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შეტევას, რომელთაგან ზოგი გაახმოვანეს ჩვენი ორგანიზაციის
დამფუძნებელმა წევრებმა. თუმცა, როგორიც არ უნდა იყოს
გამოწვევები - უბრალო უნდობლობა, მცდელობები მისი მოქმედების
სფეროს შეზღუდვისა ან თუნდაც კონვენციის გამოყენების შეჩერება - ჩვენ
უნდა ვუპასუხოთ მტკიცედ, მაგრამ, ამავდროულად, კონსტრუქციულად,
რათა ერთად ვიპოვოთ გამოსავალი.
ევროპის საბჭოსა და მის ფუნდამენტურ ინსტრუმენტებზე - კონვენციასა
და სასამართლოზე - შეტევით, შეტევა ხორციელდება ევროპის
მოქალაქეებზე, ხოლო ამგვარად სუსტდება მათი უფლებები და მათი
დაცვა სახელმწიფოსთან მათი ურთიერთობისას.
საპარლამენტო ასამბლეისა და მისი თითოეული და ყველა წევრის
მოვალეობაა, დაიცვას ჩვენი ადამიანის უფლებების კონვენციის სისტემა
და ნათლად განამტკიცოს მისი უფლებამოსილება, რაც ევროპის 830
მილიონი მოქალაქის ინტერესს წარმოადგენს.“
ლილიან მორი პასკიე
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
პრეზიდენტი
2018 წლის ივნისი
► Page 5

წინასიტყვაობა

პ

არლამენტი წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ცენტრშია,
მიუხედავად მმართველობის სისტემების სხვადასხვა
თავისებურებისა: საპარლამენტო, საპრეზიდენტო თუ ნახევრად
საპრეზიდენტო სისტემები, რომლებიც შესაძლებელია მოიძებნოს
ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში. ამიტომაც არის, რომ
საპარლამენტო ასამბლეა ევროპის საბჭოს ინსტიტუციური ჩარჩოს
ცენტრშია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (შემდგომში
„სასამართლო“) და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
გაძლიერებული როლი წარმოადგენს ევროპის საბჭოს ყველაზე
საინტერესო თავისებურებას სხვა რეგიონალურ ორგანიზაციებთან
შედარებით და ანიჭებს მას დამატებით დაფასებას.
თუმცა, ეროვნულმა პარლამენტებმა აქტიურად უნდა ითანამშრომლონ,
რათა საპარლამენტო ასამბლეამ ეფექტურად ითამაშოს თავისი როლი
სამ ფუძემდებლურ პრინციპში, რომლებსაც ეფუძნება ევროპის საბჭო:
დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. უფრო
მეტიც, პარლამენტის უბრალოდ არსებობა და საქმიანობა არ ქმნის
მმართველობის სისტემას დემოკრატიულს, თუ უზრუნველყოფილი
არ არის ადამიანის უფლებათა სრული დაცვა და კანონის უზენაესობის
პატივისცემა, როგორც ამის კოდიფიცირება ნათლად და პრაქტიკულად
მოახდინა ევროპულმა კომისიამ დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით
(ვენეციის კომისია), კანონის უზენაესობის უკანასკნელ საკონტროლო
სიაში.
ადამიანის უფლებათა მგრძნობიარე სფეროში ყოველი ეროვნული
პარლამენტი მოქმედებს როგორც კანონმდებელი. ამიტომ ყოველთვის
არის რისკი იმისა, რომ ეროვნულმა პარლამენტმა შესაძლებელია
დაარღვიოს უფლება ან ეროვნული კანონის მეშვეობით უზრუნველყოს
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არაადეკვატური დაცვა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით,
კერძოდ იმ სტანდარტებთან, რომლებიც გამომდინარეობს ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციიდან (შემდგომში „კონვენცია“) და
სასამართლოს პრეცედენტული სამართლიდან. ამდენად, ყოველი
ეროვნული პარლამენტის უმთავრესი ამოცანაა, უზრუნველყოს
ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისობასი მოყვანა კონვენციასა და
სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალთან. ეროვნული პარლამენტები,
რა თქმა უნდა, არიან არსებითი ვალდებულების ქვეშ, აქტიურად
შეიტანონ წვლილი, რომ მათი სახელმწიფო მიახლოებული იყოს
სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, რომელიც მას ეხება და უფრო
ფართოდ კი შეესაბამებოდეს სასამართლოს res judicata გადაწყვეტილებას.
უფრო მეტიც, ეროვნულმა პარლამენტებმა არა მხოლოდ უნდა
იმოქმედონ როგორც აუდიტორებმა, რომლებიც ზედამხედველობენ,
თუ რამდენად სცემს პატივს აღმასრულებელი ხელისუფლება ადამიანის
უფლებებს, არამედ მათ მუდმივად უნდა განახორციელონ საპარლამენტო
ზედამხედველობა ამ სფეროში და, ასევე, პრობლემების აღნიშვნით,
გამოიყენონ მასზე ინსტიტუციური ზეწოლა და განახორციელონ
აუცილებელი საკანონმდებლო ინიციატივები. თუ ეროვნული
პარლამენტი მონაწილეობს ეროვნული უზენაესი და საკონსტიტუციო
სასამართლოების წევრთა შერჩევის პროცესში, ადამიანის უფლებათა
დაცვა, ცხადია, შერჩევის ფუნდამენტური კრიტერიუმია და
აუცილებელია, უზრუნველყოფილი იქნეს უფლებამოსილების
გამიჯვნის პრინციპის აბსოლუტური დაცვა.
ეროვნული პარლამენტებს საკანონმდებლო და ზედამხედველობითი
ფუნქციები ხდის ადამიანის უფლებათა გარანტორებად, რომლებიც
მუშაობენ ორგანიზაციული სტრუქტურების შიგნით (კომიტეტები,
პასუხისმგებლობები და ა.შ.), რომლებიც გათვალისწინებულია
ეროვნული კონსტიტუციებით, ასევე პარლამენტის მარეგულირებელი
წესებით. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნული პარლამენტები
და მათი ყველა წევრი დარჩეს ფხიზლად და იყოს აქტიურად ჩართული.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ საკითხზე ყურადღება
გაამახვილა, მიიღო რა შესაბამისი რეზოლუციები, რომლებიც ეხება
ევროპის საბჭოს საერთო მიზნებს ან სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელებას.
პარლამენტარების ეს სახელმძღვანელო, რომელიც მოამზადეს
დოქტორმა ელის დონალდმა და ქ-მა ან-კატრინ შპეკმა ლონდონის
მიდლესექსის უნივერსიტეტიდან, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
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ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
კომიტეტის სამდივნოსთან თანამშრომლობით, შესანიშნავად
წარმოადგენს ინსტიტუციურ ჩარჩოს როგორც ევროპის საბჭოს, ისე
ეროვნულ დონეებზე, რომლის ფარგლებშიც მოქმედებენ ეროვნული
პარლამენტები ადამიანის უფლებათა დაცვისას, კერძოდ კი, კონვენციის
სტანდარტების გამოყენებისას და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელებისას, ასევე მისი პრეცედენტული სამართლის
ინტერპრეტაციის პრინციპებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისას.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შესაბამისი რეზოლუციები
ასახავს წევრი სახელმწიფოების საინტერესო საპარლამენტო პრაქტიკებს,
რაც ასევე შეიძლება იყოს ეროვნული პარლამენტების შთაგონების
წყარო. ეს სასარგებლო სახელმძღვანელო განკუთვნილია არა მხოლოდ
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებისთვის, არამედ
ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების ეროვნული პარლამენტის
წევრებისთვის.
და ბოლოს, ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით მაქსიმალურად
შესაძლო სიფხიზლე უნდა იყოს კომპეტენციების და პროცედურების
საკითხებზე უპირატესი; სიფხიზლე ყველა მოქალაქის, არასამთავრობო
ორგანიზაციისა და, რა თქმა უნდა, პარლამენტარების მხრიდან,
რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ თანამოქალაქეებს.
ევანგელოს ვენიზელოს
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელი
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელების შესახებ
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შემოკლებები
CM

