
 1 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՇՆԱԳԻՐ  

 

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին  

(16 դեկտեմբերի 1966թ.)  

  

 

Նախաբան 

 

Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները, 

հաշվի առնելով, որ, Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրությամբ 

հռչակված սկզբունքներին համապատասխան, մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամներին 

ներհատուկ արժանապատվության և նրանց հավասար ու անկապտելի իրավունքների ճա-

նաչումն աշխարհում ազատության, արդարության և համընդհանուր խաղաղության 

հիմքն է,  

ընդունելով, որ այդ իրավունքները բխում են մարդկային անհատին ներհատուկ 

արժանապատվությունից,  

ընդունելով, որ, Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին համապա-

տասխան, քաղաքացիական և քաղաքական ազատությունից օգտվող և վախից ու կարիքից 

ձերբազատված մարդկային ազատ անհատի իդեալը կարող է միայն իրականանալ, եթե 

ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, երբ յուրաքանչյուրը կարող է օգտվել իր քաղաքացիա-

կան ու քաղաքական իրավունքներից, ինչպես նաև՝ տնտեսական, սոցիալական ու մշա-

կութային իրավունքներից,  

հաշվի առնելով Միավորված ազգերի կազմակերպության Կանոնադրությամբ պե-

տությունների ստանձնած պարտավորությունը՝ խրախուսելու մարդու իրավունքների և ա-

զատությունների նկատմամբ համընդհանուր հարգանքն ու դրանց պահպանումը,  

գիտակցելով, որ անհատը, պարտավորություններ ունենալով այլ անձանց և այն 

հանրության հանդեպ, որին ինքը պատկանում է, պետք է հետամուտ լինի սույն Դաշնագ-

րում ճանաչվող իրավունքների խրախուսմանն ու պահպանմանը,  

 

համաձայնում են ներքոհիշյալ հոդվածների շուրջ.  

 

Մաս 1 

 

Հոդված 1 



 2 

 

1. Բոլոր ժողովուրդներն ունեն ինքնորոշման իրավունք: Այդ իրավունքի ուժով 

նրանք ազատորեն սահմանում են իրենց քաղաքական կարգավիճակը և ազատորեն ապա-

հովում իրենց տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային զարգացումը:  

2. Բոլոր ժողովուրդներն իրենց նպատակներին հասնելու համար կարող են ազա-

տորեն տնօրինել իրենց բնական հարստություններն ու ռեսուրսները՝ առանց խոչընդոտե-

լու փոխշահավետության սկզբունքի վրա հիմնված միջազգային տնտեսական համագոր-

ծակցությունից բխող որևէ պարտավորության և միջազգային իրավունքին: Ոչ մի ժողո-

վուրդ ոչ մի դեպքում չի կարող զրկվել գոյության՝ սեփական միջոցներից:  

3. Սույն Դաշնագրի մասնակից բոլոր պետությունները, այդ թվում և նրանք, ովքեր 

պատասխանատու են ինքնակառավարում չունեցող և խնամարկյալ տարածքների կառա-

վարման համար, Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին 

համապատասխան, խրախուսում են ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը և հարգում 

այդ իրավունքը:  

 

 

 

 

 

Մաս 2 

 

Հոդված 2 

 

1. Սույն Դաշնագրի մասնակից յուրաքանչյուր պետություն պարտավորվում է հար-

գել իր տարածքի սահմաններում և իր իրավազորության ներքո գտնվող բոլոր անձանց՝ 

սույն Դաշնագրով ճանաչված իրավունքները և ապահովել դրանք առանց որևէ 

խտրականության, այն է՝ անկախ ռասայից, մաշկի գույնից, սեռից, կրոնից, քաղաքական 

կամ այլ համոզմունքներից, ազգային կամ սոցիալական ծագումից, ծննդից, գույքային կամ 

այլ դրությունից:  

2. Եթե դա դեռևս նախատեսված չէ գոյություն ունեցող օրենսդրական կամ այլ մի-

ջոցներով, սույն Դաշնագրի մասնակից յուրաքանչյուր պետություն պարտավորվում է իր 

սահմանադրական ընթացակարգերին և սույն Դաշնագրի դրույթներին համապատասխան 

անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այնպիսի օրենքներ կամ այլ միջոցառումներ ընդունելու 
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համար, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել սույն Դաշնագրով ճանաչվող իրավունքների 

իրականացման համար:  

3. Սույն Դաշնագրի մասնակից յուրաքանչյուր պետություն պարտավորվում է.  

ա) ցանկացած անձի համար, որի՝ սույն Դաշնագրով ճանաչվող իրավունքները կամ 

ազատությունները խախտված են, ապահովել արդյունավետ իրավական պաշտպանու-

թյուն, անգամ եթե այդ խախտումը կատարած լինեն պաշտոնապես գործող անձինք,  

բ) ապահովել, որպեսզի իրավական պաշտպանություն հայցող ցանկացած անձի 

համար այդպիսի պաշտպանության իրավունք սահմանվի դատական, վարչական կամ օ-

րենսդրական իրավասու իշխանությունների կամ պետության իրավական համակարգով 

նախատեսված այլ իրավասու մարմնի կողմից, և զարգացնել դատական պաշտպանության 

հնարավորությունները,  

գ) ապահովել իրավասու իշխանությունների կողմից իրավական պաշտպանության 

միջոցների կիրառումը՝ դրանք տրամադրելու դեպքում:  

 

Հոդված 3 

 

Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները պարտավորվում են տղամարդկանց 

ու կանանց համար ապահովել սույն Դաշնագրով նախատեսված քաղաքացիական ու քա-

ղաքական բոլոր իրավունքներից օգտվելու հավասար իրավունք:  

 

Հոդված 4 

 

1. Արտակարգ դրության ժամանակ, որի դեպքում վտանգված է ժողովրդի կյանքը, և 

որը հայտարարված է պաշտոնապես, սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները կա-

րող են միջոցներ ձեռնարկել ի շեղումն սույն Դաշնագրով ստանձնած իրենց պարտավո-

րությունների՝ միայն այնքանով, որքանով դա պահանջում է իրավիճակի լրջությունը, պայ-

մանով, որ այդ միջոցներն անհամատեղելի չեն միջազգային իրավունքի համաձայն իրենց 

մյուս պարտավորությունների հետ և չեն հանդիսանում խտրականություն բացառապես 

ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի կամ սոցիալական ծագման հիմքով:  

2. Այս դրույթը չի կարող հիմք ընդունվել 6, 7, 8 (1-ին և 2-րդ կետեր), 11, 15, 16 և 18-

րդ հոդվածներից որևէ շեղում կատարելու համար:  

3. Սույն Դաշնագրի մասնակից ցանկացած պետություն, որն օգտվում է շեղվելու ի-

րավունքից, Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարության միջ-

նորդությամբ սույն Դաշնագրի մասնակից մյուս պետություններին անհապաղ տեղեկաց-
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նում է այն դրույթների մասին, որոնցից ինքը շեղվել է, և այդպիսի որոշում կայացնելու դր-

դապատճառների մասին: Նույն միջնորդի միջոցով հետագայում հաղորդում է նաև այդ շե-

ղումը դադարեցնելու ամսաթվի մասին:  

 

Հոդված 5 

 

1. Սույն Դաշնագրում ոչինչ չի կարող մեկնաբանվել այն նշանակությամբ, թե որևէ 

պետություն, խումբ կամ անձ իրավունք ունի զբաղվելու այնպիսի գործունեությամբ կամ 

կատարելու այնպիսի գործողություն, որն ուղղված լինի սույն Դաշնագրով ճանաչված 

ցանկացած իրավունքի կամ ազատության վերացմանը կամ սահմանափակմանն ավելի 

մեծ չափով, քան նախատեսված է սույն Դաշնագրով:  

2. Սույն Դաշնագրի մասնակից որևէ պետությունում չի թույլատրվում մարդու՝ օ-

րենքի, կոնվենցիաների, ենթաօրենսդրական ակտերի կամ սովորույթների համաձայն ճա-

նաչվող կամ գոյություն ունեցող որևէ հիմնարար իրավունքի ոչ մի սահմանափակում կամ 

նվազեցում այն հիմնավորմամբ, թե սույն Դաշնագրում նման իրավունք չի ճանաչվում կամ 

ճանաչվում է նվազ ծավալով: 

