջ նա յին զե կույց ներ այդ 
պա հին առ կա ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ, ին չի քննութ յան արդ յուն քում կո-
մի տե նե րը պե տութ յանն են ներ կա յաց նում ա ռա ջարկ ներ՝ կապ ված այն 
քայ լե րի հետ, ո րոնք վեր ջինս պետք է ի րա կա նաց նի դաշ նագ րի կի րառ-
ման ուղ ղութ յամբ։

Այ նու հետև պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում են ներ կա յաց նել պար բե-
րա կան զե կույց ներ։ Զե կույց նե րի մի ջո ցով կո մի տե նե րը հնա րա վո րութ-
յուն են ու նե նում գնա հա տել պե տութ յուն նե րում առ կա մար դու ի րա վունք-
նե րի խնդիր նե րը, դաշ նագ րե րի կա տար ման ըն թաց քը, ձեռք բե րումն երն 
ու թե րա ցումն ե րը, ին չի արդ յուն քում պե տութ յուն նե րին ներ կա յաց վում են 
նոր ա ռա ջարկ ներ մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման ուղ-
ղութ յամբ. այս բա նաձևն է ըն կած կո մի տե նե րի զե կուց ման ըն թա ցա կար-
գի տրա մա բա նութ յան հիմ քում։27

Պե տութ յան կող մից զե կույ ցում նե րառ վող տե ղե կատ վութ յան նկատ մամբ 
կո մի տե ներն ու նեն տար բեր պա հանջ ներ. Մի մա սը պա հան ջում է ներ-
կա յաց նել տե ղե կատ վութ յուն նա խա պես ար ված հար ցադ րումն ե րի հի-
ման վրա, մի մա սը՝ դաշ նագ րի հոդ ված նե րի առն չութ յամբ, եր րորդ նե րը 

26. Զեկույց ներկայացն ել ու  պ արտ ավորությունը սահմանված է դաշնագրերի համապատասխան 
հոդվածներով, ինչպես նաև ընթացակարգային կան ոններով. օրինակ՝ ՔՔԻԴ՝ հոդված 40.1, 
ՏՍՄԻԿ՝ հոդված 17.1, ԿԽՎԿ՝ 18.1, ՌԽՎԿ՝ հոդված 9 .1, ԽԴԿ՝ հոդված 19.1, ԵԻԿ՝ հոդված 44.10:

27. Ազատության ընդլայնում՝ ուղղված զարգացմանը, անվտանգությանն ու մարդու 
իրավունքներին՝ բոլորի համար. Գլխավոր քարտուղարի զեկույ ց A/59/2005/Add.3, հասանելի է 
այստեղ. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/A.59.2005.Add.3.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/A.59.2005.Add.3.pdf


ՄԱԿ-Ի ՄԱՐԴՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ 

ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

27

պե տութ յան հա յե ցո ղութ յանն են թող նում տե ղե կատ վութ յան շրջա նա կը։ 
Օ րի նակ՝ Խոշ տան գումն ե րի դեմ կո մի տեն հարց ման են թա կա թե մա նե-
րի ցան կը նա խա պես տրա մադ րում է պե տութ յա նը, և վեր ջինս պար տա-
վոր վում է զե կույց ներ կա յաց նել միայն տվյալ հար ցե րի շրջա նա կում։ Այս 
մո տեց ման նպա տակն է կան խո րո շել զե կույ ցի շրջա նա կը և  ուղ ղութ յու նը՝ 
կան խե լով պե տութ յան կող մից լրա ցու ցիչ կամ ոչ ամ բող ջա կան տե ղե-
կատ վութ յան տրա մադ րու մը։ 

Զե կույց նե րի պատ րաստ ման ըն թաց քում պե տութ յու նը պետք է կազ մա-
կեր պի հան րա յին քննար կումն եր շա հագր գիռ կող մե րի հետ՝ լսե լու նրանց 
դի տար կումն երն ու ա ռա ջարկ նե րը: Հան րա յին քննար կումն ե րին, մաս-
նա վո րա պես, պետք է ներգ րավ վեն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը, ո րոնք զբաղ վում են մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ 
և  ի րա վի ճա կի մշտա դի տարկ մամբ և կա րող են պե տութ յանն ա ռա ջար-
կել զե կույ ցում ո րո շա կի տե ղե կատ վութ յուն նե րա ռել այս կամ այն հար ցի 
վե րա բեր յալ։ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ռա ջարկ նե րը 
կա րող են ըն դուն վել կամ մերժ վել պե տութ յան կող մից, ին չը, սա կայն, չի 
խո չըն դո տում կազ մա կեր պութ յուն նե րին տե ղե կատ վութ յունն ուղ ղա կիո-
րեն ներ կա յաց նել ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին։ 

Նախ քան զե կույց նե րի քննութ յու նը կո մի տե նե րը ձևա վո րում են աշ խա-
տան քա յին խմբեր, ո րոնք պետք է ու սումն ա սի րեն տվյալ պե տութ յան 
վե րա բեր յալ տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի ներ կա յաց րած զե կույց նե-
րը և մ շա կեն հար ցեր և հարց ման են թա կա թե մա նե րի ցանկ (անգլ.՝ list 
of issues)։ Հարց ման են թա կա թե մա նե րի ցան կի ա ռանձ նա ցու մը նպա-
տակ ու նի հստա կեց նել ո րոշ հար ցեր, ո րոնք տեղ չեն գտել զե կույ ցում 
կամ պար զա բան ման կա րիք ու նեն։ Օ րի նակ՝ կա րող են լի նել խնդիր ներ, 
ո րոնք բարձ րա ձայն վել են հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի զե-
կույց նե րում, սա կայն պե տութ յու նը դրանց չի անդ րա դար ձել։ Ո րոշ կո-
մի տե ներ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին թույ լատ րում են 
տար բեր ձևա չա փե րով ներգ րավ վել կո մի տեի՝ զե կույց նե րը քննար կող 
աշ խա տան քա յին խմբե րի աշ խա տանք նե րին։28

Զե կույց նե րի քննար կու մը տե ղի է ու նե նում կո մի տե նե րի հան դիպ ման 
շրջա փու լե րի ըն թաց քում։ Լ սումն ե րը կո մի տե ներն ի րա կա նաց նում են 
տար բեր ձևա չա փե րով. մի մա սը նա խա պես լսում են պե տութ յան ներ կա-
յա ցուց չի զե կույ ցը, ա պա՝ հղում հար ցեր ( Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տե, 
Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տե, Բռ նութ յամբ ան հե-
տաց ման հար ցե րով կո մի տե), մի մա սի դեպ քում պե տութ յան ներ կա յա-

28. ՀԿ-ների ՝  կոմիտեների աշխատանքային խմբերին մասնակցության վերաբերյալ տեղեկա-
տվությունը տե՛ս երրորդ բաժնում։



28
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

ցու ցի չը զե կույց է ներ կա յաց նում հա մա պա տաս խան դաշ նագ րի հոդ-
ված նե րի հի ման վրա՝ ներ կա յաց նե լով դրանց կա տար ման ուղ ղութ յամբ 
ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րը և ձեռք բե րումն ե րը (Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան 
և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տե, Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա-
նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման կո մի տե, Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան կո մի տե)։ Այս փու լը կա ռու ցո ղա կան երկ խո սութ յան 
փուլն է, երբ պե տութ յան ներ կա յա ցուց չին հնա րա վո րութ յուն է տրվում 
պար զա բա նումն եր ներ կա յաց նել զե կույ ցում տեղ գտած տե ղե կատ վութ-
յան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից բարձ րաց ված 
հար ցե րի վե րա բեր յալ։ Հար ցե րը մշակ վում են՝ հաշ վի առ նե լով նաև այլ 
շա հագր գիռ կող մե րի ներ կա յաց րած տե ղե կատ վութ յու նը։

Լ սումն ե րի ըն թաց քում ան կախ փոր ձա գետ նե րը քննար կում են խնդիր-
նե րի պատ ճառ նե րը, լուծ ման ուղ ղութ յամբ հնա րա վոր քայ լե րը։ 

Պե տութ յուն նե րի կող մից զե կույ ցի չներ կա յաց ման դեպ քում կո մի տեն 
կա րող է ո րո շում կա յաց նել առ կա ի րա վի ճա կը այլ շա հագր գիռ կող մե-
րի զե կույց նե րի հի ման վրա դի տար կե լու վե րա բեր յալ։ Այս դեպ քում ևս 
պե տութ յու նը տե ղե կաց վում է, որ կո մի տեն կա յաց րել է ի րա վի ճա կի վե-
րա նայ ման մա սին ո րո շում՝ հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լով ներ կա յաց նել 
զե կույ ցը այդ փու լում։ Այս ի րա վի ճա կում ևս կար ևոր է հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից զե կույց նե րի ներ կա յա ցու մը՝ որ պես տե-
ղե կատ վութ յան աղբ յուր և  ուղ ղոր դիչ հան գա մանք։

Ա) Եզ րա հան գում եր և  ա ռա ջարկ ներ

Պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ երկ խո սութ յան մի ջո ցով՝ պե տութ-
յան կող մից ներ կա յաց րած զե կույց նե րի, ինչ պես նաև այլ շա հագր գիռ 
կող մե րի ներ կա յաց րած տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա անց կաց վող 
լսումն ե րի արդ յուն քում, կո մի տե նե րը հրա պա րա կում են եզ րա փա կիչ դի-
տար կումն եր (անգլ.՝ Concluding observations) և  ա ռա ջարկ ներ (անգլ.՝ Rec-
ommendations)։29 Եզ րա հան գումն ե րը, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում են 
դաշ նագ րին միա նա լու արդ յուն քում պե տութ յան ստանձ նած պար տա վո-
րութ յուն նե րի կա տար մա նը՝ ձեռք բե րումն ե րին, թե րա ցումն ե րին և ձա խո-
ղումն ե րին։ Դ րան ցում ամ փոփ վում են այն քայ լե րը, ո րոնք պե տութ յու նը 
կա տա րել է դաշ նագ րի դրույթ ներն ի րա կա նաց նե լու, ներ քին օ րենսդ-
րութ յու նը դաշ նագ րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու, մար դու ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված քա ղա քա կա նութ յու նը դաշ նագ րում ամ-
րագր ված ի րա վունք նե րին և սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու 

29. Կոմիտեների ներկայացրած եզրահանգումներն ու առաջարկները հասանելի է այստեղ. 
https://www.refworld.org/type/CONCOBSERVATIONS.html
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ուղ ղութ յամբ, ինչ պեսև ամ փոփ վում է ի րա վի ճա կը, ո րում պե տութ յու նը 
ձա խո ղել է ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը։ Կո մի տե ներն այս փու լում 
ամ փո փում են նաև նա խորդ զե կուց ման շրջա փու լի արդ յուն քում ար ված 
ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման ըն թաց քը։ Եզ րա հան գումն եր են ներ կա յաց-
վում նաև պե տութ յան ներ սում տի րող մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վի-
ճա կի շուրջ, ո րի հի ման վրա նույ նա կա նաց վում են այն քայ լե րը, ո րոնք 
ա ռա ջարկ վում են պե տութ յա նը՝ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա-
ծութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։ 

Կո մի տե նե րի եզ րա կա ցութ յուն ներն ու ա ռա ջարկ նե րը կա րող են կար-
ևոր դեր ու նե նալ նաև ՄԱԿ-ի այլ մար մին նե րի և մե խա նիզմն ե րի հա մար՝ 
ան դամ պե տութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վի ճակն ու սում-
նա սի րե լիս։ Մաս նա վո րա պես, վեր ջին ներս կա րող են ի րենց ստա ցած 
տե ղե կատ վութ յու նը ամ բող ջաց նել նաև ու սումն ա սի րե լով կո մի տե նե րի 
եզ րա հան գումն ե րը։

Բ) Հս կո ղութ յուն ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման նկատ մամբ 
և գ նա հա տում

Չ նա յած որ կո մի տե նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րի կա տար-
ման ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ ված քայ լե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը 
պե տութ յուն նե րը կա րող են նե րա ռել պար բե րա կան զե կույց նե րում, եր-
բեմն, ել նե լով ա ռա ջարկ նե րի բնույ թից, անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա-
նում հետ ևել դրանց կա տար մա նը30: Պե տութ յուն նե րը պար տա վոր վում 
են մեկ տար վա ըն թաց քում ներ կա յաց նել զե կույց կա տար ված քայ լե րի 
վե րա բեր յալ։ 

Կո մի տե ներն ու նեն ի րենց ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման նկատ մամբ հսկո-
ղութ յան տար բեր մե խա նիզմն եր31:

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն, Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե-
րաց ման հար ցե րով կո մի տեն, Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի կո մի տեն և Բռ նութ յամբ ան հե տաց ման հար ցե րով կո մի-
տեն ա ռաջ նայ նութ յուն են տա լիս հրա տապ կա տար ման են թա կա ա ռա-
ջարկ նե րին։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեի ըն թա ցա կար գա յին կա նոն նե րով նա-

30. Առաջարկների կատա րման նկատմամբ հսկողության առանձին մեխանիզմներ ունեն  Մարդու 
իրավունքների կոմիտեն, Խոշտանգումների դեմ կոմիտեն, Ռասայական խտրականության 
վերացման հարցերով կոմիտեն, Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով 
կոմիտեն, Բռնության անհետացման հարցերով կոմիտեն:

31. Եզրափակիչ դրույթների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն. HRI/ICM/2009/6
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խա տես վել են մե խա նիզմն եր կա տար ման նկատ մամբ հսկո ղութ յունն 
ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու նպա տա կով32: Մաս նա վո րա պես, մեկ 
տար վա ըն թաց քում պե տութ յան կող մից տե ղե կատ վութ յուն չստա նա լու 
դեպ քում կա տար ման ըն թաց քի վե րա բեր յալ զե կու ցո ղի կող մից պե տութ-
յանն է ու ղարկ վում հի շե ցում՝ եր կու ա միս անց և չորս ա միս անց, այ նու-
հետև՝ վեց ա միս անց, կրկին տե ղե կատ վութ յուն չստա նա լու դեպ քում, ու-
ղարկ վում է հան դիպ ման ա ռա ջարկ։ Հի շե ցումն ե րը տե ղադր վում են նաև 
հրա պա րա կա յին ե ղա նա կով։

Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն շեշ տադ-
րում է այն ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնց ի րա կա նա ցումն ի րա տե սա կան է մեկ 
կամ եր կու տար վա ըն թաց քում։ 

Սո ցիալ-տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեն ևս կա-
րող է, մինչև պար բե րա կան զե կուց ման շրջա փու լը, լրա ցու ցիչ տե ղե կութ-
յուն պա հան ջել կա տար ման ըն թաց քի վե րա բեր յալ։

Խոշ տան գումն ե րի դեմ կո մի տեն շեշ տադ րում է հատ կա պես այն ա ռա-
ջարկ նե րը, ո րոնք ուղղ ված են՝ ա) ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց 
ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ա պա հով մա նը կամ ու ժե ղաց մա նը, բ) 
պատ շաճ, ան կողմն ա կալ և  արդ յու նա վետ քննութ յան ի րա կա նաց մա նը, 
գ) խոշ տան գումն ե րի կամ ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի դեպ քում կաս-
կած յալ նե րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապնդ մա նը և  ի րա վա խախտ նե րի 
պա տաս խա նատ վութ յա նը։ 

Զե կույ ցում ներ կա յաց ված տվյալ ներն ու սումն ա սիր վում և գ նա հատ վում 
են հա տուկ նշա նակ ված զե կու ցո ղի կող մից, ո րը գնա հա տումն ի րա կա-
նաց նում է ինչ պես պե տութ յան ներ կա յաց րած տվյալ նե րի, այն պես էլ այլ 
շա հագր գիռ կող մե րին (հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ, մար-
դու ի րա վունք նե րի ազ գա յին ինս տի տուտ ներ) և ՄԱԿ-ի այլ մե խա նիզմ-
նե րին (ինչ պի սիք են Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը, Հա մընդ հա նուր պար-
բե րա կան դի տար կու մը և  այլն) կա տար ված հար ցումն ե րի հի ման վրա։ 

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն 1990 թ.  ա ռա ջինն էր, որ ձևա վո րեց իր 
ա ռա ջարկ նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ու նե ցող հա տուկ զե կու-
ցո ղի ման դա տը, որն ի րա վա սու է կապ հաս տա տել ան դամ պե տութ յուն-
նե րի հետ և ձեռ նար կել անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ՝ մշտա դի տար կե լու պե-
տութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը, ներ կա յաց նե լու զե կույց ներ, ինչ պես նաև 
ա ռա ջարկ ներ մի ջանկ յալ քայ լե րի վե րա բեր յալ33: 

32. Մարդու իրավունքների կոմիտե, Կատարման նկատմամբ վերահսկողության գործընթացի 
ուժեղացում. CCPR/C/95/3

33. Մարդու իրավունքների կոմիտեի ընթացակարգեր, CCPR/C/3/Rev.8 (Sept 22, 2005):
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Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն և Խոշ տան գում-
նե րի դեմ կո մի տեն ևս  ու նեն նույ նա տիպ ըն թա ցա կար գեր34: Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն չու նի զե կու ցո ղի 
մշտա կան ման դատ, սա կայն պե տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ զե կու ցող-
ներն ու կո մի տե նե րի ան դամն ե րը պա տաս խա նա տու են, հա մա պա տաս-
խա նա բար, կո մի տեի ա ռա ջարկ նե րի և  ան հա տա կան դի մումն ե րի հի ման 
վրա ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո-
ղութ յան հա մար35:

Կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան արդ յուն քում զե կու ցո ղի կող-
մից կազմ վում է հետև յալ եզ րա կա ցութ յուն նե րից մե կը36.

 ▪ Պե տութ յու նը ձեռ նար կել է անհ րա ժեշտ քայ լեր մար դու ի րա վունք նե-
րի խախ տու մը վե րաց նե լու ուղ ղութ յամբ։

 ▪ Պե տութ յու նը ձեռ նար կել է ո րո շա կի քայ լեր, սա կայն դրանք դեռևս բա-
վա րար չեն մար դու ի րա վունք նե րի խախ տու մը վե րաց նե լու հա մար։

 ▪ Պե տութ յան ձեռ նար կած քայ լերն ուղղ ված չեն մար դու ի րա վունք նե-
րի խախ տու մը վե րաց նե լուն։ 

 ▪ Պե տութ յունն ի րա կա նաց նում է այն պի սի քայ լեր, ո րոնք հա կա սում 
են ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րին։ 

Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեի պրակ տի-
կա յում կա տար ման ըն թաց քի ու սումն ա սիր ման արդ յուն քում հնա րա վոր 
է նաև եզ րա հան գել, որ տվյալ նե րը բա վա րար չեն գնա հատ ման հա մար։

Սո ցիալ-տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի-
տեն ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան շրջա-
նակ նե րում ձեռք բեր ված տվյալ ներն ու սումն ա սի րում է հեր թա կան շրջա-
փու լի նա խալ սումն ե րի ըն թաց քում, երբ ու սումն ա սիր վում է պե տութ յան 
ներ կա յաց րած պար բե րա կան զե կույ ցը։

Կո մի տե նե րի ա ռա ջարկ նե րը պե տութ յուն նե րի հա մար հա մա պար տա դիր 
նշա նա կութ յուն չու նեն, սա կայն կար ևոր ցու ցիչ են պե տութ յան ժո ղովր-
դա վա րա կան կա ռա վար ման և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 

34. Խոշտանգումների դեմ կոմիտեի ընթացակարգեր, CAT/C/3?Rev.4 (August 9, 2002):

35. Ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի ընթացակարգեր (ընդունված՝ 15 
օգոստոսի, 2005), Կանանց նկատմամբ խտրա կանության վերացման կոմիտեի ընթացակարգեր, 
UN Doc A/56/38, Appendix 1:

36. Կոմիտեների առաջարկների կատարման վերահսկողության վերաբերյալ  զեկույցները 
հասանելի են այստեղ.h tt ps://tbinternet.ohchr.org/_layo uts/15/TreatyBodyExternal/FollowUp.
aspx?Treaty=CCPR&Lang= en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/FollowUp.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en
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գնա հատ ման ա ռու մով։ Դ րանց կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ-
յան արդ յուն քում վեր են հան վում պե տա կան մար մին նե րի կող մից մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված քայ լե րը, ինչ պես նաև 
ձա խո ղումն ե րը և մար դու ի րա վունք նե րի ուղ ղա կի խախ տումն ե րը։ 

1.3. ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԴԻ ՄՈՒՄ ՆԵՐ37

ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի հիմն ա կան դաշ նագ րե րով ամ րագր ված 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից 
պատ շաճ կեր պով ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով Պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րը ստանձ նել են ևս մեկ գոր ծա ռույթ, այն է՝ մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տումն ե րի վե րա բեր յալ ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յու նը։

Ան հա տա կան դի մումն ե րը պետք է վե րա բե րեն կոնկ րետ ի րա վա խախտ-
ման, այ սինքն՝ այն դեպ քե րին, երբ կա՛մ պե տութ յու նը ուղ ղա կիո րեն ոտ-
նա հա րել է մար դու ի րա վունք նե րը, կա՛մ ձա խո ղել է պաշտ պա նել մար-
դուն այ լոց ոտնձ գութ յուն նե րից՝ չստեղ ծե լով արդ յու նա վետ ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ կամ չկի րա ռե լով դրանք։

Որ պես զի հնա րա վոր լի նի պե տութ յան դեմ ներ կա յաց նել ան հա տա կան 
դի մում, տվյալ պե տութ յու նը նախ պետք է վա վե րաց րած լի նի մի ջազ-
գա յին պայ մա նա գի րը, ո րով ամ րագր ված ի րա վուն քի խախտ ման առն-
չութ յամբ նա խա տես վում է դի մում ներ կա յաց նել, այ նու հետև տվյալ պե-
տութ յու նը պետք է վա վե րաց րած լի նի հա մա պա տաս խան կա մըն տիր 
ար ձա նագ րութ յու նը և  ըն դու նած լի նի տվյալ պայ մա նագ րա յին մարմն ի՝ 
ան հա տա կան դի մումն եր քննե լու ի րա վա սութ յու նը։ Մաս նա վո րա պես, 

 ▪ Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեի՝ ան հա տա կան դի մումն եր քննե լու 
ի րա վա սութ յու նը նա խա տես ված է Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին դաշ նագ րի ա ռա ջին կա մըն տիր ար ձա նագ-
րութ յամբ. 

 ▪ Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեի 
ի րա վա սութ յու նը նա խա տես ված է Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա-
կու թա յին ի րա վունք նե րի դաշ նագ րի կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յամբ.

 ▪ Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեի ի րա-
վա սութ յու նը նա խա տես ված է Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ-
յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա յի կա մըն տիր ար ձա-
նագ րութ յամբ. 

37. Անհատական դիմումների ներկայացման համար գործնական խորհուրդները տե՛ս 
Հավելված 1-ում:
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 ▪ Խոշ տան գումն ե րի դեմ կո մի տեի ի րա վա սութ յու նը նա ծա տես ված է 
Խոշ տան գումն ե րի դեմ կոն վեն ցիա յի 22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ար-
ված հայ տա րա րութ յամբ. 

 ▪ Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կո մի տեի ի րա վա սութ-
յու նը նա խա տես ված է Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին կոն վեն ցիա յի եր րորդ կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յամբ.

 ▪ Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեի ի րա վա սութ-
յու նը նա խա տես ված է Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման 
մա սին կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ար ված հայ տա րա-
րութ յամբ.

 ▪ Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տեի ի րա-
վա սութ յու նը նա խա տես ված է Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յամբ. 

 ▪ Միգ րանտ աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի հար ցե րով կո մի տեի ի րա-
վա սութ յու նը նա խա տես ված է Միգ րանտ աշ խա տող նե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան կոն վեն ցիա յի 77-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 
ար ված հայ տա րա րութ յամբ. 

 ▪ Բռ նութ յամբ ան հե տաց ման հար ցե րով կո մի տեի ի րա վա սութ յու նը 
նա խա տես ված է Բռ նութ յամբ ան հե տաց ման մա սին կոն վեն ցիա յի 
31-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ար ված հայ տա րա րութ յամբ։

Մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի վե րա բեր յալ ան հա տա կան դի-
մում կա րող է ներ կա յաց նել կա՛մ տվյալ ան ձը, կա՛մ նրա լիա զոր ներ-
կա յա ցու ցի չը։ Կո մի տե նե րին ան հա տա կան դի մումն ե րի ներ կա յաց ման 
ըն թա ցա կար գե րը շատ քիչ տար բե րութ յուն ներ ու նեն։ Լիա զո րագ րում 
պետք է նշված լի նի, որ այն տրված է հենց կո մի տե դի մում ներ կա յաց-
նե լու հա մար։ Ի րա վա խախ տու մից տու ժած ան ձի մա հա ցած լի նե լը կա-
րող է հիմք հան դի սա նալ ըն տա նի քի ան դամն ե րի կող մից դի մում ներ-
կա յաց նե լու հա մար։ Ի րա վա խախտ ման զո հի ձեր բա կալ ված լի նե լու 
փաստն ինք նին բա վա րար չէ դի մու մը այլ ան ձի կող մից ստո րագր ված 
լի նե լու հա մար։ Այն պա րա գա յում, երբ ձեր բա կա լութ յու նը խո չըն դոտ է 
ան ձի ստո րագ րութ յու նը ստա նա լու հա մար, կո մի տեին պետք է հիմն ա-
վոր փաս տեր ներ կա յաց վեն այդ առն չութ յամբ։

Դի մու մա տուն կա րող է պա հան ջել, որ պես զի դի մու մի առն չութ յամբ կո մի-
տեի ո րո շու մը լի նի ա նա նուն՝ անվ տան գութ յան նկա տա ռումն ե րից ել նե լով։

Դի մումն ե րը կա րող են ներ կա յաց վել ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ներ-
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պե տա կան մի ջոց նե րի սպա ռու մից հե տո հինգ տար վա ըն թաց քում։ Ո րոշ 
դեպ քե րում, երբ առ կա է հիմն ա վոր պատ ճառ դի մու մը ու շաց նե լու հա մար, 
կո մի տե նե րը կա րող են քննութ յան առ նել նաև ժամ կե տանց դի մումն ե րը։

Ա) Դի մու մի ըն դու նե լիութ յան չա փա նիշ նե րը

Ինչ պես նշվեց, ի րա վա խախ տու մը, ո րի վե րա բեր յալ դի մու մը ներ կա յաց-
վում է կո մի տեին, պետք է կա տար ված լի նի տվյալ պե տութ յան կող մից 
կո մի տեի ի րա վա սութ յունն ըն դու նե լուց հե տո38 կամ սկսված լի նի դրա-
նից ա ռաջ, սա կայն շա րու նակ վի նաև ի րա վա սութ յու նը ըն դու նե լուց հե-
տո39: Ե թե ի րա վա խախ տու մը տե ղի է ու նե ցել կո մի տեի ի րա վա սութ յու նը 
ճա նա չե լուց ա ռաջ, սա կայն դրա նից հե տո տու ժո ղը դի մել է ի րա վա պահ 
մար մին նե րին դեպ քի քննութ յան կամ փոխ հա տուց ման հա մար, բայց չի 
գտել արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յուն, ա պա կրկին կա րող 
է դի մել կո մի տե նե րին40: 

Նախ քան կո մի տե նե րին դի մե լը պետք է սպառ ված լի նեն արդ յու նա վետ 
ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ներ պե տա կան մե խա նիզմ ե րը: Այս պա-
հան ջի նպա տակն է պե տութ յա նը թույլ տալ ի րա կա նաց նել դեպ քի քննութ-
յուն և վե րա կանգ նել ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րը41: Հարկ է նկա տել, 
որ խոս քը ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի մա-
սին է, այ սինքն՝ ե թե դի մու մա տուն հիմն ա վո րի, որ առ կա ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը արդ յու նա վետ չեն ե ղել, ա պա հնա րա վոր 
է նաև դի մել կո մի տե նե րին՝ ա ռանց ներ պե տա կան մի ջոց նե րը սպա ռե լու։ 
Միև նույն ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ են հիմն ա վոր փաս տարկ ներ, ո րոնք 
կա պա ցու ցեն, որ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ներ պե տա կան մի ջոց-
նե րը արդ յու նա վետ հա մար վել չեն կա րող։ 

Ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմն ե րի մա սին խո սե լիս նկա տի 

38. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիային կից 
կամընտիր արձանագրություն, հոդվ ած 4 (2), Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 
պաշտպանության կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն, հոդված 2 (f):

39. Lovelace v. Canada, UNHRC, Views of 30 July 1981, UN Doc. A/36/40 (Sup. No. 40), para. 11:

40. Gerasimov v. Kazakhstan, UNCAT, Decision of 24 May 2012, CAT/C/48/D/433/2010, para 11.2; 
S.E. v. Argentina, UNHRC, Views of 26 March 1990, CCPR/C /WG/36/DR/275/1988, para. 5.4:

41. Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրի առաջին կամընտիր  ար-
ձանագրությ ուն, հո դված 5(2)(b),  Կա նա նց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման 
մաս ին կոնվենցիային կից կամընտիր արձանագրություն, հոդված 4(1), Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն, 
հոդված 2 (d), Ռասայական խտրականության վերացման մասին կոնվեն ցիա, հոդված 
7 (a), Խոշտանգումների դեմ կոնվենցիա, հոդված 22(5)(b), Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության կոնվենցի այի կամընտիր արձանագրություն, հոդված  7(5), Բռնությամբ 
անհետացած անձանց պաշտպանության մասին կոնվենցիա, հոդված 31(2)(d): 
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են առն վում ոչ միայն դա տա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը, այլև, եր-
բեմն, ար տա դա տա կան մե խա նիզմն ե րը, ո րոնք կա րող են արդ յու նա վետ 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց հա մար վել։ Միև նույն ժա մա նակ, մի ջոց նե րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առն վի դեպ քի բնույ-
թը. օ րի նակ՝ քրեաի րա վա կան գոր ծըն թաց նա խա տե սող ա րար քի դեպ-
քում վար չա կան և քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը արդ-
յու նա վետ չեն կա րող հա մար վել42: Ներ պե տա կան ատ յան նե րի սպառ ման 
հար ցը կո մի տեի քննութ յան ա ռար կա չի դառ նա, ե թե պե տութ յունն այս 
առն չութ յամբ ա ռար կութ յուն չներ կա յաց նի։

Կո մի տե նե րը քննութ յան կա րող են առ նել միայն այն դեպ քե րի վե րա բեր-
յալ դի մումն ե րը, ո րոնք չեն քննվել նախ կի նում կո մի տե նե րի կամ վե ճե րի 
քննութ յուն ի րա կա նաց նող մի ջազ գա յին այլ մարմն ի կող մից43: Այն դեպ-
քում, երբ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը դի մու մը հա-
մա րել է ա նըն դու նե լի, կո մի տեն կա րող է նույն հիմ քով դի մու մը քննութ-
յան առ նել։ Կո մի տեի կող մից կա րող է քննութ յան առն վել նաև Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից ար դեն իսկ քննված 
դեպ քի առն չութ յամբ դի մումն այն դեպ քում, ե թե վեր ջինս ներ կա յաց ված 
է այլ հիմ քե րով։ 

Բ) Ան հա տա կան դի մում ե րի քննութ յան ըն թաց քը

Դի մու մը ստա նա լուց հե տո այն գրանց վում է, ին չը հա մար վում է կո մի-
տեի կող մից դի մու մի ու սումն ա սի րութ յան ա ռա ջին փու լը։ Դի մու մի գրան-
ցու մից հե տո կո մի տեն սկսում է հա ղոր դակ ցութ յուն տվյալ պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան հետ՝ վեր ջի նին հնա րա վո րութ յուն տա լով դիր քո րո շում 
հայտ նել ինչ պես ըն դու նե լիութ յան չա փա նիշ նե րի պահ պան ման, այն-
պես էլ դի մու մում բեր ված բո վան դա կա յին հար ցե րի շուրջ։ Այս փու լում 
պե տութ յա նը սո վո րա բար տրվում է վեց ա միս ժա մա նակ՝ պա տաս խան 
ներ կա յաց նե լու հա մար։ Միև նույն ժա մա նակ, եր կու ամս վա ըն թաց քում, 
կա ռա վա րութ յու նը կա րող է կո մի տեին խնդրել դի մու մը ճա նա չել ա նըն-
դու նե լի, ե թե կան բա վա րար փաս տեր ըն դու նե լիութ յան չա փո րո շիչ նե րի 
չպահ պան ման վե րա բեր յալ։ Կա ռա վա րութ յան կող մից դի մու մի ըն դու-
նե լիութ յան չա փա նիշ նե րի վե րա բեր յալ ա ռար կութ յան դեպ քում, նախ և  
ա ռաջ, դի մու մա տու ին ա ռա ջարկ վում է դիր քո րո շում ներ կա յաց նել այս 

42. Vicente et al. v. Colombia, UNHRC, Vie ws  of 19 August 1997, CCPR/C/60/D/612/1995, para. 5.2; 
Coronel et al. v. Colombia, UNHRC, Views of 24 October 2002, CCPR/C/ 76 /D /77 8/1997, para. 6.2:

43. Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիային կից 
կամընտիր արձանագրություն, հոդված 4 (2), Հաշմանդամություն ուն եցող անձանց իրավունքների 
պաշտպանության կոնվենցիայի  կամընտիր արձանագրություն, հոդված 2 (c), Քաղաքացիական 
և քաղաքական իրավունքնե րի մասին դաշնագրին կից առաջին կամընտիր արձանագրություն, 
հոդված 5 (2) ( a):
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առն չութ յամբ՝ հիմն ա վո րե լով ըն դու նե լիութ յան չա փա նիշ նե րի պահ պա-
նու մը։ Ե թե կա ռա վա րութ յու նը ներ կա յաց նում է բա վա րար փաս տեր առ 
այն, որ դի մու մի ըն դու նե լիութ յան չա փա նիշ նե րը չեն պահ պան վել, իսկ 
դի մու մա տուն հա կա ռա կի մա սին տվյալ ներ չի ներ կա յաց նում, կո մի-
տեն դի մու մը ճա նա չում է ա նըն դու նե լի, և  այն ըստ էութ յան քննութ յան 
ա ռար կա չի դառ նում։ Ե թե ըն դու նե լիութ յան չա փա նիշ նե րի պահ պան-
ման ա ռու մով կա ռա վա րութ յան կող մից որ ևէ ա ռար կութ յուն չի լի նում, 
կո մի տեն չի անդ րա դառ նում դի մու մի ըն դու նե լիութ յա նը, այն հա մա րում 
է ըն դու նե լի և սկ սում է դի մու մի ըստ էութ յան քննութ յու նը։ 

Նշ ված վեց ամս վա ըն թաց քում կա ռա վա րութ յու նը պետք է ներ կա յաց-
նի նաև իր դի տար կումն ե րը դի մու մում նշված հար ցե րի շուրջ, և  իր 
ա ռար կութ յուն նե րը վկա յա կոչ ված խախ տումն ե րի առն չութ յամբ։ Այ-
նու հետև դի մու մա տու ին տրվում է եր կու ա միս ժա մա նակ՝ կա ռա վա-
րութ յան դի տար կումն ե րին պա տաս խա նե լու հա մար։ Ա պա կո մի տեն 
կա րող է կրկին դի մել կա ռա վա րութ յա նը ո րո շա կի հան գա մանք նե րի 
շուրջ լրա ցու ցիչ տվյալ ներ ստա նա լու հա մար։ Սահ ման ված ժամ կե տի 
ըն թաց քում կա ռա վա րութ յան կող մից պա տաս խան չստա նա լու դեպ-
քում կո մի տեն դի մու մը քննում է դրա նում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի, 
փաս տարկ նե րի և  ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող նյու թե րի 
ու սումն ա սի րութ յան արդ յուն քում։