მინისტრთა კომიტეტი

NGO

არასამთავრობო ორგანიზაცია

NHRI

ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტი

PACE

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა

PPSD	საპარლამენტო პროექტების მხარდაჭერის სამმართველო
(საპარლამენტო ასამბლეის სამდივნოში)
UN

► Page 10

გაერთიანებული ერები (გაერო)

ძირითადი ტერმინების
ლექსიკონი
სამოქმედო გეგმა და ქმედებათა ანგარიში
სამოქმედო გეგმა განსაზღვრავს ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმასაც გეგმავს
სახელმწიფო, რათა განახორციელოს ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს (შემდგომში „სასამართლო“) გადაწყვეტილებები.
ქმედებათა ანგარიში აღწერს ზომებს, რომლებიც გაატარა სახელმწიფომ
გადაწყვეტილებათა განსახორციელებლად ან/და განმარტავს, თუ რატომ
მიიჩნევს სახელმწიფო, რომ არანაირი ზომის ან არანაირი შემდგომი
ზომის განხორციელება აუცილებელი არ არის. სამოქმედო გეგმები
და ქმედებათა ანგარიშები წარედგინება მინისტრთა კომიტეტს (CM).
აღსრულება
გადაწყვეტილების განხორციელებისთვის მინიჭებული ტერმინი,
ანუ გადაწყვეტილება „აღსრულდა“, თუ მოპასუხე სახელმწიფომ
მიიღო ყველა საჭირო ზომა გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად. აღსრულების პროცესს ზედამხედველობს
მინისტრთა კომიტეტი.
სამთავრობო წარმომადგენელი
ზოგადად ასე ეწოდება სამსახურს მთავრობაში, რომელიც წარმოადგენს
სახელმწიფოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და
რომელიც ასევე ხშირად კოორდინირებას უწევს გადაწყვეტილებათა
აღსრულებას შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე.
ინდივიდუალური და ზოგადი ზომები
სასამართლოს უარყოფითი გადაწყვეტილებების შემდეგ შესაძლებელია,
საჭირო გახდეს ინდივიდუალური ზომების მიღება, რათა
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უზრუნველყოფილი იქნეს დარღვევების შეწყვეტა და დაზარალებული
მხარე შეძლებისდაგვარად მოთავსდეს იმავე სიტუაციაში, რომელშიც ის
იმყოფებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის (შემდგომში
„კონვენცია“) დარღვევამდე. ასევე შესაძლებელია, საჭირო გახდეს
ზოგადი ზომების მიღება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ახალი
დარღვევები ან ბოლო მოეღოს არსებულ დარღვევებს, კერძოდ (მაგრამ
არა მხოლოდ) როცა დარღვევები წარმოიშობა კანონის ან პოლიტიკის
სტრუქტურული ან სისტემატური პრობლემებიდან.
პარლამენტთაშორისი კავშირი (IPU)
პარლამენტების საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა
1889 წელს, პარლამენტთაშორისი კოორდინაციის და ასევე ყველა
ქვეყნის პარლამენტარებს შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლის
მიზნით. ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა და დაცვა წარმოადგენს
IPU-ს ძირითად მიზნებს.
განმარტების უფლება (ან res interpretata)
ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებები მხოლოდ სამართლებრივად
ავალდებულებს მოპასუხე სახელმწიფოს, განიმარტა, რომ ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის 1-ლი, მე-19 და 32-ე მუხლები ითხოვს
სახელმწიფოსგან, გაითვალისწინოს სასამართლოს პრეცედენტული
სამართალი მთლიანად, მათ შორის, სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ
გამოტანილი გადაწყვეტილებები და განჩინებები.
შეფასების ზღვარი
პატივისცემის დონე, რომელსაც სასამართლო, განსახილველი საქმის
შესწავლისას, ანიჭებს ეროვნული ხელისუფლებების შეფასებას,
თუ როგორ ასრულებენ ისინი ადამიანის უფლებათა თავიანთ
ვალდებულებებს კონვენციასთან მიმართებით. სახელმწიფოები
ასევე სარგებლობენ შეფასების ზღვრით, მინისტრთა კომიტეტის
ხელმძღვანელობის ქვეშ იმ ზომების იდენტიფიცირებისას, რომელთა
მიღება საჭიროა იმ დარღვევათა აღმოსაფხვრელად, რომლებიც
გამოავლინა სასამართლომ.
უარყოფითი და დადებითი ვალდებულებები
უარყოფითი ვალდებულება ითხოვს სახელმწიფოებისგან, თავი შეიკავონ
ადამიანების უფლებებში დაუსაბუთებელი ჩარევისგან, რაც იმას ნიშნავს,
რომ სახელმწიფომ თავი უნდა შეიკავოს რაიმე სახის ქმედებისგან.
დადებითი ვალდებულება ითხოვს სახელმწიფოებისგან, გაატარონ
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კონკრეტული პრევენციული ან დამცავი ქმედებები კონვენციით
გათვალისწინებული უფლებების უზრუნველსაყოფად, მაშინაც კი, თუ
უფლებების დარღვევის საფრთხე არსებობს ან მას ადგილი ჰქონდა კერძო
ან იურიდიული პირისგან და არა სახელმწიფოს წარმომადგენლისგან.
კანონის უზენაესობა
ევროპულმა კომისიამ დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით (ვენეციის
კომისია) განსაზღვრა კანონის უზენაესობის ძირითადი ელემენტები,
რომლებიცაა: (i) კანონიერება, მათ შორის, კანონის ამოქმედების
გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და დემოკრატიული პროცესი;
(ii) სამართლებრივი განსაზღვრულობა; (iii) თვითნებობის აკრძალვა;
(iv) მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა დამოუკიდებელ და
მიუკერძოებელ სასამართლოებში, მათ შორის, ადმინისტრაციული
აქტების სასამართლო განხილვისას; (v) ადამიანის უფლებათა
პატივისცემა; (vi) არადისკრიმინაცია და კანონის წინაშე თანასწორობა.
მონაწილე სახელმწიფოები
სახელმწიფოები,
რომლებმაც
მოახდინეს
საერთაშორისო
ხელშეკრულების, მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის, რატიფიცირება.
სუბსიდიარობა
კონვენციის კონტექსტში, პრინციპი, რომ ეროვნულ ხელისუფლებებს
(მთავრობები, პარლამენტები და სასამართლოები) აქვთ პირველადი
პასუხისმგებლობა, თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასთვის
უზრუნველყონ კონვენციის უფლებები და თავისუფლებები, ასევე
ეფექტური საშუალება, როდესაც ეს უფლებები ირღვევა.
გადაწყვეტილებების აღსრულების ზედამხედველობა
სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც ადგენს კონვენციის
ერთ ან მეტ დარღვევას, მინისტრთა კომიტეტი ზედამხედველობს
მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ გადაწყვეტილების აღსრულების ზომებს.
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ევროპის საბჭო მოკლედ

ე

ვროპის საბჭო შედგება 47 წევრი სახელმწიფოსგან, რაც
ფაქტობრივად მოიცავს მთელ ევროპის კონტინენტს. ის
შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, „ევროპის თანამოაზრე
სახელმწიფოების უფრო მჭიდრო ერთობის“ შექმნის მიზნით, რათა
დაეცვა და განეხორციელებინა „მათი საერთო მემკვიდრეობის იდეალები
და პრინციპები და ხელი შეეწყო მათი ეკონომიკური და სოციალური
პროგრესისთვის“.1 ის ცდილობს, დაიცვას და განავითაროს საერთო
დემოკრატიული და სამართლებრივი პრინციპები ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციისა (შემდგომში „კონვენცია“) და ორგანიზაციის
ინსტიტუციურ ჩარჩოში შეთანხმებული და მიღებული მრავალი სხვა
ხელშეკრულების გათვალისწინებით.