  

Մաս 3 

 

Հոդված 6 

 

1. Յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի անօտարելի իրավունք: Այդ իրավունքը պաշ-

տպանվում է օրենքով: Ոչ ոքի չի կարելի կամայականորեն զրկել կյանքից:  

2. Այն երկրներում, որոնք չեն վերացրել մահապատիժը, մահվան դատավճիռները 

կարող են կայացվել միայն ամենածանր հանցագործությունների համար, հանցագործու-

թյան կատարման պահին գործող օրենքին համապատասխան, որը չի հակասում սույն 

Դաշնագրի և Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին 

կոնվենցիայի դրույթներին: Այդ պատիժը կարող է իրականացվել միայն ի կատարումն ի-

րավասու դատարանի կայացրած վերջնական դատավճռի:  

3. Այն դեպքում, երբ կյանքից զրկելը ցեղասպանության հանցագործություն է, պետք 

է նկատի ունենալ, որ սույն Դաշնագրի մասնակից պետություններին սույն հոդվածում ո-

չինչ իրավունք չի տալիս որևէ կերպ շեղվել Ցեղասպանության հանցագործությունը կան-

խարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիայի դրույթների համաձայն ստանձնած ցանկա-

ցած պարտավորությունից:  
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4. Մահապատժի դատապարտված յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի հայցելու նե-

րում կամ դատավճռի մեղմացում: Համաներումը, ներումը կամ դատավճռի մեղմացումը 

կարող են շնորհվել բոլոր դեպքերում:  

5. Մահապատիժ չի նշանակվում տասնութ տարեկանից ցածր անձանց՝ կատարած 

հանցագործությունների համար և ի կատար չի ածվում հղի կանանց նկատմամբ:  

6. Սույն հոդվածում ոչինչ չի կարող հիմք ծառայել սույն Դաշնագրի մասնակից 

որևէ պետության կողմից մահապատժի վերացումը հետաձգելու կամ թույլ չտալու համար:  

 

Հոդված 7 

 

Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ դաժան, անմարդկային կամ 

նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի: Մասնավորապես, ոչ ոք չի կարող առանց իր 

ազատ արտահայտված համաձայնության ենթարկվել բժշկական կամ գիտական փորձերի:  

 

Հոդված 8 

 

1. Ոչ ոք չպետք է պահվի ստրկության մեջ. ստրկությունը և ստրկավաճառությունն 

արգելվում են բոլոր դրսևորումներով:  

2. Ոչ ոք չպետք է պահվի անազատ վիճակում:  

3. ա) Մարդուն չի կարելի պարտադրել կատարելու ստիպողական կամ հարկադիր 

աշխատանք.  

բ) այն երկրներում, ուր հանցագործության համար որպես պատիժ կարող է նշա-

նակվել ազատազրկում՝ զուգակցված տաժանակիր աշխատանքի հետ, 3-րդ կետի (ա) են-

թակետը խոչընդոտ չի հանդիսանում իրավասու դատարանի կողմից նման պատիժ սահ-

մանող դատավճռի հիման վրա տաժանակիր աշխատանքի իրականացմանը,  

գ) սույն կետի նպատակի համար □ստիպողական կամ հարկադիր աշխատանք□ 

հասկացությունը չի ներառում.  

(i) (բ) ենթակետում չհիշատակված ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, ո-

րը, որպես կանոն, պետք է կատարի դատարանի օրինական կարգադրության հիման վրա 

կալանքի տակ գտնվող անձը կամ այդպիսի կալանքից պայմանական ազատված անձը,  

(ii) ռազմական բնույթի ցանկացած ծառայություն և այն երկրներում, որտեղ ճանաչ-

վում է զինվորական ծառայությունից քաղաքական ու կրոնական շարժառիթներով հրա-

ժարումը, զինվորական ծառայությունից հրաժարվող անձանց համար օրենքով նախատես-

ված ցանկացած ծառայություն,  
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(iii) ցանկացած ծառայություն, որը պարտադիր է բնակչության կյանքին կամ բարե-

կեցությանն սպառնացող արտակարգ դրության կամ աղետի դեպքում,  

(iv) ցանկացած աշխատանք կամ ծառայություն, որը սովորական քաղաքացիական 

պարտականությունների մաս է կազմում:  

 

Հոդված 9 

 

1. Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատության և անձեռնմխելիության իրավունք: Ոչ ոք չի 

կարող ենթարկվել կամայական ձերբակալման կամ կալանավորման: Ոչ ոք չպետք է զրկ-

վի ազատությունից այլ կերպ, քան այնպիսի հիմքերով և այնպիսի ընթացակարգին համա-

պատասխան, որոնք սահմանված են օրենքով:  

2. Յուրաքանչյուր անձի ձերբակալման ժամանակ նրան հայտնում են ձերբակալ-

ման պատճառները և շտապ կարգով հաղորդում նրան ներկայացվող ամեն մի մեղադ-

րանք:  

3. Քրեական մեղադրանքով ձերբակալված կամ կալանավորված յուրաքանչյուր 

անձ շտապ կարգով հասցվում է դատավորի կամ օրենքով՝ դատական իշխանություն իրա-

կանացնելու համար լիազորված պաշտոնատար անձի մոտ և ունի ողջամիտ ժամկետում 

դատական քննության կամ ազատ արձակվելու իրավունք: Դատական քննության սպասող 

անձին կալանքի տակ պահելն ընդհանուր կանոն չպետք է լինի, բայց ազատ արձակվելը 

կարող է կախման մեջ դրվել դատարան ներկայանալու, ցանկացած փուլում դատական 

քննության և, անհրաժեշտության դեպքում, դատավճիռն ի կատար ածելու համար ներկա-

յանալու երաշխիքներ տալուց:  

4. Ձերբակալման կամ կալանքի տակ պահվելու հետևանքով իր ազատությունից 

զրկված յուրաքանչյուր ոք ունի դատարանում իր գործի քննության իրավունք, որպեսզի 

դատարանն անհապաղ կարողանա որոշել կալանավորման օրինականությունը և կար-

գադրել նրան ազատ արձակելու, եթե կալանավորումն անօրինական է:  

5. Յուրաքանչյուր ոք, ով եղել է անօրինական ձերբակալման կամ կալանավորման 

զոհ, իրավունք ունի հայցային ուժ ունեցող փոխհատուցման:  

 

Հոդված 10 

 

1. Ազատությունից զրկված բոլոր անձինք ունեն մարդասիրական վերաբերմունքի և 

մարդկային անհատին ներհատուկ արժանապատվության հարգման իրավունք:  
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2. ա) Այն դեպքերում, երբ չկան բացառիկ հանգամանքներ, մեղադրյալները տեղա-

վորվում են դատապարտյալներից առանձին, և նրանց առանձին ռեժիմը համապատաս-

խանում է չդատապարտված անձի կարգավիճակին,  

բ) անչափահաս մեղադրյալներն առանձնացվում են չափահասներից և հնարավո-

րինս կարճ ժամկետում հասցվում դատարան՝ որոշում կայացնելու համար:  

3. Պատժի համակարգով բանտարկյալների համար նախատեսվում է այնպիսի ռե-

ժիմ, որի էական նպատակը նրանց բարեփոխումն է և սոցիալական վերականգնումը: Ան-

չափահաս օրինախախտներն առանձնացվում են չափահասներից, և նրանց ռեժիմը 

համապատասխանում է իրենց տարիքին ու իրավական կարգավիճակին:  

 

Հոդված 11 

 

Ոչ ոք չի կարող ազատազրկվել միայն այն հիմքով, որ ի վիճակի չէ կատարելու 

պայմանագրային պարտավորությունը:  

 

Հոդված 12 

 

1. Որևէ պետության տարածքում օրինականորեն գտնվող յուրաքանչյուր ոք ունի 

այդ տարածքի սահմաններում ազատ տեղաշարժվելու իրավունք և բնակության վայր 

ընտրելու ազատություն:  

2. Յուրաքանչյուր ոք ունի ցանկացած, ներառյալ իր սեփական, երկրից մեկնելու ի-

րավունք:  

3. Վերը նշված իրավունքները չեն կարող ենթարկվել որևէ սահմանափակման, բա-

ցի օրենքով նախատեսված այն սահմանափակումներից, որոնք անհրաժեշտ են պետական 

անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության կամ բարոյականու-

թյան կամ էլ այլոց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար, և հա-

մատեղելի են սույն Դաշնագրով ճանաչվող այլ իրավունքների հետ:  