Դի մու մում վկա յա կոչ ված փաս տե րը հիմն ա վո րող ա պա ցույց ներ կա-
րող են հա մար վել տու ժո ղի և/ կամ վկա նե րի ցուց մունք նե րը, պե տա կան 
մար մին նե րին, նե րառ յալ՝ ի րա վա պահ մար մին նե րին ներ կա յաց ված 
բո ղոք նե րը, դի մումն ե րը, դրանց տրված ար ձա գան քը, ներ պե տա կան 
դա տա կան և  ար տա դա տա կան ատ յան նե րի ո րո շումն ե րը, տար բեր 
գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ և վեր լու ծութ յուն ներ՝ կապ ված վե րա-
բե րե լի ի րա վի ճա կի կամ օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի հետ, ինչ-
պես նաև դեպ քի հան գա մանք նե րը ուղ ղա կիո րեն ա պա ցու ցող տե սան-
յու թեր և լու սան կար ներ, փոր ձաքն նութ յուն նե րի եզ րա կա ցութ յուն ներ և  
այլն։ Դի մու մում տեղ գտած փաս տե րի՝ հա մա պա տաս խան ա պա ցույց-
նե րով հիմն ա վո րու մը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի կո մի տեի ո րոշ ման 
հա մար։ Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե դի մու մում վկա յա կոչ ված փաս տե րը 
վկա յութ յուն նե րով հիմն ա վոր ված չեն, կո մի տեն այն կա րող է ճա նա չել 
ա նըն դու նե լի44: Որոշ դեպ քե րում, հաշ վի առ նե լով դի մու մա տու ի հա-
մար տվյալ նե րի ան հա սա նե լիութ յու նը, կո մի տեի կող մից փաս տե րի 

44. UNHRC, Մարդու իրավունքների կոմիտեի ընթացակարգեր, UN Doc. CCPR/C/ 3/Rev.9, 
13 January 2011, Rule 96(b); Ba zarov v. Uzbekistan, UNHRC, Views of 8 August  2006, CCPR/
C/87/D/959/2000, para. 7.3–7. 4; Singh v. Canada, UNHRC, Views of  3 0  March 2006, C:
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ա պա ցուց ման բե ռը կա րող է դրվել կա ռա վա րութ յան վրա45: Այս փու լը 
կո մի տեն ի րա կա նաց նում է գրա վոր ըն թա ցա կար գով։ Եր բեմն կա րող 
է ո րո շում կա յաց վել լսումն ե րը հրա պա րա կա յին անց կաց նե լու վե րա-
բեր յալ, ին չը հնա րա վոր է միայն եր կու կող մե րի ներ կա յութ յան պա րա-
գա յում։

Դի մու մա տուն կա րող է կո մի տեից պա հան ջել նաև ձեռ նար կել մի ջանկ-
յալ մի ջոց ներ, ե թե մար դու ի րա վունք նե րի խախ տու մը ըն թաց քի մեջ է, 
և  անհ րա ժեշտ է այն ան հա պաղ դա դա րեց նել։

Դի մու մա տու ի և կա ռա վա րութ յան դիր քո րո շումն ե րի ու սումն ա սի րութ-
յու նից հե տո կո մի տեն ո րո շում է կա յաց նում խախտ ման առ կա յութ-
յան կամ բա ցա կա յութ յան մա սին։ Ճա նա չե լով մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տում՝ կո մի տեն ո րո շում է կա յաց նում կապ ված այն մի ջոց նե րի 
հետ, ո րոնք պետք է ձեռ նարկ վեն պե տութ յան կող մից մար դու խախտ-
ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև հա մա կար գա յին 
ի րա վա խախ տումն ե րի պրակ տի կան դա դա րեց նե լու կամ կան խե լու 
ուղ ղութ յամբ։ Կո մի տեի կող մից պե տութ յանն ա ռա ջարկ վող մի ջոց նե րը 
բնույ թով կա րող են լի նել ան հա տա կան մի ջոց ներ և  ընդ հա նուր մի ջոց
ներ։ Ան հա տա կան մի ջոց ներն ուղղ ված են դի մու մա տու ի խախտ ված 
ի րա վունք նե րի վե րա կանգն մա նը, իսկ ընդ հա նուր մի ջոց նե րը կա րող 
են լի նել օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի, քա ղա քա կա նութ յան փո-
փո խութ յան կամ ո րո շա կի պրակ տի կա յի դա դա րեց ման ուղ ղութ յամբ։ 
Կո մի տեի ո րո շումն ե րի կա տար ման նկատ մամբ հսկո ղութ յունն ի րա-
կա նաց վում է այդ նպա տա կով նշա նակ ված զե կու ցող նե րի կամ աշ խա-
տան քա յին խմբե րի կող մից, ո րոնք 90 կամ 180 օր անց պե տութ յու նից 
պա հան ջում են տե ղե կատ վութ յուն կա տար ման ըն թաց քի վե րա բեր յալ։ 
Կո մի տե նե րի կող մից տար բեր մե խա նիզմն եր են կի րառ վում վեր ջին-
նե րիս ո րո շումն ե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, այդ թվում՝ 
հի շե ցումն ե րը, հան դի պումն ե րը և  այլն։

Այ նու ա մե նայ նիվ, կո մի տե նե րի ո րո շումն ե րի հա մա պար տա դիր կա-
տար ման մե խա նիզմն եր չկան։ Միև նույն ժա մա նակ, պե տա կան մար-
մին նե րը, դրսևո րե լով քա ղա քա կան կամք, կա րող են կո մի տե նե րի 

45. HRC – Krasnova v. Kyrgyz stan, UNHRC, Views of 29 March 2011, CCPR/C/101/D/1402/200 5, 
para 8.3; Sassene v. Algeria, UNHRC , Views of 29 October 2014, CCPR/C /1 12/D/2026/2011, para 
7.3:  B leier v. Uruguay,  U NHRC, Views of 29 March 1982, UN Doc.  A /3 7/ 40 (Sup. No. 40), para. 13.3. 
CAT – Ktiti v. Mor oc co, UNCAT, Decision of 26 May 2011, CAT/C/46/D/419/2010, para. 8.8; UNCAT, 
Բրազիլիայի վերաբերյալ զեկույց կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածի շրջանա կներում և Բրազիլիայի 
կառավարության պատասխանը, UN Doc. CAT/C/39/2, 28 July 2008. 44 A.S. v. Sweden,  UN CAT, 
Decision of 24 November 2000, CAT/C/25/D/149/1999, para. 8.6; Karou v. Sweden, UNCAT, Decision 
of 8 May 2002, UN Doc. A/57/44, para 10:
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ո րո շումն ե րին հա մա պար տա դիր ուժ հա ղոր դել ներ քին ի րա վա կան 
ակ տե րով։ Օ րի նակ՝ Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց-
ման կո մի տեի՝ « Գոն սա լեսն ընդ դեմ Իս պա նիա յի» գոր ծով ո րոշ ման 
արդ յուն քում Իս պա նիա յի գե րա գույն դա տա րա նը ո րո շում ըն դու նեց, 
որ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը, ո րոնց Իս պա նիան ան դա մակ ցում է, 
հա մար վում են Իս պա նիա յի օ րենսդ րութ յան մա սը, իսկ կո մի տեի ո րո-
շումն ե րը Իս պա նիա յում են թա կա են պար տա դիր կա տար ման46: Այս 
ո րո շու մը բե կումն ա յին էր, դրա նով Իս պա նիա յի կա ռա վա րութ յու նը 
ցույց տվեց իր կամ քը՝ հնա րա վոր մի ջոց ներն օգ տա գոր ծե լու բռնութ-
յուն նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի դեմ պայ քա րե լու 
նպա տա կով։

46. Մ արդու  իրավ ուն քն երի Գե րա գույն հանձնակատարի գրասենյակ. հասանելի է. https://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23849&LangID=E 
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ԲԱԺԻՆ

2
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Ձեռ նար կի այս բաժ նում հա-
կիրճ ներ կա յաց ված է Հա տուկ 
ըն թա ցա կար գե րի ձևա վոր ման 
նա խա պատ մութ յու նը, նկա-
րագր ված է ՀԸ գոր ծի քա կազ մը 
և գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նա կը։

Բա ժի նը բաղ կա ցած է հետև յալ են թա բա ժին նե րից՝

2.1. Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի մե խա նիզ մի ստեղ ծում և զար գա ցում.

2.2. Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի գոր ծա ռույթ ներ և գոր ծի քա կազմ։

2.1. ՀԱ ՏՈՒԿ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶ ՄԻ ՍՏԵՂ ԾՈՒՄ 
ԵՎ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ47

« Հա տուկ ըն թա ցա կարգ» ընդ հան րա կան եզ րույ թը կոչ ված է բնու թագ րե-
լու ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մե խա նիզ մում առ կա 
հա տուկ ման դատ կրող նե րին, ո րոնք զե կու ցում են մար դու ի րա վունք նե-
րի՝ աշ խար հում տե ղի ու նե ցող զար գա ցումն ե րի մա սին, ու սումն ա սի րում 
են մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան տա րա տե սակ հար ցեր և 
խն դիր ներ, դրանց առն չութ յամբ կա ռա վա րութ յուն նե րին և մի ջազ գա յին 
հան րութ յա նը ներ կա յաց նում են դի տար կումն եր և  ա ռա ջար կութ յուն ներ։ 

Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի ման դատ կրող նե րը կա՛մ ան հատ փոր ձա-
գետ ներ են, կա՛մ փոր ձա գետ նե րի խումբ։ Կախ ված ման դա տի բնույ թից՝ 
Հա տուկ ըն թա ցա կար գը կա րող է ան վան վել Հա տուկ զե կու ցող (անգլ.՝ 
Special Rapporteur), Ան կախ փոր ձա գետ (անգլ.՝ Independent Expert), 
Աշ խա տան քա յին խումբ (անգլ.՝ Working Group), Գլ խա վոր քար տու ղա-
րի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ (անգլ.՝ Special Representative of the Secretary 
General):

Տվ յալ մե խա նիզ մում ընդգրկ ված փոր ձա գետ նե րի աշ խա տան քի հիմն ա-
կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն է աշ խար հի ցան կա ցած վայ րում տե ղի ու-
նե ցող մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի ա հա զան գե րին հնա րա վո-
րինս ա րագ ար ձա գան քե լու ի րա վա սութ յու նը։ 

47. Հատուկ ընթացակարգերի ստեղծման և կայացման փուլերը համառոտ ներկայացված 
են «ՄԱԿ-ի Հատուկ ընթացակարգերի մեխանիզմի պատմությունը. ծագում, զարգացում, 
ռեֆորմներ» Մ. Լիմոնի և Հ. Փավերի աշխատության շրջանակներում. հասանելի է. https://www.
universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf և Ն ոլ անի և  
Ֆր իմ անի՝  «ՄԱ Կ-ի  Հատու կ  ըն թացակա րգեր ի պ ատմությ ու նը» գրքու մ։  Այս ենթաբաժնում տեղ 
գած քննարկման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում նշված աշխատությունները։

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԱՆ 
ՀԱՏՈՒԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ. 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
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Ներ կա յումս գոր ծող բո լոր Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րին՝ նե րառ յալ ման-
դա տի շրջա նա կը, ման դա տակ րի տվյալ նե րը, նշա նակ ման ժա մա նա-
կա հատ վա ծը, հնա րա վոր է ծա նո թա նալ հետև յալ հղու մով՝ https://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx:

ՀԸ-ի արդ յու նա վե տութ յու նը մե ծա պես կախ ված է նրա նից, թե որ քա նով 
են պե տութ յուն նե րը հակ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան, և, հատ կա պես, որ-
քա նով են տե ղա կան քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը, ի րա վա բան նե րը, ի րա վա պաշտ պան նե րը, ակ տի վիստ նե-
րը հա մա գոր ծակ ցում ՀԸ-ի հետ։ 

ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր քար տու ղար Քո ֆի Ա նա նը ժա մա նա կին Հա տուկ ըն թա-
ցա կար գե րը բնու թագ րել է որ պես մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին 
հա մա կար գի «թա գա զարդ»։ Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը ա ռանց քա յին 
դեր ու նեն մի ջազ գա յին հան րութ յան ու շադ րութ յու նը մար դու ի րա վունք-
նե րի՝ այս կամ այն երկ րում տի րող ի րա վի ճա կի վրա սևե ռե լու գոր ծում՝ 
հա վել յալ քա ղա քա կան ճնշում ստեղ ծե լով բարձ րա ձայն վող խնդիր նե րի 
հան գու ցա լուծ ման և  ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար։ 

ՀԸ-ի մյուս կար ևոր գոր ծա ռույ թը ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր-
դին և Գլ խա վոր ա սամբ լեա յին մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա կի վե-
րա բեր յալ զե կույց նե րի ներ կա յա ցումն է՝ ա պա հո վե լով ՄԱԿ-ի կող մից 
աշ խար հի տար բեր անկ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի խնդիր նե րի 
ըն թա ցիկ մշտա դի տար կու մը48։

Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի հա մա կար գում 
գոր ծող բա վա կա նին յու րօ րի նակ մո դել է։ Այն չի ձևա վոր վել որ ևէ մի ջազ-
գա յին պայ մա նագ րի կամ կոն վեն ցիա յի հիմ քով (ինչ պես Պայ մա նագ րա-
յին մար մին նե րի դեպ քում), այլ մար դու ի րա վունք նե րը գործ նա կա նում 
պաշտ պա նե լու՝ մի շարք պե տութ յուն նե րի ջա տա գո վութ յան և քա ղա քա-
կան պա հան ջի արդ յունք է49։ 

ՀԸ-ի մե խա նիզ մում ներգ րավ ված փոր ձա գետ նե րը կամ ման դատ նե րի 
կրող նե րը/ ման դա տա կիր նե րը (անգլ.՝ Mandate holders) թե մա տիկ ման
դատ ներ կրող ներ են (այ սու հետ՝ ԹՄ) (անգլ.՝ Thematic mandate holders) և 
պե տութ յան վե րա բեր յալ ման դատ ներ կրող ներ (այ սու հետ՝ ՊՎՄ) (անգլ.՝ 
Country mandate holders)։ Կան նաև, այս պես կոչ ված, հա մադր ված ման
դատ ներ (անգլ.՝ Mixed mandates): 

48. Ս.  Ս ուբեդի , Մարդու  իր ավ ունքների պա շտ պա նությու ն ը՝ Հ ատուկ ընթացակարգերի 
մեխանիզմի միջոցով, https://muse.jhu.edu/article/415616/pdf 

49. Հատուկ ընթացակարգերի ստեղծման հիմքում ընկած առանցքային ՄԱԿ-ի բանաձևերը 
հասանելի են այստեղ. http://libraryresources.unog.ch/specialhumanrights/home 

https://muse.jhu.edu/article/415616/pdf
http://libraryresources.unog.ch/specialhumanrights/home
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Թե մա տիկ ման դա տա կիր նե րը կոչ ված են ու սումն ա սի րե լու մար դու ի րա-
վունք նե րի այս կամ այն ոտ նա հար ման դրսևո րումն ե րը՝ ա ռանց աշ խար-
հագ րա կան սահ մա նա փա կումն ե րի։ Ն րանց գոր ծու նեութ յան շրջա նա կը 
թե մա տիկ է. օ րի նակ՝ Խոշ տանգ ման հար ցե րով զբաղ վող հա տուկ զե-
կու ցող, Բռ նի կամ հար կադ րա բար ան հե տա ցած ան ձանց հար ցե րով աշ-
խա տան քա յին խումբ, Գլ խա վոր քար տու ղա րի՝ Միգ րա ցիա յի և փախս-
տա կան նե րի հար ցե րով հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ, Կր թութ յան ի րա վուն քի 
հար ցե րով հա տուկ զե կու ցող և  այլն։ Պե տութ յան վե րա բեր յալ ման դատ
նե րի գոր ծու նեութ յան շրջա նա կը պայ մա նա վոր ված է կոնկ րետ պե տութ-
յան տա րած քով, կոչ ված է ար ձա նագ րե լու տե ղա կան գոր ծըն թաց նե րը և  
ար ձա գան քե լու դրանց։ Սո վա րա բար նման ման դատ ներն ստեղծ վում են 
պա տե րազ մա կան երկր նե րում ի րա վի ճակ նե րի մշտա դի տարկ ման կամ 
պե տութ յան ներ սում մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման լրջա գույն և 
տ ևա կան գոր ծըն թաց նե րի առ կա յութ յան պա րա գա յում (օ րի նակ՝ Բե լա-
ռու սում մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցող, Ե մե նում 
մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցող և  այլն)։

2020 թ. նո յեմ բե րի 1-ի դրութ յամբ ՄԱԿ-ի հա մա կար գում գոր ծում է 44 
թե մա տիկ50 և պե տութ յան վե րա բեր յալ 11 ման դատ51։ Ինչ պես հստակ եր-
ևում է, թե մա տիկ ման դատ նե րը գե րա կա յում են։ 

Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի զար գաց ման փորձն ա պա ցու ցեց թե մա տիկ 
ման դատ նե րի ա ռա վել նպա տա կա հար մա րութ յունն ու արդ յու նա վե տութ-
յու նը՝ ի հա մե մատ պե տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ման դատ նե րի, ուս տի և 
1990-ա կան նե րից ի վեր վեր ջին նե րիս թի վը գնա լով կրճատ վեց։ 

Հա տուկ զե կու ցո ղի և Ան կախ փոր ձա գե տի ման դա տը կրում է մեկ անձ, 
իսկ Աշ խա տան քա յին խմբի ման դա տը տրվում է հինգ հո գուց բաղ կա-
ցած մի ջազ գա յին փոր ձա գի տա կան խմբին, ո րոնք միա սին աշ խա տում 
են ման դա տի ա ռար կա յի շուրջ։ Ներ կա յումս գոր ծում է այս պի սի 6 Աշ-
խա տան քա յին խումբ։ 

ՀԸ-ի ձևա վո րումն ի սկզբա նե բախ վել է ան դամ պե տութ յուն նե րի, հատ-
կա պես ԱՄՆ-ի և Եվ րո պա կան պե տութ յուն նե րի բա վա կա նին մեծ քա-
ղա քա կան դի մադ րութ յան։ ՄԱԿ-ի կա յաց ման սկզբնա կան փու լում՝ 1940-
1960-ա կան թվա կան նե րին, գե րա կա էր արևմտ յան պե տութ յուն նե րի այն 
դիր քո րո շու մը, որ ՄԱԿ-ը պետք է զբաղ վի ա ռա վե լա պես մար դու ի րա-
վունք նե րի խթան ման, այն է՝ ի րա վաս տեղծ, ի րա զեկ ման և քա րոզ չա կան 

50. UN OHCHR Thematic mandates. հասանելի են այստեղ. https://spinternet.ohchr.org/
ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=en

51. UN OHCHR Country mandates https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?lang=en

https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=en
https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=en
https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?lang=en
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բնույ թի աշ խա տանք նե րով, և  ոչ թե ան մի ջա կա նո րեն մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յամբ ու ար ձա գանք մամբ և  այս ուղ ղութ յամբ մի ջազ-
գա յին մե խա նիզմն ե րի ու գոր ծի քա կազ մի զար գաց մամբ։ Թե պետ ՄԱԿ-ի 
Կա նո նադ րութ յան 68-րդ հոդ վա ծով ձևա վոր ված Մար դու ի րա վունք նե-
րի հանձ նա ժո ղո վի (2006-ից՝ Մար դու ի րա վունք նե րի խոր հուրդ) գոր ծա-
ռույթ նե րը նե րա ռում են թե՛ ա ռա ջի նը և թե՛ երկ րոր դը, գործ նա կա նում 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմն ե րի ստեղ ծու մը 
սկզբնա կան փու լում հա պա ղեց, քան զի նման մե խա նիզմն ե րի գոր ծադ-
րու մը պետք է հան գեց ներ ՄԱԿ-ին՝ պե տութ յուն նե րի ներ քին գոր ծըն-
թաց նե րին մի ջամ տե լու հնա րա վո րութ յան տրա մադր մա նը։ 1947 թ. 
ՄԱԿ-ի Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան խորհր դի բա նաձ ևը ամ րագ րում էր, 
որ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վը «չու նի մար դու ի րա վունք նե
րի բո ղոք նե րին որ պես ար ձա գանք որ ևէ կերպ գոր ծե լու լիա զո րութ յուն»։ 
Այս պի սով, մինչև 1960-ա կան նե րը մի ջազ գա յին հար թա կում գե րա կա յող՝ 
ՄԱԿ-ի «գոր ծե լու լիա զո րութ յու նից զուրկ լի նե լու» դոկտ րի նը (անգլ.՝ No 
power to act doctrine) կոչ ված էր պաշտ պա նե լու պե տութ յուն նե րի սու-
վե րե նութ յան սկզբուն քը։ Պա տա հա կան չէ, որ հենց այս ժա մա նա հա-
կատ վա ծում ՄԱԿ-ի աշ խա տանք ներն ա ռա վել կենտ րո նա նում են մար դու 
ի րա վունք նե րի տա րա տե սակ փաս տաթղ թե րի, հռչա կագ րե րի և կոն վեն-
ցիա նե րի ձևա կերպ ման և  ըն դուն ման շուրջ. կա ռույ ցի գոր ծու նեութ յունն 
ուղղ ված էր սոսկ մար դու ի րա վունք նե րի խթան մա նը՝ ի րա վա կան նոր մե-
րի և նոր մա տի վա յին դաշ տի ձևա վոր մա նը։ 

Ի րա վի ճա կը, սա կայն, ար մա տա պես փոխ վեց 1965-1966 թթ., երբ աշ-
խար հում մար դու ի րա վունք նե րի՝ ռա սիզ մով պայ մա նա վոր ված լրջա գույն 
ոտ նա հա րումն ե րին ի պա տաս խան, նո րան կախ աֆ րիկ յան, մի ջի նա-
սիա կան և  ա սիա կան պե տութ յուն նե րը սկսե ցին զգա լի ճնշում գոր ծադ-
րել ՄԱԿ-ի վրա՝ կոչ ա նե լով ար ձա գան քել գա ղու թաց ման, ռա սիզ մի և  
ա պար տեի դի պայ ման նե րում տար բեր երկր նե րում մար դու ի րա վունք նե-
րի սահ մա նա փա կումն ե րին և տե ղի ու նե ցող ոտ նա հա րումն ե րին։ Քա ղա-
քա կան այս պա հան ջը հա ջո ղեց: 

1966 թ. Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան խոր հուր դը դի մեց ՄԱԿ-ի Մար դու 
ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վին՝ հայ ցով, որ վեր ջինս հրա տապ կար-
գով «ու սում ա սի րի [ստեղծ ված ի րա վի ճա կում] մար դու ի րա վունք նե րի 
և  ա զա տութ յուն նե րի ոտ նա հա րում ե րը.... բո լոր երկր նե րում»։ Ըն դուն-
վե ցին Տն տե սա կան և սո ցիա լա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 1164 (XLI)21 
բա նաձ ևը և Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի թիվ 2144 A (XXI) բա նաձ ևը, ո րոնց 
արդ յուն քում Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վին տրվեց ի րա վի ճա-
կի ու սումն ա սիր ման և  ար ձա գան քե լու մե խա նիզմն ե րի մշակ ման լիա զո-
րութ յուն։ Հա մա ձայն այս բա նաձ ևե րի՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա-



44
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

ժո ղո վը «հրա վիր վեց» քննե լու «ՄԱԿի կա րո ղութ յուն ներն ու մի ջոց նե րը՝ 
վերջ դնե լու մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում ե րին՝ աշ խար հի որ 
անկ յու նում էլ որ դրանք տե ղի ու նե նան»։ Մեկ տա րի անց՝ 1967 թ., ի 
կա տա րումն իր հանձ նա ռութ յան, Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո-
վը ոչ միայն «քննեց ՄԱԿի կա րո ղութ յուն ներն ու մի ջոց նե րը», այլև հան-
դես ե կավ ի րա վի ճա կին ար ձա գան քե լու գործ նա կան մե խա նիզ մի ա ռա-
ջար կով՝ ձևա վո րել Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի հար ցե րով ժա մա նա կա վոր 
փոր ձա գի տա կան խումբ և ն շա նա կել Ա պար տեի դի հար ցե րով հա տուկ 
հանձ նա կա տար։ Այս պես հիմն վեց ՄԱԿ-ի Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի 
ինս տի տու տը։

Ու շագ րավ է, որ ՀԸ-ի ստեղծ ման հիմ քում ըն կած եր կու հիմն ա րար բա-
նաձ ևե րին Արևմտ յան տի րութ յուն նե րի մեծ մա սը դեմ կամ ձեռն պահ 
քվեար կեց։ Մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին ժա մա նա կա կից հա մա-
կար գը Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի ստեղծ ման և զար գաց ման հա մար 
պար տա վոր է աֆ րիկ յան, ա սիա կան և կա րիբ յան պե տութ յուն նե րի փոքր 
խմբին, ո րոնք 1966-1967 թթ. վճ ռա կա նո րեն պայ քա րե ցին գա ղու թաց-
ման, ռա սիզ մի ու ա պար տեի դի պայ ման նե րում մար դու ի րա վունք նե րի 
ըն թա ցող ոտ նա հա րումն ե րի մի ջազ գա յին ճա նաչ ման և կա սեց ման հա-
մար։ Այս քայ լով նրանք ու ղերձ հղե ցին աշ խար հի բո լոր պե տութ յուն նե-
րին, որ երբ խոս քը մար դու ի րա վունք նե րի չա րա շա հումն ե րի և կո պիտ 
ոտ նա հա րումն ե րի մա սին է, ՄԱԿ-ն  ու նի «գոր ծե լու ուժ»։ Այս պե տութ-
յուն նե րը նաև, գու ցե ան գի տակ ցա բար, բայց ա ռա ջին էա կան հար վա ծը 
հասց րին ՄԱԿ-ի ստեղծ ման հիմն ա րար սկզբունք նե րից մե կին՝ ներ պե-
տա կան գոր ծըն թաց նե րին չմի ջամ տե լու դրույ թին (ՄԱԿ-ի Կա նո նադ-
րութ յուն, հոդ ված 2.7)52։ 

Ա ռա ջին թե մա տիկ ման դա տը 1980 թ. ս տեղծ ված՝ Բռ նի ան հե տա ցում ե
րի հար ցե րով աշ խա տան քա յին խումբն էր, ո րը պետք է զբաղ վեր բռնի 
ան հե տա ցումն ե րի խնդրով ամ բողջ աշ խար հում։ Դ րան նա խոր դել էր 
1979 թ. Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի կող մից Հա տուկ հանձ նա կա-
տա րի նշա նա կու մը, ո րը պետք է զե կու ցեր Չի լիում Պի նո չե տի կա ռա-
վար ման պայ ման նե րում մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րումն ե րի և, 
մաս նա վո րա պես, երկ րում մարդ կանց բռնի ան հե տա ցումն ե րի մա սին։ 
Հենց նշված ման դատն էլ պե տութ յան վե րա բեր յալ ստեղծ ված ա ռա ջին 
ման դատն է։ 

Հա ջորդ տաս նամ յա կի ըն թաց քում ստեղծ վե ցին ևս 6 թե մա տիկ ման-

52. Լիմոն և Հ. Փավեր, ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերի մեխանիզմի պատմությունը. ծագում, 
զարգացում, ռեֆորմներ, հասանելի է այստեղ. https://www.universal-rights.org/wp-content/
uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf

https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
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դատ ներ, ո րոնք կոչ ված էին այն պի սի խնդիր նե րի վեր հան ման և  ու սում-
նա սիր ման հա մար, ինչ պի սիք էին կրո նա կան ան հան դուր ժո ղա կա նութ-
յու նը, ե րե խա նե րի վա ճառ քը և  այլն։ Բո լոր նո րաս տեղծ ման դատ ներն այս 
փու լում վե րա բե րում էին քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե-
րի ոտ նա հար ման խնդիր նե րին։ Միայն 1993 թ. Վիեն նա յի հռչա կագ րի 
ըն դու նու մից հե տո, երբ վե րա հաս տատ վեց սո ցիա լա կան, տնտե սա կան 
և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կար ևո րութ յու նը, ձևա վոր վեց ա ռա ջին՝ 
Մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցո ղի ման դա տը։ 

Մինչև 2000-ա կան թթ. Հա տուկ ըն թա ցա կար գերն ակ տի վո րեն ընդ լայն-
վում էին։ 2000 թ.  ար դեն գո յութ յուն ու ներ 34 ման դատ։ ՀԸ-նե րի մե խա-
նիզ մը 2000-ա կան նե րից առ այ սօր ե րեք ան գամ է ձևա փոխ վել։ 2004, 
2006 և 2011 թթ. ՀԸ մե խա նիզ մի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վե ցին օ պե-
րա ցիոն փո փո խութ յուն ներ, հստա կե ցումն եր և բա րե լա վումն եր։ Հարկ է 
նշել, սա կայն, որ ի րա կա նաց վող փո փո խութ յուն նե րը միշտ չէ, որ ուղղ-
ված են ե ղել Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի ինս տի տու տի ու ժե ղաց մանն ու 
գոր ծա ռույթ նե րի ընդ լայն մա նը։ Մի ջազ գա յին հան րութ յու նը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում ա վե լի հստակ պատ կե րաց րեց տվյալ մե խա նիզ մի ամ բողջ 
նե րու ժը։ Արդ յուն քում Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը սկսե ցին ա վե լի հա ճախ 
բախ վել քա ղա քա կան դի մադ րութ յան, քա ղա կա նաց վա ծութ յան խնդրին, 
ո րը վե րած վեց ըն թա ցա կար գե րի զար գաց ման ա ռանց քա յին պատ նե շի53։ 

2006 թ., երբ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վը Գլ խա վոր քար-
տու ղա րի 60/251 բա նաձ ևով փո խա րին վեց Մար դու ի րա վունք նե րի 
խորհր դով, վեր ջինս լիա զոր վեց «ռա ցիո նա լի զաց նել» Հանձ նա ժո ղո վի 
լիա զո րութ յուն ներն ու գոր ծա ռույթ նե րը՝ «պահ պա նե լով հա տուկ ըն թա
ցա կար գե րի, փոր ձա գի տա կան խորհր դատ վութ յան և բո ղո քարկ ման մե
խա նիզմ ե րը»։ Քն նարկ ման հիմն ա կան ա ռար կա դար ձավ ՀԸ Վար քագ-
ծի կա նոն նե րի (անգլ.՝ Code of conduct) կո դա վո րումն ու ըն դու նու մը, ո րի 
շուրջ ծա վալ վեց քա ղա քա կան հեր թա կան բա նա վե ճը. Արև մուտքն ու ՀԸ 
ման դատ կրող նե րը դեմ էին կո դա վոր մա նը, մինչ դեռ աֆ րիկ յան, ա սիա-
կան և  ա րա բա կան պե տութ յուն նե րը՝ կողմ։ Երկ րորդ խմբին ի վեր ջո հա-
ջո ղեց հաս նել Միջ կա ռա վա րա կան աշ խա տան քա յին խմբի ստեղծ մա նը, 
ո րը պետք է պատ րաս տեր հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի աշ խա տան քը կա-
նո նա կար գող Վար քագ ծի կա նոն նե րը։ Աշ խա տան քա յին խմբի հիմ քում 
ըն կած թիվ 5/1 բա նաձ ևում անդ րա դարձ կա տար վեց նաև կա ռա վա րութ-
յուն նե րի և ՀԸ ման դա տա կիր նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան հար ցին, 
ո րի շրջա նակ նե րում ար դեն իսկ բա ցա հայտ վել էին տա րաբ նույթ խնդիր-
ներ և սահ մա նա փա կող հան գա մանք ներ։ Հար ցի քա ղա քա կա նաց վա-

53. Պ. Ս. Պիներո, Չարաշահելով Մարդու իրավունքների հատուկ ընթացակարգերը, հասանելի 
է այստեղ. https://nev.prp.usp.br/wp-content/uploads/2019/08/27800460.pdf 

https://nev.prp.usp.br/wp-content/uploads/2019/08/27800460.pdf
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ծութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ բա նաձ ևում, սա կայն, տեղ գտան բա վա կա-
նին ընդ հան րա կան ձևա կեր պումն եր առ այն, որ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
պետք է ըն թա նա «ա նա չա ռութ յան, ո չընտ րո ղա կա նութ յան սկզբունք նե րի 
պահ պան մամբ, եր կա կի ստան դարտ նե րի և քա ղա քա կա նաց վա ծութ յան 
բա ցառ մամբ»։ Որ ևէ անդ րա դարձ չկա տար վեց ա ռա վել կենտ րո նա կան՝ 
պե տութ յուն նե րի կող մից ման դա տը կրող նե րի դի տար կումն ե րի (անգլ.՝ 
Recommendations) կի րարկ ման խնդրին54։ Մե խա նիզ մի քա ղա քա կա նաց-
վա ծութ յու նը և ման դա տա կիր նե րի դի տար կումն ե րի կի րար կումն ա պա-
հո վող մե խա նիզմն ե րի բա ցա կա յութ յու նը շա րու նա կում են օ րա կար գա յին 
մնալ ման դա տա կիր նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ-
րաց ման և հա մա կար գի ընդ հա նուր բա րե լավ ման տե սանկ յու նից։

2.2. ՀԱ ՏՈՒԿ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵՐ 
ԵՎ ԳՈՐ ԾԻ ՔԱ ԿԱԶՄ55

Թե մա տիկ ման դատ նե րը ման դա տը կրո ղին հնա րա վո րութ յուն են տա-
լիս անդ րա դառ նալ թի րա խա յին ի րա վա կան խնդրին/խնդիր նե րի շրջա-
նա կին (խոշ տան գում, ծայ րա հեղ աղ քա տութ յուն, կրթութ յուն և  այլն) 
աշ խար հի բո լոր երկր նե րում՝ այս պի սով ա պա հո վե լով աշ խա տանք նե-
րի ա ռա վել հա մա պար փակ բնույ թը։ Խն դիր նե րի ու սումն ա սի րութ յան 
աշ խար հագ րա կան ընդգր կու նութ յան շնոր հիվ թե մա տիկ ման դատ նե րի 
ձևա վո րումն ա վե լի հեշտ է զերծ պա հել քա ղա քա կա նաց վա ծութ յու նից, 
ին չը մշտա կան մար տահ րա վեր է պե տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ման-
դատ նե րի ձևա վոր ման պա րա գա յում։ 

Թե մա տիկ ման դատ ներն ա վե լի «կեն սու նակ են». ման դատ կրող նե րը 
նշա նակ վում են ե րեք տա րի ժամ կե տով, և ն րանց գոր ծա ռույթ նե րը սո-
վո րա բար եր կա րաձգ վում են ևս մեկ շրջա նով՝ այս պի սով ա պա հո վե լով 
աշ խա տանք նե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը։ Նույն ման դա տի շրջա նակ-
նե րում թե մա տիկ ման դա տա կի րը կա րող է աշ խա տել ա ռա վե լա գույ նը 6 

54. Լիմոն և Հ. Փավեր, ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերի մեխանիզմի պատմությունը. ծագում, 
զարգացում, ռեֆորմներ, հասանելի է այստեղ. https://www.universal-rights.org/wp-content/
uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf 

55. Հատուկ ընթացակարգերի գործառույթներն ու գործիքակազմը համառոտ ներկայացված 
են ՀԸ վերաբերյալ Կոլումբիայի համալսարանի իրավունքի դպրոցի պատրաստած ձեռնարկում 
(հասանելի է այստեղ. https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-
institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf) և ՀԸ վերաբերյալ Գլխավոր հանձնակատարի 
գրասենյակի ձեռնարկում (հասանելի է այստեղ. www.ohchr.org/Documents/Publications/
NgoHandbook/ngohandbook6.pdf), ՀԸ վերաբերյալ Տնտեսական, սոցիալական, մշակութային 
իրավունքների ցանցի պատրաստած ձեռնարկում (հասանելի է ահստեղ. https://www.escr-net.
org/resources/manual-special-procedures-human-rights-council#_Toc136667421)։ Այս ենթաբաժնում 
տեղ գտած քննարկման հիմնական աղբյուրներ են նշված աշխատությունները։

https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
https://www.universal-rights.org/wp-content/uploads/2015/02/URG_HUNSP_28.01.2015_spread.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf


ՄԱԿ-Ի ՄԱՐԴՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ 

ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

47

տա րի։ Պե տութ յան վե րա բեր յալ ման դատ նե րը ձևա վոր վում են մեկ տա-
րի ժամ կե տով, և դ րանց եր կա րաձ գու մը հա ճախ բախ վում է քա ղա քա-
կա նաց վա ծութ յան և պե տութ յուն նե րի դի մադ րութ յան խնդրին, երբ պե-
տութ յու նը, ո րին վե րա բե րում է ման դա տը, հիմն ա կա նում ա ռա վել ջանք 
և ռե սուրս է գոր ծադ րում ման դա տի կա սեց ման ուղ ղութ յամբ։ 