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა (შემდგომში PACE,
„ასამბლეა“) შეიქმნა 1949 წელს როგორც ინოვაციური ფორუმი,
მაშინ, როცა სუპრანაციონალური სისტემები ჯერ კიდევ ადრეულ
სტადიაში იმყოფებოდნენ და წარმოადგენს ევროპის საბჭოს ორიდან
ერთ-ერთ წესდებით განსაზღვრულ ორგანოს და მოქმედებს როგორც
მისი სათათბირო ორგანო. ასამბლეა შედგება 648 წევრისგან (324
წარმომადგენელი და ამდენივე სათადარიგო წევრი), რომლებიც არიან
ევროპის საბჭოს 47 წევრი სახელმწიფოს პარლამენტების წევრები.
ასამბლეის სამუშაო მზადდება ცხრა მუდმივმოქმედ კომიტეტში,
ხოლო წევრების დიდი უმრავლესობა მიეკუთვნება ექვსიდან ერთ-ერთ
პოლიტიკურ ჯგუფს. ასამბლეის წევრები იკრიბებიან სტრასბურგში
წელიწადში ოთხჯერ, რათა განიხილონ აქტუალური საკითხები და
სთხოვონ ევროპულ მთავრობებს, მიიღონ ინიციატივები და მოახსენონ
მათ შესახებ. ეს პარლამენტარები საუბრობენ იმ 800 მილიონი ევროპელის
სახელით, რომლებმაც ისინი აირჩია.
თავისი ძირითადი მიზნით, რომ „ხელი შეუწყოს დებატებს წარმოშობილი
და აქტუალური ევროპული საკითხების შესახებ, მოახდინოს
ტენდენციების და საუკეთესო პრაქტიკების იდენტიფიცირება და
1. ევროპის საბჭოს წესდება, 1949 წლის 5 მაისი, ETS. N1.
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განსაზღვროს ნიშნულები და სტანდარტები“,2 საპარლამენტო
ასამბლეა არის მთავარი „ადამიანის უფლებათა დამცველი“ და ხელს
უწყობს კანონის უზენაესობას და ადამიანის უფლებათა დაცვას
მთელს ევროპაში. დიალოგის მისი უნიკალური მოდელი დაეხმარა
კონსენსუსის მიღწევაში, პოლიტიკური კონფლიქტის განმუხტვასა
და საერთო ევროპული ღირებულებების დაცვასა და დაწინაურებაში.
უფრო მეტიც, ასამბლეა, მათ შორის, ირჩევს ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს (შემდგომში „სასამართლო“) მოსამართლეებსა
და ადამიანის უფლებათა კომისარს, ასევე ევროპის საბჭოს გენერალურ
მდივანსა და მის მოადგილეს.
საპარლამენტო ასამბლეის ზოგიერთი მიღწევა
თავისი არსებობის თითქმის 70 წლის მანძილზე ასამბლეამ
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროპის „სიკვდილით დასჯისგან
თავისუფალ ზონად“ გარდაქმნაში, დააწესა რა სიკვდილით
დასჯის გაუქმება მიერთების პირობად. ასამბლეა დაეხმარა
ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებს დემოკრატიულად გარდაქმნაში
და დაუღალავად მუშაობს ევროპაში ადამიანის უფლებათა
დარღვევების გამოვლენაზე, სადაც არ უნდა ჰქონდეთ მათ ადგილი.
ევროპაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე მისი გადამწყვეტი
გავლენა იწყება 1949 წლიდან, როცა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეამ (რომელიც მაშინ მოიხსენიებოდა როგორც „ევროპის
საბჭოს საკონსულტაციო ასამბლეა“) მიიღო კონვენციის პროექტი
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კოლექტიური
გარანტიის შესახებ, რომელიც იყო კონვენციის წინამორბედი.
ცოტა ხნის წინ, PACE-ის ანგარიში ადამიანის ორგანოებით
უკანონო ვაჭრობის შესახებ დასრულდა ევროპის საბჭოს მიერ
ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის წინააღმდეგ კონვენციის მიღებით
(CETS No. 216), რომელიც, ძალაში შესვლისთანავე, გახდება
პირველი, იურიდიულად დამავალდებულებელი საერთაშორისო
ინსტრუმენტი ამ სფეროში. უფრო მეტიც, შვეიცარიელი სენატორის,
დიკ მარტის, ხელმძღვანელობით ჩატარებულმა გამოძიებებმა
გამოავლინა ევროპაში აშშ-ს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს
(CIA) მიერ განხორციელებული უკანონო დაკავებებისა და
დაკავებულთა სახელმწიფოთაშორისი უკანონო გადაყვანის
2. ევროპის საბჭო, „წევრის სახელმძღვანელო, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეა”, 2015 წლის იანვარი, გვერდი 8.
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გლობალური „ობობას ქსელი“, რამაც ნათელი მოჰფინა ევროპული
ისტორიის ამ ბნელ თავს, რათა უზრუნველეყო, რომ ევროპული
მთავრობები აღარასოდეს იქნებიან წამების თანამონაწილენი.

მინისტრთა კომიტეტი
მინისტრთა კომიტეტი (CM) არის ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებათა
მიმღები ორგანო. ის შედგება წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა
მინისტრებისგან. კომიტეტი იკრიბება მინისტრთა დონეზე წელიწადში
ერთხელ, ხოლო მინისტრთა მოადგილეების დონეზე (მუდმივი
წარმომადგენლები ევროპის საბჭოში) - ყოველკვირეულად. კონვენციის
თანახმად, მინისტრთა კომიტეტი არის ორგანო, რომლის მთავარ
პასუხისმგებლობას წარმოადგენს გადაწყვეტილებების აღსრულების
ზედამხედველობა. ამ მიზნით, მინისტრთა მოადგილეები ატარებენ
ე.წ. ადამიანის უფლებათა (DH) შეკრებებს წელიწადში ოთხჯერ.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია
ანუ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ( შემდგომში
„კონვენცია“) არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც
ხელშემკვრელი სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას თავიანთი
იურისდიქციის ფარგლებში, ყველასთვის უზრუნველყონ ფუნდამენტური
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები. კონვენცია, რომელსაც ხელი
მოეწერა რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს, ძალაში შევიდა 1953 წელს.
კონვენციითა და მისი ოქმებით უზრუნველყოფილი უფლებები
და თავისუფლებები მოიცავს სიცოცხლის უფლებას, სამართლიანი
სასამართლო განხილვის უფლებას, პირადი და ოჯახური ცხოვრების
პატივისცემის უფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას, აზრის, სინდისისა
და რელიგიის თავისუფლებასა და საკუთრების დაცვის უფლებას.
კონვენცია კრძალავს, განსაკუთრებით, წამებას და არაადამიანურ ან
დამამცირებელ მოპყრობას, ან დასჯას, იძულებით შრომას, თვითნებურ და
უკანონო დაკავებას, ასევე დისკრიმინაციას, კონვენციით გარანტირებული
უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობისას.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
სტრასბურგში (საფრანგეთი) მდებარე, 1959 წელს დაარსებული
საერთაშორისო სასამართლო - ადამიანის უფლებათა ევროპული
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სასამართლო (შემდგომში „სასამართლო“) - განიხილავს ფიზიკური
პირებისა და სახელმწიფოების საჩივრებს ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციითა და მისი ოქმებით განსაზღვრული უფლებების
დარღვევის შესახებ. 1998 წლიდან ის წარმოადგენს სრულ განაკვეთზე
მომუშავე, მუდმივ სასამართლოს, სადაც ფიზიკურ პირებს პირდაპირი
მიმართვის უფლება აქვთ. სასამართლო შედგება 47, სრულ განაკვეთზე
მომუშავე პროფესიონალი მოსამართლისგან, რომლებსაც საპარლამენტო
ასამბლეა ირჩევს ცხრა წლის არაგანახლებადი ვადით.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების გავლენა
ეროვნულ სისტემაზე
სასამართლოს გამოაქვს გადაწყვეტილებები ფიზიკური პირების
ან სახელმწიფოების საჩივრებზე, რომლებიც შეეხება კონვენციით
გათვალისწინებული უფლებების დარღვევას. თითქმის 50 წელიწადში
სასამართლომ გამოიტანა 10000-ზე მეტი გადაწყვეტილება.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილებები ავალდებულებს
მხოლოდ პროცესის მონაწილე მხარეებს, ყველა მონაწილე ქვეყანამ
უნდა გაითვალისწინოს სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი
სხვა ქვეყნებთან მიმართებით.
სასამართლოს გადაწყვეტილებები „ძირითადად დეკლარაციული
ხასიათისაა“, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო ჩვეულებრივ არ
განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა აღასრულოს მოპასუხე სახელმწიფომ
გადაწყვეტილება, რომელიც დარღვევას ადგენს. აღსანიშნავია,
რომ სასამართლოს არ შეუძლია გააუქმოს ეროვნული კანონები
და პოლიტიკა, რომელიც მას კონვენციასთან შეუთავსებლად
მიაჩნია. სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, თუ როგორ განახორციელოს
განჩინება მინისტრთა კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ,
ინდივიდუალური ან/და ზოგადი ზომების მეშვეობით. სტრასბურგის
სასამართლოს განჩინებებმა სახელმწიფოებს შეაცვლევინა თავიანთი
კანონმდებლობა და ადმინისტრაციული და სასამართლო პრაქტიკა
სხვადასხვა სფეროში.3
3. ცალკეული მაგალითებისთვის, თუ როგორ მოუტანა სარგებელი კონვენციამ
და სასამართლოს პრეცედენტულმა სამართალმა ადამიანებს ევროპაში (და მის
საზღვრებს მიღმა), იხილეთ ევროპის საბჭო (2016). ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის გავლენა მონაწილე სახელმწიფოებში - ცალკეული მაგალითები,
სტრასბურგი, ევროპის საბჭოს გამომცემლობა (ასევე ხელმისაწვდომია როგორც
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის საინფორმაციო
დოკუმენტი, დოკ. AS/Jur/Inf (2016) 04, 2016 წლის 8 იანვარი.
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თავი 1