4. Ոչ ոք չի կարող կամայականորեն զրկվել իր սեփական երկիրը մուտք գործելու ի-

րավունքից:  

 

Հոդված 13 

 

Սույն Դաշնագրի մասնակից որևէ պետության տարածքում օրինականորեն գտն-

վող օտարերկրացին կարող է արտաքսվել միայն ի կատարումն օրենքին համապատաս-
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խան կայացված որոշման, և եթե պետական անվտանգության հրամայական նկատառում-

ները չեն պահանջում այլ բան, ունի իր արտաքսման դեմ փաստարկներ ներկայացնելու, ի-

րավասու իշխանության կամ իրավասու իշխանության նշանակած անձի կամ անձանց 

կողմից իր գործը վերանայելու իրավունք և այդ նպատակով այդ իշխանության, անձի կամ 

անձանց առջև ներկայացվելու իրավունք:  

 

Հոդված 14 

 

1. Բոլոր անձինք հավասար են դատարանների և տրիբունալների առջև: Յուրաքան-

չյուր ոք իր դեմ ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի քննության կամ որևէ 

քաղաքացիական դատավարությունում իր իրավունքների ու պարտականությունների ո-

րոշման ընթացքում ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված իրավասու, անկախ ու անկողմ-

նակալ դատարանի կողմից գործի արդարացի ու հրապարակային քննության իրավունք: 

Մամուլին ու հասարակայնությանը կարող է արգելվել մասնակցելու ողջ դատաքննությա-

նը կամ դրա որևէ փուլի՝ ժողովրդավարական հասարակության մեջ բարոյականության, 

հասարակական կարգի կամ պետական անվտանգության նկատառումներով, կամ երբ այդ 

պահանջում են կողմերի մասնավոր կյանքի շահերը, կամ էլ հատուկ հանգամանքների 

դեպքում, երբ հրապարակայնությունը կխախտի արդարադատության շահերը. նման ար-

գելումը կատարվում է այն չափով, որչափ, դատարանի կարծիքով, այն խիստ անհրաժեշտ 

է, սակայն քրեական կամ քաղաքացիական գործի վերաբերյալ դատական ցանկացած որո-

շում պետք է լինի հրապարակային, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անչափահասների 

շահերը պահանջում են այլ բան, կամ գործը վերաբերում է ամուսնական վեճերին կամ ե-

րեխաների խնամակալությանը:  

2. Քրեական հանցագործության մեջ մեղադրվող յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի 

համարվելու անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ օրենքին համապա-

տասխան:  

3. Յուրաքանչյուր ոք իրեն ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի քն-

նության ժամանակ ունի առնվազն հետևյալ երաշխիքների իրավունքը՝ լիակատար հավա-

սարության հիման վրա.  

ա) շտապ կարգով և մանրամասն, այն լեզվով, որը նա հասկանում է, տեղեկացվել 

իրեն ներկայացված մեղադրանքի բնույթի ու հիմքի մասին,  

բ) բավարար ժամանակ ու հնարավորություններ ունենալ իր պաշտպանությունը 

նախապատրաստելու և իր ընտրած պաշտպանի հետ հաղորդակցվելու համար,  

գ) դատվել առանց չարդարացված հապաղման,  
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դ) դատվել իր ներկայությամբ և իրեն պաշտպանել անձամբ կամ իր ընտրած 

պաշտպանի միջոցով. պաշտպան չունենալու դեպքում տեղեկացվել այդ իրավունքի մա-

սին և, ցանկացած դեպքում, ելնելով արդարադատության շահերից, ունենալ իր համար 

նշանակված պաշտպան՝ նրա համար անվճար բոլոր այն դեպքերում, եթե նա բավարար 

միջոցներ չունի դրա դիմաց վճարելու,  

ե) հարցաքննել կամ հարցաքննել տալ իր դեմ ցուցմունք տվող վկաներին և ապա-

հովել իր օգտին ցուցմունք տվող վկաների ներկայանալը և հարցաքննումը՝ նույն պայման-

ներով, ինչով և իր դեմ ցուցմունք տվող վկաներինը,  

զ) օգտվել թարգմանչի անվճար օգնությունից, եթե նա չի հասկանում դատարանում 

օգտագործվող լեզուն կամ չի խոսում այդ լեզվով,  

է) պարտադրված չլինել իր դեմ ցուցմունքներ տալու կամ իրեն մեղավոր ճանաչե-

լու:  

4. Անչափահասների դեպքում դատավարությունը պետք է լինի այնպիսին, որպես-

զի հաշվի առնվի նրանց տարիքը և նպաստի նրանց վերականգնմանը:  

5. Հանցագործության համար դատապարտված յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, 

որ իր դատապարտումը և դատավճիռը վերանայվեն վերադաս դատական ատյանի կող-

մից, օրենքի համաձայն:  

6. Եթե որևէ անձ վերջնական որոշմամբ դատապարտվել է քրեական հանցագոր-

ծության համար և եթե նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռը հետագայում բեկանվել է 

կամ նրան ներում է շնորհվել այն հիմքով, որ նոր կամ նոր բացահայտված որևէ փաստ 

անվիճելիորեն ապացուցում է դատական սխալի առկայությունը, ապա նման դատա-

պարտման հետևանքով պատիժ կրած անձն օրենքի համաձայն ստանում է փոխհատու-

ցում, եթե չապացուցվի, որ հիշյալ անհայտ հանգամանքը ժամանակին չի բացահայտվել 

բացառապես կամ մասամբ նրա մեղքով:  

7. Ոչ ոք չպետք է կրկին դատվի կամ պատժվի այն հանցագործության համար, որի 

համար նա արդեն վերջնականապես դատապարտվել է կամ արդարացվել՝ յուրաքանչյուր 

երկրի օրենքին և քրեական դատավարությանը համապատասխան:  

 

Հոդված 15 

 

1. Ոչ ոք չի կարող հանցագործության համար մեղավոր ճանաչվել, եթե գործողու-

թյան կամ անգործության պահին գործող ներպետական կամ միջազգային իրավունքի հա-

մաձայն դա հանցագործություն չի համարվել: Նմանապես, չի կարող նշանակվել ավելի 

ծանր պատիժ, քան այն, որը կիրառման էր ենթակա քրեական հանցագործության կատար-
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ման պահին: Եթե հանցագործության կատարվելուց հետո օրենքով ավելի մեղմ պատիժ է 

սահմանվում, այդ օրենքի գործողությունը տարածվում է տվյալ հանցագործի վրա:  

2. Սույն հոդվածում ոչինչ չի խոչընդոտում ցանկացած անձի դատի տալուն և պատ-

ժելուն ցանկացած գործողության կամ անգործության համար, որը կատարվելու պահին, 

ըստ միջազգային հանրության կողմից ճանաչված իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների, 

հանդիսացել է քրեական հանցագործություն:  

 

Հոդված 16 

 

Յուրաքանչյուր ոք, որտեղ էլ գտնվելիս լինի, ունի իր իրավասուբյեկտության ճա-

նաչման իրավունք:  

 

Հոդված 17 

 

1. Արգելվում է կամայական կամ անօրինական միջամտությունն անձի անձնական, 

ընտանեկան կյանքին, բնակարանի կամ նամակագրության անձեռնմխելիությանը, ինչպես 

նաև անօրինական ոտնձգությունը նրա պատվի ու հեղինակության դեմ:  

2. Յուրաքանչյուր ոք ունի նման միջամտությունից կամ ոտնձգություններից օրեն-

քով պաշտպանվածության իրավունք:  

 

Հոդված 18 

 

1. Յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք: Այդ իրա-

վունքն ընդգրկում է իր ընտրությամբ կրոն կամ համոզմունք ունենալու կամ ընդունելու ա-

զատությունը և միանձնյա կամ այլոց հետ համատեղ և հրապարակավ, կամ մասնավոր 

կարգով, իր կրոնը կամ համոզմունքը պաշտամունքի, արարողությունների, ծեսերի և 

քարոզչության միջոցով արտահայտելու ազատությունը:  

2. Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի այնպիսի հարկադրանքի, որը նսեմացնում է սեփական 