Ան կախ ման դա տի տե սա կից՝ դրա ստեղծ ման հիմ քում հա մա պա տաս-
խան բա նաձևն է՝ ըն դուն ված Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի կող մից։ 
Ո րոշ դեպ քե րում ՀԸ-նե րը ձևա վոր վել են Գլ խա վոր քար տու ղա րի, Տն տե-
սա կան և սո ցիա լա կան խորհր դի, Գլ խա վոր ա սամ բե լա յի կամ Անվ տան-
գութ յան խորհր դի ըն դու նած բա նաձ ևե րով։ Այս պես, օ րի նակ, 1994 թ. 
Անվ տան գութ յան խոր հուր դը ստեղ ծեց Ռու ան դա յի հար ցով փոր ձա գետ-
նե րի հանձ նա ժո ղո վը56։ 

ՀԸ-ի ստեղծ ման բա նաձ ևով սահ ման վում են ման դա տի տե սա կը, շրջա-
նա կը, կա ռուց ված քը, աշ խա տանք նե րի բնույ թը, ման դա տակ րի պար տա-
վո րութ յուն ներն ու գոր ծա ռույթ նե րը։ Մար դու ի րա վունք նե րի խոր հուր դը 
ա մեն հեր թա կան ման դա տի նշա նակ ման շրջա նակ նե րում ըն դու նում է 
պո տեն ցիալ թեկ նա ծու նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ կա ռա-
վա րութ յուն նե րից, ՄԱԿ-ում հա վա տար մագր ված մի ջազ գա յին և տա րա-
ծաշր ջա նա յին խմբե րից, հա սա րա կա կան կա ռույց նե րից, ՄԱԿ-ի՝ մար դու 
ի րա վունք նե րի այլ մար մին նե րից, Մար դու ի րա վունք նե րի ազ գա յին մար-
մին նե րից, ան հատ նե րից։ Ման դա տա կիր նե րի ա ռա ջադ րու մը, ընտ րութ-
յունն ու նշա նա կու մը կար գա վոր վում է Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի 
թիվ 5/1 բա նաձ ևով (2007 թ.)57։

Ման դատ կրող ներն ընտր վում են ի րենց մաս նա գի տա կան կա րո ղութ-
յուն նե րի, ման դա տի խնդրո ա ռար կա հան դի սա ցող ո լոր տա յին փոր ձի, 
ան կա խութ յան, ա նա չա ռութ յան, բա րե վար քութ յան և  օբ յեկ տի վութ յան 
չա փա նիշ նե րից ել նե լով58։ Ման դատ կրո ղը չի կա րող հան դի սա նալ միա-
ժա մա նակ պե տա կան որ ևէ պաշ տոն զբա ղեց նող անձ։ Սա ման դա տակ-
րի ան կա խութ յան և  ա նա չա ռութ յան ա ռանց քա յին ե րաշ խիք նե րից է։ 
Ման դատ կրո ղի ընտ րութ յան ժա մա նակ կար ևո րութ յուն է տրվում նաև 
փոր ձա գետ նե րի աշ խար հագ րա կան և գեն դե րա յին բաշխ վա ծութ յանն 
ու բա լան սի պահ պան մա նը։ Ման դատ կրող նե րը ՄԱԿ-ի անձ նա կազ մի 

56. Ս. Սուբեդի, Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հատուկ ընթացակարգերի 
մեխանիզմի միջոցով, հասանելի է այստեղ. https://muse.jhu.edu/article/415616/pdf

57. ՄԻԽ բանաձև 5/1-ը հասանելի է այստեղ. https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/
HRC/RES/5/1 

58. ՄԻԳՀԳ կայք, ՄԱԿ ՄԻԽ անկախ փորձագետների ընտրության և նշանակման վերաբերյալ 
հիմնական տեղեկություն, հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/
Pages/BasicInformationSelectionIndependentExperts.aspx

https://muse.jhu.edu/article/415616/pdf
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/BasicInformationSelectionIndependentExperts.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/BasicInformationSelectionIndependentExperts.aspx
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ան դամ չեն. այս պես է նաև ա պա հով վում նրանց ա ռա վել ան կա խութ յու-
նը հա մա կար գում։ Ման դատ կրող ներն ի րենց աշ խա տան քի դի մաց չեն 
վճար վում։ ՄԱԿ-ի ՄԻԳՀԳ ( Գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն յա կի) 
կող մից ա պա հով վում են միայն նրանց գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց մանն 
առնչ վող ծախ սե րը (լո գիս տիկ, հե տա զո տա կան ա ջակ ցութ յուն, այլ փոր-
ձա գետ նե րի ներգ րա վում և  այլն)59։ 

Ման դա տա կիր նե րի աշ խա տան քը հա մա կարգ վում է եր կու հիմն ա կան 
փաս տաթղ թե րի հի ման վրա: Դ րանք են՝ Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր-
դի կող մից 2007 թ.  ըն դուն ված « Վար քագ ծի կա նոն նե րը»60 և 2008 թ.  այս 
նպա տա կով հա տուկ ձևա վոր ված հանձ նախմ բի պատ րաս տած « Մար դու 
ի րա վունք նե րի խորհր դի հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի գոր ծառ նութ յուն նե րի 
ձեռ նար կը»61։

Այս պի սով, ՀԸ ըն թա ցա կար գե րը ստեղծ վում են և հաշ վե տու են Մար դու 
ի րա վունք նե րի խորհր դին, իսկ աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման և հա-
մա կարգ ման տե սանկ յու նից ա ջակ ցութ յուն են ստա նում ՄԻԳՀԳ կող մից։ 
Այս եր կու մար մին ներն են ա ռաջ նա յին կեր պով պա տաս խա նա տու ՀԸ մե-
խա նիզ մի գոր ծու նեութ յան հա մար։

Ման դատ կրող ներն այ ցե լում են պե տութ յուն ներ, ըն դու նում ազ դակ ներ 
և զե կույց ներ տե ղում գոր ծող կա ռույց նե րից և կազ մա կեր պութ յուն նե րից, 
կա ռա վա րութ յուն նե րի հետ կո մու նի կաց նում են բա ցա հայտ ված խնդիր-
նե րը՝ հա մա գոր ծակ ցութ յուն հաս տա տե լով դրանց հան գու ցա լուծ ման 
նպա տա կով։ ՀԸ-նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ու սումն ա սի րութ յուն նե րը 
և  ի րա վա կան վեր լու ծութ յուն նե րը նաև մի ջազ գա յին ի րա վա կան նոր մե րի 
զար գաց ման աղբ յուր են, այս պես կոչ ված՝ «փա փուկ» ի րա վուն քի նոր մեր 
(անգլ.՝ soft law): 

Վեր ջա պես, ման դա տա կիր նե րը, ի րենց դիր քի և մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յան շնոր հիվ, մե ծաց նում են այս կամ այն երկ րում ըն թա ցող ի րա-
վուն քի ոտ նա հա րումն ե րի մի ջազ գա յին տե սա նե լիութ յու նը, ին չը ևս կա րող 

59. ՀԸ վերաբերյալ Տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքների ցանցի կողմից 
պատրաստված ձեռնարկը, հասանելի է այստեղ. https://www.escr-net.org/resources/manual-
special-procedures-human-rights-council#_Toc136667421

60. «Վարքագծի կանոններ», 2007, հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf 

61. «Մարդու իրավունքների խորհուրդի հատուկ ընթացակարգերի գործառնություն-ների 
ձեռնարկ», 2008, հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_
Operations2008.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Manual_Operations2008.pdf
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է մե ծա պես նպաս տել ի րա վի ճա կի փո փո խութ յանն ու կա յու նաց մա նը62։ 

Գոր ծա ռույթ նե րի և գոր ծի քա կազ մի ա ռու մով կան ո րո շա կի տար բե րութ-
յուն ներ ման դատ ներ կրող նե րի միջև։ Թե՛ Հա տուկ զե կու ցող նե րը և թե՛ 
Ան կախ փոր ձա գետ նե րը կա րող են զար գաց նել և պար զա բա նել մար դու 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին նոր մե րը, սա կայն միայն Հա տուկ զե կու ցող
նե րին և Աշ խա տան քա յին խմբե րին է տրված պե տութ յուն նե րի հետ հա-
ղոր դակ ցութ յան մեջ մտնե լու և խն դիր նե րի շուրջ հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
հաս տա տե լու գոր ծա ռույ թը։ Ան կախ փոր ձա գե տի ման դա տը սո վո րա-
բար ստեղծ վում է նոր և դեռևս չու սումն ա սիր ված հար ցե րի դի տարկ ման 
հա մար, այն փու լում, երբ կա տե ղե կատ վութ յան հա վաք ման և խնդ րի 
բա ցա հայտ ման կա րիք։ Ու սումն ա սիր մա նը զու գըն թաց, երբ ար դեն հա-
վաք վել է բա վա կա նա չափ գի տե լիք և պատ կե րա ցում ի րա վի ճա կի վե րա-
բեր յալ, Ան կախ փոր ձա գե տի ման դա տը կա րող է փո խա րին վել Հա տուկ 
զե կու ցո ղի կամ Աշ խա տան քա յին խմբի ման դա տով՝ գոր ծա ռույթ նե րի և 
լիա զո րութ յուն նե րի հա մա պա տաս խան ընդ լայն մամբ։ 

ՀԸ-նե րի աշ խա տանք նե րի հա մա կարգ ման նպա տա կով 2005 թ. ս տեղծ-
վեց Հա մա կարգ ման կո մի տե (անգլ.՝ Coordination Committee), ո րը բաղ-
կա ցած է ՀԸ վեց ման դա տա կիր նե րից։ Հա մա կարգ ման կո մի տեի ա ռանց-
քա յին գոր ծա ռույթն է՝ ա պա հո վել կա պը ման դա տա կիր նե րի, ՄԻԳՀԳ-ի, 
ՄԱԿ-ի այլ մար մին նե րի և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա-
տար նե րի միջև։ Հա մա կարգ ման կո մի տեն կար ևոր դեր ու նի ՀԸ-նե րի 
աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան խթան ման գոր ծում՝ բարձ րաց-
նե լով նրանց ան հանգս տաց նող հար ցե րը, ա պա հո վե լով կար ծիք նե րի և 
փոր ձի փո խա նա կու մը, խթա նե լով ՀԸ-նե րի հետ պե տութ յուն նե րի և քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, նա խա պատ-
րաս տե լով ՀԸ-նե րի տա րե կան հան դի պումն ե րի օ րա կար գը63։ 

1994-ից ի վեր Ժն ևում անց է կաց վում բո լոր ման դա տա կիր նե րի տա-
րե կան հան դի պում։ Տա րե կան հան դի պու մը հնա րա վո րութ յուն է ման-
դա տա կիր նե րի հա մար՝ ընդ հա նուր հե տաքրք րութ յան և կար ևո րութ-
յան հար ցեր քննար կե լու ա մե նա տար բեր դե րա կա տար նե րի, այդ թվում՝ 
ՄԱԿ-ի ան դամ պե տութ յուն նե րի և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Տա րե կան հան դի պումն ե րը ՀԸ-նե րի միջև աշ-
խա տանք նե րի ներ դաշ նա կեց ման հնա րա վո րութ յուն են՝ ծա նո թա նա լու 

62. ՄԻԳՀԳ կայքի Հատուկ ընթացակարգերի բաժինը հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx

63. Համակարգման կոմիտեի գործունեության վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունը 
հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CoordinationCommittee/Pages/
CCSpecialProceduresIndex.aspx 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/SpecialProcedures.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CoordinationCommittee/Pages/CCSpecialProceduresIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CoordinationCommittee/Pages/CCSpecialProceduresIndex.aspx
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ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

միմ յանց գոր ծու նեութ յա նը, ՀԸ-նե րի կող մից ի րա կա նաց ված պաշ տո-
նա կան այ ցե րի և դի տար կումն ե րի արդ յունք նե րին (տե՛ս հա ջոր դիվ)։ Տե-
ղե կութ յունն ա ռա ջի կա տա րե կան հան դիպ ման մա սին տե ղադր վում է 
ՄԻԳՀԳ կայ քում, և  այս տեղ հնա րա վոր է առ ցանց ա ռա ջար կութ յուն ներ 
ա նել ման դա տա կիր նե րի հետ քննարկ ման հար ցե րի և խն դիր նե րի վե-
րա բեր յալ64։

Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը/Աշ խա տան քա յին խմբե րը պե տութ յուն նե րի 
հետ աշ խա տում են ե րեք հիմն ա կան գոր ծիք նե րի կի րառ մամբ՝ 

Ա) կո մու նի կա ցիա ներ.

Բ) պաշ տո նա կան այ ցեր.

Գ) զե կույց նե րի ներ կա յա ցում ՄԻԽին և ԳԱին։

Յու րա քանչ յուր փոր ձա գետ/խումբ ինքն է ընտ րում խնդրի շուրջ աշ խա-
տան քի մար տա վա րութ յու նը, ո րո շում, թե գոր ծիք նե րից որն է ա ռա վել 
նպա տա կա յին կոնկ րետ ի րա վի ճա կում։ Ի րենց աշ խա տանք նե րում Հա-
տուկ ըն թա ցա կար գե րը կա րող են օգտ վել տե ղե կատ վա կան ա մե նա տար-
բեր աղբ յուր նե րից, ո րոնք ի րենք կհա մա րեն բա վա րար և  ար ժա նա հա-
վատ։ Տե ղե կատ վութ յան հա վաք ման աղբ յուր նե րի ընտ րութ յու նը թողն ված 
է ման դա տը կրո ղին, և վեր ջինս պար տա վոր չէ տե ղե կատ վութ յուն տրա-
մադ րած կող մին այ նու հետ ներ կա յաց նել իր հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ որ ևէ հաշ վետ վութ յուն։ ՀԸ-նե րին ի րա վուն քի ոտ նա հար ման 
խնդրով տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րու մը չի սահ մա նա փակ վում ըն թա-
ցա կար գա յին որ ևէ նոր մով, ինչ պես, օ րի նակ, ներ պե տա կան ատ յան նե րի 
սպա ռու մը (օ րի նակ` Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նին 
ներ կա յաց վող բո ղոք նե րի պա րա գա յում), կամ պե տութ յան կող մից այս 
կամ այն մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի ան դամ հան դի սա նա լը (օ րի նակ` 
Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի պա րա գա յում)։ ՀԸ-նե րին տե ղե կատ վութ-
յուն ու ղար կե լու նպա տա կով ՄԻԳՀԳ կայ քում հա սա նե լի է հա տուկ առ-
ցանց ձևա թուղթ65, սա կայն հնա րա վոր է տե ղե կատ վութ յու նը ու ղար կել 
նաև է լեկտ րո նա յին փոս տով՝ urgent-action@ohchr.org հաս ցեին, կամ սո-
վո րա կան փո տա յին ծա ռա յութ յան մի ջո ցով՝ OHCHRUNOG, 814 Avenue 
de la Paix, 1211 Geneve 10, Switzerland հաս ցեին։

Տե ղե կատ վութ յուն ու ղար կող ներ/աղբ յուր ներ կա րող են լի նել ան ձինք/
խմբեր, ո րոնց ի րա վունք նե րը խախտ վել են, տե ղա կան հա սա րա կա կան 

64. Տարեկան հանդիպումների մասին տեղեկությունը հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.
org/en/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/AnnualMeeting.aspx#:~:text=The%20Annual%20Meeting%20
of%20special,States%20and%20civil%20society%20organizations 

65. Առցանց ձևաթուղթը հասանելի է այստեղ. https://spsubmission.ohchr.org/en/verify 

mailto:urgent-action@ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/AnnualMeeting.aspx#:~:text=The Annual Meeting of special,States and civil society organizations
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/AnnualMeeting.aspx#:~:text=The Annual Meeting of special,States and civil society organizations
https://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/AnnualMeeting.aspx#:~:text=The Annual Meeting of special,States and civil society organizations
https://spsubmission.ohchr.org/en/verify
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կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ան հատ ի րա վա բան նե րը, ակ տի վիստ նե րը՝ յու-
րա քանչ յուր անձ և  ան ձանց խումբ, ո րը ցան կա նում է ո րո շա կի խնդրի 
վե րա բեր յալ կապ հաս տա տել ման դա տը կրո ղի հետ։ Բո լոր դեպ քե րում, 
ման դա տա կիր նե րը պետք է գի տակ ցեն տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր նե-
րի անվ տան գութ յան ա պա հով ման, ի րենց աշ խա տան քում չվնա սե լու 
սկզբուն քի պահ պան ման կար ևո րութ յու նը և գոր ծեն հա մա պա տաս խա-
նա բար66։ 

Ինչ պեսև նման այլ քվա զի դա տա կան և քա ղա քա կան մար մին նե րի պա-
րա գա յում, ՀԸ-նե րի դի տար կումն ե րը չու նեն պար տա դիր ի րա վա կան ուժ. 
ման դա տա կիր նե րը չու նեն որ ևէ լծակ, ո րով կա րող են պար տա վո րեց նել 
կա ռա վա րութ յուն նե րին՝ ար ձա գան քել այս կամ այն ի րա վի ճա կին կամ 
գործ նա կան որ ևէ մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց նել։ ՀԸ-ի զե կույց ներն ու դի-
տար կումն ե րը պե տութ յուն նե րի հա մար ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն 
չեն ստեղ ծում։ Գոր ծա ռույթ նե րի խորհր դատ վա կան բնույ թից ել նե լով, 
ՀԸ-նե րը պետք է գտնեն կա ռա վա րութ յուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան և  երկ խո սութ յան եզ րեր և  ե ղա նակ ներ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե ան-
գամ այս կամ այն կա ռա վա րութ յու նը չի դրսևո րում բարձր հա մա գոր ծակ-
ցայ նութ յուն (ին չը հա ճախ է պա տա հում), ՀԸ ներգ րա վու մը ստեղ ծում է 
մի ջազ գա յին ճնշում՝ խնդիր նե րին ար ձա գան քե լու, ի րա վուն քի ոտ նա հա-
րումն ե րը դա դա րեց նե լու տե սանկ յու նից։ Տար բեր գոր ծիք նե րի հա մադ-
րութ յամբ, ՀԸ գոր ծու նեութ յու նը կա րող է խթան հան դի սա նալ, որ պես զի 
պե տութ յուն նե րը վե րա նա յեն ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը, ներ պե տա կան 
գոր ծըն թաց նե րը հա մա պա տաս խա նեց նեն մար դու ի րա վունք նե րի մի-
ջազ գա յին նոր մե րին ու պա հանջ նե րին։ 

Անդ րա դառ նանք պե տութ յան հետ աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում ման դա-
տա կիր նե րի տրա մադ րութ յան տակ առ կա գոր ծիք նե րից յու րա քանչ յու րին։

Ա) Կո մու նի կա ցիա ներ (անգլ.՝ Communications)67

Մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րումն ե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ-
յուն ձեռք բե րե լուց հե տո ման դատ կրող նե րը, ե թե հարկ են հա մա րում 
շա րու նա կել խնդրի ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք նե րը, ի րա վի ճա կի վե րա-
բեր յալ ի րենց մտա հո գութ յուն նե րը կո մու նի կաց նում են հա մա պա տաս-
խան կա ռա վա րութ յան հետ։ Կո մու նի կա ցիա յի ա ռար կա կա րող է հան-
դի սա նալ ի րա վուն քի ոտ նա հար ման ան հա տա կան դեպ քը, կո լեկ տիվ 

66. Ս. Սուբեդի, Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը՝ Հատուկ ընթացակարգերի 
մեխանիզմի միջոցով, հասանելի է այստեղ. https://muse.jhu.edu/article/415616/pdf

67. ՀԸ վերաբերյալ Տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքների ցանցի 
պատրաստած ձեռնարկը հասանելի է այստեղ. https://www.escr-net.org/resources/manual-special-
procedures-human-rights-council#_Toc136667421

https://muse.jhu.edu/article/415616/pdf
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դեպ քը, այս կամ այն խմբի շա հե րին վե րա բե րող ի րա վի ճա կը, ի րա վունք-
նե րի ոտ նա հար ման հա մա կար գա յին դրսևո րումն ե րը, ի րա վա կան կամ 
քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յան խնդիր նե րը։

Կո մու նի կա ցիա նե րը ոչ թե կա ռա վա րութ յուն նե րին ուղղ ված «մե ղադ րա-
կան ներ» են, այլ մաս նա գի տա կան/փոր ձա գի տա կան դի տար կումն եր 
կամ մտա հո գութ յուն ներ։ Միև նույն ժա մա նակ, կո մու նի կա ցիան ստա նա-
լուց հե տո կա ռա վա րութ յուն նե րը որ ևէ կերպ գոր ծե լու կամ ար ձա գան-
քե լու պար տա վո րութ յուն չեն կրում, սա կայն ար ձա գան քե լով և քայ լեր 
ձեռ նար կե լով ար ծարծ ված խնդիր նե րի շտկման ուղ ղութ յամբ՝ մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան քա ղա քա կան կամք են դրսևո րում։

Հա տուկ զե կու ցող նե րի կո մու նի կա ցիա նե րը նաև որ ևէ կերպ չեն փո խա րի-
նում ներ պե տա կան դա տա վա րութ յուն նե րին. դրանց ա ռանց քա յին և միակ 
նպա տակն է ստա նալ հստա կե ցումն եր և  ար ձա գանք կա ռա վա րութ յուն-
նե րից՝ մար դու ի րա վունք նե րի են թադր յալ ոտ նա հա րումն ե րի վե րա բեր յալ 
և  այն մա սին, թե ինչ պի սի քայ լեր ու մի ջո ցա ռումն եր է պատ րաստ վում 
ձեռ նար կել պե տութ յու նը ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, 
խնդի րը լու ծե լու ուղ ղութ յամբ։ Հա տուկ զե կու ցող նե րը կա րող են կո մու նի-
կա ցիա ներ ու ղար կել կա ռա վա րութ յուն նե րին, ան գամ երբ տվյալ խնդրի 
քննութ յան ներ պե տա կան մե խա նիզմն ե րը դեռ սպառ ված չեն։

Կո մու նի կա ցիա նե րի փո խաց ման հա մա կար գումն ի րա կա նաց նում է 
Մար դու ի րա վունք նե րի Գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն յա կի Ա րագ 
ար ձա գանք ման սեկ ցիան (անգլ.՝ The Quick Response Desk (QRD) of 
OHCHR)։ Խ րա խուս վում է միաս նա կան կո մու նի կա ցիա նե րի (անգլ.՝ Joint 
communications) պատ րաս տու մը ման դատ կրող նե րի կող մից (երբ դա 
հնա րա վոր է), քան զի միաս նա կան կո մու նի կա ցիա ներն ա վե լի ազ դե ցիկ 
են կա ռա վա րութ յուն նե րի և մի ջազ գա յին հան րութ յան հա մար: 

Յու րա քանչ յուր կո մու նի կա ցիան նա մակ է, ո րը ման դա տակ րի կող մից 
Գլ խա վոր հանձ նա կա տա րի գրա սեն յա կի մի ջո ցով փո խանց վում է հա-
մա պա տաս խան պե տութ յան ներ կա յա ցուց չին՝ Ժն ևում։ Կա ռա վա րութ-
յուն նե րին ու ղարկ ված կո մու նի կա ցիա նե րում տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր-
նե րը չեն նշվում՝ ի պահ պա նումն չվնա սե լու սկզբուն քի և  ի բա ցա ռումն 
հնա րա վոր հե տապն դումն ե րի։ Աղբ յուր նե րը կա րող են նշվել միայն վեր-
ջին նե րիս ցան կութ յամբ։ Կախ ված նրա նից, թե կա ռա վա րութ յան կող-
մից ինչ պի սի ար ձա գանք է տրվում կո մու նի կա ցիա յին, ման դատ կրողն 
ար դեն ո րո շում է, թե հա ջոր դիվ ինչ գոր ծո ղութ յուն նե րի պետք է դի մի։ 
Բո լոր կո մու նի կա ցիա ներն ու դրանց տրվող պա տաս խան նե րը ևս կոն-
ֆի դեն ցիալ են այն քան ժա մա նակ, մինչև դրանք չհրա պա րակ վեն մադ-
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նա տը կրո ղի հա մա պա տաս խան զե կույ ցում կամ ե թե ման դատ կրո ղը 
անհ րա ժեշտ է հա մա րում դրանց հրա պա րա կու մը մինչև զե կույ ցի պատ-
րաս տու մը։

Պե տութ յուն նե րին կո մու նի կա ցիա ներ ու ղար կե լիս ման դա տա կի րը կա-
րող է հան դես գալ՝ 

ա) վկա յութ յան նա մա կով (անգլ.՝ Letter of allegation) այն պա րա գա յում, 
երբ ի րա վուն քի են թադր յալ ոտ նա հա րումն ար դեն տե ղի է ու նե ցել, և 
կա րիք կա ի րա վի ճա կի հե տա գա զար գա ցու մը ճիշտ ու ղու վրա դնե լու, 
ինչ պես նաև, երբ կա րիք կա հա մա կար գա յին փո փո խութ յուն նե րի և 
շտ կումն ե րի.

բ) հրա տապ դի մու մով (անգլ.՝ Urgent appeal) այն դեպ քում, երբ ի րա-
վուն քի ոտ նա հա րու մը տե ղի է ու նե նում ներ կա պա հին, և կա րիք կա 
ան հա պաղ մի ջամ տութ յան և  ի րա վուն քի ոտ նա հար ման դա դա րեց ման։

Թե՛ վկա յութ յան նա մա կի և թե՛ հրա տապ դի մու մի նպա տակն է ազ դան-
շել, որ տվյալ կա ռա վա րութ յու նը պետք է ան հա պաղ քայ լեր և մի ջո ցա-
ռումն եր ձեռ նար կի ի րա վի ճա կը շտկե լու և  ի րա վուն քի ոտ նա հա րումն ե-
րը դա դա րեց նե լու ուղ ղութ յամբ։ ՀԸ-ը ներ կա յաց նող փոր ձա գե տը կամ 
փոր ձա գետ նե րի խում բը կա րող է տրա մադ րել խորհր դատ վութ յուն, պե-
տա կան կա ռույց նե րի հետ քննար կել հնա րա վոր ել քերն ու լու ծումն ե րը։ 
Կո մու նի կա ցիա նե րը նաև կար ևոր գոր ծիք են քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կութ յան ձեռ քում՝ կա ռա վա րութ յուն նե րի վրա հա վել յալ ճնշում գոր-
ծադ րե լու, շա հե րի պաշտ պա նութ յան ի րենց աշ խա տանք ներն ա ռա վել 
արդ յու նա վետ դարձ նե լու ա ռու մով (տե՛ս հա մա պա տաս խան քննար կու մը 
Բա ժին 3.2-ում)։ 

Բա ցի վե րոնշ յա լից՝ ման դա տը կրո ղը կա րող է նաև անց կաց նել մամ լո 
ա սու լիս ներ, տա րա ծել մամ լո հա ղոր դագ րութ յուն (անգլ.՝ Press statement)՝ 
տե ղա կան և մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի ու շադ րութ յու նը խնդրի վրա սևե-
ռե լու նպա տա կով։

Բ) Պաշ տո նա կան այ ցեր (անգլ.՝ Country visits)68

Պաշ տո նա կան այ ցե րի ի րա կա նա ցու մը կամ փաս տա հա վաք ա ռա քե-
լութ յու նը Հա տուկ զե կու ցող նե րի/Աշ խա տան քա յին խմբե րի գոր ծու նեութ-
յան ա ռա վել բնու թագ րա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն է: 

Գտն վե լով երկ րում՝ ման դա տա կիրն ստա նում է ի րա վի ճա կը տե ղում ու-

68. ՀԸ վերաբերյալ Գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի ձեռնարկը հասանելի է այստեղ. 
www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook6.pdf


54
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

սումն ա սի րե լու հնա րա վո րութ յուն՝ կապ հաս տա տե լով ի րա վուն քի ոտ նա-
հար ման զո հե րի, վկա նե րի, ի րա վա պաշտ պան նե րի, գի տա կան հա մայն-
քի, տվյալ երկ րում գոր ծող մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի և  այլ շա հագր գիռ 
կող մե րի հետ։ Սա նաև կար ևոր մի ջոց է կա ռա վա րութ յան և պե տա կան 
մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ձեռք բեր ման հա մար, ին չը մե-
ծա պես ազ դե լու է խնդրի շուրջ հե տա գա զար գա ցումն ե րի վրա։ 

Ման դա տա կիր նե րը սո վո րա բար հա մա պա տաս խան նա մա կով դի մում 
են կա ռա վա րութ յա նը՝ հայ ցե լով այ ցի թույլտ վութ յուն։ Ե թե կա ռա վա րութ-
յու նը հա մա ձայ նում է, ա պա ման դա տա կի րը ստա նում է այ ցի հրա վեր։ 
Եր բեմն պե տութ յուն նե րը հրա պա րա կում են «մշտա կան հրա վեր ներ», 
ին չը նշա նա կում է, որ նրանք մշտա պես պատ րաստ են ըն դու նե լու յու րա-
քանչ յուր ման դա տակ րի։ 

Պաշ տո նա կան այ ցերն ի րա կա նաց վում են « Վար քագ ծի կա նոն նե րին»69 
և « Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի փաս տա հա վաք ա ռա քե լութ յուն նե րի ա ռա-
ջադ րան քա յին պայ ման նե րին» (E/CN.4/1998/45) (անգլ.՝ Terms of refer-
ence for fact-finding missions by special procedures) հա մա պա տաս խան։

Ման դա տա կիր նե րը եր բեմն կա րող են այս կամ այն երկ րում գտնվել ոչ 
պաշ տո նա կան այ ցե րի կամ ոչ ի րենց ման դա տից բխող պաշ տո նա կան 
այ ցե րի շրջա նակ նե րում։ Այս պա րա գա յում նրանք թե պետ չեն կա րող 
գոր ծել ըստ հաս տատ ված ըն թա ցա կար գի, սա կայն նրանց ներ կա յութ յու-
նը երկ րում ա ռիթ է տե ղա կան կա ռույց նե րի հա մար՝ կա պեր և շ փումն եր 
հաս տա տե լու, հե տա գա ջա տա գո վութ յան հիմ քեր ստեղ ծե լու հա մար։ 

Գ) Զե կույց նե րի ներ կա յա ցում Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դին և 
Գլ խա վոր ա սամբ լեա յին (անգլ.՝ Reporting)70։

Ման դատ կրող նե րը առն վազն տա րին մեկ ան գամ ՄԻԽ-ին կամ Գլ-
խա վոր քար տու ղա րին պետք է զե կու ցեն կա տար վող աշ խա տանք նե րի 
և  ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ։ Զե կույց նե րը պատ րաստ վում են 
ման դա տակ րի կող մից ու ղարկ ված կո մու նի կա ցիա նե րի և կա տա րած 
այ ցե րի արդ յուն քում։ Այդ պի սի զե կույց նե րը եր բեմն ի րա վունք նե րի ոտ-
նա հա րումն ե րի վե րա բեր յալ ՄԱԿ հաս նող միակ կամ ա ռաջ նա յին տե ղե-
կատ վութ յունն են։ Փաս տա ցիո րեն, Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով 
ՄԱԿ-ն  ա պա հո վում է յու րօ րի նակ գլո բալ մշտա դի տարկ ման գոր ծըն թաց. 

69. «Վարքագծի կանոններ», 2007, հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf 

70. ՀԸ վերաբերյալ Կոլումբիայի համալսարանի իրավունքի դպրոցի կողմից պատրաստած 
ձեռնարկը հասանելի է այստեղ. https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-
rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/CodeOfConduct.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
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նաև սրա նում է տվյալ մե խա նիզ մի կար ևո րութ յու նը։ 

Տա րե կան զե կույց նե րում ներ կա յաց վում են ընտր ված խնդիր նե րի զար-
գաց ման ընդ հա նուր մի տումն ե րը, հա մա պա տաս խան ի րա վա կան 
նոր մե րի վեր լու ծութ յուն նե րը, քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջարկ նե րը և 
ման դա տակ րի կող մից ա ռաջ քաշ վող ընդ հա նուր դի տար կումն երն ու 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը։ Սո վո րա բար, զե կույ ցին կցվում են ման դա տակ րի 
կող մից կա ռա վա րութ յուն նե րին ու ղարկ ված բո լոր կո մու նի կա ցիա նե րի 
ամ փո փագ րերն ու կա ռա վա րութ յուն նե րի կող մից տրված պա տաս խան-
նե րը։

Տա րե կան զե կույ ցի հրա պա րա կու մից հե տո ևս ման դա տա կի րը կա րող է 
շա րու նա կել կա ռու ցո ղա կան երկ խո սութ յու նը կա ռա վա րութ յան և պե տա-
կան մար մին նե րի հետ, հայ ցել հա վել յալ տե ղե կութ յուն ներ, տրա մադ րել 
խորհր դատ վութ յուն։ Հե տա դարձ կա պի պահ պան ման այս շրջա նա կը, 
սա կայն, ամ բող ջո վին կախ ված է կա ռա վա րութ յան պատ րաս տա կա-
մութ յու նից, ցան կութ յու նից և դրս ևոր վող քա ղա քա կան կամ քից։ 

Բա ցի տա րե կան զե կույց նե րից՝ ման դա տա կիր նե րը պատ րաս տում են 
նաև ա ռան ձին՝ թե մա տիկ ու սումն ա սի րութ յուն ներ, ո րոն ցում շո շափ վում 
են ա ռան ձին խնդիր ներ, ի րա վա կան նոր մեր, բա ցե րի կար գա վոր ման 
ե ղա նակ ներ։ Թե մա տիկ զե կույց ներ կա րող են պատ րաստ վել ՄԻԽ-ի 
պա հան ջով, ման դա տա կիր նե րի սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ կամ 
ՄԱԿ-ի այլ մար մին նե րի խնդրան քով։ 

Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի տա րե կան և թե մա տիկ զե կույց նե րը մար դու 
ի րա վունք նե րի խնդիր նե րի շուրջ ի րա վի ճա կի նկա րագր ման, պե տութ-
յուն նե րի կող մից անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նաց ման, մի ջազ-
գա յին ի րա վա կան նոր մե րի զար գաց ման կար ևոր աղբ յուր են և կա րող 
են ազ դե ցիկ և  օգ տա կար գոր ծիք լի նել շա հագր գիռ կող մե րի լայն շրջա-
նա կի՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, դո նոր-հա մայն քի, հե-
տա զո տա կան կա ռույց նե րի, մի ջազ գա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րի, քա ղա-
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ձեռ քում։ 
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Այս բաժ նում կանդ րա դառ նանք 
Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի 
և Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի 
հետ աշ խա տանք նե րի ի րա կա-
նաց ման, հա մա գոր ծակ ցութ-
յան հնա րա վո րութ յուն նե րին և 
մե խա նիզմն ե րին, ո րոնք կա րող 
են օգ տա գործ վել քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան դե րա-
կա տար նե րի կող մից՝ ներ պե-
տա կան մա կար դա կում մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յու նը խթա նե լու նպա տա կով։

Բա ժի նը բաղ կա ցած է հետև յալ 
են թա բա ժին նե րից՝

3.1. Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի հետ ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե-
րի աշ խա տան քի ձևա չափ և հիմն ա կան տար բե րակ ներ.

3.2. Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի հետ ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի 
աշ խա տան քի ձևա չափ և հիմն ա կան տար բե րակ ներ.

3.3. Աշ խա տանք Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և Հա տուկ ըն թա ցա-
կար գե րի հետ՝ հա յաս տան յան փոր ձի դի տար կում։

3.1. ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ՈՉ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ 
ԴԵ ՐԱ ԿԱ ՏԱՐ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՁԵՎԱ ՉԱՓ ԵՎ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ 
ՏԱՐ ԲԵ ՐԱԿ ՆԵՐ

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված օ րենսդ րա կան կար-
գա վո րումն ե րի և/ կամ քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յան ջա տա գո-
վութ յան ըն թաց քում քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կող մից ՄԱԿ-ի 
պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի մե խա նիզմն ե րի կի րա ռու մը հնա րա վոր է 
ի րա կա նաց նել պայ մա նա կա նո րեն տա րան ջատ ված հետև յալ մի ջոց նե րով՝

 ▪ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին և հա տուկ ըն թա ցա կար գե րին զե-
կույց նե րի ներ կա յա ցում և դ րան ցում բարձ րա ձայ նած խնդիր նե րի 
ուղ ղութ յամբ Պե տութ յանն ուղղ ված ա ռա ջարկ նե րի լոբ բինգ.

 ▪ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին ան հա տա կան դի մումն ե րի ներ կա-
յա ցում՝ մար դու ի րա վունք նե րի մեկ նա բա նութ յան և Պե տութ յանն 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ 
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԵՏ՝ 
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԱՄԲ 
ԶԲԱՂՎՈՂ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԱՆ 
ԽԹԱՆՄԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
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ուղղ ված ինչ պես նեղ, այն պես էլ լայն ա ռա ջարկ նե րի ստաց ման 
նպա տա կով.