რა არის ამ
გზამკვლევის მიზანი?

ა

მ გზამკვლევის მიზანია ცნობიერების ამაღლება იმ მოვალეობებისა
და შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც არსებობს
პარლამენტარებისთვის ევროპის საბჭოში, იმისათვის, რომ დაიცვან
და განახორციელონ ადამიანის უფლებები, როგორც დემოკრატიის,
ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის ღირებულებებისადმი
მათი ერთგულების ნაწილი.

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ არაერთხელ აღნიშნა,4 რომ
სუბსიდიარობის პრინციპიდან გამომდინარე, წევრი სახელმწიფოები,
უპირველეს ყოვლისა, პასუხისმგებელი არიან ადამიანის უფლებათა
საერთაშორისო ნორმების ეფექტურად განხორციელებაზე, რასაც მათ
ნებაყოფლობით მოაწერეს ხელი, კერძოდ კი, იმ ნორმებისა, რომლებიც
განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში და ამ
მიზნით ითანამშრომლებენ ევროპის საბჭოს ორგანოებთან.
თავის რეზოლუციაში 1787 (2011) ასამბლეა, იურიდიულ საკითხთა
და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წინადადების საფუძველზე,
შევიდა ისე ღრმად, რომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ, თუ ეროვნული
4. კონკრეტულად იხილეთ რეზოლუცია 1823 (2011), „ეროვნული პარლამენტები:
ადამიანის უფლებათა გარანტორები ევროპაში“, რომელიც წარმოდგენილია ამ
სახელმძღვანელოს დანართში 2.
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პარლამენტები არ ითამაშებენ უფრო აქტიურ როლს კონვენციის
სტანდარტებისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელებაში, კონვენციის საკვანძო როლი,
მისი საზედამხედველო მექანიზმი და მთლიანად ევროპის საბჭო,
რომლებიც ევროპაში ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტიას იძლევა,
შესაძლებელია, აღმოჩნდეს საფრთხის ქვეშ.
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და განხორციელების ვალდებულება
ეკისრება ხელისუფლების ყველა შტოს, იქნება ეს აღმასრულებელი,
სასამართლო თუ საკანონმდებლო. ეროვნულ პარლამენტებს
განსაკუთრებით კარგი შესაძლებლობები აქვთ ამ საერთო
პასუხისმგებლობის განსახორციელებლად, მათი სამი ძირითადი
ფუნქციის წყალობით: წარმომადგენლობა, კანონმდებლობა და
ზედამხედველობა.
როგორც არჩეული წარმომადგენლები, პარლამენტარები სარგებლობენ
სპეციალური დემოკრატიული ლეგიტიმურობით. როგორც სახელმწიფოს
ძირითად წარმომადგენლობით ინსტიტუტს, პარლამენტებს შეუძლიათ
და უნდა გამოიყენონ თავიანთი დემოკრატიული ლეგიტიმურობა,
რათა ხელი შეუწყონ ადამიანის უფლებათა პატივისცემის ფართო
კულტურას დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რომელიც ეფუძნება
კანონის უზენაესობას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც
არსებობს კონსენსუსის ნაკლებობა უფლებებთან მიმართებით. ყველა
სახელმწიფოში შეიძლება არსებობდეს გონივრული უთანხმოება
კონკრეტული უფლების მოცულობის შესახებ, თუ როგორ უნდა
დაბალანსდეს ცალკეული ადამიანების უფლებები ფართო საზოგადოების
უფლებებთან მიმართებით და როგორ უნდა დასაბუთდეს სახელმწიფოს
ჩარევა ადამიანის უფლებებში. ასეთი დებატები ლეგიტიმურია. და მაინც,
ეს ყოველთვის უნდა მოხდეს, ეროვნული და საერთაშორისო კანონების
დაცვით, სახელმწიფოს ადამიანის უფლებათა ვალდებულებების დაცვის
ფარგლებში და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეროვნული,
რეგიონალური და საერთაშორისო ორგანოების პატივისცემის
ფარგლებში, რომლებიც არსებობენ, რომ აკონტროლონ სახელმწიფოების
მიერ ამ ვალდებულებათა შესრულება.
როგორც კანონმდებლებს, პარლამენტარებს შეუძლიათ უზრუნველყონ
დარღვევათა თავიდან აცილების ზომების გატარება და ადამიანის
უფლებათა შესაძლო დარღვევების შემთხვევაში პრაქტიკული
და ეფექტური საშუალებების შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე
ხელმისაწვდომობა. პარლამენტებს ასევე შეიძლება დასჭირდეთ
კანონების მიღება, რათა შეასრულონ სასამართლოს, ასევე სხვა
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ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ორგანოების, არასასურველი
გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც გამოავლენენ
სტრუქტურულ თუ სისტემატურ პრობლემებს და ასევე ამისათვის
გამოჰყონ შესაბამისი ბიუჯეტი.
პარლამენტების კიდევ ერთი ფუნქციაა აღმასრულებელი
ხელისუფლების ზედამხედველობა; ევროპის საბჭოს კონტექსტში
პარლამენტებს შეუძლიათ და უნდა მოსთხოვონ აღმასრულებელ
ორგანოებს, დაასაბუთონ თავიანთი ქმედებები ან უმოქმედობა,
კონვენციის დაცვის უზრუნველყოფისას, მათ შორის სასამართლოს
გადაწყვეტილებებისა.
თავიანთი
წარმომადგენლობითი,
საკანონმდებლო
და
ზედამხედველობითი
ფუნქციების
ეროვნულ
დონეზე
განხორციელებისას, პარლამენტარები ხელს უწყობენ ევროპული
კონვენციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სისტემის ეფექტურობისა
და აღიარებული ლეგიტიმურობის გაძლიერებას, რომლის სასიცოცხლო
ნაწილსაც წარმოადგენენ ისინი.
მიუხედავად ამისა, ადამიანის უფლებათა დაცვა და განხორციელება
არ არის პარლამენტებისთვის მხოლოდ ვალდებულება ევროპის საბჭოს
ფარგლებში; ისინი ასევე წარმოადგენენ შესაძლებლობებს. თავიანთ
ეროვნულ კონტექსტში ადამიანის უფლებათა ინტერპრეტაციის,
გამოყენებისა და მონიტორინგის გზით პარლამენტარები ხელს
უწყობენ ადამიანის უფლებათა სტანდარტების საერთო გააზრებას
ევროპის მთელ კონტინენტზე. როგორც განმარტებულია თავში 6.3,
თუ ეროვნული კანონმდებლობა ეფუძნება ადამიანის უფლებებზე მისი
გავლენის შედეგების კარგად ინფორმირებულ და კეთილსინდისიერ
განხილვას, ის დიდი ალბათობით გაუძლებს ნებისმიერ მომავალ
შემოწმებას ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან თავსებადობის
კუთხით; ამ თვალსაზრისით, პარლამენტებს შეუძლიათ „მოიპოვონ“
პატივისცემა ადამიანის უფლებათა რეგიონალური და საერთაშორისო
ორგანოებისგან, ადამიანის უფლებათა სფეროში თავიანთი
მოვალეობების კეთილსინდისიერად შესრულების გზით. ამას გარდა,
ადამიანის უფლებათა დაცვის სისტემები, როგორიცაა კონვენცია,
ემსახურება შეცდომებისა და უსამართლობების გამოსწორებას,
რომლებიც შესაძლებელია დაუშვან კარგად ფუნქციონირებადმა
დემოკრატიებმაც; შესაბამისად, ისინი აძლიერებენ საზოგადოების
ნდობას და ეროვნულ დონეზე გადაწყვეტილებების მიმღებ პირთა
დემოკრატიული უფლებამოსილების მიმართ რწმენას, ნაცვლად იმისა,
რომ შეასუსტოს ის.
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წინამდებარე სახელმძღვანელო საშუალებას მისცემს პარლამენტარებს
ევროპის საბჭოში, შეასრულონ ვალდებულებები და გამოიყენონ
ზემოთ მოყვანილი შესაძლებლობები. ის აჯამებს გამოცდილების
შესწავლას როგორც ძველ, ისე ახალ წევრ სახელმწიფოებში იმის
შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს და შენარჩუნდეს ეფექტური
ინსტიტუციური ღონისძიებები ადამიანის უფლებების დაცვისა და
განხორციელებისთვის. კერძოდ, ის განიხილავს სტრუქტურებს,
ფუნქციებსა და სამუშაო მეთოდებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს
პარლამენტებს, ყველაზე ეფექტურად შეამოწმონ კანონმდებლობის
პროექტის თავსებადობა კონვენციის სტანდარტებთან და დააკვირდნენ
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელებას.
არსებობს დიდი არარეალიზებული პოტენციალი პარლამენტარებისთვის,
გახდნენ ევროპაში ადამიანის უფლებათა გარანტორები. წინამდებარე
სახელმძღვანელო დაეხმარება პარლამენტარებს, გამოათავისუფლონ ეს
პოტენციალი და ამით შექმნან საზოგადოებები, რომლებიც იქნებიან
ადამიანის უფლებათა, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის
ღირებულებების ერთგული და შეძლებენ მათ დაცვას.
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თავი 2