ընտրությամբ կրոն կամ համոզմունք ունենալու կամ ընդունելու ազատությունը:  

3. Կրոնի կամ համոզմունքի արտահայտման ազատությունը ենթարկվում է միայն 

օրենքով սահմանված և հասարակական անվտանգության, կարգի, առողջության ու բարո-

յականության, ինչպես և այլ անձանց հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների 

պահպանման համար անհրաժեշտ սահմանափակումների:  
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4. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները պարտավորվում են հարգել ծնող-

ների և, համապատասխան դեպքերում, օրինական խնամակալների ազատությունը՝ ա-

պահովելու իրենց երեխաների կրոնական ու բարոյական դաստիարակությունը սեփական 

համոզմունքներին համապատասխան:  

 

Հոդված 19 

 

1. Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի առանց միջամտության սեփական կարծիք ու-

նենալ:  

2. Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատ արտահայտվելու իրավունք. այդ իրավունքն ընդ-

գրկում է, անկախ պետական սահմաններից, ցանկացած տեսակի տեղեկատվություն և 

գաղափարներ փնտրելու, ստանալու և տարածելու ազատությունը, լինեն դրանք բանա-

վոր, գրավոր, թե՝ տպագիր, լինի արվեստի, թե իր ընտրած ցանկացած այլ միջոցով:  

3. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նախատեսված իրավունքների իրականացումը 

հանգեցնում է հատուկ պարտավորությունների և պատասխանատվության: Ուստի այն 

ենթակա է որոշ սահմանափակումների, որոնք, սակայն, պետք է միայն սահմանվեն 

օրենքով և լինեն անհրաժեշտ.  

ա) այլ անձանց իրավունքները կամ հեղինակությունը հարգելու համար,  

բ) պետական անվտանգության կամ հասարակական կարգի, կամ բնակչության ա-

ռողջության, կամ բարոյականության պաշտպանության համար:  

 

Հոդված 20 

 

1. Պատերազմի ցանկացած քարոզչություն արգելվում է օրենքով:  

2. Ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության ցանկացած քարոզչություն, 

որն իրենից ներկայացնում է խտրականության, թշնամանքի կամ բռնության հրահրում, 

արգելվում է օրենքով:  

 

Հոդված 21 

 

Ճանաչվում է խաղաղ հավաքների իրավունքը: Այդ իրավունքի իրականացումը են-

թակա չէ ոչ մի սահմանափակման, բացի այն սահմանափակումներից, որոնք կիրառվում 

են օրենքին համապատասխան և որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդավարական հասարա-

կության մեջ՝ ի շահ պետական կամ հանրային անվտանգության, հասարակական կարգի, 
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բնակչության առողջության կամ բարոյականության պահպանության, կամ այլոց իրա-

վունքների ու ազատությունների պաշտպանության:    

 

Հոդված 22 

 

1. Յուրաքանչյուր ոք ունի այլ անձանց հետ միավորումներ կազմելու ազատության 

իրավունք, ներառյալ՝ արհմիություններ ստեղծելու և իր շահերի պաշտպանության նպա-

տակով դրանց անդամակցելու իրավունքը:  

2. Այդ իրավունքի իրականացումը ենթակա չէ ոչ մի սահմանափակման, բացի այն 

սահմանափակումներից, որոնք նախատեսվում են օրենքով, և որոնք անհրաժեշտ են ժո-

ղովրդավարական հասարակության մեջ՝ ի շահ պետական կամ հանրային անվտանգու-

թյան, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության կամ բարոյականության պահ-

պանության, կամ այլոց իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության: Սույն 

հոդվածը չի խոչընդոտում այդ իրավունքի իրականացման օրինական սահմանափակում-

ների կիրառումն այն անձանց համար, ովքեր մտնում են զինված ուժերի և ոստիկանու-

թյան կազմի մեջ:  

3. Սույն հոդվածում ոչինչ իրավունք չի տալիս միավորումներ կազմելու ազատու-

թյան և կազմակերպվելու իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ Աշխատանքի միջազ-

գային կազմակերպության 1948թ. կոնվենցիայի մասնակից պետություններին՝ ընդունելու 

Կոնվենցիայով նախատեսվող երաշխիքներին ի վնաս օրենսդրական ակտեր կամ օրենքը 

կիրառելու ի վնաս այդ երաշխիքների:  

 

Հոդված 23 

 

1. Ընտանիքը հասարակության բնական ու հիմնարար խմբային միավորն է և ունի 

հասարակության ու պետության կողմից պաշտպանվելու իրավունք:  

2. Ամուսնության տարիքի հասած տղամարդկանց և կանանց համար ճանաչվում է 

ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու իրավունքը:  

3. Ոչ մի ամուսնություն չի կարող կայանալ առանց ամուսնացողների ազատ ու 

լիակատար համաձայնության:  

4. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները ձեռնարկում են պատշաճ միջոց-

ներ՝ ապահովելու ամուսինների իրավունքների և պարտականությունների հավասարու-

թյունն ամուսնության պահին, ամուսնության ընթացքում և ամուսնալուծվելիս: Ամուսնա-

լուծության դեպքում պետք է նախատեսվի երեխայի անհրաժեշտ պաշտպանություն:  
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Հոդված 24 

 

1. Յուրաքանչյուր երեխա, առանց ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, ազ-

գային կամ սոցիալական ծագման, գույքային դրության կամ ծննդի հատկանիշով որևէ խտ-

րականության, իրավունք ունի իր ընտանիքի, հասարակության և պետության կողմից 

պաշտպանվածության այնպիսի միջոցների, որոնք անհրաժեշտ են նրան որպես անչափա-

հասի:  

2. Յուրաքանչյուր երեխա ծնվելուց անմիջապես հետո պետք է գրանցվի և ունենա 

անուն:  

3. Յուրաքանչյուր երեխա ունի քաղաքացիություն ձեռք բերելու իրավունք:  

 

Հոդված 25 

 

Յուրաքանչյուր քաղաքացի, առանց 2-րդ հոդվածում հիշատակվող որևէ խտրակա-

նության ու անհիմն սահմանափակումների, իրավունք և հնարավորություն ունի.  

ա) մասնակցելու պետական գործերը վարելուն՝ ինչպես անմիջականորեն, այնպես 

էլ ազատորեն ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով,  

բ) ընտրելու և ընտրվելու իրական պարբերական ընտրություններում, որոնք անց-

կացվում են համընդհանուր ու հավասար ընտրական իրավունքի հիման վրա, գաղտնի 

քվեարկությամբ և երաշխավորում են ընտրողների կամքի ազատ արտահայտումը,  

գ) իր երկրում հավասարության ընդհանուր պայմաններով մտնելու պետական ծա-

ռայության:  

 

Հոդված 26 

 

Բոլորը հավասար են օրենքի առջև և, առանց որևէ խտրականության, ունեն օրեն-

քով հավասար պաշտպանվածության իրավունք: Այդ կապակցությամբ օրենքով պետք է 

արգելվի ցանկացած խտրականություն և բոլորի համար երաշխավորվի հավասար ու 

արդյունավետ պաշտպանություն խտրականությունից այնպիսի հիմքերով, ինչպիսին են 

ռասան, մաշկի գույնը, սեռը, լեզուն, կրոնը, քաղաքական կամ այլ համոզմունքը, ազգային 

կամ սոցիալական ծագումը, գույքային դրությունը, ծնունդը կամ այլ կարգավիճակը:  

 

Հոդված 27 
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Այն պետություններում, որտեղ գոյություն ունեն ազգային, կրոնական կամ լեզվա-

կան փոքրամասնություններ, դրանց պատկանող անձանց չի կարող մերժվել նույն խմբի 

այլ անդամների հետ համատեղ իրենց մշակույթից օգտվելու, իրենց կրոնը դավանելու և 

դրա ծեսերը կատարելու, ինչպես նաև մայրենի լեզուն օգտագործելու իրավունքը:  

 

 

 

 

Մաս 4 

 

Հոդված 28 

 

1. Ստեղծվում է Մարդու իրավունքների կոմիտե (այսուհետ սույն Դաշնագրում ան-

վանվում է Կոմիտե): Այն կազմված է տասնութ անդամներից և կատարում է ստորև նախա-

տեսվող գործառույթները:  