 ▪ Պե տութ յա նը ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րի և տր ված մեկ նա բա-
նութ յուն նե րի հի ման վրա օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րի և/ կամ 
քա ղա քա կա նութ յան փո փո խութ յան ջա տա գո վութ յուն: 

ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մե խա նիզմն ե րից որ ևէ մե կի ընտ րութ յան դեպ-
քում պետք է հաշ վի առ նել ո րո շա կի հան գա մանք ներ, ո րոնք ի րա տե-
սա կան են դարձ նում հե տապն դած նպա տա կի ի րա կա նա ցու մը։ Մաս նա-
վո րա պես, դրանց կի րառ ման նպա տա կա հար մա րութ յու նը հնա րա վոր է 
գնա հա տել՝ ել նե լով նրա նից, թե ինչ բնույ թի ա ռա ջարկ ներ են ներ կա-
յաց վում տվյալ մարմն ի կող մից՝ նե րառ յալ ա ռա ջարկ նե րի լրաց նող կամ 
ա վե լի ո րո շա կիաց նող լի նե լը, որ քա նով է պե տութ յու նը պատ րաս տա կամ 
կամ ար դեն իսկ ներգ րավ ված տվյալ մարմն ի ա ռա ջարկ նե րի կա տար-
մա նը, ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան ինչ 
մե խա նիզմն եր ու նի տվյալ մար մի նը։

Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը 
կա րող են լի նել71՝

 ▪ Հ րա տապ մի ջոց ներ են թադ րող (օ րի նակ՝ ՄԻԿ, ՌԽՎԿ).

 ▪ Դաշ նագ րի դրույթ նե րի տե ղայ նաց մա նը և կա տար մանն ուղղ ված 
ընդ հա նուր դի տար կում (օ րի նակ՝ ԿԽՎԿ).

 ▪ Ո րո շա կի ժամ կե տում հա րա բե րա կա նո րեն հեշտ կա տար ման են թա-
կա (օ րի նակ՝ ԿԽՎԿ, ԽԴԿ):

Ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յան արդ յուն քում պե տութ յա նը ներ-
կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը կա րող են լի նել ինչ պես ընդ հա նուր բնույ թի՝ 
ո րո շա կի օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն կամ ընդ հա նուր քա ղա քա կա-
նութ յան որ դեգ րում նա խա տե սող, այն պես էլ նեղ՝ տվյալ դի մու մա տու ի 
ի րա վունք նե րի վե րա կանգն մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն ներ են թադ րող։

Ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման ջա տա գո վութ յու նը են թադ րում է ինչ պես ի րա-
զեկ ման աշ խա տանք ներ տար բեր պե տա կան և  ոչ պե տա կան մար մին նե-
րի շրջա նում, այն պես էլ ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման մշտա դի տարկ ման 
հի ման վրա անհ րա ժեշտ մաս նա գի տա կան ռե սուր սով ա ջակ ցութ յան 
տրա մադ րում պե տութ յա նը։ Մաս նա վո րա պես, պե տա կան մար մին նե րի 
հետ գտնե լով հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր՝ հնա րա վոր է ներգ րավ վել 

71. ISHR, ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների վերաբերյալ ուղեցույց, էջ. 21. Հասանելի է 
այստեղ. http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ishr_simpleguide_eng_final_final_dec15.pdf 

http://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/ishr_simpleguide_eng_final_final_dec15.pdf
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նաև ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցին, օ րի նակ՝ դա սըն թաց նե-
րի վար ման կամ հան րա յին ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց-
ման մի ջո ցով։ 

Ա) Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից զե կույց նե րի 
ներ կա յա ցու մը ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին՝ որ պես 
ադ վո կա ցիոն գոր ծիք

ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի աշ խա տան քում ներգ րավ վե լու՝ 
պե տութ յան ներ կա յաց րած զե կույց նե րի, ստանձ նած պար տա վո րութ յուն-
նե րի հի ման վրա մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի կամ քա ղա քա կա նութ յան ջա տա գո-
վութ յան արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար կար ևոր է հինգ նախ նա-
կան քայլ՝

 ▪ Պար զել, թե որ դաշ նագ րե րին է միա ցել տվյալ պե տութ յու նը և դ րան-
ցից ո րոնք է վա վե րաց րել, որ կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յուն ներն է 
վա վե րաց րել, և թե ինչ հնա րա վո րութ յուն ներ են նա խա տես ված 
դրան ցով:

 ▪ Կապ հաս տա տել պե տա կան լիա զոր մարմն ի հետ, ո րը պա տաս խա-
նա տու է պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին զե կույց ներ ներ կա յաց նե լու 
և դ րանց ա ռա ջարկ նե րի կա տա րու մը վե րահս կե լու հա մար:

 ▪ Պար զել, թե որն է մի ջազ գա յին դաշ նագ րե րի ստո րագր ման և վա վե-
րաց ման հա մար պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մի նը: 

 ▪ Ու սումն ա սի րել պե տութ յան կող մից ներ կա յաց ված զե կույց նե րը և կո-
մի տե նե րի կող մից դրանց առն չութ յամբ տրված դրա կան և բա ցա սա-
կան եզ րա կա ցութ յուն նե րը, ա ռա ջարկ նե րը:

 ▪ Պար զել զե կույց նե րի ներ կա յաց ման ժամ կետ նե րը:

Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը որ պես մե խա նիզմ կի րա ռե լու հա մար 
հար կա վոր է ոչ միայն հետ ևել պե տութ յան ներ կա յաց րած զե կույց նե րին 
և դ րանց քննարկ մա նը, այլ նաև ջա տա գո վել այն դաշ նագ րե րի վա վե րա-
ցու մը, ո րոնք էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն տվյալ պե տութ յան ներ սում 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար։ Հե տա զո տե լով մար-
դու ի րա վունք նե րի հա մա կար գա յին խնդիր նե րը և վեր հա նե լով դրանց 
պատ ճառ նե րը՝ հնա րա վոր կլի նի հիմն ա վո րել հա մա պա տաս խան դաշ-
նագ րի վա վե րաց ման անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կո մի տե նե րի աշ խա տանք նե-
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րին կա րող են մաս նակ ցել72՝

 ▪ զե կուց ման.

 ▪ զե կույց նե րի քննութ յան, ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յաց ման.

 ▪  դրանց կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան փու լե րում։

Պե տութ յան զե կույ ցի պատ րաստ ման փուլ

Նախ քան պե տութ յան կող մից զե կույ ցի ներ կա յա ցու մը պե տա կան լիա-
զոր մար մի նը ձևա վո րում է զե կույ ցի պատ րաստ ման աշ խա տան քա յին 
խումբ, ո րը մշա կում է այն։ Այս փու լում կար ևոր է պե տա կան լիա զոր 
մարմն ի հետ աշ խա տան քը՝ պե տութ յան զե կույ ցում օբ յեկ տիվ, հա մա-
պար փակ և բազ մա կող մա նի տե ղե կատ վութ յուն նե րա ռե լու հա մար։ 

Ո րոշ պե տութ յուն ներ ու նեն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին 
զե կույ ցի պատ րաստ ման աշ խա տան քա յին խմբի աշ խա տանք նե րին 
ներգ րա վե լու ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ ըն թա ցա կար գեր։ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յու նում ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին ներ կա յաց վող 
զե կույց նե րը մշակ վում են Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան կող մից, 
ո րը զե կույ ցի ներ կա յա ցու մից ա ռաջ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րին հրա վի րում է հան րա յին քննարկ ման և  ըն դու նում է գրա վոր 
ու բա նա վոր ա ռա ջարկ ներ ար դեն իսկ մշակ ված զե կույ ցի նախ նա կան 
տար բե րա կի շուրջ։ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը հնա րա վո-
րութ յուն են ստա նում ոչ միայն ներ կա յաց նել ի րենց տե սա կե տը, այլ նաև 
հան դես գալ գրա վոր ձևա կերպ ված և հիմն ա վոր ված ա ռա ջարկ նե րով։ 
Ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը քննարկ վում են աշ խա տան քա յին խմբի 
կող մից և  ընդգրկ վում կամ չեն ընդգրկ վում զե կույ ցում։ 

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար այս 
փու լում շատ կար ևոր է փաս տե րի վրա հիմն ված տե ղե կատ վութ յան հա-
վա քումն ու դրա նով պայ մա նա վոր ված ա ռա ջարկ նե րի ներ կա յա ցու մը։ 
Որ քան հիմն ա վոր ված են ա ռա ջարկ նե րը, աշ խա տան քա յին խմբի հա-
մար այն քան դժվար կլի նի մեր ժել այն։ Միև նույն ժա մա նակ, կար ևոր է 
պե տա կան լիա զոր մարմն ի աշ խա տան քա յին խմբի հետ գոր ծըն կե րա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տա տու մը, ո րի պա րա գա յում ա ռա ջարկ նե րի 
ըն դուն ման շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րը կա րող են լի նել գոր ծըն կե րա յին, 
ոչ թե մրցակ ցա յին մթնո լոր տում, ին չը դրանց բա վա րար ման լրա ցու ցիչ 
ե րաշ խիք է։ Օ րի նակ՝ նախ քան զե կույ ցի մշա կու մը պե տա կան լիա զոր 
մարմն ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հան դի պու մը և կազ մա կեր պութ յան 

72. Հասարակական կազմակերպությունների մասնակցության ժամկետների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/ngosnhris.aspx

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/ngosnhris.aspx
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փոր ձի, մաս նա գի տա կան և տե ղե կատ վա կան ռե սուր սի ներ կա յա ցու մը, 
ինչ պես նաև ա ջակ ցութ յան պատ րաս տա կա մութ յան հայտ նու մը կա րող է 
հիմք լի նել այդ պի սի գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յան ձևա վոր ման հա-
մար։ Հ նա րա վո րութ յան պա րա գա յում ըն դու նե լի է նաև պե տա կան լիա-
զոր մարմն ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ ա ռա ջարկ նե րի ըն դուն ման հնա-
րա վո րութ յան հար ցի քննար կու մը ոչ ֆոր մալ զրույ ցի ձևա չա փով, ո րի 
ըն թաց քում կա րող է պարզ դառ նալ տվյալ մարմն ի քա ղա քա կա նութ յու նը 
և հա մա գոր ծակ ցե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը։ 

Այս հար ցում կար ևոր է նաև ներ կա յաց վող հար ցի բնույ թը. որ քան խո-
ցե լի է պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը խնդրո ա ռար կա հար ցի առն-
չութ յամբ, այն քան դժվար է դրա՝ զե կույ ցում նե րա ռե լու լոբ բին գը։ Օ րի-
նակ՝ ե թե պե տութ յու նը խու սա փում է օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն եր 
նա խա տե սել այն պի սի զգա յուն հար ցե րի շուրջ, ինչ պի սիք են սե ռա կան 
կողմն ո րոշ ման, գեն դե րա յին ինք նութ յան, ա ռող ջութ յան հիմ քով խտրա-
կա նութ յու նը, ա պա պետք չէ ակն կա լել այս հար ցե րի շուրջ տե ղե կատ-
վութ յան նե րա ռու մը պե տութ յան զե կույ ցում։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ա ռա ջար-
կը պետք է հիմն ա վո րել ոչ միայն երկ րում ար ձա նագր ված ի րա վի ճա կով, 
այլ նաև նույն կո մի տե նե րի կամ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յան այլ մար մին նե րի կող մից նախ կի նում կա տար ված ա ռա ջարկ նե րով, 
ո րի դեպ քում պե տութ յան կող մից դրա չընդգր կու մը զե կույ ցում կլի նի ան-
հիմն, և հե տա գա յում հնա րա վոր կլի նի կո մի տեի մի ջո ցով պե տութ յու նից 
պա հան ջել անդ րա դառ նալ այդ խնդրին։ 

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են տե ղե կատ վութ-
յուն ներ կա յաց նել ինչ պես պե տութ յան ներ կա յաց րած զե կույ ցի, այն պես 
էլ կո մի տե նե րի կող մից տրա մադր ված հար ցադ րումն ե րի ցան կի շուրջ։ 
Ե թե կո մի տեի կող մից պե տութ յանն են նե րա կա յաց վել հար ցադ րումն եր 
նախ քան զե կույ ցի քննարկ ման փու լը, ա պա հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի կող մից այդ հար ցադ րումն ե րի շուրջ տե ղե կատ վութ-
յան տրա մադ րու մը նպա տա կա հար մար է, ե թե այդ տե ղե կատ վութ յու նը 
չի ընդգրկ վել կազ մա կեր պութ յան զե կույ ցում։

Զե կույց նե րի քննութ յան փուլ

Ան կախ պե տա կան լիա զոր մարմն ի կող մից զե կույ ցի վե րա բեր յալ կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ա ռա ջարկ նե րի ըն դուն ման կամ մերժ ման հան գա-
ման քից՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
կող մից ան մի ջա կան զե կույ ցի ներ կա յա ցու մը հնա րա վո րութ յուն է ևս մեկ 
ան գամ խնդի րը հա մա պար փակ ներ կա յաց նե լու և պե տութ յանն ուղղ-
ված հստակ ա ռա ջարկ ներ ձևա կեր պե լու հա մար։ Հա սա րա կա կան կազ-
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մա կեր պութ յուն նե րի կող մից զե կույց նե րի ներ կա յա ցու մը, նախ և  ա ռաջ, 
կար ևոր է կո մի տե նե րի հա մար՝ պե տութ յան ձեռ նար կած քայ լե րի վե րա-
բեր յալ այ լընտ րան քա յին տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու ա ռու մով։ Բա ցի 
դրա նից՝ այս մե խա նիզ մը կար ևոր է հենց հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի հա մար՝ երկ րում առ կա խնդիր նե րը բարձ րա ձայ նե լու, կո-
մի տե նե րի ու շադ րութ յու նը պե տութ յան ձա խո ղումն ե րի կամ թե րա ցում-
նե րի վրա հրա վի րե լու նպա տա կով։ 

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են զե կույ ցում ներ կա-
յաց նել ի րենց դի տար կումն ե րը պե տութ յան թե րա ցումն ե րի և ձա խո ղում-
նե րի, ինչ պես նաև ձեռք բե րումն ե րի և փո փո խութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
(այ լընտ րան քա յին զե կույց)։ Այս դեպ քում զե կույ ցում կա րող է անդ րա-
դարձ չկա տար վել պե տութ յան ներ կա յաց րած տե ղե կատ վութ յա նը։ Հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են նաև ներ կա յաց նել 
ի րենց դի տար կումն ե րը պե տութ յան զե կույ ցում տեղ գտած տե ղե կատ-
վութ յան վե րա բեր յալ՝ վի ճար կե լով դրանց իս կութ յու նը կամ հա կա դար-
ձե լով դրանց (ստվե րա յին զե կույց)։

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են ներ կա լի նեել կո մի-
տե նե րի շրջա փու լի հան դի պումն ե րին։ Այս կերպ նրանք հնա րա վո րութ-
յուն են ու նե նում դի տար կե լու պե տութ յան ներ կա յա ցուց չի պար զա բա-
նումն ե րը և  այդ առն չութ յամբ տար բեր մե խա նիզմն ե րով ներ կա յաց նե լու 
ի րենց ա ռար կութ յուն նե րը։ Այս փու լում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն մաս նակ ցե լու հա տուկ կազ մա կերպ վող 
բրի ֆինգ նե րին և ներ կա յաց նե լու ի րենց դի տար կումն ե րը։

Ո րոշ կո մի տե ներ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին նե րա ռում 
են աշ խա տան քա յին խմբի աշ խա տանք նե րին՝ մինչև լսումն ե րը։ Օ րի-
նակ՝ սո ցիալ-տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տեի 
աշ խա տան քա յին խմբի հան դի պումն ե րը բաց են հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար։ Ո րոշ դեպ քե րում, այն 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք 
կո մի տե նե րին զե կույց են ներ կա յաց րել, կա րող են հրա վիր վել մաս նակ-
ցե լու աշ խա տան քա յին խմբի հան դիպ մա նը։ Հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րը կա րող են հա կիրճ ներ կա յաց նել նաև ի րենց զե կույց նե-
րը նա խալ սումն ե րի ըն թաց քում։ Այս տար բե րա կը կի րա ռե լի է Կա նանց 
նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման և Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց ի րա վունք նե րի կո մի տե նե րի աշ խա տան քում։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 
բա ցի բրի ֆինգ նե րին մաս նակ ցութ յու նից՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ներ կա լի նե լով կո մի տե նե րի լսում-
նե րի շրջա փու լին, կա րող են զրույց ներ ու նե նալ փոր ձա գետ նե րի հետ 
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ընդ մի ջումն ե րի ըն թաց քում՝ ներ կա յաց նե լով ի րենց զե կույ ցի հիմն ա կան 
ա ռար կան՝ դրա նով ու շադ րութ յուն հրա վի րե լով ա ռանց քա յին կար ևո-
րութ յան հար ցե րի վրա։

Պե տութ յան կող մից ներ կա յաց ված զե կույց նե րը, դրանց լսումն ե րը, կո մի-
տեի բարձ րաց րած հար ցերն ու եզ րա կա ցութ յուն նե րը հա սա նե լի են առ-
ցանց հար թա կում և ցան կա ցած պա հի ցան կա ցած անձ կա րող է ծա նո-
թա նալ դրանց բո վան դա կութ յա նը։ Ցան կա ցած մի ջո ցով կո մի տե նե րին 
տե ղե կատ վութ յուն ներ կա յաց նե լիս կար ևոր է դրա՝ փաս տե րով և վ կա-
յութ յուն նե րով հիմն ա վոր ված լի նե լը։ Հա կա ռակ դեպ քում ներ կա յաց ված 
տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է հիմք չլի նել կո մի տե նե րի կող մից պե տութ-
յա նը հա մա պա տաս խան ա ռա ջարկ ներ կա յաց նե լու հա մար։

Պե տութ յան ի րա վի ճա կի և խն դիր նե րի շուրջ տե ղե կատ վութ յան ու սում-
նա սի րութ յու նից հե տո կո մի տե նե րը ներ կա յաց նում են եզ րա կա ցութ յուն 
և  ա ռա ջարկ ներ այն մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք պետք է ձեռ-
նարկ վեն դաշ նագ րե րով ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րը կա տա րե-
լու հա մար։ Այս ա ռա ջարկ նե րը կա րող են օգ տա գործ վել հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից պե տա կան մար մին նե րի հետ աշ խա-
տան քում՝ այդ խնդիր նե րի լուծ ման ջա տա գո վութ յան նպա տա կով։

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներգ րավ վա ծութ յունն այս 
փու լում կար ևոր է տե ղում ի րենց դիր քո րո շու մը պաշտ պա նե լու և կո-
մի տեի ան դամն ե րի ու շադ րութ յու նը կար ևոր խնդիր նե րի վրա սևե ռե լու 
ա ռու մով։ Ի լրումն՝ այդ ներգ րավ վա ծութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս նաև հե տա գա յում մշտա դի տար կել պե տութ յան ձեռ նար կած մի ջո ցա
ռում ե րը և կա տա րած քայ լե րը, ինչ պես նաև թե րա ցում ե րի և բաց թո
ղում ե րի վե րա բեր յալ կո մի տե նե րին ներ կա յաց նել ըն թա ցիկ զե կույց ներ, 
կամ դի մել նրանց հա մա կար գա յին խնդիր նե րի վեր հան ման դեպ քում։

Կո մի տե նե րի ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման և դ րա նկատ մամբ 
վե րահս կո ղութ յան փուլ

Ան կախ նրա նից, որ պե տութ յուն նե րին տրված ա ռա ջարկ նե րը չկա տա-
րե լու հա մար ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան մի ջազ գա յին մե խա-
նիզմն եր նա խա տես ված չեն, վա վե րաց նե լով մի ջազ գա յին դաշ նագ րե րը՝ 
պե տութ յու նը ստանձ նում է պար տա վո րութ յուն՝ են թարկ վել մշտա դի-
տարկ ման և տե ղայ նաց նել հա մա պա տաս խան դաշ նագ րե րի դրույթ նե-
րը։ Կո մի տե նե րի կող մից կա տար ված ա ռա ջարկ նե րի ան տե սու մը կա-
րող է հան գեց նել նաև պե տութ յան վար կա նի շի անկ մա նը՝ ար տա ցո լե լով 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծութ յան ու ժո ղովր դա վա րա կան 
ինս տի տուտ նե րի կա յաց վա ծութ յան աս տի ճա նը։
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Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներգ րա-
վու մը պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի զե կուց ման գոր ծըն թա ցին բխում 
է ոչ միայն տվյալ կազ մա կեր պութ յան, դրա շա հա ռու նե րի շա հե րից, այլ 
նաև հենց պե տութ յան շա հե րից։ Հետ ևա բար, արդ յու նա վետ ջա տա գո-
վութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ևս կար ևոր է թի րախ հան դի սա ցող պե-
տա կան մարմն ի կող մից ըն կալ վել որ պես գոր ծըն կեր և վեր ջի նին ցույց 
տալ հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, դի տար կե լով պե տութ յան 
օ րի նաս տեղծ գոր ծու նեութ յու նը, ինչ պես նաև մաս նակ ցե լով օ րենսդ րա-
կան նա խագ ծե րի, քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մշակ ման շուրջ քննար կում-
նե րին և տես նե լով դրան ցում հա կա սութ յուն ներ պե տութ յան ստանձ նած 
մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րի հետ, կա րող են պե տա կան մար-
մին նե րի ու շադ րութ յու նը հրա վի րել այդ դի տար կումն ե րի վրա, ո րոնք 
կա տար վել են կո մի տե նե րի ան դամն ե րի կող մից, և  այն քայ լե րի վրա, 
ո րոնք պե տութ յու նը հանձն է ա ռել ի րա կա նաց նել։ Պե տա կան մար-
մին նե րի կող մից ի րենց ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րում թե րա-
ցումն եր կամ ձա խո ղումն եր ար ձա նագ րե լու դեպ քում հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են ցան կա ցած պա հի դի մել հա մա պա-
տաս խան պե տա կան մարմն ին՝ ա ռա ջար կե լով վե րա նա յել գոր ծող քա-
ղա քա կա նութ յու նը։

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ջա-
տա գո վութ յան շրջա նակ նե րում մի ջազ գա յին մար մին նե րի հնչեց րած 
ա ռա ջարկ նե րի կի րա ռու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս փաս տել, որ տվյալ 
ա ռա ջար կը բխում է մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան էութ յու նից 
և դ րանց սկզբունք նե րից բխող անհ րա ժեշ տութ յու նից։ Հետ ևա բար, կար-
ևոր է մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մեկ նա բա նութ յուն ներ տվող 
կո մի տե նե րի հետ աշ խա տան քը՝ երկ րում տի րող ի րա վի ճա կը ճիշտ ներ-
կա յաց նե լու և դի պուկ ա ռա ջարկ ներ ստա նա լու տե սանկ յու նից։

Հետ ևա բար, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
այս փու լում պետք է հանձն առ նեն հետև յալ քայ լե րի արդ յու նա վետ ի րա-
կա նա ցու մը՝

 ▪ Տվ յալ ո լոր տում ի րա վի ճա կի մշտա դի տար կում, փաս տե րի հա վա-
քում և վեր լու ծութ յուն

Փաս տե րի հա վա քում ու ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յու նը հնա րա վոր է 
տվյալ ո լոր տում մշտա կան աշ խա տանք տա նե լու կամ այդ պի սի գոր
ծու նեութ յուն ծա վա լող կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յուն քում։ Սա կար ևոր է շա հա ռու նե րի ի րա վի ճա կը և կա րիք նե րը 
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ճիշտ ըն կա լե լու և գ նա հա տե լու տե սանկ յու նից։ 

 ▪ Մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին մար մին նե րի կող մից տրված 
վե րա բե րե լի ա ռա ջարկ նե րի ամ փո փում

Կար ևոր է տվյալ ո լոր տի կար գա վո րում ե րի շուրջ մար դու ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նութ յան այլ մի ջազ գա յին մար մին նե րի կող մից տրված 
մեկ նա բա նութ յուն նե րի և  ա ռա ջարկ նե րի ու սում ա սի րութ յունն ու ամ
փո փու մը, քա նի որ այդ ա ռա ջարկ նե րը փոխ կա պակց ված են և բ խում 
են մե կը մյու սից։ Միև նույն ժա մա նակ, կախ ված տվյալ մարմ ի դե րից 
և ն րա ա ռա ջարկ նե րի կի րա ռում ա պա հո վող մե խա նիզմ ե րի արդ յու
նա վե տութ յու նից, հնա րա վոր է ա վե լի արդ յու նա վետ լոբ բինգ ի րա կա
նաց նել։ Մ յուս կող մից, հնա րա վոր է, որ նույն ո լոր տի կար գա վոր մանն 
ուղղ ված ա ռա ջարկ նե րից մե կը լի նի ա վե լի ընդ հան րա կան, իսկ մյու սը՝ 
ա վե լի ո րո շա կի։ Դ րանց հա մադ րու մը հնա րա վո րութ յուն կտա ա ռա
ջարկ ներն ամ փո փել ըստ էութ յան և հս տա կո րեն։

 ▪ Տվ յալ ո լոր տում ի րա վա սու պե տա կան մարմն ի տա րան ջա տում

Ի րա վա սու պե տա կան մարմ ի տա րան ջա տու մը կար ևոր է ա ռա ջարկ
նե րը և գոր ծո ղութ յուն նե րը արդ յու նա վետ թի րա խա վո րե լու հա մար։ 
Օ րի նակ՝ ե թե նպա տա կը օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման հաս նելն է, 
ա պա չի կա րե լի ան տե սել օ րենս դիր մարմ ի դե րը՝ միև նույն ժա մա նակ 
թի րա խա վո րե լով գոր ծա դիր մարմ ի այն ստո րա բա ժան մա նը, ո րը 
տվյալ պա հին պա տաս խա նա տու է օ րենսդ րա կան ակ տի մշակ ման 
հա մար։ Այս պա րա գա յում անհ րա ժեշտ է տա րան ջա տել այդ մար մին
նե րին ուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը և դ րանք ի րա կա նաց նել հա ջոր դա
կա նութ յամբ՝ ըստ ժամ կե տա յին անհ րա ժեշ տութ յան։

 ▪ Ի րա վա սու պե տա կան մարմն ի հետ հա ղոր դակ ցա յին կա պի հաս-
տա տում և գոր ծըն կե րա յին մթնո լոր տի ձևա վո րում

Ու նե նա լով ամ փոփ ված և վեր լուծ ված տվյալ ներ ի րա վի ճա կի և  անհ րա
ժեշտ գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ՝ ան ցում է կա տար վում դրանց 
ի րա կա նաց մա նը, ո րի սկզբնա կան փու լում պետք է փոր ձել կապ հաս
տա տել հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի հետ։ Արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յուն ստեղ ծե լու հա մար հար կա
վոր է ընտ րել այդ ուղ ղութ յամբ քայ լեր ձեռ նար կե լու ճիշտ ժա մա նա կը 
և մի ջո ցը։ Նախ և  ա ռաջ, պետք է հաշ վի առ նել պե տա կան մար մին նե
րի օ րա կար գա յին հար ցե րը և գ նա հա տել տվյալ հար ցի բարձ րաց ման 
նպա տա կա հար մա րութ յու նը։ Պե տա կան մար մին նե րի հետ պայ մա նա
վոր վա ծութ յուն ձեռք բե րե լու հա մար կա րող է նպա տա կա հար մար լի
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նել ինչ պես պաշ տո նա կան նա մա կագ րութ յան, այն պես էլ ոչ ֆոր մալ 
հա ղոր դակց ման մի ջո ցը՝ հաշ վի առ նե լով տվյալ մարմ ի ներ կա յա ցուց
չի ան հա տա կա նութ յու նը և դե րը։ Ոչ ֆոր մալ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն 
ձեռք բե րե լու դեպ քում կար ևոր է դրա նկատ մամբ հետ ևո ղա կա նութ յու
նը։ 

 ▪ Ա ռա ջարկ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ռե սուրս-
նե րի տրա մադ րում

Այս հան դի պում ե րի ըն թաց քում պետք է ներ կա յաց վեն ոչ միայն ի րա
կա նաց ված մշտա դի տարկ ման և վեր լու ծութ յան տվյալ նե րը, այլ նաև 
կազ մա կեր պութ յան ռե սուրս նե րը, ո րոն ցով վեր ջինս պատ րաստ է 
ա ջակ ցել պե տութ յան կող մից անհ րա ժեշտ գոր ծո ղութ յուն նե րի կա
տար մա նը։ Մաս նա վո րա պես, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րը կա րող են պե տութ յանն ա ջակ ցել մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ
գա յին մեկ նա բա նութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րում եր և քա ղա քա կա նութ յուն մշա կե լու, պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րին զե կույց ներ ներ կա յաց նե լու, պե տութ յան ներ սում մար
դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հան րութ յան մշա կույ թը տա րա ծե լու, ինչ
պես նաև դա սըն թաց ներ և  ի րա զե կութ յան բարձ րաց ման ար շավ եր 
վա րե լու հար ցե րում։ 

 ▪ Ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տութ յան գնա հա տում

Յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յան, հան դիպ ման և պայ մա նա վոր վա ծութ
յան ամ փո փու մը պետք է ի րա կա նաց վի ան մի ջա պես՝ գնա հա տե լով 
դրա արդ յու նա վե տութ յու նը կամ կա տար ման ի րա տե սա կա նութ յու նը։ 
Արդ յու նա վե տութ յան գնա հա տում ի րա կա նաց նե լիս որ պես ցու ցիչ 
պետք է հաշ վի առ նել քննարկ մա նը մաս նա կից ի րա վա սու պե տա կան 
մարմ ի ներ կա յա ցուց չի դե րը տվյալ մարմ ում, ինչ պես նաև պայ մա
նա վոր վա ծութ յուն նե րի ժամ կետ նե րի և քայ լե րի հստա կութ յան աս տի
ճա նը։

 ▪ Կո մի տե նե րի ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ մի ջանկ յալ 
զե կույց նե րի տրա մադ րում

Մշ տա դի տար կե լով պե տութ յան կող մից ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րը, ի րա
կա նաց ված քայ լե րը և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա
ցու ցիչ նե րին այդ գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար մա նը ներգ րա վե լու պատ
րաս տա կա մութ յու նը՝ կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են կո մի տե նե րին 
ներ կա յաց նել մի ջանկ յալ զե կույց ներ մինչև պար բե րա կան զե կուց ման 
հա ջորդ շրջա փու լը։
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Պե տութ յան կող մից քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներգ րա վու մը 
մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րից բխող գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց մա նը խո սում է մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված 
արդ յու նա վետ քայ լեր ձեռ նար կե լու վեր ջի նիս պատ րաս տա կա մութ յան և 
քա ղա քա կան կամ քի մա սին։ Ներգ րավ ման մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ պե-
տութ յուն նե րի փոր ձը միա տե սակ չէ։

Օ րի նակ՝ Մոլ դո վան 2012 թ.  ի րա կա նաց րեց մի շարք փո փո խութ յուն ներ՝ 
մշա կե լով գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան՝ Սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա
կու թա յին ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րի դրույթ նե րի 
տե ղայ նաց ման նպա տա կով։ Այս գոր ծո ղութ յուն նե րը մշակ վե ցին 2011 թ. 
պե տութ յան ի րա վի ճա կի դի տարկ ման արդ յունք նե րի հի ման վրա, երբ ոչ 
միայն Մոլ դո վա յի կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, այլ նաև քա ղա
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը և մար դու ի րա
վունք նե րի ազ գա յին մար մի նը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան մաս նակ ցե լու 
կո մի տեի կազ մա կեր պած քննարկ մա նը և հա մա տեղ վեր հա նե լու Մոլ դո
վա յում առ կա խնդիր նե րը։ 

Չ նա յած մտա հո գութ յուն ներն առ այն, որ պե տութ յուն նե րը խու սա փում 
են զե կույց նե րը պատ շաճ ժա մա նա կին ներ կա յաց նե լուց և չեն անդ րա
դառ նում ո րոշ հա մա կար գա յին խնդիր նե րի, քիչ չեն նաև դրա կան արդ
յունք նե րը։ 

Ու շագ րավ է նաև Կամ բո ջա յի օ րի նա կը, որ տեղ տե ղա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րի (UN Theme Group on Gender (UNTGG), UN Country Team 
(UNCT)) կող մից Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման 
հար ցե րով կո մի տեին ներ կա յաց ված զե կույ ցից հե տո կա ռա վա րութ յա նը 
ներ կա յաց վե ցին լրա ցու ցիչ պար զա բան ման են թա կա հար ցեր՝ կապ ված 
գեն դե րա յին խտրա կա նութ յան, կա նանց նկատ մամբ բռնութ յան, կա
նանց աշ խա տան քի վե րա բեր յալ։ Արդ յուն քում մեկ նար կեց կա ռա վա րութ
յան և կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յուն, ո րի շրջա նակ
նե րում կա ռա վա րութ յու նը ստա ցավ խորհր դատ վա կան ա ջակ ցութ յուն 
կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման հար ցե րով կո մի տեի 
հետ կա ռու ցա կո ղա կան երկ խո սութ յան հար ցում, ինչ պես նաև հա մա
տեղ կազ մա կերպ վե ցին դա սըն թաց ներ նա խա րա րութ յուն նե րի աշ խա
տա կից նե րի, պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
աշ խա տա կից նե րի հա մար՝ գեն դե րա յին հիմ ա հար ցե րի վե րա բեր յալ։

Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի պառ լա մեն տա կան միութ յան ծրագ րի շրջա նակ
նե րում բո լոր պե տութ յուն նե րի ազ գա յին զե կույց նե րը քննութ յան են առն
վում օ րենս դիր մարմ ում։ Օ րենս դիր մար մի նը սահ մա նադ րութ յամբ լիա
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զոր ված է քննել կա ռա վա րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը՝ ուղղ ված մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը, և  այս առն չութ յամբ հրա վի րել հան
րա յին լսում եր, տար բեր հա սա րա կա կան խմբե րից ըն դու նել դի տար
կում եր կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յան և քայ լե րի վե րա բեր յալ։ 
Միև նույն ժա մա նակ, օ րենս դիր մարմ ի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ընդգրկ ված 
են պայ մա նագ րա յին մար մին նե րում զե կույ ցը ներ կա յաց նող պատ վի րա
կութ յուն նե րում։

Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի ո րո շումն ե րի պար տա դիր կա տա րումն 
ա պա հո վող մե խա նիզմն ե րի բա ցա կա յութ յան հա մա տեքս տում դրանց 
կի րառ ման տո կո սա յին ար տա ցո լու մը տա տան վում է։ 1999 թ. Գլ խա վոր 
ա սամբ լեա յին ներ կա յաց ված զե կույ ցում Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի-
տեի ո րո շումն ե րի կա տա րու մը գնա հատ վել է 30 տո կոս73:

Ո րոշ պե տութ յուն ներ ստեղ ծել են հա տուկ մե խա նիզմն եր պայ մա նագ րա-
յին մար մին նե րի ա ռա ջարկ նե րի կա տար ման ըն թաց քի նկատ մամբ վե-
րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով։

Գոր ծի ու սումն ա սի րութ յուն. Միաց յալ Թա գա վո րութ յան Մար դու ի րա-
վունք նե րի խորհր դա րա նա կան հա մա տեղ հանձ նա ժո ղո վին հանձ նա րար-
ված է դի տար կել Միաց յալ Թա գա վո րութ յու նում մար դու ի րա վունք նե րին 
վե րա բե րող հար ցե րը: Այս հանձ նա ժո ղո վը լիա զոր ված է ու սումն ա սի րե-
լու ակ տե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յան մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին։ Այս գոր ծա ռույ թը նե րա ռում 
է նաև Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի եզ րա կա ցութ յուն նե րի կա տար ման 
մշտա դի տար կու մը։ Հանձ նա ժո ղո վը վեր լու ծում է կա ռա վա րութ յան քա-
ղա քա կա նութ յան հա մա պա տաս խա նութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի 
մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րին՝ վեր ջի նիս ու շադ րութ յու նը հրա վի րե լով 
հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի վրա, ո րոնց շուրջ պե տութ յու նը պետք է 
ներ կա յաց նի զե կույց հա մա պա տաս խան շրջա փու լե րի ըն թաց քում։