რა ადამიანის
უფლებათა
ვალდებულებები
აკისრიათ
პარლამენტარებს?

პ

არლამენტის კეთილსინდისიერი ჩართულობა ადამიანის
უფლებათა საკითხებში აძლიერებს ადამიანის უფლებათა
ხელშეწყობასა და განხორციელებას. ეს თავი წარმოადგენს ამ
წინაპირობის მზარდი აღიარების მტკიცებულებებს (2.1.),
ვიდრე განვიხილავდეთ ვალდებულებათა სამ განზომილებას ადამიანის
უფლებათა სფეროში (2.2.).
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2.1. მზარდი აღიარება იმისა, რომ პარლამენტარები
არიან ადამიანის უფლებათა გარანტორები
პარლამენტების როლი სასამართლოს მომავალში
გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა... თქვენი როლი როგორც
კანონმდებელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

სერ ნიკოლას ბრატზა, ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე 5
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პირველი მუხლის
საფუძველზე მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას,
თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასთვის უზრუნველყონ
კონვენციით განმტკიცებული უფლებები და თავისუფლებები.
კონვენციისა და მისი ოქმების რატიფიცირებით სახელმწიფოები
იღებენ ვალდებულებას, უზრუნველყონ თავიანთი შიდა კანონებისა
და პრაქტიკის თავსებადობა კონვენციასთან და ასევე უზრუნველყონ
სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალებები ნებისმიერი
პირისთვის, რომელიც თვლის, რომ დაირღვა მისი კონვენციით
გათვალისწინებული უფლებები. „სახელმწიფოს“ მოვალეობის
განხილვისას, პატივი სცეს და ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებებს,
მნიშვნელოვანია, ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ „სახელმწიფო“ არ
არის უნიტარული ან მონოლითური პირი - ის შედგება სხვადასხვა
მოთამაშისგან და დაწესებულებისგან, რომლებიც თავიანთი
ფარდობითი ძალაუფლებისა და ურთიერთქმედების მეშვეობით
განსაზღვრავენ, დაცულია თუ არა და რამდენადაა დაცული ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები. პარლამენტი ერთ-ერთი
ასეთი
ინსტიტუტია და ევროპასა და მის საზღვრებს მიღმა იზრდება იმის
აღიარება, რომ პარლამენტები ვალდებული არიან, ისევე როგორც
აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებები, უზრუნველყონ
ადამიანის უფლებათა ვალდებულებების შესრულება სახელმწიფოების
მიერ.
უკანასკნელმა წლებმა აჩვენა შეთანხმებული ბიძგი პარლამენტართა
პოტენციალის უფრო ეფექტური გამოყენებისთვის, რათა გახდნენ
5. სერ ნიკოლას ბრატზა, „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მომავალი
- ეროვნული პარლამენტების როლი“, პარლამენტთა თავმჯდომარეების ევროპული
კონფერენცია, 2012 წლის 20-21 სექტემბერი, Proceedings/Actes, გვერდი 12.
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ადამიანის უფლებათა გარანტორები თავიანთი ქვეყნის კონტექსტში.
ევროპის საბჭოს სხვადასხვა ორგანო ხაზს უსვამდა პარლამენტარების
საერთო პასუხისმგებლობას კონვენციის განხორციელების ხელშეწყობაში
- „განხორციელება“ კი ფართო გაგებით გულისხმობს არა მხოლოდ
სახელმწიფოების წინააღმდეგ გამოტანილი არასასურველი განჩინებების
აღსრულებას, არამედ ასევე ზომების მთელ რიგს (რომელიც მოიცავს
კანონმდებლობას, სასამართლო გადაწყვეტილებებს, ადმინისტრაციულ
აქტებს, სააღსრულებო ბრძანებებს და სხვ.), რათა მტკიცედ დანერგონ
კონვენციის სტანდარტები ქვეყნის მართლწესრიგსა და პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
კონვენციასთან თავსებადობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საშუალებაა,
რომ სახელმწიფოებმა აქტიურად მოახდინონ ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის ინტეგრირება
საკუთარ შიდა კანონმდებლობაში, გაითვალისწინებენ რა სასამართლოს
მიერ შემუშავებულ პრინციპებს სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ
აღძრულ საქმეებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს
გადაწყვეტილებები შესასრულებლად სავალდებულოა მხოლოდ
მოცემული საქმის მხარეებისთვის, სახელმწიფოებს შეუძლიათ და
უნდა აღკვეთონ ადამიანის უფლებათა დარღვევები, პირველ რიგში,
იმ ვითარების აქტიური გამოსწორების გზით, რომელიც მსგავსია
იმისა, რომელიც სასამართლომ, სხვა სახელმწიფოებთან მიმართებით,
მიიჩნია კონვენციის დარღვევად. სხვა სახელმწიფოთა მიერ კონვენციის
დარღვევებიდან გამოტანილი გაკვეთილები და, შესაბამისად,
სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის განმარტების უფლების
(res interpretata) დაცვა, უფლებას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს თავიდან
აიცილონ არასასიამოვნო გადაწყვეტილებები სტრასბურგიდან.6
ევროპის საბჭოში საპარლამენტო ასამბლეა ყველაზე აქტიურად მაგალითად, რეზოლუციაში 1823 (2011) - მოუწოდებს პარლამენტარებს,
6. იხილეთ, მაგალითად, ინტერლაკენის დეკლარაცია, მაღალი დონის კონფერენცია:
„ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მომავალი“, 2010 წლის 19
თებერვალი, პუნქტი B, პარაგრაფი 4.c); „სუბსიდიარობის გაძლიერება:
სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის ინტეგრირება ეროვნულ
კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში“, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წვლილი
სუბსიდიარობის პრინციპების კონფერენციაზე, სკოპიე, 2010 წლის 1-2 ოქტომბერი,
დოკ. AS/Jur/Inf (2010) 04; ადამიანის უფლებათა მმართველი კომიტეტი (CDDH),
„ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სისტემის გრძელვადიან
მომავალზე“ (მიღებული იქნა 2016 წლის 3 თებერვალს მინისტრთა მოადგილეების
1246-ე კრებაზე), დოკ. CM(2015)176-add1final, პარაგრაფები 37-39.
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შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები, რათა ხელი შეუწყონ ადამიანის
უფლებათა განხორციელებას.
კონსტიტუციური ჩარჩო, რომელიც მოიცავს ადამიანის
უფლებათა ევროპულ კონვენციას, ვერასდროს ვერ
ჩაითვლება თავისთავადად. პარლამენტარებს აკისრიათ
უზღვავი პასუხისმგებლობა.