2. Կոմիտեի կազմի մեջ մտնում են այն անձինք, ովքեր սույն Դաշնագրի մասնակից 

պետությունների քաղաքացիներ են և օժտված են բարոյական բարձր հատկանիշներով ու 

մարդու իրավունքների բնագավառում ունեն ճանաչված իրազեկություն, ընդ որում, նկա-

տի է առնվում իրավաբանական փորձ ունեցող մի քանի անձանց մասնակցության օգտա-

կարությունը:  

3. Կոմիտեի անդամներն ընտրվում և աշխատում են անձնապես:  

 

Հոդված 29 

 

1. Կոմիտեի անդամներն ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ՝ այն անձանց ցու-

ցակից, ովքեր բավարարում են 28-րդ հոդվածում նախատեսված պահանջները և այդ նպա-

տակով առաջադրվել են սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունների կողմից:  

2. Սույն Դաշնագրի մասնակից յուրաքանչյուր պետություն կարող է առաջադրել 

երկու թեկնածությունից ոչ ավելի: Այդ անձինք պետք է լինեն իրենց առաջադրող պետու-

թյան քաղաքացիներ:  

3. Յուրաքանչյուր անձ ունի կրկնակի առաջադրման իրավունք:  

 

Հոդված 30 
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1. Նախնական ընտրություններն անցկացվում են սույն Դաշնագրի ուժի մեջ մտնե-

լու օրվանից ոչ ուշ, քան վեց ամիս անց:  

2. Կոմիտեի յուրաքանչյուր ընտրության օրվանից առնվազն չորս ամիս առաջ, բացի 

34-րդ հոդվածին համապատասխան թափուր հայտարարված տեղերի համալրման ընտ-

րություններից, Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը գրավոր 

հրավերով դիմում է սույն Դաշնագրի մասնակից պետություններին՝ երեք ամսվա ընթաց-

քում ներկայացնելու Կոմիտեի անդամության թեկնածություններ:  

3. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը կազմում է 

նման ձևով առաջադրված բոլոր անձանց այբբենական ցուցակ՝ նշելով սույն Դաշնագրի 

մասնակից այն պետությունները, որոնք առաջադրել են այդ անձանց, և հիշյալ ցուցակը 

ներկայացնում է սույն Դաշնագրի մասնակից պետություններին ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր 

ընտրության անցկացման օրվանից մեկ ամիս առաջ:  

4. Կոմիտեի անդամների ընտրությունն անցկացվում է սույն Դաշնագրի մասնակից 

պետությունների նիստում, որը հրավիրում է Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլ-

խավոր քարտուղարը Միավորված ազգերի կազմակերպության կենտրոնակայանում: Այդ 

նիստում, որի համար քվորում է կազմում սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունների 

երկու երրորդը, Կոմիտեի կազմում ընտրված են համարվում այն անձինք, որոնց թեկնա-

ծություններն ստանում են առավելագույն թվով ձայներ և մասնակից պետությունների՝ 

ներկա գտնվող ու քվեարկող ներկայացուցիչների ձայների բացարձակ 

մեծամասնությունը:  

 

Հոդված 31 

 

1. Կոմիտեի կազմի մեջ չի կարող ընդգրկվել նույն պետության մեկից ավելի քաղա-

քացի:  

2. Կոմիտեի ընտրությունների ժամանակ հաշվի է առնվում անդամության աշխար-

հագրական հավասար բաշխումը և քաղաքակրթության տարբեր ձևերի ու իրավական 

հիմնական համակարգերի ներկայացուցչությունը:  

 

Հոդված 32 

 

1. Կոմիտեի անդամներն ընտրվում են չորսամյա ժամկետով: Նրանք իրավունք ու-

նեն վերընտրվելու իրենց թեկնածությունների կրկնակի առաջադրման դեպքում: Սակայն, 

առաջին ընտրություններում ընտրված անդամներից իննի լիազորության ժամկետն ա-
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վարտվում է երկամյա ժամանակահատվածի վերջում. առաջին ընտրություններից անմի-

ջապես հետո այդ ինն անդամների անունները որոշվում են վիճակահանությամբ՝ 30-րդ 

հոդվածի 4-րդ կետում հիշատակված նիստի նախագահողի կողմից:  

2. Լիազորությունների լրանալուց հետո ընտրություններն անց են կացվում սույն 

Դաշնագրի սույն մասի նախորդ հոդվածներին համապատասխան:  

 

Հոդված 33 

 

1. Եթե Կոմիտեի որևէ անդամի լիազորությունները դադարեցվել են մյուս անդամ-

ների միաձայն կարծիքով, ժամանակավոր բնույթի բացակայությունից բացի որևէ այլ 

պատճառով, Կոմիտեի նախագահը տեղյակ է պահում Միավորված ազգերի կազմակեր-

պության Գլխավոր քարտուղարին, որն այնուհետև այդ անդամի տեղը հայտարարում է 

թափուր:  

2. Կոմիտեի որևէ անդամի մահվան կամ պաշտոնաթողության դեպքում նախա-

գահն անհապաղ տեղյակ է պահում Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր 

քարտուղարին, որն այդ տեղը հայտարարում է թափուր մահվան կամ այն օրվանից, երբ 

պաշտոնաթողությունն ուժի մեջ է մտնում:  

 

Հոդված 34 

 

1. Եթե 33-րդ հոդվածին համապատասխան տեղը թափուր է հայտարարվում և եթե 

փոխարինման ենթակա անդամի լիազորությունների ժամկետը չի լրանում տեղը թափուր 

հայտարարելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում, Միավորված ազգերի կազմակերպության 

Գլխավոր քարտուղարը տեղյակ է պահում սույն Դաշնագրի մասնակից յուրաքանչյուր պե-

տության, որը կարող է երկու ամսվա ընթացքում, 29-րդ հոդվածին համապատասխան, 

թեկնածություն ներկայացնել այդ թափուր տեղի համար:  

2. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը կազմում է 

նման ձևով առաջադրված անձանց այբբենական ցուցակ և ներկայացնում սույն Դաշնագրի 

մասնակից պետություններին: Թափուր տեղի համար ընտրություններն այնուհետև անց-

կացվում են սույն Դաշնագրի սույն մասի համապատասխան դրույթների համաձայն:  

3. Կոմիտեի այն անդամը, որն ընտրվում է 33-րդ հոդվածին համապատասխան 

հայտարարված թափուր տեղի համար, պաշտոնն զբաղեցնում է այն անդամի լիազորու-

թյունների ժամկետի մնացյալ մասի ընթացքում, որի տեղը Կոմիտեում ազատվել է հիշյալ 

հոդվածի դրույթների համաձայն:  
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Հոդված 35 

 

Կոմիտեի անդամներն ստանում են Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլ-

խավոր ասամբլեայի կողմից հաստատվող վարձատրություն՝ Միավորված ազգերի կազ-

մակերպության միջոցներից, Գլխավոր ասամբլեայի կողմից սահմանվող կարգով ու պայ-

մաններով՝ հաշվի առնելով Կոմիտեի պարտականությունների կարևորությունը:  

 

Հոդված 36 

 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարն անհրաժեշտ 

անձնակազմ ու նյութական միջոցներ է տրամադրում Կոմիտեի կողմից իր գործառույթ-

ներն արդյունավետ, սույն Դաշնագրին համապատասխան իրականացնելու համար:  

 

Հոդված 37 

 

1. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը Կոմիտեի ա-

ռաջին նիստը հրավիրում է Միավորված ազգերի կազմակերպության կենտրոնակայա-

նում:  

2. Իր առաջին նիստից հետո Կոմիտեն հավաքվում է սեփական Ընթացակարգի կա-

նոններով նախատեսված ժամանակ:  

3. Կոմիտեն, սովորաբար, հավաքվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության 

կենտրոնակայանում կամ Միավորված ազգերի կազմակերպության՝ Ժնևի գրասենյակում:  

 

Հոդված 38 

 

Կոմիտեի յուրաքանչյուր անդամ, նախքան իր պարտականություններն ստանձնե-

լը, Կոմիտեի դռնբաց նիստում հանդիսավոր հայտարարություն է անում իր գործառույթ-

ներն անաչառ ու բարեխիղճ կատարելու վերաբերյալ:  

 

Հոդված 39 

 

1. Կոմիտեն իր պաշտոնատար անձանց ընտրում է երկամյա ժամկետով: Նրանք 

կարող են վերընտրվել:  
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2. Կոմիտեն ընդունում է իր Ընթացակարգի կանոնները, սակայն դրանք պետք է, 

մասնավորապես, նախատեսեն, որ.  