Միաս նա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե րը նե րա ռում են ՄԱԿ-ի՝ 
մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խա նութ յան 
հիմն ա կան ստու գու մը, որն ընդգր կում է ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րի Եզ րա փա կիչ դի տար կումն ե րի կա տար ման մո նի թո րին գը: Ըստ 
Կո մի տեի՝ դա նաև ա վե լի լայն նպա տակ է հե տապն դում, ո րը միտ ված է 
կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յան՝ մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն-
նե րի հիմք հան դի սա ցող մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս-
խա նութ յան հար ցի վրա ներ քին խորհր դա րա նա կան և հա սա րա կութ յան 
ու շադ րութ յուն հրա վի րե լուն, ինչ պես նաև այդ պայ մա նագ րե րի և դ րան-

73. Report of the HRC, UN Doc. A/54/40 (Vol. 1) (1999), paras. 458–59
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ցում մարմն ա վոր ված մար դու ի րա վունք նե րի սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ 
բա նա վե ճը խթա նե լուն: Յու րա քանչ յուր հաշ վե տու փու լում այս պայ մա-
նագ րե րից յու րա քանչ յու րի հետ ևանք նե րի վրա կենտ րո նա նա լը ակ տի-
վո րեն կազ դի կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կան դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման 
վրա, երբ այն պատ րաստ վում է իր հեր թա կան պար բե րա կան զե կույ ցը 
ներ կա յաց նել դի տորդ մարմն ին:

Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի խորհր դա րա նա կան կա պի ծրա գիր. Հա րա վա-
յին Աֆ րի կա յում մար դու ի րա վունք նե րի պայ մա նագ րե րով ներ կա յաց ված 
բո լոր ազ գա յին զե կույց նե րը քննարկ վում են խորհր դա րա նում: 1996 թ. 
Սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն (42 (3) և 55 (2) հոդ ված ներ) խորհր դա-
րա նը լիա զոր ված է վե րահս կե լու կա ռա վա րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
և  այն այդ ման դատն օգ տա գոր ծում է կա ռա վա րութ յան՝ մար դու ի րա-
վունք նե րի վե րա բեր յալ փաս տաթղ թե րը ու սումն ա սի րե լու հա մար: Քն-
նար կումն ե րի ըն թաց քում խորհր դա րանն անց կաց նում է հա սա րա կա-
կան լսումն եր, նա խա րար նե րի կան չեր և փաս տաթղ թեր ու զե կույց ներ 
է պա հան ջում գե րա տես չութ յուն նե րից և քա ղա քա ցի նե րի խմբե րի լայն 
շրջա նա կից: Խորհր դա րա նի ան դամն երն ընդգրկ վում են պայ մա նագ-
րա յին մար մին նե րի ազ գա յին պատ վի րա կութ յուն նե րում՝ ա պա հո վե լով, 
որ նրանք ա վե լի լավ հաս կա նան պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի ա ռա-
ջար կութ յուն նե րը:

Բ) Ան հա տա կան դի մում ե րի արդ յուն քում պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րի ո րո շում ե րի կա տա րու մը և  այդ ուղ ղութ յամբ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տան քը 

Ինչ պես նկա րագր ված է նա խորդ գլխում, մար դու ի րա վունք նե րի կո մի-
տե նե րը քննում են նաև ան հա տա կան դի մումն եր հա մա պա տաս խան 
դաշ նագ րով ճա նաչ ված ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րումն ե րի վե րա բեր յալ։ 
Ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յան արդ յուն քում կո մի տեի կող մից կա-
յաց ված ո րոշ մամբ տրվում են դաշ նագ րե րում ամ րագր ված ի րա վունք-
նե րի մեկ նա բա նութ յուն ներ, ո րոնք կա րող են լի նել ինչ պես նախ կի նում 
տրված մեկ նա բա նութ յուն նե րի վե րա հաս տա տում տվյալ ի րա վի ճա կին 
հա մա պա տաս խան, այն պես էլ նոր մեկ նա բա նութ յուն ներ։ Մար դու ի րա-
վունք նե րի դաշ նագ րե րի դրույթ նե րի նոր մեկ նա բա նութ յուն նե րը հիմք են 
հան դի սա նում ի րա վուն քի զար գաց ման հա մար և դ րան տա լիս են նոր 
կի րա ռութ յուն՝ ժա մա նա կի ի րադ րութ յա նը հա մա հունչ։ 

Ան հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յան արդ յուն քում կո մի տե նե րի մեկ-
նա բա նութ յուն նե րը կա րող են կի րառ վել ոչ միայն հենց խնդրո ա ռար-
կա գոր ծով պե տութ յու նից մար դու ի րա վունք նե րի խախ տու մը վե րաց նե-
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լու և  ար դա րութ յան վե րա կանգն ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար, 
այլ նաև նման այլ ի րա վի ճակ նե րում՝ հիմն ա վո րե լու հա մար պե տա կան 
մար մին նե րի որ ևէ մի ջամ տութ յան, գոր ծո ղութ յան կամ ան գոր ծութ յան ոչ 
ի րա վա չա փութ յու նը։ 

Քն նե լով մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րումն ե րի դեպ քե րը՝ կո մի տե նե-
րը կա յաց նում են ո րո շում ոչ միայն տվյալ գոր ծով ի րա վա խախ տու մը վե-
րաց նե լու նպա տա կով պե տութ յան կող մից կա տար ման են թա կա քայ լե րի 
վե րա բեր յալ, այլ նաև օ րենսդ րա կան բա ցե րի և թե րի կար գա վո րումն ե րի 
վե րա բեր յալ։ Հիմք ըն դու նե լով կո մի տեի եզ րա կա ցութ յուն նե րը՝ պե տութ-
յուն նե րը պետք է վե րա նա յեն ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան կար գա վո-
րումն ե րը, որ դեգ րեն ո րո շա կի քա ղա քա կա նութ յուն։ Քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից օ րենսդ րա կան փո-
փո խութ յուն նե րի ջա տա գով ման ըն թաց քում կո մի տե նե րի կա յաց րած 
ո րո շումն ե րի վկա յա կո չու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ներ կա յաց նել 
ա վե լի հիմն ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված ա ռա ջարկ ներ և պե տա կան 
մար մին նե րին հի շեց նել կո մի տե նե րի կա յաց րած ո րո շումն ե րում նշված 
թե րի կար գա վո րումն ե րի և բա ցե րի շտկման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին։ 

Միև նույն ժա մա նակ, կո մի տե նե րի ո րո շումն ե րի կա տար ման նկատ մամբ 
վե րահս կո ղութ յան շրջա նակ նե րում պե տութ յան պա տաս խա նատ վութ-
յան մե խա նիզմն ե րի բա ցա կա յութ յու նը հա ճախ պատ ճառ է հան դի սա-
նում դրանց ան տես ման հա մար։ Մար դու ի րա վունք նե րի մեկ նա բան-
ման մի ջազ գա յին փոր ձը, միա ժա մա նակ, կի րառ վում է ներ պե տա կան 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն ե րին զու գա հեռ՝ տար բեր պե տութ յուն նե-
րում տար բեր հի մունք նե րով։ Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան Սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րը մեկ նա բա նե լիս պետք է հաշ վի առն վի ՀՀ 
կող մից վա վե րաց ված՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կան։ 

Անդ րա դառ նա լով պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի ո րո շումն ե րի՝ պե տութ-
յան կող մից պար տա դիր կա տար ման են թա կա լի նե լուն՝ որ պես լա վա-
գույն փորձ կա րե լի է դի տար կել Իս պա նիա յի օ րի նա կը։

« Գոն սա լեսն ընդ դեմ Իս պա նիա յի»74 գոր ծում դի մու մա տուն ըն տա նե կան 
բռնութ յան զոհ էր, ո րը դա տա րան էր դի մել ա մուս նու կող մից ե րե խա յին 
այ ցե լութ յուն նե րը սահ մա նա փա կե լու և դ րանք սո ցիա լա կան ծա ռա յութ-
յան աշ խա տա կից նե րի ներ կա յութ յամբ անց կաց նե լու խնդրան քով, սա-
կայն դա տա րա նը ո րո շել էր եր կա րաձ գել այ ցե րը՝ հոր և  ե րե խա յի շփու մը 

74. Communication No. 47/2012* Gonsalez v. Spain:



ՄԱԿ-Ի ՄԱՐԴՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ 

ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

71

սեր տաց նե լու նպա տա կով։ Չ նա յած նրան, որ հոր հո գե կան ա ռող ջութ-
յան խնդիր նե րը հաս տատ վել էին փոր ձա գե տի կող մից, և  որ ե րե խան 
վա խե նում էր նրա հետ շատ ժա մա նակ անց կաց նել, դա տա րա նը ո րո շում 
էր կա յաց րել այ ցերն ա ռանց սո ցիա լա կան ծա ռա յող նե րի անց կաց նե լու 
վե րա բեր յալ։ 

Այ ցե լութ յուն նե րից մե կից հե տո ոս տի կան նե րը գտել էին ե րե խա յի և հոր 
դիե րը։ Վեր ջինս սպա նել էր ե րե խա յին, այ նու հետև ինք նաս պա նութ յուն 
գոր ծել։

Կի նը դի մել էր դա տա րան՝ պա հան ջե լով ճա նա չել ար դա րա դա տութ յան 
ոչ պատ շաճ ի րա կա նա ցում՝ զու գորդ ված խտրա կա նութ յամբ, և  ի րեն 
դրա մա կան փոխ հա տու ցում տրա մադ րել։ Դա տա րա նը մեր ժել էր հայ ցը։

Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման կո մի տեն հա մա րել 
է, որ Իս պա նիա յի դա տա րա նը հոր շա հե րը վեր է դա սել ըն տա նե կան 
բռնութ յան զո հի շա հե րից, ին չը կարծ րա տի պա յին մո տե ցումն ե րի արդ-
յունք է և  ի րա վա կան ար դա րա ցում չու նի։ Իս պա նիան ձա խո ղել է իր 
պար տա վո րութ յու նը՝ ա պա հո վե լու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի 
ի րա ցու մը ա ռանց խտրա կա նութ յան։ Միև նույն ժա մա նակ, կո մի տեն հա-
մա րել է՝ Իս պա նիան չի ի րա կա նաց րել ար դար դա տաքն նութ յուն, ին չը 
նույն պես պայ մա նա վոր ված է խտրա կա նութ յամբ։

Այս առն չութ յամբ պե տութ յան կող մից պետք է որ դեգր վի ընդ հա նուր քա-
ղա քա կա նութ յուն՝ ուղղ ված հա տուկ մի ջոց նե րի ձեռ նարկ մա նը՝ գեն դե-
րա յին հա վա սա րութ յան մշա կույ թի տա րած ման, կա նանց նկատ մամբ 
խտրա կա նութ յան բա ցառ ման հա մար։ Միև նույն ժա մա նակ, պետք է 
հաշ վի առն վեն ըն տա նե կան բռնութ յան զո հե րի խո ցե լի դրութ յու նը և հա-
սա րա կութ յան կարծ րա տի պա յին վե րա բեր մուն քը կա նանց նկատ մամբ։ 

Արդ յուն քում Իս պա նիա յի դա տա րա նը բե կումն ա յին ո րո շում կա յաց րեց, 
հա մա ձայն ո րի՝ կա նանց նկատ մամբ բռնութ յուն նե րի դեմ վե րաց ման կո-
մի տեի ո րո շումն ե րը Իս պա նիա յում են թա կա են պար տա դիր կա տար ման։

Իս պա նիա յի օ րի նա կը այս պա հին առ կա լա վա գույն մե խա նիզմն է, ո րի 
մի ջո ցով հնա րա վոր է ի րա վա կան ճա նա պար հով պա հան ջել կո մի տեի 
ո րո շումն ե րի կա տա րու մը պե տութ յան կող մից։

Մի ջազ գա յին մար մին նե րի մեկ նա բա նութ յուն նե րը կի րա ռե լի են ներ պե-
տա կան ատ յան նե րում մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ դրույթ նե րը 
մեկ նա բա նե լիս։ 

Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի ո րո շումն ե րում տեղ գտած դի տար կում-
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նե րի կա տա րու մը, ինչ պես ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան ակ տե րի, այն-
պես էլ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն նե րի այդ դի տար կումն ե րին և  
ա ռա ջարկ նե րին հա մա պա տաս խա նե ցու մը ո րոշ մա սով կախ ված է նաև 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան գոր ծիչ նե րի, ինչ պես նաև ի րա վա-
բա նա կան հան րույ թի տե ղե կաց վա ծութ յու նից։ Սա պայ մա նա վոր ված 
է այն հան գա ման քով, որ շա հե րի պաշտ պա նութ յամբ գործ նա կա նում 
զբաղ վող ան ձինք հան դի սա նում են մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան մե խա նիզմն ե րի շար ժիչ ուժ։ 

Գ) Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յուն նե րի ի րա կա նա ցում

Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը75 կա րող է սահ ման վել որ պես 
«դա տա վա րութ յան օգ տա գոր ծում մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
ի րա վա կան, սո ցիա լա կան և  այլ փո փո խութ յուն նե րի նպա տա կով, ո րոնք 
դուրս են գա լիս դի մու մա տու ի ան մի ջա կան նպա տակ նե րի շրջա նա կից»76։ 
Այն բնո րոշ վում է նաև որ պես գոր ծիք, որն ուղղ ված է ի րա վուն քի օգ տա-
գործ ման մի ջո ցով սո ցիա լա կան փո փո խութ յուն նե րի ջա տա գո վութ յա նը 
այն ան ձանց ա նու նից, ո րոնց ձայ նը լսե լի չէ։ 

Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը մար դու ի րա վունք նե րի խթան-
ման ռազ մա վա րութ յան շրջա նակ նե րում գոր ծե րի նույ նա կա նա ցումն ու 
քննար կումն է։ Այն կենտ րո նա նում է մեկ ան հա տա կան գոր ծի վրա, ին չը 
նպա տակ ու նի ստա նալ ա վե լի լայն սո ցիա լա կան փո փո խութ յուն ներ։ Այս 
գոր ծե րը կար ևոր նա խա դե պեր են, ո րոնք հան րայ նաց նում են ա նար դա-
րութ յուն նե րը, բարձ րաց նում են ի րա զեկ վա ծութ յու նը և հան գեց նում են 
օ րենսդ րութ յան, քա ղա քա կա նութ յան և պ րակ տի կա յի փո փո խութ յան։ 
Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը կա րող է շա րու նա կա կան ազ դե-
ցութ յուն ու նե նալ մեծ թվով մարդ կանց վրա ազ գա յին, ռե գիո նալ և մի-
ջազ գա յին մա կար դա կում։

Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը ի րա վա պաշտ պան նե րի և փաս-
տա բան նե րի կող մից կի րառ վել է տաս նամ յակ ներ շա րու նակ։ Այն պատ-
մա կա նո րեն սկիզբ է ա ռել ԱՄՆ-ում Ա մե րիկ յան քա ղա քա ցիա կան ա զա-
տութ յուն նե րի միութ յան (American Civil Liberties Union - ACLU) և Գու նա վոր 
մարդ կանց ա ռա ջըն թա ցի ազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի (National Association 
for the Advancement of Colored People - NAACP) կող մից քա ղա քա ցիա-
կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հայ ցե րի ներ կա յաց մամբ։ Ռազ-
մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը հատ կա պես օգ տա կար գոր ծիք է ե ղել 

75. Անգլ. Strategic litigation (օգտագործվում են նաև impact litigation, public interest law litigation, 
test-case litigation և cause lawyering եզրույթները):

76. Open Society Justice Initiative: Strategic Litigation Impacts: Torture in Custody (November 2017), էջ 14:



ՄԱԿ-Ի ՄԱՐԴՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ 

ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

73

այս պես կոչ ված «ինք նութ յան վրա հիմն ված» շար ժումն ե րի, ռա սա յա կան 
սեգ րե գա ցիա յի վե րա բեր յալ հե ղա փո խա կան դա տա կան ո րո շումն ե րի, 
ա բոր տի քրեա կա նաց ման կամ բնիկ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յան հա մար։

Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յուն նե րը ծա գել են ընդ հա նուր ի րա-
վուն քի հա մա կար գե րում։ Այ նու հետև քա ղա քա կան բա րե փո խումն ե րը, 
մար դու ի րա վունք նե րի զար գա ցումն ե րը և  ար դա րա դա տութ յան հա սա-
նե լիութ յու նը մյուս ի րա վա կան հա մա կար գե րի փաս տա բան նե րին ևս 
հ նա րա վո րութ յուն տվե ցին ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը օգ տա-
գոր ծել ի րենց երկր նե րում փո փո խութ յուն նե րի հաս նե լու նպա տա կով։ 

Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը կա րող է օգ տա գործ վել ստորև 
ներ կա յաց ված նպա տակ նե րով.

1. Գոր ծող օ րենսդ րութ յան «փոր ձար կում»: Երբ օ րենսդ րութ յու նը ա նո-
րոշ է, դրա ի րա կան հետ ևանք նե րը չեն կա րող հստակ կեր պով կան-
խա տե սե լի լի նել։ Այս դեպ քում ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը 
կա րող է օգ տա գործ վել օ րենսդ րութ յան «փոր ձարկ ման» ու պաշ տո-
նա կան մեկ նա բա նութ յուն ներ ստա նա լու, օ րենքն ա վե լի հստակ ու 
կան խա տե սե լի դարձ նե լու նպա տա կով։

2. Գոր ծող օ րենսդ րութ յան կի րա ռում: Երբ օ րենքն ըն դուն վել է, սա կայն 
դեռևս չի կի րառ վել պրակ տի կա յում, ի րա վա պաշտ պան նե րը կա րող 
են «հի շեց նել» իշ խա նութ յուն նե րին ար դեն իսկ գո յութ յուն ու նե ցող 
կար գա վո րումն ե րի մա սին և խ րա խու սել դրանց լայն մեկ նա բա նու մը։

3. Գոր ծող օ րենսդ րութ յան փո փո խութ յուն: Դա տա վա րութ յու նը կա րող է 
ուղ ղա կիո րեն ազ դել օ րենսդ րութ յան վրա։ Պայ մա նագ րա յին մար մին-
նե րը եր բեմն հա տուկ պա հան ջում են ան դամ պե տութ յու նից՝ փո փո-
խել օ րենսդ րութ յունն այն պես, որ այն հա մա պա տաս խա նի վե րա բե-
րե լի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րին։

4. Ան հա տի հա մար պաշտ պա նութ յան մի ջո ցի ձեռք բե րում: Թեև ռազ-
մա վա րա կան դա տա վա րութ յան վերջ նա կան նպա տա կը ընդ հա նուր 
ի րա վի ճա կի փո փո խութ յունն է, այն նաև հայ ցում է ար դա րա դա տութ-
յուն ան ձի հա մար, ո րի ի րա վունք նե րը խախտ վել են։ Երբ Պայ մա նագ-
րա յին մար մին նե րը ճա նա չում են խախ տու մը, նրանք նաև պա հան ջում 
են պե տութ յու նից՝ դի մու մա տու ի/դի մու մա տու նե րի հա մար ա պա հո վել 
պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի ջոց, նե րառ յալ հա մա պա տաս-
խան փոխ հա տու ցում և ն րանց կող մից կա տար ված ծախ սե րի վճա-
րում։ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րը եր բեմն մատ նան շում են նաև այլ 
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կոնկ րետ մի ջոց ներ, ո րոնք պետք է ձեռ նարկ վեն պե տութ յան կող մից։

5. Ի րա վուն քի և սո ցիա լա կան ար դա րութ յան վե րա կանգ նում: Երբ 
խախ տու մը ճա նաչ վում է, այն կա տա րող նե րը սո վո րա բար պա տաս-
խա նատ վութ յան են են թարկ վում տար բեր պա տիժ նե րի կի րառ ման 
մի ջո ցով, ին չը նպա տակ ու նի կան խել հե տա գա խախ տումն ե րը, 
փոխ հա տու ցում տրա մադ րել դի մու մա տու ի կորս տի կամ տա ռա պան-
քի հա մար և հաս նել սո ցիա լա կան ար դա րութ յան։ 

6. Վար քա յին կարծ րա տի պե րի և սո ցիա լա կան վար քագ ծի փո փո խութ յուն: 
Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը կա րող է հան գեց նել խախ տում 
կա տա րող նե րի, պե տա կան դե րա կա տար նե րի, հա մայն քի ան դամն ե րի 
վար քա յին կարծ րա տի պե րի փո փո խութ յա նը։ Այս փո փո խութ յուն նե րը 
կա րող են լի նել ճա նաչ ված խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վութ-
յան արդ յունք կամ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դրա կան ո րոշ ման 
ազ դե ցութ յան արդ յունք։ Զու գորդ վե լով ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով ար շավն ե-
րի ի րա կա նաց ման հետ՝ ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը կա րող է 
հան գեց նել նաև բնակ չութ յան կոնկ րետ խմբի կամ խնդրի նկատ մամբ 
հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քի փո փո խութ յան։

Ի լրումն վե րո շա րադր յալ նպա տակ նե րի՝ Պայ մա նագ րա յին մար մին նե-
րին ռազ մա վա րա կան գոր ծե րի ներ կա յա ցու մը միտ ված է ներ պե տա կան 
ատ յան նե րի կող մից բա ցա սա կան ո րո շումն ե րի բե կան մա նը, պո զի տիվ 
գոր ծո ղութ յուն ձեռ նար կե լու ուղ ղութ յամբ պե տութ յան վրա մի ջազ գա յին 
ճնշում գոր ծադ րե լուն, խնդրի ա ռա վել ման րա մասն վեր լու ծութ յուն, ա վե լի 
կոնկ րետ և հաս ցեա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ ստա նա լուն և պե տութ յան 
հետ ա վե լի սերտ հե տա դարձ կա պի մե խա նիզմն ե րի հա սա նե լիութ յա նը։

Միա ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել ռազ մա վա րա կան դա տա-
վա րութ յան ռիս կերն ու սահ մա նա փա կումն ե րը, ինչ պես նաև դրա հնա-
րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը։ Մաս նա վո րա պես, անհ րա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել, որ`

1. Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը պա հան ջում է ի րա վա բա նա-
կան աշ խա տան քի ռե սուրս ներ:

2. Ռազ մա վա րա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար ընտր ված ի րա վա-
կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րը կա րող են են թադ րել ա վե լի եր կա-
րատև գոր ծըն թաց: 

3. Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը պետք է շատ լավ պլա նա վոր-
ված լի նի ըն թա ցա կար գա յին կա նոն նե րի տե սանկ յու նից:
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4. Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յու նը կա րող է ա վե լի արդ յու նա-
վետ լի նել, ե թե զու գակց վի մե դիա ար շավն ե րով, լոբ բին գով և  ազ-
գա յին մար մին նե րի հետ հա ղոր դակց մամբ։ Սա կայն դա տա վա րութ-
յան շուրջ ի րա կա նաց վող ադ վո կա ցիոն գոր ծո ղութ յուն նե րում պետք 
է ա ռաջ նա հերթ կար ևո րութ յուն տրվի դի մա մա տու ին կամ խնդի րը 
կրող ան ձանց խմբին չվնա սե լու սկզբուն քին և դա տա վա րա կան է թի-
կա յի մնաց յալ կա նոն նե րին։

Պայ մա նագ րա յին մար մին ներ ներ կա յաց ված ռազ մա վա րա կան դա տա-
վա րութ յուն նե րը խո ցե լի խմբե րի ի րա վունք նե րի (կա նանց ի րա վունք ներ, 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք ներ և  այլն) վե րա բեր յալ 
նշա նա կա լի դե րա կա տա րում և  ազ դե ցութ յուն ու նեն դրանց պաշտ պա-
նութ յան և պե տութ յուն նե րի վրա մի ջազ գա յին ճնշում գոր ծադ րե լու ա ռու-
մով։ Դ րանց արդ յուն քում Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի կա յաց րած 
դրա կան ո րո շու մը կա րող է նաև հան գեց նել կոնկ րետ հար ցի կամ ի րա-
վուն քի վե րա բեր յալ սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան փո փո խութ յան, ինչ պեսև 
տվյալ երկ րում լի նել ջա տա գո վութ յան կար ևոր գոր ծիք։

Ռազ մա վա րա կան դա տա վա րութ յան տե սանկ յու նից բազ մա թիվ հա ջող-
ված գոր ծեր են քննվել ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի կող մից։ 
Նշ ված գոր ծե րից են, օ րի նակ, հետև յալ նե րը՝

1. Marcia Cecilia Trujillo Calero v. Ecuador, CESCR, Communication 10/2015, 
UN Doc. E/C.12/63/D/10/2015 (26 March 2018)77. Սույն ո րոշ ման ռազ-
մա վա րա կան նշա նա կութ յունն այն է, որ ՄԱԿ-ի Պայ մա նագ րա յին 
մար մի նը ա ռա ջին ան գամ ո րո շում կա յաց րեց չվճար վող աշ խա տան-
քի և սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան՝ գեն դե րով պայ մա նա վոր ված հա-
սա նե լիութ յան միջև կա պի վե րա բեր յալ։ Հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը 
նաև միջ սեկ տո րա յին վեր լու ծութ յան ցու ցա նե լի օ րի նակ է, ո րի մի ջո-
ցով ման րա մասն հե տա զո տութ յան են են թարկ վել խտրա կա նութ յան 
հնա րա վոր աղբ յուր նե րը։ 

2. Toussaint v. Canada, CCPR/C/123/D/2348/2014, 201878. Սույն գոր ծով 
Հանձ նա ժո ղո վը հաս տա տել է Պե տութ յուն նե րի պո զի տիվ պար տա-
վո րութ յու նը՝ ա պա հո վե լու կյան քին սպառ նա ցող կան խա տե սե լի ռիս-
կե րը կան խե լու հա մար անհ րա ժեշտ հիմն ա կան ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ յու նը բո լո րի հա մար՝ ան կախ միգ րա-

77. Marcia Cecilia Trujillo Calero v. Ecuador, CESCR, Communication 10/2015, UN Doc. 
E/C.12/63/D/10/2015 (26 March 2018). հասանելի է այստեղ. https://www.escr-net.org/caselaw/2018/
marcia-cecilia-trujillo-calero-v-ecuador-cescr-communication-102015-un-doc 

78. Toussaint v. Canada, CCPR/C/123/D/2348/2014, 2018. հասանելի է այստեղ. https://www.escr-
net.org/caselaw/2018/toussaint-v-canada-ccprc123d23482014-2018 

https://www.escr-net.org/caselaw/2018/marcia-cecilia-trujillo-calero-v-ecuador-cescr-communication-102015-un-doc
https://www.escr-net.org/caselaw/2018/marcia-cecilia-trujillo-calero-v-ecuador-cescr-communication-102015-un-doc
https://www.escr-net.org/caselaw/2018/toussaint-v-canada-ccprc123d23482014-2018
https://www.escr-net.org/caselaw/2018/marcia-cecilia-trujillo-calero-v-ecuador-cescr-communication-102015-un-doc
https://www.escr-net.org/caselaw/2018/marcia-cecilia-trujillo-calero-v-ecuador-cescr-communication-102015-un-doc
https://www.escr-net.org/caselaw/2018/toussaint-v-canada-ccprc123d23482014-2018
https://www.escr-net.org/caselaw/2018/toussaint-v-canada-ccprc123d23482014-2018
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ցիոն կար գա վի ճա կից։ Հանձ նա ժո ղո վը ո րո շել է, որ Կա նա դան պետք 
է ա պա հո վի հա մա կար գա յին և  ան հա տա կան մի ջո ցի կի րա ռում՝ վե-
րա նա յե լով ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը՝ ա նօ րի նա կան միգ րանտ նե րի 
հա մար ա ռաջ նա յին ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը հա սա նե-
լի դարձ նե լու նպա տա կով, և դի մու մա տու ին վճա րե լով վնա սի փոխ-
հա տու ցում։

3. E.S & S.C. v. United Republic of Tanzania, CEDAW/C/60/D/48/2013 Com-
munication No. 48/201379: Սույն ո րո շու մը կար ևոր հաղ թա նակ է կա-
նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ա ռու մով։ Այն, մաս նա վո րա-
պես, վե րա բե րում է ժա ռան գութ յան հա վա սար ի րա վուն քին։

4. A.S. v. Hungary, Communication No. 4/2004, CEDAW/C/36/D/4/200480: 
Սա պատ մա կան ո րո շում է, ո րով ա ռա ջին ան գամ մի ջազ գա յին մար-
մի նը պե տութ յա նը հա մա րել է պա տաս խա նա տու կնոջն անհ րա ժեշտ 
տե ղե կատ վութ յուն չտրա մադ րե լու և վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ-
յան հետ կապ ված մի ջամ տութ յան հա մար նրա լիար ժեք հա մա ձայ-
նութ յու նը չստա նա լու հա մար։

5. F. H. Zwaan-de Vries v. the Netherlands, Communication No. 182/1984 
(9 April 1987), U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/42/40) at 160 (1987)81: սույն 
գոր ծին լայ նո րեն հղումն եր են կա տար վել՝ որ պես տնտե սա կան և սո-
ցիա լա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հա կախտ րա կա նութ յան և հա-
վա սա րութ յան նոր մե րը կի րա ռող ո րո շում։

6. Ms. L. R. et al v Slovakia. Cited as: Communication No.31/2003, CERD 
/ C / 66 / D / 31 / 200382: Սույն գոր ծը շեշ տադ րում է տե ղա կան մար-
մին նե րի հիմն ա րար դե րը խո ցե լի խմբե րի ի րա վի ճա կի հետ կապ ված 
քայ լեր ձեռ նար կե լու ա ռու մով։

7. Länsman et al v Finland, Communication No. 511/1992, UN GAOR, 52nd 
Session, UN Doc. CCPR / C / 52D / 511 / 1992, opinion approved the 8 

79. E.S & S.C. v. United Republic of Tanzania, CEDAW/C/60/D/48/2013 Communication No. 48/2013. 
հասանելի է այստեղ. https://www.escr-net.org/caselaw/2015/es-sc-v-united-republic-tanzania-
cedawc60d482013-communication-no-482013 

80. A.S. v. Hungary, Communication No. 4/2004, CEDAW/C/36/D/4/2004. հասանելի է այստեղ. 
https://www.escr-net.org/caselaw/2009/v-hungary-communication-no-42004-cedawc36d42004 

81. F. H. Zwaan-de Vries v. the Netherlands, Communication No. 182/1984 (9 April 1987), U.N. Doc. 
Supp. No. 40 (A/42/40) at 160 (1987). հասանելի է այստեղ. https://www.escr-net.org/caselaw/2006/f-
h-zwaan-vries-v-netherlands-communication-no-1821984-9-april-1987-un-doc-supp-no-40 

82. Ms. L. R. et al v Slovakia. Cited as: Communication No.31/2003, CERD / C / 66 / D / 31 / 
2003. հասանելի է այստեղ. https://www.escr-net.org/caselaw/2006/ms-l-r-et-al-v-slovakia-cited-
communication-no312003-cerd-c-66-d-31-2003 

https://www.escr-net.org/caselaw/2015/es-sc-v-united-republic-tanzania-cedawc60d482013-communication-no-482013
https://www.escr-net.org/caselaw/2015/es-sc-v-united-republic-tanzania-cedawc60d482013-communication-no-482013
https://www.escr-net.org/caselaw/2009/v-hungary-communication-no-42004-cedawc36d42004
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/f-h-zwaan-vries-v-netherlands-communication-no-1821984-9-april-1987-un-doc-supp-no-40
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/f-h-zwaan-vries-v-netherlands-communication-no-1821984-9-april-1987-un-doc-supp-no-40
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/ms-l-r-et-al-v-slovakia-cited-communication-no312003-cerd-c-66-d-31-2003
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/ms-l-r-et-al-v-slovakia-cited-communication-no312003-cerd-c-66-d-31-2003
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/lansman-et-al-v-finland-communication-no-5111992-un-gaor-52nd-session-un-doc-ccpr-c-52d
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/lansman-et-al-v-finland-communication-no-5111992-un-gaor-52nd-session-un-doc-ccpr-c-52d
https://www.escr-net.org/caselaw/2015/es-sc-v-united-republic-tanzania-cedawc60d482013-communication-no-482013
https://www.escr-net.org/caselaw/2015/es-sc-v-united-republic-tanzania-cedawc60d482013-communication-no-482013
https://www.escr-net.org/caselaw/2009/v-hungary-communication-no-42004-cedawc36d42004
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/f-h-zwaan-vries-v-netherlands-communication-no-1821984-9-april-1987-un-doc-supp-no-40
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/f-h-zwaan-vries-v-netherlands-communication-no-1821984-9-april-1987-un-doc-supp-no-40
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/ms-l-r-et-al-v-slovakia-cited-communication-no312003-cerd-c-66-d-31-2003
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/ms-l-r-et-al-v-slovakia-cited-communication-no312003-cerd-c-66-d-31-2003
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November 199483: Սույն գոր ծի կար ևո րութ յունն այն է, որ դրա հա մա-
ձայն՝ փոք րա մաս նութ յուն նե րի մշա կու թա յին ի րա վուն քը պաշտ պա-
նում է գո յատև ման ա վան դա կան տնտե սա կան մի ջոց նե րը։ Ո րո շու մը 
սահ մա նել է, որ գո յութ յուն ու նի խորհր դակց ված լի նե լու ի րա վունք, 
ո րը պետք է ի րաց վի նախ քան զար գաց մանն ուղղ ված գոր ծո ղութ-
յուն ներ կա տա րե լը, և  որ այդ գոր ծո ղութ յուն նե րով չի կա րող վնաս 
հասց վել մշա կույ թին։ 

8. Liliane Gröninger v. Germany (Communication No. 2/2010)84: Սույն 
գործն ար տա ցո լել է կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցու մից հե տո օ րենսդ րութ-
յան վե րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ օ րենսդ րութ յան հա մա պա-
տաս խա նութ յու նը մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րին ա պա հո-
վե լու հա մար, ծրագ րե րի կող մից բո լո րի ի րա կան նե րառ վա ծութ յու նը 
ե րաշ խա վո րե լու և  ուղ ղա կի ու ա նուղ ղա կի խտրա կա նութ յու նից խու-
սա փե լու հա մար։ 

9. Alyne da Silva Pimentel v. Brazil (Communication No. 17/2008)85: Սա 
Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե րաց ման հանձ նա ժո ղո վի 
ա ռա ջին գործն է, ո րը վե րա բե րում էր մայ րա կան մա հա ցութ յա նը։

Դ)  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի ան հա տա կան դի մում ե րի մե խա-
նիզ մի կի րառ ման ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յու նը

 Ռազ մա վա րա կան տե սանկ յու նից ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե-
րի ան հա տա կան դի մումն ե րի մե խա նիզ մի կի րա ռու մը կա րող է կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նե նալ նաև ի րա վուն քի զար գաց ման ա ռու մով, ին չի 
հա մար եր բեմն օգ տա գործ վում է միա ժա մա նակ մի քա նի մի ջազ գա յին 
ատ յան գան գատ ներ կա յաց նե լու պրակ տի կան։ Չ նա յած նրան, որ մի-
ջազ գա յին ատ յան նե րը ըն դու նե լի չեն հա մա րում այն գոր ծե րով դի մում-
նե րը, ո րոնց առն չութ յամբ ար դեն իսկ առ կա է գան գատ այլ մի ջագ զա-
յին դա տա կան ատ յա նում, նույն ի րա դար ձութ յան վե րա բեր յալ դի մու մը 
հնա րա վոր է ներ կա յաց նել այլ հիմ քով կամ այլ տու ժող ան ձի ա նու նից։ 
Այդ պի սի գոր ծե լա կեր պի նպա տա կը տար բեր մի ջազ գա յին ատ յան նե րի 
դիր քո րո շու մը ստա նալն է։ Այս կոն տեքս տում կա րե լի է դի տար կել  Բաևն 

83. Länsman et al v Finland, Communication No. 511/1992, UN GAOR, 52nd Session, UN Doc. CCPR 
/ C / 52D / 511 / 1992, opinion approved the 8 November 1994. հասանելի է այստեղ. https://www.
escr-net.org/caselaw/2006/lansman-et-al-v-finland-communication-no-5111992-un-gaor-52nd-session-
un-doc-ccpr-c-52d 

84. Liliane Gröninger v. Germany (Communication No. 2/2010). հասանելի է այստեղ. https://www.
escr-net.org/caselaw/2014/liliane-groninger-v-germany-communication-no-22010 

85. Alyne da Silva Pimentel v. Brazil (Communication No. 17/2008). հասանելի է այստեղ. https://
www.escr-net.org/caselaw/2011/alyne-da-silva-pimentel-v-brazil-communication-no-172008 

https://www.escr-net.org/caselaw/2006/lansman-et-al-v-finland-communication-no-5111992-un-gaor-52nd-session-un-doc-ccpr-c-52d
https://www.escr-net.org/caselaw/2014/liliane-groninger-v-germany-communication-no-22010
https://www.escr-net.org/caselaw/2011/alyne-da-silva-pimentel-v-brazil-communication-no-172008
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/lansman-et-al-v-finland-communication-no-5111992-un-gaor-52nd-session-un-doc-ccpr-c-52d
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/lansman-et-al-v-finland-communication-no-5111992-un-gaor-52nd-session-un-doc-ccpr-c-52d
https://www.escr-net.org/caselaw/2006/lansman-et-al-v-finland-communication-no-5111992-un-gaor-52nd-session-un-doc-ccpr-c-52d
https://www.escr-net.org/caselaw/2014/liliane-groninger-v-germany-communication-no-22010
https://www.escr-net.org/caselaw/2014/liliane-groninger-v-germany-communication-no-22010
https://www.escr-net.org/caselaw/2011/alyne-da-silva-pimentel-v-brazil-communication-no-172008
https://www.escr-net.org/caselaw/2011/alyne-da-silva-pimentel-v-brazil-communication-no-172008
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ընդ դեմ  Ռու սաս տա նի և Ա լեք սեևն ընդ դեմ  Ռու սաս տա նի գոր ծե րը, ո րոն-
ցից ա ռա ջի նը քննվել է Եվ րո պա յի խորհր դի  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նի կող մից, իսկ երկ րոր դը՝ ՄԱԿ-ի  Մար դու ի րա-
վունք նե րի կո մի տեի կող մից։ 

 Գոր ծի փաս տե րը հետև յալն են.