ან ბრასერი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
ყოფილი პრეზიდენტი 7
ასამბლეა მოუწოდებს ეროვნულ პარლამენტებს,
გამოიყენონ
თავიანთი
პოტენციალი,
რათა
ზედამხედველობა გაუწიონ კონვენციის სტანდარტების
განხორციელებას, მათ შორის, ეროვნულ დონეზე
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების
ზედამხედველობით. ის იმეორებს თავის წინა
მოწოდებებს... რომ იმ სახელმწიფოებმა, რომელთაც
ეს ჯერ არ გაუკეთებიათ, უნდა შეიმუშაონ სპეციალური
მექანიზმები და პროცედურები, რათა შეამოწმონ
კანონმდებლობის
თავსებადობა
კონვენციის
სტანდარტებთან და უზრუნველყონ სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ეფექტური
ზედამხედველობა.

PACE-ის რეზოლუცია 2055 (2015)
ასამბლეის მოწოდებებს, ადამიანის უფლებათა დაცვასა და
განხორციელებაში პარლამენტების უფრო დინამიკური როლისკენ,
მხარი დაუჭირეს ევროპის საბჭოს სხვა ორგანოებმა, კერძოდ ადამიანის
უფლებათა კომისარმა და სასამართლომ.
მე კვლავაც ვეცდები დავეხმარო მთავრობებს, შეიმუშაონ
ადამიანის უფლებებთან თავსებადი პოლიტიკა,
დაეხმარონ ადამიანის უფლებათა დამცველებსა და
7. PACE, „ოსლოს სამიტზე შეკრებილი 59 პარლამენტის თავმჯდომარე“, პრესრელიზი
გამოიცა ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების, ასევე მეზობელი და
დამკვირვებელი ქვეყნების, პარლამენტების თავმჯდომარეების კონფერენციასთან
დაკავშირებით, რომლის ორგანიზება მოახდინა ნორვეგიის პარლამენტმა
(სტორტინგი) ქ. ოსლოში, 2014 წლის 11 და 12 სექტემბერს.
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ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრუქტურებს
და აამაღლონ ცნობიერება ადამიანის უფლებათა
საკითხებში, რომლებიც დღის წესრიგშია და მე მჭირდება
თქვენი დახმარება: მე მჭირდება პარლამენტარების
დახმარება, რათა გავავრცელო ადამიანის უფლებათა
გზავნილი და ვეძებო ერთობლივი გადაწყვეტილებები.

ნილს მუჟნიეკსი, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა
ყოფილი კომისარი8
კანონმდებლობის
მიღებით
ეროვნულ
პარლამენტებს
ეკისრებათ
მნიშვნელოვანი
პასუხისმგებლობა
ეროვნულ
კონტექსტში
ადამიანის უფლებათა დასაცავად. კონვენციით
ეროვნული პარლამენტებისთვის ფორმალურად
მინიჭებული ერთადერთი როლი ირიბია (რაც
წარმოადგენს სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევას),
საპარლამენტო ასამბლეის კომპეტენციის წყალობით,
რომელიც შედგება ეროვნული პარლამენტარების
დელეგაციებისგან. მიუხედავად ამისა, ეროვნულ
პარლამენტებს აქვთ სხვა მნიშვნელოვანი როლი
სისტემაში, როგორიცაა ყველა სამთავრობო
ქმედების თავსებადობის შემოწმება კონვენციის
სტანდარტებთან და მეტი ჩართულობა სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულებაში.

ადამიანის უფლებათა მმართველი კომიტეტი (CDDH) 9
გარდა ამისა, ორ მაღალი დონის კონფერენციაზე ევროპულმა
მთავრობებმა აღიარეს იმის საჭიროება, რომ აღმასრულებელმა
ორგანოებმა ხელი უნდა შეუწყონ პარლამენტების მუშაობის ამ ასპექტს,
რომელიც ასახულია 2012 წლის აპრილის ბრაიტონის დეკლარაციაში
და განსაკუთრებით 2015 წლის ბრიუსელის დეკლარაციაში.
8. PACE, „2016 წლის მორიგი სესია (მეორე ნაწილი), სტენოგრაფიული ანგარიში,
მეთერთმეტე სხდომა, ორშაბათი, 2016 წლის 18 აპრილი, 15:00 საათი“, დოკ. AS
(2016) CR 11.
9. CDDH, „ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სისტემის
გრძელვადიან მომავალზე“ (შენიშვნა 6), პარაგრაფი 52.
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გაეროს მოწოდება ადამიანის უფლებათა საკითხებში უფრო მეტი
საპარლამენტო ჩართულობისკენ
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) დონეზე,
გენერალურმა ასამბლეამ, ისევე როგორც სხვა ორგანოებმა,
რომლებიც ახდენენ გაეროს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
ხელშეკრულებების განხორციელების მონიტორინგს (ცნობილი
როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულების მონიტორინგის
ორგანოები), ხაზი გაუსვეს კანონის უზენაესობისა და ადამიანის
უფლებათა დემოკრატიზაციას არჩეული პოლიტიკოსების როლის
გაძლიერების გზით.
2015 წელს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიუთითა იმ
საკვანძო როლზე, რომელიც პარლამენტარებს აქვთ, მათ შორის,
საერთაშორისო ვალდებულებების ეროვნულ პოლიტიკასა და
კანონმდებლობაში გადატანისას და, შესაბამისად, გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის ყოველი წევრი სახელმწიფოს მიერ ადამიანის
უფლებათა მოვალეობების და ვალდებულებების, ასევე კანონის
უზენაესობის გაძლიერების ხელშეწყობაში.10
ანალოგიურად, ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის
აღმოფხვრის კომიტეტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ:
„პარლამენტი, როგორც ორგანო, რომელიც წარმოადგენს
მთელ მოსახლეობას, ასახავს ქვეყანაში აზრისა და
ინტერესების მრავალფეროვნებას, მთელ მოსახლეობაზე
თავისი პრივილეგირებული წვდომის საფუძველზე. ამდენად,
პარლამენტარები შესაძლებელია თამაშობდნენ მთავარ როლს
მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების, ცნობიერების ამაღლებაში
კონვენციისა [ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის
აღმოფხვრის შესახებ] და მისი ოქმის შესახებ.“11

10. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, „პარლამენტების წვლილი ადამიანის
უფლებათა საბჭოს საქმიანობაში და მისი უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა“,
A/HRC/30/L.23, 2015 წლის 29 სექტემბერი.
11. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ, გაეროს გენერალური ასამბლეა, „ქალთა მიმართ
ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის ანგარიში“, A/65/38,
დანართი VI, ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის
კომიტეტის განცხადება, პარლამენტარებთან მისი ურთიერთობის შესახებ, გვერდი
143.
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2.2 პარლამენტარების პოზიტიური ქმედების
განხორციელების ვალდებულება
თანამედროვე საერთაშორისო კანონმდებლობა აღიარებს, რომ
სახელმწიფოების პასუხისმგებლობას (მათ შორის, პარლამენტებისა),
დაიცვან და განახორციელონ ადამიანის საერთაშორისო უფლებები,
აქვს სამი განზომილება:
►► პატივისცემის ვალდებულება - ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებმა
თავი უნდა შეიკავონ ადამიანის უფლებებში ჩარევისგან ან მათი
შეზღუდვისგან;
►► დაცვის ვალდებულება - მოითხოვს სახელმწიფოებისგან, დაიცვან
ადამიანები და ჯგუფები ადამიანის უფლებების დარღვევისგან
სტრუქტურების მხრიდან, გარდა თავად სახელმწიფოსა;
►► შესრულების ვალდებულება - ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა
განახორციელოს პოზიტიური ქმედებები, რათა ხელი შეუწყოს
ადამიანის ძირითადი უფლებებით სარგებლობას.
პატივისცემის ვალდებულება, ძირითადად, გულისხმობს უარყოფით
ვალდებულებებს, მოითხოვს სახელმწიფოებისგან, არ ჩაერიონ
ადამიანების უფლებებში დაუსაბუთებლად, ანუ, სახელმწიფომ თავი
უნდა შეიკავოს გარკვეული ქმედებებისგან. დადებითი ვალდებულება
კი, რომელიც დაცვასა და შესრულებაში მდგომარეობს, ითხოვს
სახელმწიფოებისგან, გაატარონ კონკრეტული პრევენციული და
დამცავი ქმედებები კონვენციის გათვალისწინებული უფლებების
უზრუნველსაყოფად. კონვენციით განმტკიცებულმა თითქმის
ყველა უფლებამ შეიძლება მიგვიყვანოს გარკვეულ დადებით
ვალდებულებებამდე.
სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები, რათა მათ გარანტია მისცენ
ადამიანებს ეფექტურად ისარგებლონ თავიანთი უფლებებით, მაშინაც
კი, თუ უფლებების დარღვევის საფრთხე არსებობს ან მას ადგილი
ჰქონდა კერძო ან იურიდიული პირისგან და არა სახელმწიფოს
წარმომადგენლისგან. ეს ხშირად მოითხოვს საკანონმდებლო
(მაგალითად, მკვლელობისა და წამებისთვის სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის შემომღები დებულებების ამოქმედებას),
ადმინისტრაციულ (როგორიცაა გარემოსდაცვითი
რეგულაციების გატარება, ადამიანების სერიოზული დაბინძურებისგან
დასაცავად) და პროცედურულ (ძირითადი უფლებების დარღვევის
ფაქტების განსაკუთრებით ეფექტური გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა)
რა ადამიანის უფლებათა ვალდებულებები აკისრიათ პარლამენტარებს? ► Page 29

ქმედებებს. ეს დადებითი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს ყველა
სახელმწიფო ხელისუფლებამ, მათ შორის, პარლამენტმაც.12
კანონების გამოცემა გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის
გაძლიერების მიზნით
„ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და
აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციასთან (CETS No. 210, ე.წ.
„სტამბოლის კონვენცია“) თავისი კანონმდებლობის შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით, გერმანიამ გაატარა კანონმდებლობის რეფორმა,
რომელიც არეგულირებს სექსუალურ დანაშაულს. 2016 წლის ივლისში,
გერმანიის ბუნდესტაგმა ერთხმად მიიღო კანონი, რომელიც ახდენს იმის
კოდიფიცირებას, რაც ცნობილი გახდა „არა ნიშნავს არას“ პრინციპის
სახელით, რომლის თანახმადაც თანხმობის გარეშე განხორციელებული
ყოველი სქესობრივი აქტი არის დასჯადი დანაშაული. ახალ
კანონმდებლობას მიესალმენ როგორც მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რომელიც
გადაიდგა ქალების გენდერული ნიშნით ძალადობისგან დაცვის
გასაძლიერებლად. გერმანიამ მოახდინა სტამბოლის კონვენციის
რატიფიცირება 2017 წლის 12 ოქტომბერს.
მტკიცე საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნის აუცილებლობა, რომელიც ყველა
სახელმწიფო ხელისუფლებას საშუალებას მისცემს, განახორციელოს
თავისი ადამიანის უფლებათა დადებითი ვალდებულებები, ხაზს უსვამს
განსაზღვრული საპარლამენტო ქმედების მნიშვნელობას. კანონმდებლის
საკუთარი როლის გათვალისწინებით, ყველა პარლამენტარმა
მხარი უნდა დაუჭიროს მათ, ვინც აღიარა და განამტკიცა თავისი
მოვალეობა, რომ გახდეს ადამიანის უფლებათა გარანტორი. შემდეგ
თავში განხილული იქნება ინსტრუმენტები და ფუნქციები, რომელთა
გამოყენება შეუძლიათ პარლამენტარებს და რომლებიც დაეხმარება
მათ, შეასრულონ ადამიანის უფლებათა თავიანთი ვალდებულებები.

12. სხვადასხვა სახის პოზიტიური ვალდებულებების უფრო დეტალური
კლასიფიკაციისთვის, რომელიც აღიარა სასამართლომ, იხილეთ ლორენს ლავრისენი
(2016 წ.). ადამიანთა უფლებები დადებით სახელმწიფოში: პოზიტიურ და ნეგატიურ
ვალდებულებათა შორის ურთიერთობის გადახედვა, კემბრიჯი, ინტერსენტია.
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თავი 3

რა უნდა გააკეთონ
პარლამენტარებმა, რათა
შეასრულონ ადამიანის
უფლებათა თავიანთი
ვალდებულებები?
პარლამენტარებს შეუძლიათ ბევრად უფრო აქტიური
როლი ითამაშონ იმით, რომ მოუწოდონ თავიანთ
მთავრობებს, წარადგინონ ანგარიშები სასამართლო
გადაწყვეტილებების განხორციელების შესახებ,
სპეციალური განმხილველი კომისიების შექმნით,
განხილვათა ჩატარებით, განსახორციელებელი
ზომებისთვის სახსრების გამოყოფითა და შესაბამისი
კანონმდებლობის შეთავაზებით.
ნილს მუჟნიეკსი, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა
ყოფილი კომისარი13
13. ევროპის საბჭო, 2016 წლის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში ევროპის
საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ნილს მუჟნიეკსის ავტორობით, დოკ.
CommDH(2017)3, 2017 წლის 6 აპრილი, გვერდი 8.
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რადგან პარლამენტები აღმასრულებელ და სასამართლო
ხელისუფლებასთან ერთად იზიარებენ ვალდებულებას დაიცვან და
განახორციელონ ადამიანის უფლებები, წამოიჭრება კითხვა, თუ როგორ
უნდა შეასრულონ პარლამენტარებმა ეს პასუხისმგებლობა. წინამდებარე
თავში განხილულია პარლამენტების ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა
ფუნქცია თავიანთ როლში, როგორც კანონმდებლები და როგორც
მთავარი ორგანო, რომელიც ზედამხედველობს აღმასრულებელ
ხელისუფლებას ადამიანის უფლებათა საკითხებთან და კანონის
უზენაესობასთან დაკავშირებით (3.1.). გარდა ამისა, ის განიხილავს, თუ
რისი გაკეთება უნდა მოსთხოვონ პარლამენტარებმა აღმასრულებელ
ხელისუფლებას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მათ შეძლონ თავიანთი
საკანონმდებლო და ზედამხედველობითი როლის ეფექტურად
განხორციელება (3.2.).
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თავის შინაარსი აქტუალურია
ყველა პარლამენტარისთვის, ვინაიდან ისინი ყველანი ვალდებული
არიან და აქვთ შესაძლებლობა, დაიცვან და განახორციელონ ადამიანის
უფლებები, მიუხედავად იმისა, რომ (როგორც ეს განხილულია თავში 4)
კონკრეტული ფუნქციები შეიძლება დაეკისროს პარლამენტის ადამიანის
უფლებათა კომიტეტს ან ქვეკომიტეტს.