ա) քվորում կազմում են Կոմիտեի տասներկու անդամները,  

բ) Կոմիտեի որոշումներն ընդունվում են ներկա անդամների ձայների մեծամաս-

նությամբ:  

 

Հոդված 40 

 

1. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները պարտավորվում են զեկույցներ 

ներկայացնել սույն Դաշնագրով ճանաչվող իրավունքների իրականացման ուղղությամբ ի-

րենց ձեռնարկած միջոցների և այդ իրավունքների օգտագործման ասպարեզում ձեռք բե-

րած առաջընթացի մասին.  

ա) համապատասխան մասնակից պետության համար սույն Դաշնագրի ուժի մեջ 

մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում,  

բ) դրանից հետո՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ դա կպահանջի Կոմիտեն:  

2. Բոլոր զեկույցները ներկայացվում են Միավորված ազգերի կազմակերպության 

Գլխավոր քարտուղարին, որը դրանք ուղարկում է Կոմիտեին՝ քննության առնելու համար: 

Զեկույցներում նշվում են, եթե կան այն գործոններն ու դժվարությունները, որոնք ազդում 

են սույն Դաշնագրի կենսագործման վրա:  

3. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը, Կոմիտեի հետ 

խորհրդակցելուց հետո, կարող է շահագրգիռ մասնագիտացված հաստատություններին 

ուղարկել զեկույցների այն հատվածների պատճենները, որոնք կարող են վերաբերել 

նրանց իրավասության ոլորտին:  

4. Կոմիտեն ուսումնասիրում է սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունների ներ-

կայացրած զեկույցները: Նա մասնակից պետություններին է ուղարկում իր զեկույցները և 

ընդհանուր կարգի այնպիսի դիտողություններ, որոնք ինքը նպատակահարմար կհամարի: 

Կոմիտեն կարող է նաև այդ դիտողությունները, սույն Դաշնագրի մասնակից պետություն-

ներից ստացված զեկույցների պատճենների հետ միասին, ուղարկել Տնտեսական և սոցիա-

լական խորհրդին:  

5. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները կարող են Կոմիտեին ներկայաց-

նել իրենց նկատառումները բոլոր այն դիտողությունների վերաբերյալ, որոնք կարող են 

արվել սույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան:  
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1. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունը, սույն հոդվածին համապատասխան, 

կարող է ցանկացած ժամանակ հայտարարել, թե ինքը ճանաչում է Կոմիտեի իրավասու-

թյունը՝ ստանալու և քննարկելու հաղորդումներ այն մասին, որ որևէ մասնակից պետու-

թյուն հաստատում է, թե մյուս մասնակից պետությունը չի կատարում սույն Դաշնագրով 

նախատեսված իր պարտավորությունները: Սույն հոդվածով նախատեսվող հաղորդումնե-

րը կարող են ընդունվել և քննարկվել միայն այն դեպքում, եթե դրանք ներկայացրել է այն 

մասնակից պետությունը, որը հայտարարություն է արել, թե ինքը ճանաչում է Կոմիտեի 

այդ իրավասությունը: Կոմիտեն չի ընդունում ոչ մի հաղորդում, եթե այն պատկանում է 

նման հայտարարություն չարած մասնակից պետությանը: Սույն հոդվածին համապա-

տասխան ստացված հաղորդումները քննության են առնվում հետևյալ ընթացակարգով.  

ա) եթե սույն Դաշնագրի մասնակից որևէ պետություն գտնում է, որ մյուս մասնա-

կից պետությունը չի կենսագործում սույն Դաշնագրի դրույթները, ապա նա կարող է գրա-

վոր հաղորդմամբ այդ հարցի մասին տեղեկացնել հիշյալ մասնակից պետությանը: Այդ 

հաղորդումն ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում հաղորդումն ստացած պետությու-

նը նման հաղորդում հղած պետությանը ներկայացնում է հիշյալ հարցը պարզաբանող 

գրավոր բացատրություն կամ ցանկացած այլ հայտարարություն, որը պետք է բովանդակի, 

որքանով դա հնարավոր ու նպատակահարմար է, ներպետական այն ընթացակարգերն ու 

պաշտպանության միջոցները, որոնք կիրառվել են, կիրառվելու են կամ կարող են կիրառ-

վել տվյալ հարցի առնչությամբ,  

բ) եթե ստացող պետության կողմից նախնական հաղորդումն ստանալուց հետո վեց 

ամսվա ընթացքում հարցը չի լուծվում ի բավարարումն երկու շահագրգիռ մասնակից պե-

տությունների, այդ պետություններից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի հարցը հանձնել 

Կոմիտեին՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կոմիտեին և մյուս պետությանը,  

գ) Կոմիտեն իրեն հանձնված հարցը քննության է առնում միայն այն բանից հետո, 

երբ հավաստիանում է, որ տվյալ դեպքում միջազգային իրավունքի համընդհանուր ճանա-

չում գտած սկզբունքներին համապատասխան օգտագործվել և սպառվել են ներպետական 

պաշտպանության բոլոր մատչելի միջոցները: Տվյալ կանոնը չի գործում, երբ այդ միջոցնե-

րի կիրառումը չարդարացված կերպով ձգձգվում է,  

դ) սույն հոդվածում նախատեսվող հաղորդումները քննության առնելիս Կոմիտեն 

անցկացնում է դռնփակ նիստեր,  

ե) Կոմիտեն, (գ) ենթակետի դրույթները պահպանելով, իր բարի ծառայություններն 

է մատուցում շահագրգիռ մասնակից պետություններին՝ սույն Դաշնագրով ճանաչվող 
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մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի հիման 

վրա հարցը բարեկամաբար լուծելու նպատակով,  

զ) իր քննարկմանը հանձնված ցանկացած հարցով Կոմիտեն կարող է դիմել (բ) են-

թակետում հիշատակված շահագրգիռ մասնակից պետություններին՝ գործին վերաբերող 

ցանկացած տեղեկատվություն տրամադրելու խնդրանքով,  

է) (բ) ենթակետում հիշատակված շահագրգիռ մասնակից պետություններն իրա-

վունք ունեն ներկա գտնվելու Կոմիտեում հարցի քննարկման ժամանակ և առաջարկու-

թյուններ անելու բանավոր և (կամ) գրավոր,  

ը) Կոմիտեն (բ) ենթակետին համապատասխան ծանուցում ստանալու օրվանից հե-

տո տասներկու ամսվա ընթացքում ներկայացնում է զեկույց՝  

(i) եթե (ե) ենթակետի դրույթների շրջանակներում կարգավորում է ձեռք բերվում, 

ապա Կոմիտեն իր զեկույցում սահմանափակվում է փաստերն ու ձեռք բերված կարգավո-

րումը հակիրճ շարադրելով,  

(ii) եթե (ե) ենթակետի դրույթների շրջանակներում կարգավորում ձեռք չի բերվում, 

ապա Կոմիտեն իր զեկույցում սահմանափակվում է փաստերի հակիրճ շարադրանքով. 