 Դի մու մա տու նե րը՝  Նի կո լայ  Բա ևը, Ա լեք սեյ  Կի սել ևը և  Նի կո լայ Ա լեք
սե ևը  Ռու սաս տա նի քա ղա քա ցի են, նույ նա սե ռա կան ակ տի վիստ ներ: 
 Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան տար բեր մար զե րում, ա պա նաև դաշ նա
յին մա կար դա կով ըն դուն վել է « Հա մա սե ռա մո լութ յան քա րոզ չութ յան» 
ար գել քի վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում, ո րը սահ մա նա
փա կում է նույ նա սե ռա կա նութ յան վե րա բեր յալ ցան կա ցած տե սա կի 
հրա պա րա կում։  Դի մու մա տու նե րը բո ղո քի ակ ցիա են ի րա կա նաց րել 
տար բեր վայ րե րում, կանգ նել են՝ ձեռ քե րին ու նե նա լով պաս տառ ներ՝ 
« Նույ նա սե ռա կա նութ յու նը նոր մալ է, ոչ թե այ լա սեր վա ծութ յուն»։

Ն րանց են թար կել են վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յան։  Բո ղոք նե րը 
մերժ վել են։ Որ ևէ արդ յունք չի տվել նաև  Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 
ներ կա յաց ված դի մու մը։  Դի մու մա տու նե րը փաս տար կել են, որ վե րոնշ յալ 
օ րեն քը հա կա սում է կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տութ յա նը և խտ րա
կա նութ յան ար գել քին։  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, սա կայն, մեր ժե
լով դի մու մը՝ հայտ նել է, որ օ րեն քը ուղղ ված է բա րո յա կա նութ յան պաշտ
պա նութ յա նը՝ կապ ված ա վան դա կան և  ոչ ա վան դա կան ա մուս նա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի սո ցիա լա կան հա մար ժե քութ յան վե րա բեր յալ ա ղա
վաղ ված տպա վո րութ յուն ստեղ ծե լու ռիս կի և  ե րե խա նե րի շրջա նում ոչ 
ա վան դա կան սե ռա կան կողմ ո րոշ ման տա րած ման հետ։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, քննե լով գոր ծը, գտել է 
 Մար դու ի րա վունք նե րի և  հիմն ա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ-
յան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 10-րդ և 14-րդ  հոդ ված նե րի, այն է՝ 
ար տա հայտ ման ա զա տութ յան և խտ րա կա նութ յու նից զերծ լի նե լու ի րա-
վուն քի խախ տում։86 ՄԻԵԴ-ը ար տա հայ տել ի րա վա կան դիր քո րո շում 
օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կա յի և դ րա ի րա վա չա փութ յան հար ցի վե-
րա բեր յալ։ Քն նար կե լով  Ռու սաս տա նում գոր ծող վե րոնշ յալ օ րեն քում առ-
կա հաս կա ցութ յուն նե րի հստա կութ յան հար ցը՝ ՄԻԵԴ-ը նշել է.

«… 61.  Դա տա րա նը որ պես դեպ քի ա ռանց քա յին հարց դի տար
կում է նույ նա սե ռա կա նութ յան կամ ոչ ա վան դա կան սե ռա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի խթա նու մը ար գե լող օ րենսդ րութ յան գո
յութ յու նը, ին չի հա մա պա տաս խա նութ յու նը  Կոն վեն ցիա յին վի

86. Bayev and others vs. Russian Federation, Applications nos. 67667/09 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2267667/09%22]}
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ճարկ վել է դի մու մա տու նե րի կող մից։

63. …  օ րի նա կա նութ յան քննար կու մը ծա գում է դի մու մա տու ի 
բարձ րաց րած այն հար ցի շուրջ, որ ինք նին օ րեն քը ոչ պատ շաճ 
կեր պով լայն է, իսկ կի րա ռու մը՝ ան կան խա տե սե լի։ Այ նու ա մե
նայ նիվ,  Դա տա րա նը գտնում է, որ օ րեն քի ո րա կի հար ցը երկ
րոր դա յին է՝ որ պես ընդ հա նուր մի ջոց դրա անհ րա ժեշ տութ յան 
հար ցի հա մե մատ»։ 

 Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն, քննե լով գոր ծը, գտել է  Քա ղա քա ցիա - 
կան և  քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի դաշ նագ րի 21-րդ 
 հոդ վա ծի խախ տում, այն է՝ խա ղաղ հա վաք նե րի ա զա տութ յու նը։87

 Կո մի տեն նշում է.

«9.1. ... հա վաք նե րի ա զա տութ յու նը պաշտ պա նում է ցույ ցեր 
խթա նող գա ղա փար ներ, ո րոնք կա րող են այ լոց հա մար հա
մար վել նյար դայ նաց նող կամ վի րա վո րա կան, և  որ այդ պի սի 
դեպ քե րում ևս  պե տութ յուն նե րը պար տա վոր են պաշտ պա նել 
ցույ ցի մաս նա կից նե րին ի րենց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում հնա րա վոր բռնութ յուն նե րից։ Այն [ Կո մի տեն] նաև 
նշում է, որ ցույ ցը ար գե լե լու հա մար բա վա րար չէ բռնի հա կազ
դե ցութ յան ա նո րոշ և  ընդ հա նուր ռիս կը կամ սոսկ հնա րա վո
րութ յու նը, որ իշ խա նութ յուն նե րը չեն կա րո ղա նա կան խել կամ 
չե զո քաց նել այդ պի սի բռնութ յու նը»։

Այս պի սով, կի րա ռե լով միա ժա մա նակ եր կու մի ջազ գա յին ատ յան նե-
րի մե խա նիզմն ե րը, հնա րա վոր է ստա նալ ի րա վա խախտ ման մեկ նա-
բա նութ յուն՝ տար բեր աս պեկտ նե րով և  դիր քո րո շումն երն օգ տա գոր ծել 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րի հաս նե լու հա մար կամ որ ևէ քա ղա-
քա կա նութ յան փո փոխ ման ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տան քում։ 

87. Alekseev v. Russia, applications nos. 4916/07, 25924/08 and 14599/09 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%224916/07%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225924/08%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2214599/09%22]}


80
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

3.2.  ՀԱ ՏՈՒԿ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ՀԵՏ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹ ԱՆ ԴԵ ՐԱ ԿԱ ՏԱՐ ՆԵ ՐԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ 
ՁԵՎԱ ՉԱՓ ԵՎ  ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ԲԵ ՐԱԿ ՆԵՐ88

 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող ոչ պե տա կան դե-
րա կա տար նե րը՝ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ի րա վա-
պաշտ պան նե րը, ակ տի վիստ նե րը՝ ան հա տա պես կամ կո լեկ տիվ ձևա-
չա փե րով, կա րող են հա մա գոր ծակ ցել ՀԸ-նե րի հետ՝ ել նե լով ման դա տի 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նից և  գոր ծա ռու թա յին շրջա նա կից։  Նա խորդ բաժ-
նում ար դեն խո սե ցինք ման դա տա կիր նե րի գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի, պե տութ յուն նե րի հետ նրանց աշ խա տան քի հիմն ա-
կան տար բե րակ նե րի մա սին։ 

Այժմ դի տար կենք, թե հա մա գոր ծակ ցութ յան ի՞նչ տար բե րակ ներ են հա-
սա նե լի ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րին։  Տար բե րակ նե րը հետև յալն են.

 ▪  Տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կում՝

  ի րա վուն քի խախտ ման ան հա տա կան դեպ քե րի ներ կա յա ցում 
հա մա պա տաս խան ման դատ կրո ղին.

  մար դու ի րա վունք նե րի ա ռանձ նա հա տուկ խնդրի շուրջ տե ղե-
կատ վութ յան և  վեր լու ծութ յան ներ կա յա ցում հա մա պա տաս խան 
ման դատ կրո ղին։

 ▪  Հան դի պում եր և շ փում եր՝

  ուղ ղա կի շփումն եր ման դա տա կիր նե րի հետ պաշ տո նա կան և  ոչ 
պաշ տո նա կան այ ցե րի շրջա նակ նե րում.

  տար վա ըն թաց քում ադ վո կա ցիոն աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա-
ցում ման դա տա կիր նե րի հետ, մի ջազ գա յին տար բեր մի ջո ցա-
ռումն ե րի շրջա նակ նե րում հան դի պում և շ փում.

  մաս նակ ցութ յուն ման դատ կրող նե րի տա րե կան հան դիպ մա նը։

 ▪  Մաս նակ ցութ յուն տա րե կան զե կույց նե րի ներ կա յաց մա նը։

88. Ոչ պետական դերակատարների՝ Հատուկ ընթացակարգերի հետ աշխատանքի և 
համագործակցության մասին համառոտ տեղեկություն հնարավոր է գտնել ՀԸ վերաբերյալ 
Տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքների ցանցի կողմից պատրաստված 
ձեռնարկում (հասանելի է այստեղ. https://www.escr-net.org/resources/manual-special-procedures-
human-rights-council#_Toc136667421) և), ՀԸ վերաբերյալ Մարդու իրավունքների միջազգային 
ծառայության պատրաստած ձեռնարկում (հասանելի է այստեղ. https://www.ishr.ch/sites/default/
files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf): Այս ենթաբաժնում տեղ 
գտած քննարկման հիմնական աղբյուրներ են նշված աշխատությունները։

https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
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 ▪  Հան րա յին ի րա զե կում և մշ տա դի տար կում՝

  ման դա տակ րի աշ խա տան քի արդ յունք նե րի հան րայ նա ցում, ներ-
կա յա ցում տե ղա կան և  մի ջազ գա յին լսա րան նե րին.

  ման դա տա կիր նե րի պաշ տո նա կան այ ցե րից հե տո հան րա յին 
ի րա զե կում և  պե տութ յան հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի և  ար ձա-
գանք նե րի մշտա դի տար կում։

 ▪  Մաս նակ ցութ յուն ՀԸ ման դա տա կիր նե րի թեկ նա ծու նե րի ա ռա-
ջադր մա նը (նոր ման դատ նե րի ընտր ման կամ գոր ծող ման դատ-
նե րի վե րան շա նակ ման շրջա նակ նե րում)։

 ▪ Աշ խա տանք և  կապ ման դա տա կիր նե րի հետ՝ ռազ մա վա րա կան 
դա տա վա րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում։

 Դի տար կենք վե րո նոշ յալ տար բե րակ ներն ա ռա վել ման րա մաս նո րեն։

Ա)  Տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կում

 Կա պե րի հաս տա տու մը և  տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կու մը ՀԱ-նե րի և  ոչ 
պե տա կան դե րա կա տար նե րի միջև կար ևոր է ՀԸ-նե րի կող մից պե տութ-
յուն նե րին ուղղ վող կո մու նի կա ցիա նե րի պատ րաստ ման և  ներ կա յաց ման 
գոր ծըն թացն ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նե լու տե սանկ յու նից։ 

ՀԸ-պե տութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ներ կա յաց-
վող կո մու նի կա ցիա նե րից զատ՝ տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կում տե-
ղի է ու նե նում նաև ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի և ՀԸ-նե րի միջև։ 
 Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րի կող մից ՀԸ-նե-
րին ու ղարկ վող տա րաբ նույթ գրութ յուն նե րը շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
կար ևոր գոր ծիք են՝ մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի բարձ րա-
ձայն ման, ՄԱԿ-ի՝ իբրև կա ռույ ցի՝ այդ խնդիր նե րի վրա ու շադ րութ յուն 
սևե ռե լու ա ռու մով։ 

Ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րը, կապ հաս տա տե լով ման դատ կրո ղի 
հետ, կա րող են մշտա պես ներգ րավ ված լի նել ադ վո կա ցիոն բնույ թի աշ-
խա տանք նե րում։ Ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի կող մից ՀԸ-նե րին 
ու ղարկ վող գրութ յուն նե րը կա րող են ներ կա յաց նել ի րա վուն քի խախտ-
ման տա րաբ նույթ փաս տեր, տե ղա կան մա կար դա կում ի րա կա նաց վող 
ու սումն ա սի րութ յուն ներ, ա հա զան գեր մար դու ի րա վունք նե րի տե ղի ու նե-
ցող ոտ նա հա րումն ե րի վե րա բեր յալ։  Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան 
կամ ի րա վա պաշտ պան նե րի կող մից ՀԸ-նե րին ու ղարկ վող տե ղե կութ-
յուն նե րը կա րող են օգ տա գործ վել նաև պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան 
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կամ օ րենսդ րա կան բա ցե րի մատ նանշ ման և դ րանց շուրջ բա րե փոխ-
ման գոր ծըն թաց նե րի խթան ման նպա տա կով։ Ա մե նա տար բեր բնույ թի և 
 բո վան դա կութ յան գրութ յուն ներն այ նու հետև հիմք կհան դի սա նան ման-
դա տակ րի կող մից պե տութ յանն ուղղ վող կո մու նի կա ցիա յի հա մար, ե թե 
ման դա տա կի րը կա յաց նի ար ձա գան քե լու ո րո շում89։

Ան կախ բո վան դա կութ յու նից՝ ու ղարկ վող գրութ յու նը պետք է հա մա պա-
տաս խա նի ո րո շա կի ձևա չա փի, որն ա ռա վել ման րա մասն ներ կա յաց ված 
է յու րա քանչ յուր ման դա տակ րի մա սին ՄԻԳՀԳ կայ քի հա մա պա տաս-
խան բաժ նում (տե՛ս, օ րի նակ,  Փոք րա մաս նութ յուն նե րի հար ցե րով հա-
տուկ հանձ նա կա տա րին ու ղարկ վող կո մու նի կա ցիա յի մա սին տե ղե կատ-
վա կան է ջը90, կամ  Միգ րանտ նե րի հար ցե րով հա տուկ հանձ նա կա տա րին 
ու ղարկ վող կո մու նի կա ցիա յի մա սին տե ղե կատ վա կան է ջը91 և  այլն)։ 

Բ նա կա նա բար, յու րա քանչ յուր գրութ յուն պետք է հաս ցեագր ված լի նի 
հա մա պա տաս խան հանձ նա կա տա րին, ու ղարկ վի էլ փոս տով կամ սո վո-
րա կան փոս տա յին հաս ցեով։  Կո մու նի կա ցիան ու ղար կե լուց հե տո ցան-
կա լի է ո րոշ ժա մա նակ անց հե տա դարձ կապ հաս տա տել (follow-up) 
ման դա տակ րի հետ, ճշտել՝ արդ յոք հար կա վո՞ր են հա վել յալ տե ղե կութ-
յուն ներ, հնա րա վո րինս ակ տիվ պա հել տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ-
ման գոր ծըն թա ցը։ Այս փու լում հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ԶԼՄ-նե րի հետ, 
լայն հան րութ յա նը ի րա զե կու մը ու ղարկ ված տե ղե կատ վութ յան, դրա 
խնդրո ա ռար կա յի և  ման դա տակ րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի մա-
սին ա ռա վել խթա նիչ դե րա կա տա րում կա րող է ու նե նալ, ի հար կե, բո-
լոր պա րա գա նե րում մտա պա հե լով տու ժած նե րի և  զո հե րի անձ նա կան 
տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յու նը, չվնա սե լու սկզբուն քը, մաս նա վոր կյան-
քը հար գե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ ըստ ներ կա յաց վող կո մու նի կա ցիա յի 
բո վան դա կութ յան։

 Մեկ ան գամ ևս  հի շեց նենք, որ ՀԸ-նե րին ու ղարկ վող գրութ յուն նե րում 
բարձ րա ձայն վող խնդիր նե րի շրջա նա կը որ ևէ կերպ չի սահ ման վում 
այն հան գա ման քով, թե արդ յոք պե տութ յու նը վա վե րաց րե՞լ է խնդիր նե-
րի շրջա նա կին վե րա բե րե լի կոն վեն ցիա նե րը կամ այլ ի րա վա կան փաս-
տաթղ թե րը։  Կար ևոր է, սա կայն, որ ու ղարկ վող գրութ յուն նե րը լի նեն 
հնա րա վո րինս փաս տա հեն և  բա վա րար տե ղե կատ վութ յուն փո խան ցեն 

89. ՀԸ վերաբերյալ Կոլումբիայի համալսարանի իրավունքի դպրոցի կողմից պատրաստված 
ձեռնարկը հասանելի է այստեղ. https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-
rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf

90. Communications/Submitting information to the Special Rapporteur. հասանելի է այստեղ. 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/Complaints.aspx 

91. Communications/Submitting information to the Special Rapporteur. հասանելի է այստեղ. 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx 

https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/Complaints.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx
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ման դա տակ րին, ուղ ղոր դեն հե տա գա քայ լե րի վե րա բեր յալ ո րո շում կա-
յաց նե լու ա ռու մով։  Կար ևոր է մտա պա հել, որ գոր ծըն թա ցի շա րու նա կութ-
յան, խնդրո ա ռար կա յի վե րա բեր յալ պե տութ յան հետ գոր ծըն թա ցի մեկ-
նար կի ո րո շու մը կա յաց նում է ման դա տա կի րը, և  այս ա ռու մով նրա վրա 
չի կա րող և չ պետք է գոր ծադր վի որ ևէ ար տա քին ճնշում92։

 Սե փա կան ադ վո կա ցիոն մար տա վա րութ յու նը կա ռու ցե լիս ոչ պե տա կան 
դե րա կա տար նե րը պետք է նաև հի շեն և  հաշ վի առ նեն, որ ան գամ ե թե 
ման դա տա կիր նե րը ստաց ված գրութ յուն նե րի հի ման վրա կո մու նի կա-
ցիա են հղում պե տութ յա նը և  մեկ նար կում բարձ րաց ված խնդրի շուրջ 
պե տութ յան հետ շփումն ե րը, պե տութ յուն նե րին ու ղարկ վող կո մու նի կա-
ցիա նե րը չեն ա ռա ջաց նում ի րա վա կան պար տա վո րութ յուն և  կա րող են 
առ հա սա րակ որ ևէ ար ձա գան քի չար ժա նա նալ։  Միև նույն ժա մա նակ, 
չպետք է թե րագ նա հա տել ՀԸ-նե րի կող մից պե տութ յուն նե րին ու ղարկ-
վող գրութ յուն նե րի քա ղա քա կան ճնշման և  պար սա վան քի պո տեն ցիա լը, 
քա նի որ դրանք մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման ա հա զանգ նե րը 
տե ղա կա նից գլո բալ մա կար դակ հասց նե լու և  պե տութ յուն նե րից լու ծում-
ներ պա հան ջե լու կար ևոր խո ղո վակ են։

Այս պես, օ րի նակ, 2015 թ. Բ րա զի լիա յում եր կու պո չամ բա րի պատ վար
ներ փլուզ վե ցին, ին չի հետ ևան քով ահ ռե լի քա նա կի հան քա թա փոն ներ 
լցվե ցին շրջա կա բնութ յան մեջ՝ հան գեց նե լով է կո լո գիա կան ա ղե տի։ 
ՄԱԿի մի շարք ՀԸներ միաս նա բար հան դես ե կան հայ տա րա րութ յուն
նե րով՝ ճնշում գոր ծադ րե լով Բ րա զի լիա յի կա ռա վա րութ յան վրա, որ պես
զի վեր ջինս վե րա նա յի հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յու նը, հա մա պա տաս խա նեց նի այն շրջա կա մի ջա վայ րի պահ
պան ման և  պաշտ պա նութ յան մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին և  պա հան ջի 
տե ղի բիզ նես կազ մա կեր պութ յուն նե րից՝ ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րում 
խստո րեն հար գել և  հաշ վի առ նել տե ղա կան հա մայնք նե րի շա հե րը93։ 

Բ)  Հան դի պում եր և շ փում եր

Ինչ պես գի տենք, ցան կա ցած ման դա տա կիր կա րող է պաշ տո նա կան այց 
կա տա րել միայն հա մա պա տաս խան կա ռա վա րութ յան կող մից հրա վե րի 
առ կա յութ յան պա րա գա յում։

92. ՀԸ վերաբերյալ Մարդու իրավունքների միջազգային ծառայության կողմից պատրաստված 
ձեռնարկը հասանելի է այստեղ. https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_
to_the_un_special_procedures_final.pdf

93. Դեպքի վերաբերյալ անդրադարձը հասանելի է այստեղ. https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16803 , https://news.un.org/en/story/2016/11/544572-
one-year-un-experts-urge-brazil-urgently-boost-efforts-address-impacts-dam 

https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16803
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16803
https://news.un.org/en/story/2016/11/544572-one-year-un-experts-urge-brazil-urgently-boost-efforts-address-impacts-dam
https://news.un.org/en/story/2016/11/544572-one-year-un-experts-urge-brazil-urgently-boost-efforts-address-impacts-dam
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Երբ նման հրա վեր առ կա է, և պ լա նա վոր վում է ման դա տակ րի այց, ոչ 
պե տա կան դե րա կա տար նե րի ներգ րավ վա ծութ յան ա պա հո վու մը, ադ-
վո կա ցիոն աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը այ ցի հա ջո ղութ յան հիմ-
նա կան գրա վա կան նե րից են։ Ուս տի, ադ վո կա ցիոն աշ խա տանք նե րի 
մար տա վա րութ յան պլա նա վո րու մը պետք է ի րա կա նաց նել թե՛ մինչ այ ցի 
կա յաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի ա ռու մով, թե՛ բուն այ ցի ըն թաց քում և 
 թե՛ դրա նից հե տո։

 Մինչ այ ցը կար ևոր է տե ղե կատ վա կան կապ պահ պա նել, շա րու նա կել 
փո խա նակ վել անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն նե րով, փաս տե րով (են թադր-
վում է, որ կապն ար դեն հաս տատ ված է այ ցին նա խոր դող՝ տե ղե կատ-
վութ յան փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում)։  Կար ևոր է նաև 
ա ռա վե լա պես տե ղե կաց նել տե ղա կան և  մի ջազ գա յին ԶԼՄ-նե րին գա լիք 
այ ցի վե րա բեր յալ։  Ման դա տա կիր ներն այ ցի ժա մա նակ հա ճախ հան դի-
պում են նաև ԶԼՄ-նե րի հետ կամ կազ մա կեր պում մամ լո ա սու լիս ներ, 
ուս տի ԶԼՄ-նե րի հետ նա խա պես աշ խա տանք ներ տա նե լով՝ ի րա վա-
պաշտ պան նե րի հա մայն քը կա րող է վեր ջին նե րիս ա ռա վել տե ղե կաց նել 
քննարկ վող խնդիր նե րի, ա ռա ջադրկ վող պա հանջ նե րի և  ակն կա լիք նե րի 
մա սին՝ բարձ րաց նե լով նաև ԶԼՄ-նե րի աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե-
տութ յու նը։

 Վեր ջա պես, կար ևոր է քա ջա տեղ յակ լի նել այ ցի օ րա կար գից և 
 ժա մա նա կա ցույ ցից, ՀԸ-նե րի կող մից նա խա տես վող մի ջո ցա ռումն ե րին, 
հան դի պումն ե րին։

Այ ցի ըն թաց քում ման դա տա կիր նե րը սո վո րա բար ու նե նում են նա խա-
տես ված օ րա կար գա յին հան դի պումն եր ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե-
րի հետ։ Ն ման հան դիպ ման վայր կա րող է լի նել տվյալ երկ րում ՄԱԿ-ի 
գրա սեն յա կի տա րած քը կամ ման դա տակ րի և  պե տութ յան միջև նա խա-
պես ո րոշ ված որ ևէ վայր։  Կար ևոր է, որ ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե-
րը հնա րա վո րինս ա ջակ ցող դե րա կա տա րում ստանձ նեն՝ միև նույն ժա-
մա նակ չխա թա րե լով ՀԸ-ի փաս տա հա վաք գոր ծու նեութ յու նը, ՀԸ-ի և 
 պե տութ յան միջև շփումն ե րի և  աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը94։ 

Ե թե նախ նա կան կա պեր չեն հաս տատ վել ման դա տակ րի հետ, ա պա 
պաշ տո նա կան այ ցը ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի հա մար նաև նման 
կապ հաս տա տե լու հնա րա վո րութ յուն է՝ հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ա պա հով ման նպա տա կով։ Այս կա պակ ցութ յամբ, այ ցից հե տո կա պի 
պահ պա նու մը ևս  շատ կար ևոր է։ Այս փու լում ման դա տա կիր նե րը շա-

94. ՀԸ վերաբերյալ Կոլումբիայի համալսարանի իրավունքի դպրոցի կողմից պատրաստված 
ձեռնարկը հասանելի է այստեղ. https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-
rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf

https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/special_rapporteurs_report_final.pdf
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րու նա կում են ի րենց աշ խա տան քը՝ այ ցի վե րա բեր յալ զե կույց պատ րաս-
տե լու և  հա վա քած խնդիր նե րը ՄԱԿ-ի հա մա պա տաս խան մար մին նե րին 
հաս ցեագ րե լու նպա տա կով։ 

 Հի շեց նենք, որ ման դա տա կիր նե րը եր բեմն կա րող են այս կամ այն երկ-
րում գտնվել ոչ պաշ տո նա կան այ ցե րի կամ ի րենց ման դա տից չբխող 
պաշ տո նա կան այ ցե րի շրջա նակ նե րում։ Այս պա րա գա յում նրանք թե-
պետ չեն կա րող գոր ծել ըստ հաս տատ ված ըն թա ցա կար գի, սա կայն 
նրանց ներ կա յութ յու նը երկ րում ա ռիթ է տե ղա կան կա ռույց նե րի հա մար՝ 
կա պեր և շ փումն եր հաս տա տե լու, հե տա գա ջա տա գո վութ յան հիմ քեր 
ստեղ ծե լու ա ռու մով։ 

Գ)  Մաս նակ ցութ յուն տա րե կան զե կույց նե րի ներ կա յաց մա նը

Ինչ պես ներ կա յաց րինք նա խորդ բաժ նում, կո մու նի կա ցիա նե րի, պաշ տո-
նա կան այ ցե րի և  այլ փաս տա հա վաք ու հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ-
յան արդ յուն քում հա վաք ված տե ղե կատ վութ յու նը ման դա տա կիր ներն 
ամ փո փում են ի րենց տա րե կան զե կույց նե րում, ո րոնք ներ կա յաց վում են 
 Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դին և Գլ խա վոր ա սամբ լեա յին։

Երբ զե կույ ցը ներ կա յաց վում է  Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի նիս տի 
ըն թաց քում,  Սո ցիա լա կան և տն տե սա կան խորհր դում հա վա տար մագր-
ված հա սա րա կա կան կա ռույց նե րին ևս տր վում է հար ցապն դումն եր 
ա նե լու ժա մա նակ։ Այս պի սով, նրանք կա րող են ներ կա յաց նել հա վել-
յալ՝ զե կույ ցին առնչ վող տե ղե կատ վութ յու նը, ո րը կար ևոր են հա մա-
րում, որ պես զի այն դի տարկ վի  Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի կող մից։ 
 Մաս նակ ցութ յու նը զե կույ ցի ներ կա յաց մա նը նաև հնա րա վո րութ յուն է ոչ 
պե տա կան դե րա կա տար նե րի հա մար Ժն ևում կա յա ցող նիս տե րի ըն-
թաց քում ադ վո կա ցիոն աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել ՄԱԿ-ի տար բեր 
մար մին նե րի և  ման դա տա կիր նե րի հետ։

Այն կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնք հա վա տար մագր ված չեն Տն տե սա-
կան և  սո ցիա լա կան խորհր դում կամ չու նեն ժնևյան նիս տե րին ֆի զի կա-
պես ներ կա լի նե լու հնա րա վո րութ յուն, ի րենց հար ցապն դումն ե րը կա րող 
են փո խան ցել տե ղում գտնվող՝ հա վա տար մագր ված գոր ծըն կեր կա-
ռույց նե րի մի ջո ցով։ Ո րոշ դեպ քե րում խորհր դի նիս տի օ րա կար գում ժա-
մա նակ և հ նա րա վո րութ յուն է հատ կաց վում նաև տե սա ձայ նագ րութ յուն-
նե րի մի ջո ցով հար ցապն դումն եր ներ կա յաց նե լու հա մար, ուս տի կար ևոր 
է նա խա պես տեղ յակ լի նել խորհր դի նիս տի օ րա կար գին, մաս նակ ցութ-
յան ըն թա ցա կար գե րին, որ պես զի ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գործ վենլ 
առ կա հնա րա վո րութ յուն նե րը։



86
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՁԵՌՆԱՐԿ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ

Ինչ վե րա բե րում է Գլ խա վոր ա սամբ լեա յին զե կույց նե րի ներ կա յաց մա նը, 
ա պա այս տեղ ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րը մաս նակ ցութ յուն չեն ու-
նե նում։

3.3. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ  ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
 ՀԱ ՏՈՒԿ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ՀԵՏ. ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ ՅԱՆ ՓՈՐ ՁԻ 
ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ

Ինչ պես ար դեն խո սե ցինք նա խորդ բա ժին նե րում, տե ղա կան կա ռույց նե-
րի ներգ րավ վա ծութ յու նը ՊՄ-նե րի և ՀԸ-նե րի աշ խա տան քում մե ծա պես 
ազ դում է այս մե խա նիզմն ե րի արդ յու նա վե տութ յան, պե տութ յան վրա 
ճնշում գոր ծադ րե լու և  ա ռան ձին խնդիր նե րի/հար ցե րի մի ջազ գա յին տե-
սա նե լիութ յան մե ծաց ման դրանց հնա րա վո րութ յուն նե րի վրա։

 Հի շեց նենք, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը վա վե րաց րել է ՄԱԿ-ի 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան գրե թե բո լոր պայ մա նագ րե րը՝ 
բա ցի  Բո լոր աշ խա տող միգ րանտ նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն ե րի 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կոն վեն ցիա յից։  Միև նույն ժա մա նակ, 
ոչ բո լոր կո մի տե նե րի ան հա տա կան դի մումն ե րի գոր ծա ռույ թին վե րա բե-
րող կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յուն նե րը կամ դրույթ ներն են վա վե րաց վել 
ՀՀ կող մից։  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յունն ըն դու նել է միայն  Մար դու 
ի րա վունք նե րի կո մի տեի,  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան վե-
րաց ման կո մի տեի և Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա-
վունք նե րի կո մի տեի ի րա վա սութ յու նը՝ քննե լու մար դու ի րա վունք նե րի 
խախ տումն ե րի վե րա բեր յալ ան հա տա կան դի մումն ե րը։ 

 Հարկ է նշել, որ ներ կա յումս վա վե րաց ման փու լում են գտնվում ՄԱԿ-ի 
Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի՝ հա ղոր դագ րութ յուն ներ 
ներ կա յաց նե լու կար գի վե րա բեր յալ կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յու նը և 
« Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն-
ցիա յի կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յու նը, ո րոն ցում ամ րագր ված պար տա-
վո րութ յուն նե րի՝ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նութ յան վե-
րա բեր յալ ՀՀ ՍԴ-ն  կա յաց րել են դրա կան ո րո շումն եր95։

 Հա յաս տան յան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, մաս նա վո-
րա պես՝ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող ՀԿ-նե րը և 
 մաս նա գի տա կան/ո լոր տա յին շրջա նակ նե րը՝ ի րա վա բան նե րը, ի րա վա-
պաշտ պան նե րը, ու նեն ՊՄ-նե րի և ՀԸ-նե րի աշ խա տան քի տա րաբ նույթ 
փորձ և  գի տե լիք ներ։

95. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի որոշումները հասանելի 
են այստեղ. http://concourt.am/armenian/decisions/common/2020/pdf/sdv-1557.pdf, http://concourt.
am/armenian/decisions/common/2020/pdf/sdv-1556.pdf 

http://concourt.am/armenian/decisions/common/2020/pdf/sdv-1557.pdf
http://concourt.am/armenian/decisions/common/2020/pdf/sdv-1556.pdf
http://concourt.am/armenian/decisions/common/2020/pdf/sdv-1556.pdf
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 Սույն ձեռ նար կը պատ րաս տած հե տա զո տա կան թի մի նա խա ձեռ նած 
առ ցանց հար ցու մը ցույց է տա լիս, որ ոչ պե տա կան դե րա կա տար ներն 
ա վե լի տե ղե կաց ված և  փոր ձա ռու են ՊՄ-նե րի հետ աշ խա տան քի ա ռու-
մով, մինչ դեռ ՀԸ-նե րի շուրջ գի տե լիք ներն ու պրակ տիկ փոր ձը հա մե մա-
տա բար զի ջում են։

 Հար ցումն ի րա կա նաց վել է 2020 թ.  հու լիս ամս վա ըն թաց քում։  Նա խա պես 
պատ րաստ ված առ ցանց հար ցա շա րը96 լայ նո րեն տա րած վել է մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի, ան հատ փաս տա բան նե րի, ո լոր տա յին մաս նա գետ-
նե րի շրջա նում։ Չ նա յած լայն տա րած մա նը՝ հարց մա նը մաս նակ ցել է 18 
ան հատ՝ վե րոնշ յալ խմբե րից։ Ըստ այդմ, հարց ման մի ջո ցով ստաց ված 
տվյալ նե րի ամ փո փու մը չի հա վակ նում որ ևէ ընդ հան րա կան պատ կեր 
ներ կա յաց նել։  Միև նույն ժա մա նակ, ան գամ նման սահ մա նա փակ ընտ-
րան քի պա րա գա յում ար տած ված ո րոշ մի տումն եր հաս տատ վում են 
պրակ տիկ դաշ տի ու սումն ա սիր մամբ ար վող ար ձա նագ րումն ե րով։

 Հար ցա շա րում տեղ գտած հար ցադ րումն ե րի մի մա սը միտ ված էր վեր 
հա նե լու հարց վող նե րի՝ ՊՄ-նե րի և ՀԸ-նե րի վե րա բեր յալ ընդ հա նուր տե-
ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը, մյու սը՝ թի րա խա յին խմբի՝ այս մե խա-
նիզմն ե րը կի րա ռե լու պրակ տիկ փոր ձի բա ցա հայտ մա նը։ 