շահագրգիռ մասնակից պետությունների գրավոր միջնորդությունները և բանավոր 

միջնորդությունների գրառումը կցվում են զեկույցին: Յուրաքանչյուր հարցի կապակցու-

թյամբ զեկույցն ուղարկվում է շահագրգիռ մասնակից պետություններին:  

2. Սույն հոդվածի դրույթներն ուժի մեջ են մտնում, երբ սույն Դաշնագրի տասը 

մասնակից պետություններ հանդես են գալիս հայտարարությամբ՝ սույն հոդվածի առաջին 

կետին համապատասխան: Այդ հայտարարությունները մասնակից պետություններն ի 

պահ են հանձնում Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին, որը 

դրանց պատճեններն ուղարկում է մնացած մասնակից պետություններին: Հայտարարու-

թյունը ցանկացած ժամանակ կարող է հետ վերցվել Գլխավոր քարտուղարին ծանուցելու 

միջոցով: Նման գործողությունը չի խոչընդոտում ցանկացած հարցի քննարկմանը, որը, 

սույն հոդվածին համապատասխան, արդեն ուղարկված հաղորդման առարկա է. այն բա-

նից հետո, երբ Գլխավոր քարտուղարը ծանուցում է ստացել հայտարարությունը հետ 

վերցնելու մասին, ցանկացած մասնակից պետության հետագա ոչ մի հաղորդում չի ըն-

դունվում, եթե շահագրգիռ մասնակից պետությունը հանդես չի եկել նոր հայտարարու-

թյամբ:  
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1. ա) Եթե 41-րդ հոդվածին համապատասխան Կոմիտեին հանձնված որևէ հարց չի 

լուծվել ի բավարարումն շահագրգիռ մասնակից պետությունների, Կոմիտեն կարող է շա-

հագրգիռ մասնակից պետությունների նախնական համաձայնությամբ նշանակել հատուկ 

հաշտարար հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով): Հանձնաժողովի բարի ծառայու-

թյունները շահագրգիռ մասնակից պետություններին են մատուցվում սույն Դաշնագրի 

դրույթների պահպանման հիման վրա, տվյալ հարցի փոխհամաձայնեցված լուծման նպա-

տակով,  

բ) Հանձնաժողովը կազմվում է շահագրգիռ մասնակից պետությունների համար ըն-

դունելի հինգ անդամից: Եթե շահագրգիռ մասնակից պետությունները երեք ամսվա ըն-

թացքում համաձայնության չեն գալիս Հանձնաժողովի ամբողջ կազմի կամ նրա մի մասի 

վերաբերյալ, ապա Հանձնաժողովի՝ նշանակման հարցում ընդհանուր համաձայնության 

չարժանացած անդամներն ընտրվում են Կոմիտեի կազմից, գաղտնի քվեարկությամբ, Կո-

միտեի ձայների երկու երրորդի մեծամասնությամբ:  

2. Հանձնաժողովի անդամներն իրենց պարտականությունները կատարում են անձ-

նապես: Նրանք չպետք է լինեն շահագրգիռ մասնակից պետությունների կամ սույն Դաշ-

նագրի ոչ մասնակից պետության կամ այն մասնակից պետության քաղաքացիներ, որը 

հանդես չի եկել 41-րդ հոդվածին համապատասխան հայտարարությամբ:  

3. Հանձնաժողովն ընտրում է իր նախագահին և ընդունում իր Ընթացակարգի կա-

նոնները:  

4. Հանձնաժողովի նիստերը սովորաբար գումարվում են Միավորված ազգերի կազ-

մակերպության կենտրոնակայանում կամ Միավորված ազգերի կազմակերպության Ժնևի 

գրասենյակում: Սակայն Հանձնաժողովն, իր որոշմամբ, խորհրդակցելով Միավորված ազ-

գերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարի և շահագրգիռ մասնակից պետություն-

ների հետ, դրանք կարող է գումարել այլ հարմար վայրերում:  

5. Քարտուղարությունը 36-րդ հոդվածին համապատասխան սպասարկում է նաև 

սույն հոդվածի հիման վրա նշանակված հանձնաժողովներին:  

6. Կոմիտեի ստացած և ուսումնասիրած տեղեկատվությունը հանձնվում է հանձ-

նաժողովի տնօրինությանը, և վերջինս շահագրգիռ մասնակից պետություններին կարող է 

դիմել գործին առնչվող ցանկացած այլ տեղեկատվություն ներկայացնելու խնդրանքով:  

7. Հանձնաժողովի կողմից հարցի ամբողջական քննարկումից հետո, սակայն, հա-

մենայն դեպս, ոչ ուշ, քան տվյալ հարցը հանձնաժողովին հանձնելուց 12 ամիս անց, այն 

Կոմիտեի նախագահին ներկայացնում է զեկույց՝ շահագրգիռ մասնակից պետություննե-

րին ուղարկելու համար՝  
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ա) եթե հանձնաժողովը չի կարող տվյալ հարցի քննարկումն ավարտել տասներկու 

ամսվա ընթացքում, ապա այն իր զեկույցը սահմանափակում է իր կողմից տվյալ հարցի 

քննարկման վիճակի հակիրճ շարադրանքով,  

բ) եթե տվյալ հարցի փոխհամաձայնեցված կարգավորում ձեռք է բերվում սույն 

Դաշնագրով ճանաչվող մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի հիման վրա, Հանձ-

նաժողովն իր զեկույցը սահմանափակում է փաստերի ու ձեռք բերված կարգավորման հա-

կիրճ շարադրանքով,  

գ) եթե (բ) ենթակետի դրույթների շրջանակում կարգավորում ձեռք չի բերվում, 

Հանձնաժողովի զեկույցը պարունակում է նրա փաստացի եզրակացությունները շահագր-

գիռ մասնակից պետությունների վեճին առնչվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ և Հանձնաժո-

ղովի նկատառումները՝ այդ հարցի փոխհամաձայնեցված կարգավորման հնարավորու-

թյունների մասին: Այդ զեկույցը պարունակում է նաև շահագրգիռ մասնակից պետություն-

ների ներկայացրած գրավոր միջնորդությունները և բանավոր միջնորդությունների գրա-

ռումը,  

դ) եթե Հանձնաժողովի զեկույցը ներկայացվում է (գ) ենթակետի համաձայն, ապա 

շահագրգիռ մասնակից պետություններն այդ զեկույցն ստանալուց հետո երեք ամսվա ըն-

թացքում Կոմիտեի նախագահին տեղեկացնում են այն մասին, թե իրենք համաձայն են 

արդյոք Հանձնաժողովի զեկույցի բովանդակությանը:  

8. Սույն հոդվածի դրույթները չեն նվազեցնում Կոմիտեի՝ 41-րդ հոդվածով նախա-

տեսված պարտականությունները:  

9. Շահագրգիռ մասնակից պետությունները հավասարապես կրում են Հանձնաժո-

ղովի անդամների բոլոր ծախսերը՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր 

քարտուղարի կողմից ներկայացվող նախահաշվին համապատասխան:  

10. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը կարող է, 

անհրաժեշտության դեպքում, վճարել Հանձնաժողովի անդամների ծախսերը՝ մինչև, սույն 

հոդվածի 9-րդ կետին համապատասխան, դրանց հատուցումը շահագրգիռ մասնակից 

պետությունների կողմից: 

 

Հոդված 43 

 

Կոմիտեի և հատուկ հաշտարար հանձնաժողովների անդամները, որոնք կարող են 

նշանակվել 42-րդ հոդվածի համաձայն, օժտված են Միավորված ազգերի կազմակերպու-

թյան առաքելությունների փորձագետների այն արտոնություններով, առավելություններով 

և անձեռնմխելիությամբ, որոնք նախատեսված են Միավորված ազգերի կազմակերպու-



 23 

թյան Արտոնությունների և անձեռնմխելիության մասին կոնվենցիայի համապատասխան 

բաժիններով:  

 

Հոդված 44 

 

Սույն Դաշնագրի իրականացմանը վերաբերող դրույթները կիրառվում են՝ առանց 

վնասելու մարդու իրավունքների ոլորտում Միավորված ազգերի կազմակերպության և 

դրա մասնագիտացված հաստատությունների հիմնարար փաստաթղթերով ու կոնվեն-

ցիաներով սահմանված կամ դրանց համաձայն գործող ընթացակարգերին, և սույն Դաշ-

նագրի մասնակից պետություններին չեն խոչընդոտում օգտագործելու վեճերի լուծման այլ 

ընթացակարգեր՝ իրենց միջև գործող ընդհանուր կամ հատուկ միջազգային համաձայնագ-

րերի հիման վրա:  

 

Հոդված 45 

 

Կոմիտեն Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր ասամբլեային Տնտե-

սական և սոցիալական խորհրդի միջոցով ներկայացնում է իր գործունեության մասին ա-

մենամյա զեկույց:  

 

Մաս 5 

  

Հոդված 46 

 

Սույն Դաշնագրում ոչինչ չպետք է մեկնաբանվի՝ որպես Միավորված ազգերի կազ-

մակերպության և նրա մասնագիտացված հաստատությունների կանոնադրությունների 

այն դրույթների նշանակության նվազեցում, որոնք սահմանում են Միավորված ազգերի 

կազմակերպության և մասնագիտացված հաստատությունների տարբեր մարմինների հա-

մապատասխան պարտականություններն այն հարցերի կապակցությամբ, որոնց վերաբե-

րում է սույն Դաշնագիրը:  

 

Հոդված 47 
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Սույն Դաշնագրում ոչինչ չպետք է մեկնաբանվի որպես իրենց բնական հարստու-

թյունից ու ռեսուրսներից լիարժեքորեն և ազատորեն օգտվելու և դրանք օգտագործելու՝ 

բոլոր ժողովուրդների անկապտելի իրավունքի սահմանափակում:  

 

Մաս 6 

 

Հոդված 48 

 

1. Սույն Դաշնագիրը բաց է ստորագրման Միավորված ազգերի կազմակերպության 

ցանկացած անդամ պետության կամ նրա ցանկացած մասնագիտացված հաստատության 

անդամի, Միջազգային դատարանի ստատուտի մասնակից ցանկացած պետության և սույն 

Դաշնագրին մասնակցելու նպատակով Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխա-

վոր ասամբլեայի հրավիրած ցանկացած այլ պետության համար:  

2. Սույն Դաշնագիրը ենթակա է վավերացման: Վավերագրերն ի պահ են հանձն-

վում Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին:  

3. Սույն Դաշնագիրը միանալու համար բաց է սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված 

ցանկացած պետության համար:  

4. Միանալը կատարվում է միանալու մասին փաստաթուղթը Միավորված ազգերի 

կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարին ի պահ հանձնելով:  

5. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը սույն Դաշնա-

գիրն ստորագրած կամ Դաշնագրին միացած բոլոր պետություններին տեղեկացնում է յու-

րաքանչյուր վավերագիրը կամ միանալու վերաբերյալ փաստաթուղթն ի պահ հանձնելու 

մասին:  

 

Հոդված 49 

 

1. Սույն Դաշնագիրն ուժի մեջ է մտնում երեսունհինգերորդ վավերագիրը կամ 

միանալու մասին փաստաթուղթը Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր 

քարտուղարին ի պահ հանձնելու օրվանից երեք ամիս անց:  

2. Յուրաքանչյուր պետության համար, որը վավերացնում է սույն Դաշնագիրը կամ 

միանում նրան երեսունհինգերորդ վավերագիրը կամ միանալու մասին փաստաթուղթն ի 

պահ հանձնելուց հետո, սույն Դաշնագիրն ուժի մեջ է մտնում իր վավերագիրը կամ միա-

նալու մասին փաստաթուղթն ի պահ հանձնելու օրվանից երեք ամիս անց:  
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Հոդված 50 

 

Սույն Դաշնագրի դրույթները տարածվում են դաշնային պետությունների բոլոր 

մասերի վրա՝ առանց որևէ սահմանափակման կամ բացառության:  

 

Հոդված 51 

 

1. Սույն Դաշնագրի մասնակից ցանկացած պետություն կարող է առաջարկել լրա-

ցումներ ու փոփոխություններ և դրանք ներկայացնել Միավորված ազգերի կազմակերպու-

թյան Գլխավոր քարտուղարին: Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քար-

տուղարն, այնուհետև առաջարկված ցանկացած լրացում ու փոփոխություն ուղարկում է 

սույն Դաշնագրի մասնակից պետություններին՝ խնդրելով հայտնել, թե իրենք համաձայն 

են արդյոք հրավիրելու մասնակից պետությունների խորհրդաժողով՝ այդ առաջարկու-

թյունները քննարկելու և դրանց վերաբերյալ քվեարկություն անցկացնելու նպատակով: Ե-

թե մասնակից պետությունների առնվազն մեկ երրորդն արտահայտվում է 

խորհրդաժողովի անցկացման օգտին, Գլխավոր քարտուղարը հրավիրում է այն Միավոր-

ված ազգերի կազմակերպության հովանու ներքո: Խորհրդաժողովին ներկա գտնված և 

քվեարկությանը մասնակցած մասնակից պետությունների մեծամասնության ընդունած 

ցանկացած լրացում կամ փոփոխություն ներկայացվում է Միավորված ազգերի կազմա-

կերպության Գլխավոր ասամբլեայի հաստատմանը:  

2. Լրացումներն ու փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում, երբ հաստատվում են 

Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր ասամբլեայի կողմից և ընդունվում 

սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունների երկու երրորդի մեծամասնությամբ՝ իրենց 

սահմանադրական գործընթացների համաձայն:  

3. Ուժի մեջ մտնելուց հետո լրացումներն ու փոփոխությունները պարտադիր են 

դառնում այն մասնակից պետությունների համար, որոնք ընդունել են դրանք, իսկ մյուս 

մասնակից պետությունների համար պարտադիր են մնում սույն Դաշնագրի դրույթները և 

նրանց կողմից նախկինում ընդունված ցանկացած լրացում ու փոփոխություն:  

 

Հոդված 52 

 

48-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն արված ծանուցումներից անկախ՝ Միավոր-

ված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը նույն հոդվածի 1-ին կետում նշ-

ված բոլոր պետություններին ծանուցում է՝  
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ա) 48-րդ հոդվածի համաձայն կատարված ստորագրումների, վավերացումների և 

միանալու մասին,  

բ) 49-րդ հոդվածի համաձայն՝ սույն Դաշնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթվի և 51-րդ 

հոդվածի համաձայն կատարված ցանկացած լրացման ու փոփոխության ուժի մեջ մտնելու 

ամսաթվի մասին:  

 

Հոդված 53 

 

1. Սույն Դաշնագիրը, որի անգլերեն, իսպաներեն, չինարեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն 

տեքստերը հավասարազոր են, ի պահ է հանձնվում Միավորված ազգերի կազմակերպու-

թյան արխիվ:   

2. Միավորված ազգերի կազմակերպության Գլխավոր քարտուղարը սույն Դաշնագ-

րի վավերացված պատճեններն ուղարկում է 48-րդ հոդվածում նշված բոլոր պետություն-

ներին:  

 

 

*Դաշնագիրը Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 1993 

թվականի սեպտեմբերի 23-ից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՇՆԱԳԻՐ  

 

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին  

(16 դեկտեմբերի 1966թ.)  

 

 

Հոդված 18 
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1. Յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք: Այդ իրա-

վունքն ընդգրկում է իր ընտրությամբ կրոն կամ համոզմունք ունենալու կամ ընդունելու ա-

զատությունը և միանձնյա կամ այլոց հետ համատեղ և հրապարակավ, կամ մասնավոր 

կարգով, իր կրոնը կամ համոզմունքը պաշտամունքի, արարողությունների, ծեսերի և 

քարոզչության միջոցով արտահայտելու ազատությունը:  

2. Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի այնպիսի հարկադրանքի, որը նսեմացնում է սեփական 

ընտրությամբ կրոն կամ համոզմունք ունենալու կամ ընդունելու ազատությունը:  

3. Կրոնի կամ համոզմունքի արտահայտման ազատությունը ենթարկվում է միայն 

օրենքով սահմանված և հասարակական անվտանգության, կարգի, առողջության ու բարո-

յականության, ինչպես և այլ անձանց հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների 

պահպանման համար անհրաժեշտ սահմանափակումների:  

4. Սույն Դաշնագրի մասնակից պետությունները պարտավորվում են հարգել ծնող-

ների և, համապատասխան դեպքերում, օրինական խնամակալների ազատությունը՝ ա-

պահովելու իրենց երեխաների կրոնական ու բարոյական դաստիարակությունը սեփական 

համոզմունքներին համապատասխան:  

 

 

Հոդված 20 

 

1. Պատերազմի ցանկացած քարոզչություն արգելվում է օրենքով:  

2. Ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության ցանկացած քարոզչություն, 

որն իրենից ներկայացնում է խտրականության, թշնամանքի կամ բռնության հրահրում, 

արգելվում է օրենքով:  

 

 

Հոդված 24 

 

1. Յուրաքանչյուր երեխա, առանց ռասայի, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, ազ-

գային կամ սոցիալական ծագման, գույքային դրության կամ ծննդի հատկանիշով որևէ խտ-

րականության, իրավունք ունի իր ընտանիքի, հասարակության և պետության կողմից 

պաշտպանվածության այնպիսի միջոցների, որոնք անհրաժեշտ են նրան որպես անչափա-

հասի: 

 