Այս պես. ա ռա ջին խմբի հար ցե րում տեղ են գտել այն պի սի հար ցադ րում-
ներ, ինչ պի սիք են՝ «Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք պայ մա նագ րա յին մար մին
նե րի գոր ծու նեութ յան, ըն թա ցա կար գե րի, գոր ծի քա կազ մի վե րա բեր յալ 
 Ձեր գի տե լիք նե րը», «Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի 
կող մից (ՀԿներ, նա խա ձեռ նութ յուն ներ, մի ջազ գա յին ոչ կա ռա վա րա
կան կազ մա կեր պութ յուն ներ և  այլն) պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին 
զե կույց ներ ու ղար կե լու վե րա բեր յալ  Ձեր գի տե լիք նե րը», «Ինչ պե՞ս կգնա
հա տեք ՄԱԿի հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ 
 Ձեր գի տե լիք նե րը», «Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի և 
 պե տութ յան միջև հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան /աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման տար բե րակ նե րի վե րա բեր յալ  Ձեր գի տե լիք նե րը» և  այլն։ 
Երկ րորդ խմբում տեղ են գտել այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են՝ «Ի՞նչ մաս
նակ ցութ յուն եք ու նե ցել ՄԱԿի  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի հետ աշ
խա տանք նե րում», «Ի՞նչ մաս նակ ցութ յուն/առն չութ յուն եք ու նե ցել ՄԱԿի 
 Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի հետ աշ խա տանք նե րում», «Ինչ պե՞ս կգնա հա
տեք ՄԱԿի  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին ան հա տա կան դի մում ե րի 
ներ կա յաց ման  Ձեր պրակ տիկ հմտութ յուն նե րը», «Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք 
 Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին զե կույց ներ ներ կա յաց նե լու  Ձեր պրակ

96. Տե՛ս, Հավելված 4:
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տիկ հմտութ յուն նե րը», «Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ՄԱԿի հա տուկ ըն թա ցա
կար գե րին տե ղե կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու  Ձեր պրակ տիկ հմտութ յուն
նե րը» և  այլն։

 Տե ղե կաց վա ծութ յան ա ռու մով, հարց վող նե րի 1/3-ը (27%)  Պայ մանագ- 
 րա յին մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան և  ըն թա ցա կար գե րի մա սին տե-
ղե կաց վա ծութ յան աս տի ճա նը գնա հա տել է իբրև մի ջին (ընտ րե լով «3» 
ցու ցա նի շը՝ «0»-ից «5» սանդ ղա կում), 22.2%-ը նշել է, որ ու նի լիար ժեք 
պատ կե րա ցում ՊՄ-նե րի գոր ծու նեութ յան և  ըն թա ցա կար գե րի մա սին 
(ընտ րե լով «4» ցու ցա նի շը՝ «0»-ից «5» սանդ ղա կում) և  նույն քան հարց-
վող իր գի տե լիք նե րի մա կար դա կը գնա հա տել է մի ջի նից բարձր (ընտ րե-
լով «2» ցու ցա նի շը՝ «0»-ից «5» սանդ ղա կում): ՀԸ-նե րի վե րա բեր յալ` նույն 
հար ցին ի պա տաս խան՝ մի ջին մա կար դա կի ի մա ցութ յան մա սին փաս-
տել է 22,2%-ը, իսկ մի ջի նից բարձր և  լիար ժեք պատ կե րաց ման տար բե-
րակ նե րը նշել է հարց վող նե րի 16,7%-ը։

Ինչ վե րա բե րեում է պրակ տիկ փոր ձին, ա պա ՊՄ-նե րի հետ աշ խա-
տան քի փոր ձի առ կա յութ յան մա սին փաս տել է հարց վող նե րի 61%-ը, իսկ 
ՀԸ-նե րի հետ՝ 55,5%-ը։ 

Ինչ պես տես նում ենք, աշ խա տան քը ՊՄ-նե րի հետ թե՛ տե ղե կաց վա ծութ-
յան և  թե՛ կի րա ռե լիութ յան ա ռու մով ա վե լի տա րած ված է, քան աշ խա-
տան քը ՀԸ-նե րի հետ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, եր կու պա րա գա յում էլ հարց-
վող նե րի գրե թե կե սը երբ ևէ չի առնչ վել մե խա նիզմն ե րից ոչ մե կին, ին չը 
փաս տում է ընդ հա նուր առ մամբ ոչ բա վա րար ի րա զեկ վա ծութ յան, կար-
ևոր ման և  կի րառ ման մա սին։

Պ րակ տիկ կի րառ ման ա ռու մով հե տաքրք րա կան է նաև հետև յալ պատ կե րը։

Ըստ տրված պա տաս խան նե րի՝ թե՛ ՊՄ-նե րի և  թե՛ ՀԸ-նե րի հետ աշ խա-
տանք նե րի ի րա կա նաց ման ա մե նա տա րած ված ձևա չափ է ներգ րավ վե լը 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան և  հան րա յին ի րա զեկ ման աշ խա տանք նե րում։ 
Ն ման ներգ րավ վա ծութ յան մա սին՝ ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան շրջա նակ նե րում, փաս տել է պա տաս խա նող նե րի 58%-ը:

ՊՄ-նե րի հետ աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ման հա ջորդ ա մե նա տա-
րած ված ձևա չա փերն են ներգ րավ վա ծութ յու նը դա տա վա րա կան աշ-
խա տանք նե րում, ո րի արդ յուն քում ան հա տա կան դի մումն եր են ներ կա-
յաց վել կո մի տե ներ, և  պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին ուղղ ված՝ մար դու 
ի րա վունք նե րի խնդիր նե րի վե րա բեր յալ զե կույց նե րի պատ րաս տու մը։ 

Պ րակ տիկ դաշ տի ու սումն ա սի րութ յու նը, սա կայն, ցույց է տա լիս, որ ան-
հա տա կան դի մումն ե րի քննութ յան ըն թա ցա կար գե րի արդ յու նա վե տութ-
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յու նը  Հա յաս տա նի հա մար կա րե լի է գնա հա տել շատ ցածր՝ ել նե լով ներ-
կա յաց ված դի մումն ե րի քա նա կից և  փոր ձից։

 Մինչ օրս  Հա յաս տա նում մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումն ե րի վե րա-
բեր յալ ե րեք ան հա տա կան դի մում է նե րա յաց վել  Մար դու ի րա վունք նե-
րի կո մի տե, ո րոն ցից ե րեքն էլ ըստ էութ յան քննութ յան փուլ այդ պես էլ 
չեն հա սել, ե րեքն էլ ճա նաչ վել են ըն դու նե լիութ յան չա փա նիշ նե րին չհա-
մա պա տաս խա նող։ Ա ռա ջին դի մու մը ե ղել է « Խա չատր յանն ընդ դեմ 
 Հա յաս տա նի» գոր ծով։ 2005 թվա կա նի նո յեմ բե րի 21-ի ո րոշ մամբ դի մու-
մը ճա նաչ վել է ա նըն դու նե լի ՔՔԻԴ-ի 2-րդ  հոդ վա ծի հիմ քով97: Եվս եր կու 
դի մում ՄԻԿ են ներ կա յաց վել 2016 թ.  դեկ տեմ բե րի 28-ին և  վե րա բե րել 
են նույն ի րա դար ձութ յուն նե րին։ 2018 թ.  դեկ տեմ բե րի 11-ի ո րոշ մամբ դի-
մումն ե րը ոչ ըն դու նե լի են ճա նաչ վել՝ կրկին ՔՔԻԴ 2-րդ  հոդ վա ծի հիմ-
քով՝ ներ պե տա կան ատ յան նե րը սպառ ված չլի նե լու հիմն ա վոր մամբ98։

Ինչ վե րա բե րում է այ լընտ րան քա յին և ստ վե րա յին զե կույց նե րի ձևա չա-
փի կի րառ մա նը, ա պա այս տեղ պատ կե րը, առն վազն քա նա կա կան տե-
սանկ յու նից ա վե լի դրա կան է։

Այս պես, օ րի նակ,  Հա յաս տա նում մար դու ի րա վունք նե րի ի րա վի ճա-
կը ՄԻԿ-ի կող մից դի տարկ վել է ե րեք շրջա փու լե րի ըն թաց քում և 
 ներ կա յաց վել են եզ րա փա կիչ դի տար կումն եր 1998 և 2012 թվա կան նե-
րին99։  Հա յաս տա նի կող մից վեր ջին զե կույ ցը ներ կա յաց վել է 2018 թ. և 
դի տարկ վել 2020 թ. շր ջա փու լի ըն թաց քում։ 2011-2012 թթ. հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ՄԻԿ է ներ կա յաց վել 12 զե կույց, 
ընդ ո րում՝ ե րե քը ե ղել են միաց յալ զե կույց ներ։ Եվս տաս ներ կու զե կույց 
ներ կա յաց վել է 2020 թվա կա նի ՄԻԿ շրջա փու լին ըն դա ռաջ, ո րոն ցից չոր-
սը՝ կազ մա կեր պութ յուն նե րի միաց յալ զե կույց ներ են, իսկ եր կու սը՝ կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի միա վո րումն եր, ինչ պի սիք են՝ Խտ րա կա նութ յան 
դեմ պայ քա րի և  հա նուն հա վա սա րութ յան կոա լի ցիան, «Հ յու ման րայթս 

97. UN Treaty Body Database. CCPR/C/85/D/1056/2002: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f85%2fD%2f1056%2f2002&Lang=en

98. UN Treaty Body Database. CCPR/C/124/D/3064/2017: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f124%2fD%2f3064%2f2017&Lang=en, 
UN Treaty Body Database. CCPR/C/124/D/3075/2017: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f124%2fD%2f3075%2f2017&Lang=en 

99. UN Treaty Body Database. CCPR/C/ARM/CO/2: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fARM%2fCO%2f2&Lang=en, UN Treaty 
Body Database. CCPR/C/79/Add.100: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f79%2fAdd.100&Lang=en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f85%2fD%2f1056%2f2002&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f85%2fD%2f1056%2f2002&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f124%2fD%2f3064%2f2017&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f124%2fD%2f3064%2f2017&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f124%2fD%2f3075%2f2017&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f124%2fD%2f3075%2f2017&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fARM%2fCO%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fARM%2fCO%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f79%2fAdd.100&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f79%2fAdd.100&Lang=en
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հաուս Եր ևա նը»100։  Զե կույց ներն անդ րա դար ձել են այն պի սի տա րաբ նույթ 
հար ցե րի, ինչ պի սիք են զին ծա ռա յութ յան հետ կապ ված հար ցե րը, հաշ-
մա նա դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րը, ԼԳԲՏ ան ձանց ի րա-
վունք նե րը, էթ նիկ փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րը, կյան քի ի րա-
վուն քը, մինչ դա տա կան կա լան քը, ե րե խա նե րի մարմն ա կան պա տի ժը։

 Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան դեմ կո մի տեն ՀՀ կոն վեն ցիոն 
պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու մը քննել է 1997 թ., 2002 թ., 2009 թ. և 
2016 թ.։ Ընդ հա նուր առ մամբ, բո լոր շրջա փու լե րին ըն դա ռաջ, հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից ԿՆԽՄ ներ կա յաց վել է 10 այ-
լըտ րան քա յին/ստվե րա յին զե կույց, ո րից 2-ը՝ միաց յալ։ 

 Խոշ տան գումն ե րի դեմ կո մի տեի կող մից դի տարկ ման շրջա փու լե րը տե-
ղի են ու նե ցել 1996 թ., 2000 թ. և 2016 թ., և  հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի կող մից ներ կա յաց վել է 7 զե կույց։

 Միև նույն ժա մա նակ,  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե-
րի կո մի տե հա յաս տան յան ՀԿ-նե րի կող մից ու ղարկ վել է 1 զե կույց (2015 
թ.), 3 զե կույց ու ղարկ վել է Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
կո մի տե (2012 թ.), 5 զե կույց՝  Սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին 
կո մի տե, ո րոն ցից 4-ն  ու ղարկ վել է ՀԿ-նե րի նույն կոն սոր ցիու մի կող մից 
(2019 թ.):

 Կախ ված ո լոր տա յին շրջա նա կից՝ ՊՄ-նե րի հետ աշ խա տան քի պատ կե-
րը տար բեր է, այ նու ա մե նայ նիվ, այ լընտ րան քա յին/ստվե րա յին զե կույց-
նե րի ներ կա յաց ման մե խա նիզ մը ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի կող-
մից բա վա րար կի րա ռում ու նի։

Ե թե անդ րա դառ նանք ՀԸ-նե րի հետ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա նը, 
ա պա հարց վող նե րի կող մից իբրև ա ռա վել տա րած ված ձևա չափ է նշվում 
 Հա տուկ զե կու ցող նե րին/աշ խա տան քա յին խմբե րին տե ղե կատ վութ յան 
տրա մադ րու մը և  ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ա հա զան-
գու մը (ու սումն ա սի րութ յուն նե րի, զե կույց նե րի ներ կա յաց ման մի ջո ցով): 

ՀԸ-նե րին ու ղարկ ված կո մու նի կա ցիա նե րի մեկ միաս նա կան բա զա հա-
սա նե լի չէ, ինչ պես, օ րի նակ, ա լընտ րան քա յին/ստվե րա յին զե կույց նե րի 
պա րա գա յում։ 

Ու շագ րավ է, որ ՀԸ-նե րին ա հա զանգ ման մե խա նիզ մը ակ տիվ կի րա-
ռում գտավ ՀԿ-նե րի շրջա նում 2020 թ.  սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նի 

100. UN Treaty Body Database. CCPR - International Covenant on Civil and Political Rights. 129 
Session (29 Jun 2020 - 24 Jul 2020): https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
SessionDetails1.aspx?SessionID=1374&Lang=en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1374&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1374&Lang=en
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կող մից Ար ցա խի և  Հա յաս տա նի հան դեպ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի 
ըն թաց քում։ Ընդ ո րում՝ ու ղարկ ված բո լոր կո մու նի կա ցիա նե րը կրել են 
մաս նակ ցա յին/միաս նա կան բնույթ, այ սինքն՝ ո լոր տի դե րա կա տար նե րի 
կող մից դի տարկ վել են իբրև հրա տապ խնդիր նե րի մա սին ՄԱԿ-ին տե ղե-
կաց նե լու գոր ծիք։ Այս պես, օ րի նակ,  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը նա մա կով դի մել են  Ֆի զի կա կան 
և  հո գե կան ա ռող ջութ յան ա ռա վե լա գույն հա սա նե լի չա փա նի շին հաս-
նե լու ի րա վուն քի հար ցե րով հա տուկ զե կու ցո ղին՝ պա հան ջե լով հնա րա-
վո րինս ա րագ երկ խո սութ յուն սկսել Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան հետ՝ 
վերջ տա լու վեր ջի նիս կող մից Ար ցա խի խա ղաղ բնակ չութ յան թի րա խա-
վոր մա նը և  այդ թի րա խա վոր ման արդ յուն քում Ար ցա խի ու  Հա յաս տա նի 
բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան վրա վնա սա կար ազ դե ցութ յա նը101:

Հ րա տապ դի մում է ու ղարկ վել նաև  Խոշ տանգ ման և  այլ դա ժան ու ան-
մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի և  պատ ժի հար ցե րով 
հա տուկ զե կու ցո ղին102 ու  Վարձ կան նե րի հար ցե րով աշ խա տան քա յին 
խմբին103։

101. Letter to UN Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable 
Standard of Physical and Mental Health. հասանլի է այստեղ. https://prwb.am/2020/11/05/letter-to-
un-special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-
of-physical-and-mental-health/?fbclid=IwAR1kwmj8uxlMa9-sM931GLVgQg5lH2M2dX7wDJZrrZZ_
euRO6OVeOzictaM 

102. Urgent Call for Action on instances of extrajudicial and arbitrary executions, torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment based on hatred against Armenians and public display of such 
acts on social media by the Azerbaijani armed forces: https://prwb.am/wp-content/uploads/2020/10/
Urgent-Call-for-action-on-instances-of-executions-torture-and-ill-treatment-based-on-racial-hatred-
against-Armenians-by-Azerbaijan-23.10.2020.pdf 

103. Complaint to the Working Group on the use of mercenaries: https://www.rightsresearch.net/
post/complaint-to-the-working-group-on-the-use-of-mercenaries 

https://prwb.am/2020/11/05/letter-to-un-special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/?fbclid=IwAR1kwmj8uxlMa9-sM931GLVgQg5lH2M2dX7wDJZrrZZ_euRO6OVeOzictaM
https://prwb.am/2020/11/05/letter-to-un-special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/?fbclid=IwAR1kwmj8uxlMa9-sM931GLVgQg5lH2M2dX7wDJZrrZZ_euRO6OVeOzictaM
https://prwb.am/2020/11/05/letter-to-un-special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/?fbclid=IwAR1kwmj8uxlMa9-sM931GLVgQg5lH2M2dX7wDJZrrZZ_euRO6OVeOzictaM
https://prwb.am/2020/11/05/letter-to-un-special-rapporteur-on-the-right-of-everyone-to-the-enjoyment-of-the-highest-attainable-standard-of-physical-and-mental-health/?fbclid=IwAR1kwmj8uxlMa9-sM931GLVgQg5lH2M2dX7wDJZrrZZ_euRO6OVeOzictaM
https://prwb.am/wp-content/uploads/2020/10/Urgent-Call-for-action-on-instances-of-executions-torture-and-ill-treatment-based-on-racial-hatred-against-Armenians-by-Azerbaijan-23.10.2020.pdf
https://prwb.am/wp-content/uploads/2020/10/Urgent-Call-for-action-on-instances-of-executions-torture-and-ill-treatment-based-on-racial-hatred-against-Armenians-by-Azerbaijan-23.10.2020.pdf
https://prwb.am/wp-content/uploads/2020/10/Urgent-Call-for-action-on-instances-of-executions-torture-and-ill-treatment-based-on-racial-hatred-against-Armenians-by-Azerbaijan-23.10.2020.pdf
https://www.rightsresearch.net/post/complaint-to-the-working-group-on-the-use-of-mercenaries
https://www.rightsresearch.net/post/complaint-to-the-working-group-on-the-use-of-mercenaries
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Այս պի սով՝  Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմն ե րը տար բեր ծա վալ նե րով կի րառ-
վում են  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում գոր ծող հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ի րա վա բան նե րի կող մից։ Դ րանց արդ յու-
նա վե տութ յան գնա հա տու մը, սա կայն, հնա րա վոր է մեծ ժա մա նա կա-
յին կտրված քում։  Միև նույն ժա մա նակ, կար ճա ժամ կետ արդ յունք նե րի 
վեր լու ծութ յուն հնա րա վոր է։ Օ րի նակ, պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին 
ուղղ ված զե կույց նե րի և դ րանց ջա տա գո վութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը 
կա րող է գնա հատ վել բարձ րա ձայն ված խնդիր նե րի առն չութ յամբ կո մի-
տե նե րի եզ րա փա կիչ դի տար կումն ե րում տեղ գտած անդ րա դարձ նե րի և 
 հանձ նա րա րա կան նե րի հի ման վրա։  Հա տուկ զե կու ցող նե րի զե կույց նե-
րում ևս  ար տա ցոլ վում է նրանց ուղղ ված արդ յու նա վետ ջա տա գո վութ յան 
արդ յուն քը՝ հա մա պա տաս խան խնդիր նե րի բարձ րա ձայն ման և դ րանց 
առն չութ յամբ ա ռա ջարկ նե րի տես քով։  Միև նույն ժա մա նակ, արդ յունք-
նե րի գնա հատ ման և դ րանց հետ ևանք նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ-
յան մի ջոց նե րի տե սանկ յու նից պայ մա նագ րա յին ա ռա վել լայն հնա րա վո-
րութ յուն ներ են առ կա ան հա տա կան դի մումն ե րի կի րառ ման ըն թաց քում։ 
Օ րի նակ՝ այն հան գա ման քը, որ  Հա յաս տա նի կող մից ՄԻԿ ներ կա յաց վել 
է ե րեք ան հա տա կան դի մում, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նել ըն դու նե-
լիութ յան չա փա նիշ նե րին, վկա յում է դրանց ոչ արդ յու նա վետ կի րառ ման 
մա սին։ Այս հան գա ման քը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նախ ևա ռաջ 
այն հան գա ման քով, որ տա րա ծաշր ջա նում որ պես մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի ջազ գա յին ատ յան՝ ըն կալ վում 
է  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, ո րի վճիռ նե րի կա-
տա րու մը Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ պե տութ յուն նե րի հա մար ու նի 
պար տա դիր բնույթ, և  առ կա են դրանց նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան 
մե խա նիզմն եր։ Մ յուս կող մից, ի տար բե րութ յուն պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րի,  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի գեր ծան-
րա բեռն վա ծութ յան պատ ճա ռով դի մումն ե րի քննութ յու նը բա վա կա նին 
եր կար ժա մա նակ է պա հան ջում։  Բա ցի դրա նից՝ պայ մա նագ րա յին մար-
մին նե րը գոր ծում են մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տա յին փաս տաթղ թե-
րի հի ման վրա և  կոչ ված են ա պա հո վե լու այդ խմբե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա ռա վե լա պես բաշ-
խել կո մի տե նե րի ծան րա բեռն վա ծութ յու նը՝ ըստ ո լորտ նե րի։ 

Ել նե լով նրա նից, որ  Հա յաս տա նում՝ մար դու ի րա վունք նե րի հիմն ա հար-
ցե րով զբաղ վող ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի շրջա նում ՄԱԿ-ի մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմն ե րը ոչ այն քան ակ տիվ 
կի րա ռում ու նեն, դրանց արդ յու նա վե տութ յան գնա հա տու մը ամ բող ջա-
կան չի կա րող լի նել։  Միև նույն ժա մա նակ, այլ պե տութ յուն նե րի փոր ձը 
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ցույց է տա լիս, որ դրանց արդ յու նա վե տութ յու նը ա ռա վե լա պես կախ ված 
է դրանց կի րա ռու մից և  ջա տա գո վութ յու նից։  Հետ ևա պես, ակ տիվ կի-
րա ռում ու ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րի շուրջ պե տութ յան ներ սում 
տար վող ակ տիվ ջա տա գո վութ յու նը կա րող են բարձ րաց նել դրանց 
արդ յու նա վե տութ յու նը և  հան գեց նել էա կան փո փո խութ յուն նե րի։

 Կար ևոր է նաև այդ մե խա նիզմն ե րի կի րառ ման, դրանց ու ղարկ վող զե-
կույց նե րի և  ան հա տա կան դի մումն ե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան 
մե ծա ցու մը՝ հաս նե լու հա մար դրան ցում ար ծարծ ված խնդիր նե րի ըստ 
էութ յան քննութ յա նը, գնա հատ մա նը և դ րանց ուղ ղութ յամբ ա ռա ջարկ նե-
րի ներ կա յաց մա նը։

Ա ռա ջարկ ներ քա ղա քա ցիա կան հա սար կութ յան և  ի րա վա բան նե րի 
հա մար`

 ▪  Մե ծաց նել ի րա զեկ վա ծութ յու նը ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմն ե րի վե րա բեր յալ՝ դրանց կի րառ ման 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման նպա տա կով։

 ▪ Ակ տի վո րեն կի րա ռել ինչ պես  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի մե խա-
նիզմն ե րը, այն պես էլ  Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րը՝ խթա նե լու հա մար 
դրանց արդ յու նա վե տութ յու նը։

 ▪  Հետ ևել  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի զե կուց ման շրջա փու լե րին 
և  Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի գոր ծու նեութ յա նը՝ դրանց ներ կա յաց-
նե լով տե ղե կատ վութ յուն հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րում առ կա 
խնդիր նե րի, պե տութ յան ձա խո ղումն ե րի և  անհ րա ժեշտ մի ջամ տութ-
յան վե րա բեր յալ՝ ա պա հո վե լու հա մար ի րա վի ճա կի բազ մա կող մա նի 
ներ կա յա ցու մը։

 ▪  Հետ ևել  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և  Հա տուկ զե կու ցող նե րի 
կող մից ներ կա յաց ված դի տար կումն ե րին, դիր քո րոշ մա նը և  կոնկ րետ 
պե տութ յանն ուղղ ված ա ռա ջարկ նե րին և  ի րա կա նաց նել պե տութ յան 
կող մից դրանց հի ման վրա հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան փո-
փո խութ յուն նե րի կամ լրա ցումն ե րի, քա ղա քա կա նութ յան ըն դուն ման 
ջա տա գո վութ յուն։
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1. ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ 
 ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻՆ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎՈՂ 
ԴԻ ՄՈՒ ՄԸ ԿԱԶ ՄԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ104

 ▪  Պարզ լե զու:  Դի մու մը մշա կե լիս օգ տա գոր ծեք պարզ և  ու ղիղ լե զու: 
 Սա  Կո մի տեի հա մար ա վե լի հեշտ է դարձ նում ձեր փաս տարկ նե րի 
ըն կա լու մը:  Պարզ լեզ վի օգ տա գոր ծու մը ա վե լի նպաս տա վոր կդարձ-
նի նաև թարգ մա նութ յան գոր ծըն թա ցը:

 ▪ Ամ փո փումն եր և  է ջե րի սահ մա նա փա կումն եր: ՄԱԿ-ի խնդրագ րե րի 
և  հար ցումն ե րի բա ժի նը այժմ նա խա տե սում է է ջե րի սահ մա նա փա-
կում՝ 50 է ջի շրջա նում: Ե թե   հայ ցը 20 է ջից ա վել է, պա հանջ վում է 
նաև ամ փո փա գիր՝ մինչև հինգ է ջի սահ ման նե րում, ո րոնք նե րառ-
վում են ընդ հա նուր է ջե րի քա նա կում:  Հայ ցի ամ փո փա գիր ներ կա-
յաց նե լը լավ պրակ տի կա է, և  այն պետք է նե րա ռի բո լոր հիմն ա կան 
կե տե րը, ո րոնք ցան կա նում եք, որ  Կո մի տեն հաշ վի առ նի, նե րառ յալ` 
անդ րա դարձ դի մու մի ըն դու նե լիութ յան հար ցին և դ րա առն չութ յամբ 
ծա գող ակն հայտ խնդիր նե րին:

 ▪  Նեղ մաս նա գի տա կան լեզ վից զերծ:  Խու սա փեք տեխ նի կա կան 
ի րա վա կան տեր մին նե րից և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում օգ տա գոր-
ծեք պարզ լե զու: Ե թե    Ձեզ անհ րա ժեշտ է վկա յա կո չել դա տա րա նի, 
փաս տաթղ թի կամ ըն թա ցա կար գի տեխ նի կա կան ի րա վա կան ան-
վա նու մը, բա ցատ րեք այն, քա նի որ  Կո մի տեն (և  թարգ մա նիչ նե րը) 
կա րող են ծա նոթ չլի նել ձեր երկ րի ի րա վա կան հա մա կար գին և 
 պայ ման նե րին:

 ▪ Ակ տիվ լե զու: Որ պես զի ձեր լե զուն անգ լե րեն պարզ ու ան մի ջա կան 
լի նի, օգ տա գոր ծեք ոչ թե պա սիվ բա յեր, այլ ակ տիվ բա յեր. օ րի նակ՝ 
Բ-ին խոշ տան գել են:

104. Օգտակար փաստաթղթեր ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմիններին անհատական 
դիմումներ ներկայացնելու համար. Մարդու իրավունքների կոմիտեին և Խոշտանգումների 
դեմ կոմիտեին ներկայացվող դիմումների վերաբերյալ ուղեցույցը հասանլի է այստեղ. https://
www.justiceinitiative.org/uploads/507acc52-2c91-4d0f-8410-62c31cb2f391/litigation-toolkit-
torture-20180427.pdf, ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը 
հրատարակել է ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների պայմանագրերի, այդ թվում` ՄԻԿ-ին և ԽԴԿ-
ին ուղղված պահանջները անհատական   գանգատներ ներկայացնելու վերաբերյալ իր թիվ 7 
փաստաթղթում: «Մարդու իրավունքների հայցը» կազմելու սկզբունքներն ու գործընթացը ավելի 
մանրամասն պատկերացնելու համար «Արդարադատության նախաձեռնությունը» պատրաստել է 
Գործնական նշում մարդու իրավունքների հայցերի մշակման վերաբերյալ: Խոշտանգումների դեմ 
համաշխարհային կազմակերպությունը (OMCT) նաև խոշտանգումների հայցերի պատրաստման 
վերաբերյալ ուղեցույց է ներկայացնում խոշտանգումների զոհերի համար միջոցներ որոնելու 
մասին. ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմինների անհատական   բողոքների ընթացակարգերի 
վերաբերյալ ձեռնարկ:

https://www.justiceinitiative.org/uploads/507acc52-2c91-4d0f-8410-62c31cb2f391/litigation-toolkit-torture-20180427.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/507acc52-2c91-4d0f-8410-62c31cb2f391/litigation-toolkit-torture-20180427.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/507acc52-2c91-4d0f-8410-62c31cb2f391/litigation-toolkit-torture-20180427.pdf
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 ▪   Ան հա տա կա նաց նել զո հին:  Մարդ կանց ներ կա յաց նել ա նուն նե րով, 
հատ կա պես խոշ տան գումն ե րի զո հին՝ նրան «զոհ» կամ «հե ղի նակ» 
ան վա նե լու փո խա րեն:  Սա ա վե լի ան մի ջա կան է, ան հա տա կա նաց-
նում է զո հին   և ն վա զեց նում է շփո թութ յան ռիս կը:

 ▪  Կարճ նա խա դա սութ յուն ներ: Եր կար նա խա դա սութ յուն նե րը կա րող 
են շփո թութ յան մեջ գցել, և  ըն թեր ցո ղը կա րող է կորց նել հիմն ա կան 
մտքի հետ քե րը:

 ▪  Պար բե րութ յուն ներ:  Յու րա քանչ յուր փաստ կամ կետ ներ կա յաց նել 
ա ռան ձին պար բե րութ յամբ:  Յու րա քանչ յուր պար բե րութ յուն ըն թեր-
ցո ղին ազ դան շան է տա լիս այն մա սին, որ սկսվում է նոր փաստ, 
փաս տարկ:  Հա մա րա կա լեք յու րա քանչ յուր պար բե րութ յուն. սա հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս խու սա փել հե տա գա յում տե ղե կատ վութ յու նը 
կրկնե լուց, ինչ պեսև՝ հեշ տութ յամբ հղումն եր կա տա րել փաս տե րին։

 ▪ Ի րա վա կար գա վո րումն ե րի և  փաս տե րի տա րան ջա տում:  Դի մու մը 
մշա կե լիս ձեր փաս տե րը և  ի րա վա կան փաս տարկ նե րը ներ կա յաց-
րեք ա ռան ձին բա ժին նե րով: Ընդ հա նուր առ մամբ, «փաս տեր» բաժ-
նում մի՛ բե րեք ի րա վա կան փաս տարկ ներ, մի՛ օգ տա գոր ծեք ի րա-
վա կան գնա հա տա կան ներ: Օ րի նակ՝ փաս տե րը ներ կա յաց նե լիս մի՛ 
նշեք, որ ան ձը խոշ տան գումն ե րի է են թարկ վել:  Փո խա րե նը՝ հստակ 
և  ու ղիղ նկա րագ րեք կա ռա վա րութ յան գոր ծա կա լի գոր ծո ղութ յուն-
նե րը: Այ նու հետև, փաս տարկ նե րի բաժ նում, մեկ նա բա նե լով խախ-
տումն ե րը՝ կբա ցատ րեք, թե ին չու է ա ռա ջին բաժ նում նշված գոր ծո-
ղութ յուն նե րը խոշ տան գում հա մար վում: 

 ▪  Հիմն ա վո րում:  Ձեր գոր ծը հիմն ա վո րե լու հա մար  Կո մի տեին տրա-
մադ րեք ա պա ցույց ներ և հ ղումն եր:  Փաս տե րը ներ կա յաց նե լիս 
մատ նան շեք այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք ցույց են տա լիս փաս տի 
աղբ յու րը:  Կո մի տեի հա մար շատ ա վե լի հեշտ է հետ ևել ձեր ա պա-
ցույց նե րին (և  ձեր դի մու մին), ե թե մատ նան շում եք հա մա րա կալ ված 
ա պա ցույց ներ:  Դուք պետք է ձեր ներ կա յաց րած յու րա քանչ յուր հիմ-
նա կան փաս տի հա մար վկա յա կո չեք ա պա ցույց ներ: Ն մա նա պես, 
հղումն եր կա տա րեք ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի (օ րի նակ՝ ընդ հա-
նուր մեկ նա բա նութ յուն ներ, նա խորդ ո րո շումն եր և  հանձ նա ժո ղո վի 
զե կույց ներ), ո րոն ցով հիմն ա վո րում եք ձեր մեկ նա բա նութ յուն նե րը։ 
Դ րա նպա տակն է առն վազն մեկ ի րա վա կան հիմք տրա մադ րել ձեր 
ներ կա յաց րած յու րա քանչ յուր հիմն ա կան ի րա վա կան փաս տար կի 
հա մար:

 ▪  Ներ կա յաց նել դեպ քը: Ինչ պես փաս տե րով, այն պես էլ փաս տարկ նե-
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րով մի՛ չա փա զանց րեք ձեր գոր ծը: Ե թե   գե րագ նա հա տում եք (պնդում 
եք, որ խախ տումն ա վե լի վատ է, քան փաս տե րի ա պա ցույցն է) կամ 
չա փա զանց նում եք, կորց նում եք  Կո մի տեի վստա հե լիութ յու նը, ին չը 
կա րող է ազ դել ձեր ամ բողջ գոր ծի վրա: Ե թե   ա պա ցույց նե րը չեն հա-
մա պա տաս խա նում ձեր ներ կա յաց րած փաս տե րին,  Կո մի տեն կա րող 
է ձեր դեմ ո րո շում կա յաց նել, նույ նիսկ ե թե փաս տե րը ակն հայ տո րեն 
խախ տում են հան դի սա նում:

 ▪  Կենտ րո նա ցեք փաս տե րը նկա րագ րե լու վրա, ա պա ցույց տվեք 
 Կո մի տեին, թե ին չու է դա խախ տում:  Կո մի տեին մի ա սեք, որ ան ձը 
«խոշ տանգ վել է»:  Փո խա րե նը, հանձ նա ժո ղո վին ցույց տվեք գոր ծի 
կոնկ րետ փաս տե րը: Ի րա վա կան փաս տարկն ա վե լին է պա հան ջում, 
քան պար զա պես եզ րա կա ցութ յուն պնդե լը:

 ▪  Կա ռուց ված քը և  վեր նագ րե րը:  Հա մոզ վեք, որ ձեր դի մու մը տրա մա-
բա նա կան կա ռուց վածք ու նի:  Կա ղա պա րը տա լիս է հիմն ա կան բա-
ժին նե րը, սա կայն օգ տա գոր ծեք են թա վեր նագ րեր՝ փաս տե րը կամ 
փաս տարկ նե րը խմբա վո րե լու և  ըն թեր ցո ղին դրանց կա պե րի վե-
րա բեր յալ ճիշտ պատ կե րա ցում տա լու հա մար:  Հա մոզ վեք, որ են-
թա վեր նագ րե րը պարզ են, և  ըն թեր ցո ղին պատ մեք, թե ինչ է ցույց 
տա լիս փաս տե րի կամ փաս տարկ նե րի յու րա քանչ յուր խումբ:  Պարզ, 
լավ կազ մա կերպ ված են թա վեր նագ րե րը ըն թեր ցո ղին թույլ են տա լիս 
զննել ձեր փաս տա թուղ թը և  հաս կա նալ հիմն ա կան փաս տարկ նե րը: 

 ▪  Հա մոզ վեք, որ ձեր են թա վեր նագ րե րը հա մա պա տաս խա նում են կա-
յուն կա ռուց ված քին։

 ▪ Ի րա վա կան փաս տարկ ներ:  Յու րա քանչ յուր փաս տար կի հա մար, ան-
կախ նրա նից՝ դա վե րա բե րում է ըն դու նե լիութ յա նը կամ խախտ մա-
նը, հա ճախ օգ տա կար է օգ տա գոր ծել հետ ևո ղա կան կա ռուց վածք՝ 
(1) թե մա տիկ նա խա դա սութ յուն, (2) հա մա պա տաս խան ի րա վա կան 
ստան դարտ ներ, (3), ինչ պես են փաս տե րը հա տում ի րա վա կան չա-
փա նիշ նե րը և (4) ինչ պես է պե տութ յու նը պա տաս խա նա տու:

 ▪  Թե մա տիկ նա խա դա սութ յուն ներ.  Յու րա քանչ յուր բա ժին պետք 
է սկսվի թե մա տիկ նա խա դա սութ յամբ, ո րը բնու թագ րում է (1) այն 
հար ցը, ո րին կանդ րա դառ նա բա ժի նը և (2) հիմն ա կան կե տը կամ 
փաս տար կը, ո րը դուք բե րում եք այդ հար ցի վե րա բեր յալ: Այդ պի սով   
 Կո մի տեն գի տի, թե ինչ եք ցույց տա լու, և ն րանց հա մար ա վե լի հեշտ 
է հաս կա նալ փաս տե րը և դ րանց առն չութ յու նը ձեր փաս տարկ նե-
րին: Օ րա կար գը սահ մա նե լով՝ դուք կա րող եք շեշ տել կար ևոր կե-
տե րը և  հիմն ա վո րել փաս տարկ նե րը:  Թե մա տիկ նա խա դա սութ յուն-
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նե րը, ինչ պես լավ են թա վեր նագ րե րը, գոր ծում են նշան նե րի պես՝ 
ըն թեր ցո ղի հա մար հեշ տաց նե լով ձեր փաս տաթղ թին հետ ևե լը:

 ▪ Ի րա վա կան ստան դարտ ներ:  Ձեր ի րա վա կան փաս տարկ նե րը ներ-
կա յաց նե լիս ա ռաջ նորդ վեք այն ստան դարտ նե րով, ո րոնք տվյալ 
 Կո մի տեն սահ մա նել է իր ո րո շումն ե րում կամ ընդ հա նուր մեկ նա-
բա նութ յուն նե րում, իսկ այ նու հետև լրաց րեք դրանք՝ վկա յա կո չե լով 
ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին այլ մար մին նե րի կամ մար դու ի րա վունք-
նե րի այլ մե խա նիզմն ե րի ո րո շումն ե րը: Ե թե    Ձեզ անհ րա ժեշտ է վկա-
յա կո չել հա տուկ զե կու ցող նե րի եզ րա փա կիչ դի տար կումն ե րը, ու ղե-
ցույց նե րը կամ զե կույց նե րը (soft law), ա պա դրանք պետք է լի նեն 
վեր ջին ներ կա յաց ված նե րը:

 ▪  Նա խա դե պա յին ի րա վուն քի օգ տա գոր ծում:  Ներ կա յաց նե լով հա մա-
պա տաս խան դա տա կան   պրակ տի կա՝ ստու գեք այդ հար ցի առն չութ-
յամբ վեր ջին դեպ քե րը, հատ կա պես ձեր կող մից դի մած  Կո մի տեի 
քննութ յան ա ռար կա գոր ծե րում, ե թե առ կա են:  Կո մի տե նե րը նոր 
գոր ծե րը գնա հա տե լիս հա ճախ հղում են կա տա րում ի րենց մշա կած 
և  կի րա ռած ի րա վա կան սկզբունք նե րին:  Հետ ևա բար, հա ճախ օգ-
տա կար է  Կո մի տեին ուղ ղել դեպ քեր, երբ նրանք սահ մա նում կամ 
կի րա ռում են ձեր փաս տարկ նե րը հիմն ա վո րող սկզբունք ներ, կամ 
դեպ քեր, երբ նրանք խախ տումն եր են հայտ նա բե րել՝ հիմն վե լով ձեր 
գոր ծի փաս տե րին նման փաս տե րի վրա:

 ▪ Վ կա յա կո չել ի րա վա կան հիմ քե րը: Ի րա վա կան փաս տարկ ներ ներ-
կա յաց նե լիս հա մոզ վեք, որ տա լիս եք ըն թեր ցո ղին անհ րա ժեշտ բո-
լոր տե ղե կութ յուն նե րը` գտնե լու այն ի րա վա կան մար մին նե րը կամ 
աղբ յուր նե րը, ո րոնց վրա հիմն վել են այդ փաս տարկ նե րը: Ի րա վա-
կան աղբ յուր ներն ա վե լի հեշտ է կար դալ և գտ նել, երբ դրանք ներ-
կա յաց վում են կա յուն ձևա չա փով: 
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2.  ՀԱ ՏՈՒԿ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱԳ ՐԵ ՐԻ ՀԵՏ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵՐ ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆԵ ԼՈՒ Ա ՌԱ ՎԵ ԼՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵՐՆ 
ՈՒ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Համ փո փումն  Բա ժին 2.2-ում և  Բա ժին 3.2.-ում ներ կա յաց ված տե ղե կութ-
յան՝ ստորև ներ կա յաց նում ենք ո րո շա կի հիմն ա կան ա ռա վե լութ յուն ներ, 
ինչ պես նաև սահ մա նա փա կումն եր, ո րոնք ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե-
րը պետք է հաշ վի առ նեն՝ ՀԸ-նե րի հետ աշ խա տանք ներ նա խա ձեռ նե լիս։

Ա ՌԱ ՎԵ ԼՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵՐ  ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒՄ ՆԵՐ

ՀԸներն ի րենց գոր ծու նեութ յան մեջ 
ան կախ են։ 

Իբրև չվճար վող ան կախ փոր ձա գետ
ներ՝ ի րենց գոր ծու նեութ յան շրջա
նակ նե րում ման դա տա կիր ներն ուղ
ղորդ վում են միայն մաս նա գի տա կան 
մո տե ցում ե րով, հաշ վե տու չեն որ ևէ 
կա ռա վա րութ յան կամ քա ղա քա կան 
ու ժի, ինչ պես նաև որ ևէ ոչ պե տա կան 
կա ռույ ցի։ 

ՀԸնե րի գոր ծու նեութ յու նը չի ա ռա
ջաց նում որ ևէ ի րա վա կան հետ
ևանք պե տութ յուն նե րի հա մար։

ՀԸնե րի կող մից պե տութ յուն նե րին 
ուղղ ված կո մու նի կա ցիա նե րը պար
տա դիր ի րա վա կան ուժ չու նեն։

ՀԸնե րի գոր ծու նեութ յու նը ծած կում է 
մար դու ի րա վունք նե րի թե մա տիկ լայն 
շրջա նակ՝ հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե
լով ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի 
հա մար՝ ման դա տա կիր նե րին դի մել 
ա մե նա տար բեր ի րա վունք նե րի ոտ նա
հար ման պա րա գա յում։

ՀԸնե րին ներ կա յաց վող գրութ յուն
ներն ու կո մու նի կա ցիա նե րը որ ևէ 
կերպ չեն սահ մա նա փակ վում այն 
ի րա վունք նե րով և խն դիր նե րով, 
ո րոնց պաշտ պա նութ յան կամ ո րոնց 
վե րա բե րող ի րա վա կան գոր ծիք նե
րին՝ կոն վեն ցիա նե րին, պայ մա նագ
րե րին, տվյալ պե տութ յու նը միա ցել է։ 
 Կոն վեն ցիա նե րի վա վե րաց ման բա
ցա կա յութ յու նը չի սահ մա նա փա կում 
ման դա տակ րին այս կամ այն ի րա
վուն քի պաշտ պա նութ յան խնդրով կա
ռա վա րութ յուն նե րին կո մու նի կա ցիա 
հղե լու գոր ծում։

ՀԸնե րը չեն կա րող կա տա րել ի րենց 
ման դա տից բխող այ ցեր՝ ա ռանց 
պե տութ յան պաշ տո նա կան հրա վե
րի առ կա յութ յան։ 
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ՀԸնե րին գրութ յուն ներ ու ղար կե լիս ոչ 
պե տա կան դե րա կա տար նե րը պար
տա վոր ված չեն սպա սել, մինչև ի րենց 
կող մից նշվող ի րա վուն քի խախտ ման 
գոր ծով սպառ վեն ներ պե տա կան դա
տա կան ատ յան նե րը, ե թե նման գոր
ծըն թաց ներ նա խա ձեռն ված են։

ՀԸ հա մա կար գի քա ղա քա կա նաց
վա ծութ յունն էա կա նո րեն խա թա
րում է ման դա տա կիր նե րի գոր ծու
նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը։ 
 Նոր ման դատ նե րի ստեղ ծու մը կամ 
գոր ծող ման դատ նե րի վե րա նա յու
մը, հատ կա պես պե տութ յան վե րա
բեր յալ ման դատ նե րի պա րա գա
յում, հա ճախ քա ղա քա կա նա պես 
պայ մա նա վոր ված և  ըստ այդմ խո
չըն դոտ վող գոր ծըն թաց է՝ ան կախ 
նրա նից, թե որ քան ակ տի վո րեն ոչ 
պե տա կան դե րա կա տար նե րը կջա
տա գո վեն այս ուղ ղութ յամբ։

Երբ այս կամ այն խնդի րը կար ևոր վում 
է ման դա տակ րի կող մից, վեր ջինս իր 
աշ խա տան քում ձգտում է լի նել հնա
րա վո րինս ա րա գա գործ և  տե սա նե լի՝ 
հաս ցեագր ված գրութ յուն նե րին և 
 կո մու նի կա ցիա նե րին ա րագ ար ձա
գան քե լով, դրանց վե րա բեր յալ մի ջազ
գա յին ի րա զեկ վա ծութ յու նը բարձ րաց
նե լով, ին չը կա րող է ազ դե ցութ յուն 
ու նե նալ ի րա վուն քի հե տա գա խախ
տում ե րի կանխ ման գոր ծում։

ՀԸ հա մա կար գում առ կա է ման
դատ նե րի ո րո շա կի հա մընկ նում 
(overlapping), ին չի արդ յուն քում ոչ 
պե տա կան դե րա տա կա տար նե
րի հա մար կա րող է դժվար լի նել 
կողմ ո րոշ վել, թե ի րենց ար ծար
ծած խնդրի պա րա գա յում ՀԸնե րից 
ո րի հետ են ադ վո կա ցիոն աշ խա
տանք ներն ա ռա վել արդ յու նա վետ և 
 թի րա խա յին։

Ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի կող
մից ու ղարկ վող գրութ յուն ներն ու և 
 տե ղե կութ յուն նե րը ու սում ա սի րե լու 
և ն րանց հետ կապ հաս տա տե լու և 
 պահ պա նե լու գոր ծում ման դա տա կիր
նե րը ձգտում են լի նել ա ռա վել ճկուն և 
 հա սա նե լի, բաց՝ հա մա գոր ծակ ցութ
յան հա մար, նաև կա պե լով ի րենց դի
մած դե րա կա տար նե րին այլ ման դա
տա կիր նե րի հետ, ե թե ներ կա յաց ված 
գրութ յուն նե րից այդ պի սի կա րի քը տե
սա նե լի է։

ՀԸնե րի գոր ծա ռույթ նե րի մա սին 
տար բեր երկր նե րում առ կա է տե ղե
կաց վա ծութ յան ցածր մա կար դակ, 
ո րի արդ յուն քում վեր ջին ներս հա
ճախ դուրս են մում ոչ պե տա կան 
դե րա կա տար նե րի ադ վո կա ցիոն 
աշ խա տանք նե րից։ Ի րա զեկ վա ծութ
յան բարձ րաց ման գոր ծում մեծ դե
րա կա տա րում կա րող են ու նե նալ 
ՄԱԿի տե ղա կան գրա սեն յակ նե րը։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3.  ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ  ՀԱ ՏՈՒԿ 
ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱԳ ՐԵ ՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒ ԹԱ ՅԻՆ 
ՏԱՐ ԲԵ ՐՈՒԹ ՈՒՆ ՆԵ ՐԸ105

 ՀԱ ՏՈՒԿ 
ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ 
ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵՐ

Ինչ պի սի՞ 
մշտա դի տարկ-
ման մե խա-
նիզմ է

 Թե մա տիկ կամ պե տութ
յան հար ցե րով պայ մա նա
վոր ված

ՀԸնե րը դի տար կում են 
կոնկ րետ երկ րում մար
դու ի րա վունք նե րի վի ճա կը 
(ՊՀԸ) կամ կենտ րո նա նում 
են մար դու ի րա վունք նե
րի խնդիր նե րի (թե մա նե րի) 
վրա՝ որ պես ընդ հա նուր դի
տարկ ման մաս 

 Միայն պե տութ յան հար ցե
րով պայ մա նա վոր ված 

ՊՄնե րը դի տար կում են 
միայն պե տութ յուն նե րի կող
մից վա վե րաց ված կամ միա
ցած պայ մա նագ րե րի հի ման 
վրա ստանձ նած պար տա
վո րութ յուն նե րի կա տա րու մը 

Ո՞վ է ա ռա-
ջարկ ներ ներ-
կա յաց նում

Ան կախ փոր ձա գետ ներ 

Ան հատ նե րը կամ փոքր 
խմբե րը ա ռա ջարկ ներ 
են ներ կայաց նում նախ և  
ա ռաջ պե տութ յուն նե րին։ 
 Փոր ձա գետ նե րը չեն ընտր
վում պե տութ յուն նե րի կող
մից, հա մա տե ղութ յամբ չեն 
կա րող ի րա կա նաց նել պե
տա կան որ ևէ գոր ծա ռույթ, 
նաև ՄԱԿի հա մա կար գի 
աշ խա տա կից ներ չեն, չեն 
վճար վում

 Պե տութ յուն նե րի կող մից 
ա ռա ջադր ված փոր ձա
գետ ներ

 Փոր ձա գետ նե րի կո մի տեն 
ա ռա ջարկ ներ է ներ կա
յաց նում պե տութ յուն նե
րին։  Կո մի տենե րում ներգ
րավ վող փոր ձա գետ նե րին 
ա ռա ջադ րում են պե տութ
յուն նե րը

105. ՀԸ վերաբերյալ Մարդու իրավունքների միջազգային ծառայության պատրաստած 
ձեռնարկը, էջ 11 հասանելի է այստեղ. https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_
guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf

https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/a_practical_guide_to_the_un_special_procedures_final.pdf
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Ո՞ր մար դու 
ի րա վունք նե-
րին են անդ-
րա դառ նում

 Բո լոր

ՀԸնե րը կենտ րո նա նում են 
կա՛մ երկր նե րի վրա, կա՛մ ո րո
շա կի թե մա նե րի, ո րոնց ման
դա տը ստա ցել են  Մար դու 
ի րա վունք նե րի խորհր դից։

 Բո լոր պա րա գա նե րում պե
տութ յան կող մից ՄԱԿի 
մար դու ի րա վունք նե րի որ ևէ 
գոր ծի քի (պայ մա նա գիր, կոն
վեն ցիա) վա վե րա ցու մը նա
խա պայ ման չէ դի տար կում 
ի րա կա նաց նե լու հա մար

 Կոն վեն ցիոն հիմ քով

ՊՄնե րը կենտ րո նա նում են 
միայն ի րենց վե րահս կո ղութ
յան ա ռար կա հան դի սա ցող 
պայ մա նագ րե րով ճա նաչ
ված ի րա վունք նե րի վրա 

 Կա րո՞ղ են 
արդ յոք պե-
տութ յուն ներ 
այ ցեր ի րա կա-
նաց նել

Ա յո 

 Բո լոր ՀԸնե րը կա րող են 
պե տութ յուն ներ այ ցեր ի րա
կա նաց նել, սա կայն պաշ տո
նա կան այ ցեր հնա րա վոր 
են, ե թե տվյալ պե տութ յու նը 
ի րենց հրա վի րել է

Ա յո 

Ո րոշ ՊՄներ կա րող են 
այ ցեր ի րա կա նաց նել պե
տութ յուն ներ. օ րի նակ՝ 
 Խոշ տան գում ե րի կան
խար գել ման են թա կո մի տեն

Ի՞նչ հա ճա խա-
կա նութ յամբ է 
տե ղի ու նե նում 
դի տար կու մը

Ըն թա ցիկ և  տա րե կան 

 Յու րա քանչ յուր հա տուկ զե
կու ցող հրա պա րա կում է 
զե կույց ի րեն տրված թե մա
յի կամ պե տութ յան շուրջ։ 
Ն րանք նաև կա րող են կո
մու նի կա ցիա հաս տա տել 
տար վա ըն թաց քում՝ որ ևէ 
երկ րում մար դու ի րա վունք
նե րի լուրջ խախ տում ե րի 
դեպ քում

 Տար բեր է 

 Պե տութ յուն նե րը դի տարկ
ման են են թարկ վում մո
տա վո րա պես 4 տա րին մեկ 
ան գամ, բայց սո վո րա բար 
ա վե լի քիչ հա ճա խա կա
նութ յամբ։  Սա կախ ված է 
պե տութ յան կող մից տե ղե
կատ վութ յան ներ կա յաց ման 
ժամ կե տից և ՊՄի ծան րա
բեռն վա ծութ յու նից 

Ո՞ր պե տութ-
յուն ներն են 
դի տարկ վում 

 Բո լո րը

Չ նա յած նրան, որ ո րոշ հա
տուկ զե կու ցող նե րի տրված 
է հստակ պե տութ յան ի րա
վի ճա կի ու սում ա սիր ման 
ման դատ 

Ո րոշ նե րը 

ՊՄնե րը կա րող են դի տար
կել միայն այն պե տութ յուն
նե րը, ո րոնք վա վե րաց րել 
են այդ մար մին նե րի գոր ծու
նեութ յան հիմք հան դի սա
ցող պայ մա նագ րե րը
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Ի՞նչ կշիռ ու նեն 
ա ռա ջարկ նե րը

 Փոր ձա գի տա կան

Ա ռա ջարկ նե րը կա տար վում 
են ան կախ փոր ձա գետ նե
րի կող մից, ին չը դրանց բա
վա կա նին հե ղի նա կութ յուն է 
հա ղոր դում։ Ա ռա ջարկ ներն 
ինք նին պար տա դիր չեն, 
հետ ևա բար դրանց կա տա
րու մը պե տութ յուն նե րի կող
մից պար զա պես խրա խուս
վում է

 Պար տա դիր

 ՊՄ ա ռա ջարկ նե րը հե ղի
նա կա վոր պնդում եր են առ 
այն, թե ինչ պետք է ա նեն 
պե տութ յուն նե րը՝ կա տա րե
լու հա մար ի րենց ստանձ
նած պար տա վո րութ յուն նե
րը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, դրանց 
չկա տար ման դեպ քում 
պատ ժա մի ջոց ներ նա խա
տես ված չեն։ Ա ռա ջարկ նե րը 
սո վո րա բար ձևա կերպ վում 
են ի րա վա կան լեզ վով և 
 կա րող են շատ ա ռանձ նա
հա տուկ լի նել 
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4. ՄԱԿ-Ի ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
 ՀԱ ՏՈՒԿ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ՀԵՏ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ 
Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ ԿԱ ՐԻՔ ՆԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ 
ՀԱՐ ՑԱ ՇԱՐ

 ԲԱ ԺԻՆ.  Հարց վո ղի տվյալ ներ*  

 ▪ Մաս նա գի տութ յուն։

 ▪ Զ բաղ վա ծութ յուն (ան հա տա կան պրակ տի կա, աշ խա տանք 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նում, ի րա վա բա նա կան 
գրա սեն յա կում և  այլն)։

 ▪ Ո լորտ, մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յուն։

 ▪ Նշ ված տար բե րակ նե րից ընտ րեք  Ձեր գոր ծու նեութ յա նը/
մաս նա գի տա կան փոր ձին հա մա պա տաս խա նող տար բե րա-
կը կամ տար բե րակ նե րը՝ 

 → Ու նեմ դա տա վա րա կան աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ման 
փորձ

 → Ու նեմ շա հե րի պաշտ պա նութ յան, հան րա յին ի րա զեկ ման 
աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ման փորձ

 → Ու նեմ մար դու ի րա վունք նե րի խնդիր նե րի վե րա բեր յալ տե-
ղա կան զե կույց նե րի պատ րաստ ման փորձ

 → Ու նեմ մար դու ի րա վունք նե րի խնդիր նե րի վե րա բեր յալ մի-
ջազ գա յին զե կույց նե րի պատ րաստ ման փորձ

 → Նշ ված նե րից ոչ մե կը

 → Այլ (Other):

 ▪  Գոր ծու նեութ յան աշ խար հագ րա կան վայր՝ 

 → ք. Եր ևան

 → Ա րա գա ծոտ նի մարզ

 → Ա րա րա տի մարզ

 → Ար մա վի րի մարզ

* տվյալ բաժ նի բո լոր հար ցե րը են թա կա են պար տա դիր լրաց ման
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 →  Գե ղար քու նի քի մարզ

 →  Լո ռու մարզ

 →  Կո տայ քի մարզ

 →  Շի րա կի մարզ

 → Ս յու նի քի մարզ

 →  Վա յոց ձո րի մարզ

 →  Տա վու շի մարզ

 ▪ Կր թութ յուն (աս տի ճան և  մաս նա գի տա ցում)

 ԲԱ ԺԻՆ. Ընդ հա նուր տե ղե կութ յուն ներ, ի րա զեկ վա ծութ յուն

 ▪ Ն շեք  Ձեզ ծա նոթ՝ ՄԱԿ-ի  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րից 
մի քա նի սը։ Ե թե դժվա րա նում եք պա տաս խա նել, ան ցեք հա-
ջորդ հար ցին։

 ▪ Ին պե՞ս կգնա հա տեք պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի գոր ծու-
նեութ յան, ըն թա ցա կար գե րի, գոր ծի քա կազ մի վե րա բեր յալ 
 Ձեր գի տե լիք նե րը.* 

 → Ն ման գի տե լիք նե րի չեմ տի րա պե տում։ 

  0 1 2 3 4 5

 → Ու նեմ լիար ժեք պատ կե րա ցում եր  Պայ մա նագ րա յին մար
մին նե րի գոր ծու նեութ յան, ըն թա ցա կար գե րի, գոր ծի քա
կազ մի վե րա բեր յալ։

 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի հան-
դեպ պե տութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան պար տա վո րութ-
յուն նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ  Ձեր գի տե լիք նե-
րը.*

 → Ն ման գի տե լիք նե րի չեմ տի րա պե տում։ 

  0 1 2 3 4 5

 → Ու նեմ լիար ժեք պատ կե րա ցում եր պայ մա նագ րա յին մար
մին նե րի հան դեպ պե տութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան 
պար տա վո րութ յուն նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի վե րա բեր յալ:
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 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի կող մից 
(ՀԿ-ներ, նա խա ձեռ նութ յուն ներ, մի ջազ գա յին ոչ կա ռա վա-
րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ և  այլն) պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րին զե կույց նե րի ներ կա յաց ման վե րա բեր յալ  Ձեր 
գի տե լիք նե րը.*

 → Ն ման գի տե լիք նե րի չեմ տի րա պե տում։ 

  0 1 2 3 4 5

 → Ու նեմ լիար ժեք պատ կե րա ցում եր պե տա կան կա ռույց նե րի 
կող մից (ՀԿներ, նա խա ձեռ նութ յուն ներ, մի ջազ գա յին ոչ կա
ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ և  այլն) պայ մա նագ րա
յին մար մին նե րին զե կույց նե րի ներ կա յաց ման վե րա բեր յալ։

 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին ան-
հա տա կան դի մում եր ու ղար կե լու վե րա բեր յալ  Ձեր գի տե-
լիք նե րը.*

 → Ն ման գի տե լիք նե րի չեմ տի րա պե տում։ 

  0 1 2 3 4 5

 → Ու նեմ լիար ժեք պատ կե րա ցում եր պայ մա նագ րա յին մար
մին նե րին ան հա տա կան դի մում եր ու ղար կե լու վե րա բեր յալ։

 ▪ Ն շեք  Ձեզ ծա նոթ՝ ՄԱԿ-ի  Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րից մի 
քա նի սը։ Ե թե դժվա րա նում եք պա տաս խա նել, ան ցեք հա-
ջորդ հար ցին։

 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ՄԱԿ-ի հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի գոր-
ծու նեութ յան վե րա բեր յալ  Ձեր գի տե լիք նե րը.*

 → Չեմ տի րա պե տում նման գի տե լիք նե րի։ 

  0 1 2 3 4 5

 → Ու նեմ լիար ժեք պատ կե րա ցում եր  Պայ մա նագ րա յին մար
մին նե րին ան հա տա կան դի մում եր ու ղար կե լու վե րա բեր յալ։

 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք  Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի և  պե տու- 
թ յան միջև հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան /աշ խա տանք-
նե րի ի րա կա նաց ման տար բե րակ նե րի վե րա բեր յալ  Ձեր գի-
տե լիք նե րը.*

 →  Չեմ տի րա պե տում նման գի տե լիք նե րի։ 
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  0 1 2 3 4 5

 → Ու նեմ լիար ժեք պատ կե րա ցում եր հա տուկ ըն թա ցա կար գե
րի և  պե տութ յան միջև հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան/աշ
խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման տար բե րակ նե րի վե րա բեր յալ։

 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի կող մից 
(ՀԿ-ներ, քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներ, ան հատ 
քա ղա քա ցի ներ, ան հատ փոր ձա գետ ներ, մի ջազ գա յին ոչ 
կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ և  այլն)  Հա տուկ ըն-
թա ցա կար գե րին տե ղե կութ յուն ներ ու ղար կե լու վե րա բեր յալ 
 Ձեր գի տե լիք նե րը.*

 → Չեմ տի րա պե տում նման գի տե լիք նե րի։ 

  0 1 2 3 4 5

 → Ու նեմ լիար ժեք պատ կե րա ցում եր ոչ պե տա կան կա ռույց
նե րի կող մից (ՀԿներ, քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ
յուն ներ, ան հատ քա ղա քա ցի ներ, ան հատ փոր ձա գետ ներ, 
մի ջազ գա յին ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ և  
այլն) հա տուկ ըն թա ցա կար գե րին տե ղե կութ յուն ներ ու ղար
կե լու վե րա բեր յալ։

ԲԱ ԺԻՆ.  Դա տա վա րութ յուն

 ▪ Ի՞նչ մաս նակ ցութ յուն եք ու նե ցել ՄԱԿ-ի  Պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րի հետ աշ խա տանք նե րում.*

 → Ան հա տա կան դի մու մի ներ կա յա ցում

 →  Ներ կա յաց ված դի մու մի շրջա նակ նե րում որ պես եր րորդ 
կող մի կար ծի քի (amicus curiae) ներ կա յա ցում

 →  Ներ կա յաց ված դի մու մի շրջա նակ նե րում փաս տա հա վաք 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում

 →  Ներ կա յաց ված դի մու մի շրջա նակ նե րում հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում

 → Իմ աշ խա տան քում երբ ևէ չեմ առնչ վել ՄԱԿի պայ մա նագ
րա յին մար մին նե րի հետ

 → Այլ (Other):
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 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ՄԱԿ-ի պայ մա նագ րա յին մար մին նե-
րին ան հա տա կան դի մում ե րի ներ կա յաց ման  Ձեր պրակ տիկ 
հմտութ յուն նե րը։ Ե թե նման հմտութ յուն ներ չու նեք, նշեք «0» 
տար բե րա կը.*
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 ▪  Ձեր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում արդ յոք կի րա ռե՞լ եք մի ջազ-
գա յին որ ևէ դա տա կան ատ յան։ Ե թե ա յո, և  ե թե հնա րա վոր 
է՝ խնդրում ենք ման րա մաս նել։ Ե թե ոչ՝ խնդրում ենք անց նել 
հա ջորդ բա ժին։

ԲԱԺԻՆ.  Շա հե րի պաշտ պա նութ յուն, զե կու ցում, հան րա յին ի րա զե կում

 ▪ Ի՞նչ մաս նակ ցութ յուն եք ու նե ցել ՄԱԿ-ի  Պայ մա նագ րա յին 
մար մին նե րի հետ աշ խա տան քում.*

 →  Պե տութ յան կող մից պար բե րա կան զե կույց նե րի ներ կա յաց
ման աշ խա տանք նե րում

 → Այ լընտ րան քա յին կամ ստվե րա յին զե կույց նե րի պատ րաստ
ման և  ներ կա յաց ման աշ խա տանք նե րում

 → Ա լըտ րան քա յին կամ ստվե րա յին զե կույց նե րի ներ կա յաց
ման շրջա նակ նե րում ադ վո կա ցիոն աշ խա տանք ներ պայ
մա նագ րա յին մար մին նե րի հետ

 →  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի եզ րա փա կիչ դի տար կում ե
րի հի ման վրա պե տութ յան ստանձ նած պար տա վո րութ յուն
նե րի կա տար ման մո նի թո րինգ

 →  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի եզ րա փա կիչ դի տար կում ե
րի հի ման վրա պե տութ յան ստանձ նած պար տա վո րութ յուն
նե րի վե րա բեր յալ հան րա յին ի րա զեկ ման ի րա կա նա ցում

 → Իմ աշ խա տան քում երբ ևէ չեմ առնչ վել ՄԱԿի  Պայ մա նա 
գ րա յին մար մին նե րի հետ։

 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րին զե-
կույց ներ ներ կա յաց նե լու  Ձեր պրակ տիկ հմտութ յուն նե րը։ 
Ե թե նման հմտութ յուն ներ չու նեք, նշեք «0» տար բե րա կը.*
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 ▪ Ի՞նչ մաս նակ ցութ յուն/առն չութ յուն եք ու նե ցել ՄԱԿ-ի  Հա տուկ 
ըն թա ցա կար գե րի հետ աշ խա տանք նե րում.*

 →  Հա տուկ զե կու ցող նե րին/աշ խա տան քա յին խմբե րին տե ղե
կատ վութ յան տրա մադ րում, ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րի 
վե րա բեր յալ ա հա զան գում, ու սում ա սի րութ յուն նե րի ներ
կա յա ցում։

 →  Հա տուկ զե կու ցող նե րի/աշ խա տան քա յին խմբե րի պաշ տո
նա կան այ ցե րի ըն թաց քում կա պե րի հաս տատ ման, շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում։

 →  Հա տուկ զե կու ցող նե րի/աշ խա տան քա յին խմբե րի պատ
րաս տած զե կույց նե րի տա րա ծում, հան րայ նա ցում, ի րա զեկ
վա ծութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րի ի րա
կա նա ցում։

 → Իմ աշ խա տան քում երբ ևէ չեմ առնչ վել ՄԱԿի հա տուկ ըն
թա ցա կար գե րին։

 → Այլ (Other):

 ▪ Ինչ պե՞ս կգնա հա տեք ՄԱԿ-ի  Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րին տե-
ղե կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու  Ձեր պրակ տիկ հմտութ յուն նե-
րը։ Ե թե նման հմտութ յուն ներ չու նեք, նշեք «0» տար բե րա կը.*
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Եզ րա փա կիչ հար ցեր

 ▪ Ու նե՞ք այլ դի տար կում եր, ա սե լիք։
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The effective delivery of UN Treaty Bodies and Special Procedures largely 
depends on the level of civil society actors’ performance. Possessing the 
knowledge, tools, and skills, necessary for engaging with UN Treaty Bodies 
and Special Procedures, non-state parties may expand their influence over 
developments in their own country or elsewhere, advocating for the solution 
of the most urgent and sensitive issues on the ground.

This handbook describes the possibilities and ways of involving non-state ac-
tors in the UN human rights mechanisms, the logic underlying and the prac-
tices applied by the UN Treaty Bodies and Special Procedures. The manual 
also discusses the local and international experience accrued due to such 
involvement, along with the possibilities for strategic litigation.

The handbook was compiled within the framework of the Eurasia Partnership 
Foundation’s “Promoting UN Complaints Procedures in Armenia” project, 
which aims to increase the effectiveness of the implementation of UN human 
rights mechanisms and contribute to a more efficient investigation and better 
protection of human rights through the application of international complaint 
procedures. The project is supported by The Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights.
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ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱ ԳԻՐ

ՄԱԿ-ի  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և  Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի աշ-
խա տան քի արդ յու նա վե տութ յու նը մե ծա պես կախ ված է քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան դե րա կա տար նե րի ակ տի վութ յու նից։  Տի րա պե տե լով 
 Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և  Հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի հետ աշ խա-
տան քի հա մար անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րի, գոր ծիք նե րի և հմ տութ յուն-
նե րի, ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րը կա րող են ընդ լայ նել սե փա կան 
ազ դե ցութ յու նը ի րենց երկ րում կամ այ լուր տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց-
նե րի վրա, բարձ րա ձայ նել ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան ա ռա վել սուր և 
զ գա յուն խնդիր նե րը։

Այս ձեռ նար կը ներ կա յաց նում է ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի մե խա-
նիզմն ե րի հետ ոչ պե տա կան դե րա կա տար նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո-
րութ յուն ներն ու ե ղա նակ նե րը,  Պայ մա նագ րա յին մար մին նե րի և  Հա տուկ 
ըն թա ցա կար գե րի աշ խա տանք նե րի տրա մա բա նութ յունն ու պրակ տի կա-
նե րը, քննարկ վում է նման ներգ րավ ման շրջա նակ նե րում ծա վալ ված տե-
ղա կան և  մի ջազ գա յին փոր ձը, ինչ պես նաև ռազ մա վա րա կան դա տա վա-
րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը։

 Ձեռ նար կի պատ րաս տու մը մաս է կազ մում Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ-
ցութ յուն հիմն ադ րա մի կող մից ի րա կա նաց վող՝ «ՄԱԿ-ի բո ղոք նե րի ներ-
կա յաց ման ըն թա ցա կար գե րի խթա նու մը  Հա յաս տա նում» ծրագ րի, ո րի 
նպա տակն է բարձ րաց նել ՄԱԿ-ի մար դու ի րա վունք նե րի մե խա նիզմն ե րի 
ի րաց ման արդ յու նա վե տութ յունն ու բո ղոք նե րի մի ջազ գա յին ըն թա ցա-
կար գե րի կի րառ ման մի ջո ցով նպաս տել մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա-
հա րումն ե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ հե տաքն նութ յանն ու այդ ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յա նը։ Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է ՄԱԿ-ի մար դու 
ի րա վունք նե րի  Գե րա գույն հանձ նա կա տա րի գրա սեն յա կի ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յամբ։ 
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This publication is a part of the series of manuals published
under the ‘EPF University’ heading.

PUBLICATIONS UNDER THE ‘EPF UNIVERSITY’ HEADLINE

 ▪ The Culture of Violence in Armenia (in Armenian). (2020) https://
epfarmenia.am/hy/document/Culture-of-Violence-in-Armenia 

 ▪ The Culture of Violence in Armenia: Reflections and Recommendations. 
(in Armenian). (2020) https://epfarmenia.am/hy/document/Roots-of-
Violence-in-Armenia-recommendations 

 ▪ The Probation Service in the Republic of Armenia. Part 1 (in 
Armenian). (2020) https://epfarmenia.am/hy/document/Baseline-
research-on-probation-service-in-RA

 ▪ Issues Related to the Rights of and Opportunities for Yezidi Girls 
Residing in Armenia. (2020) https://epfarmenia.am/document/Issues-
Related-to-the-Rights-of-and-Opportunities-for-Yezidi-Girls-Residing-in-
Armenia

 ▪ Relations Without Interactions. (2020) https://epfarmenia.am/
document/Relations-without-Interactions

 ▪ Armenia 3.0. Understanding 20th Century Armenia. (2020) https://
epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-
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 ▪ Բռնության մշակույթը Հայաստանում, 2020. https://epfarmenia.am/
hy/document/Culture-of-Violence-in-Armenia
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առաջարկներ, 2020. https://epfarmenia.am/hy/document/Roots-of-
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 ▪ Արմենիա 3.0. հասկանալ 20-րդ դարի Հայաստանը (անգլերեն), 
2020. https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-3-0-
Understanding-20th-Century-Armenia

 ▪ Հայաստանը և տարածաշրջանը, 2019, https://epfarmenia.am/hy/
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 ▪ Հրատարակչական գործընթացի ուղեցույց, 2019, https://epfarmenia.
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համար. ձեռնարկ, 2019, https://epfarmenia.am/hy/document/Manual-
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am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-
Critical-Thinking 

https://epfarmenia.am/hy/document/Culture-of-Violence-in-Armenia
https://epfarmenia.am/hy/document/Culture-of-Violence-in-Armenia
https://epfarmenia.am/hy/document/Roots-of-Violence-in-Armenia-recommendations
https://epfarmenia.am/hy/document/Roots-of-Violence-in-Armenia-recommendations
https://epfarmenia.am/hy/document/Baseline-research-on-probation-service-in-RA
https://epfarmenia.am/hy/document/Baseline-research-on-probation-service-in-RA
https://epfarmenia.am/hy/document/Issues-Related-to-the-Rights-of-and-Opportunities-for-Yezidi-Girls-Residing-in-Armenia
https://epfarmenia.am/hy/document/Issues-Related-to-the-Rights-of-and-Opportunities-for-Yezidi-Girls-Residing-in-Armenia
https://epfarmenia.am/hy/document/Relations-without-Interactions
https://epfarmenia.am/hy/document/Relations-without-Interactions
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia_and_the_Region
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia_and_the_Region
https://epfarmenia.am/hy/document/publication-algorithm
https://epfarmenia.am/hy/document/publication-algorithm
https://epfarmenia.am/hy/document/Manual-for-CSOs-Bridge4CSOs
https://epfarmenia.am/hy/document/Manual-for-CSOs-Bridge4CSOs
https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking
https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking
https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking


 ▪ Համակարգված մտագործունեության մեթոդաբանություն և 
կրեատիվ խաղեր, 2018, https://epfarmenia.am/hy/document/MSTA-
Creative-Game 
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