3.1. პარლამენტარების ადამიანის უფლებათა
ფუნქციები
რეზოლუციაში 1823 (2011) საპარლამენტო ასამბლეამ მოახდინა
მთელი რიგი ფუნქციების განსაზღვრა, რომლებიც უნდა შეასრულონ
პარლამენტარებმა, როგორც ადამიანის უფლებათა გარანტორებმა.
ეს მოიცავს ფუნქციებს, რომლებსაც შეუძლია ადამიანის უფლებათა
დარღვევის აღკვეთა, როგორიცაა კანონპროექტების კონვენციის
სტანდარტებთან თავსებადობის სისტემატური შემოწმება და
ფუნქციები, რომლებიც უზრუნველყოფს აღმასრულებელი და
ადმინისტრაციული ორგანოების მკაცრ ზედამხედველობას,
როცა ეს ეხება ადამიანის უფლებათა ნორმებისა და ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელებას.
როგორც ასამბლეამ ხაზი გაუსვა რეზოლუციაში 2178 (2017), ადამიანის
უფლებათა დაცვის ბიუჯეტური შედეგების გათვალისწინებით,
პარლამენტარებისთვის ადამიანის უფლებათა ყველა ამ ფუნქციის
შესასრულებლად ძირითადი საშუალება არის სათანადო რესურსების
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გამოყოფა შესაბამისი ზომების მისაღებად იმ უფლებათა პატივსაცემად,
დასაცავად და შესასრულებლად, რომელთა დაცვა სახელმწიფომ
იკისრა.
უპირველეს ყოვლისა, პარლამენტები გამოსცემენ
კანონებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი იღებენ კანონებს,
რომლებიც საზოგადოებას მართავენ. ეს მოიცავს
რატიფიკაციას ან საერთაშორისო ხელშეკრულებების
რატიფიკაციის ავტორიზაციას და იმის უზრუნველყოფას,
რომ ამ ხელშეკრულებებით დადგენილი ნორმები
გადატანილი იქნეს ეროვნულ კანონმდებლობებში და
განხორციელებული. მეორე, ისინი ამტკიცებენ ბიუჯეტს
და ადგენენ ეროვნული პოლიტიკის პრიორიტეტებს. აქ
მათ უნდა უზრუნველყონ სახსრების გამოყოფა ადამიანის
უფლებათა განსახორციელებლად და ამ სახსრების
სწორი გამოყენება. მესამე, ისინი ზედამხედველობენ
და აკონტროლებენ აღმასრულებელი ხელისუფლების
ქმედებას, რათა უზრუნველყონ მთავრობის,
ადმინისტრაციისა და სხვა სახელმწიფო ორგანოების
მიერ ადამიანის უფლებათა ვალდებულებების
შესრულება. მეოთხე, პარლამენტის წევრები არიან
საზოგადოების აზრის ლიდერები და შეუძლიათ ხელი
შეუწყონ ადამიანის უფლებათა კულტურას თავიანთ
ქვეყანაში.

ქრისტოს პურგურიდესი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის ყოფილი მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების შესახებ14

კანონპროექტების შემოწმება ადამიანის უფლებებთან
თავსებადობაზე
პარლამენტარების ადამიანის უფლებათა ძირითადი ფუნქციაა,
კანონპროექტის შემოწმება ადამიანის უფლებებთან თავსებადობაზე.
ეს ფუნქცია შეიძლება იყოს გამოწვევა, განსაკუთრებით მაშინ,
როცა საკანონმდებლო წინადადებები ქვეყნდება სწრაფად ცვლადი
14. „ეროვნული პარლამენტები: ევროპაში ადამიანის უფლებათა გარანტორები“, დოკ.
12636 (მომხსენებელი: ბ-ნი ქრისტოს პურგურიდესი, კვიპროსი), პარაგრაფი 20.

რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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გრაფიკით, რაც ცოტა დროს უტოვებს ადამიანის უფლებათა
საპარლამენტო ორგანოებს, განიხილონ ადამიანის უფლებათა
გავლენა და შეატყობინონ პარლამენტს საჭირო ცვლილებების შესახებ.
კანონპროექტების საერთო რაოდენობა შეიძლება ასევე წარმოადგენდეს
გამოწვევას, პარლამენტარების დროისა და რესურსების შეზღუდვის
თვალსაზრისით.
ამ პრობლემების შემსუბუქების ორი გზა არსებობს. პირველი,
პარლამენტარებმა უნდა მოსთხოვონ აღმასრულებელ ხელისუფლებას,
დაურთოს ყოველ წარდგენილ კანონს ადამიანის უფლებათა დეტალური
მემორანდუმი, რომელიც განმარტავს, თუ რატომ მიიჩნევს მთავრობა,
რომ ის თავსებადია ადამიანის უფლებებთან, ან ხაზს უსვამს მის
შეუსაბამობას. ეს განხილულია შემდგომში, თავში 3.2.
მეორე, პარლამენტარებს შეუძლიათ დეტალური შემოწმებისთვის
აირჩიონ ის საკანონმდებლო წინადადებები, რომლებსაც, მათი აზრით,
ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ადამიანის უფლებებსა და
კანონის უზენაესობაზე.
ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტის საკანონმდებლო
შემოწმება გაერთიანებულ სამეფოში15
თავისი საკანონმდებლო შემოწმების მეშვეობით, ადამიანის
უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი (JCHR) გაერთიანებული სამეფოს
პარლამენტში, მიზნად ისახავს:
შეატყობინოს პარლამენტის ორივე პალატას შემთხვევების
შესახებ, როცა არსებობს რისკი, რომ ისინი მიიღებენ კონვენციის
უფლებებთან ან სხვა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებთან, რომლის მონაწილე [გაერთიანებული
სამეფოა], შეუთავსებელ კანონმდებლობას; ასევე, შეატყობინოს
პარლამენტს კანონმდებლობით წამოწეული, ადამიანის უფლებათა
სხვა საკითხების შესახებ, მათ შორის იმის შესახებ, შეუძლია თუ არა
კანონმდებლობას გააძლიეროს ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა
და დაცვა გაერთიანებულ სამეფოში.
თავისი არსებობის ადრეულ წლებში JCHR ისწრაფოდა, რომ
შეემოწმებინა ყველა საკანონმდებლო წინადადება ადამიანის
15. ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი (2006 წ.), კომიტეტის სამომავლო
სამუშაო პრაქტიკა, სესიის 23-ე ანგარიში 2005-06, პარაგრაფები 18-49.
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უფლებებზე მათ გავლენასა და თავსებადობაზე. თუმცა, 2006
წელს კომიტეტმა გადაწყვიტა მოეხდინა დეტალური შემოწმება
პრიორიტეტულად იმ საკანონმდებლო წინადადებებისა,
რომლებმაც შესაძლოა წარმოშვას ადამიანის უფლებათა
მნიშვნელოვანი საკითხები, წვდომის, დროულობისა და
თავისი საკანონმდებლო შემოწმებითი სამუშაოს საერთო
ღირებულების გაზრდის მიზნით. JCHR-ის იურიდიული
მრჩევლები ამოწმებენ მთავრობის ყოველწლიურ საკანონმდებლო
პროგრამაში გამოცხადებულ ყველა ზომას და რჩევას აძლევენ
კომიტეტს, თუ რომელ მათგანს შეუძლია წამოჭრას ადამიანის
უფლებათა მნიშვნელოვანი საკითხები, შემდეგ კრიტერიუმებზე
დაყრდნობით:
–– რამდენად მნიშვნელოვანია დაზარალებული უფლება?
–– რამდენად სერიოზულია ჩარევა?
–– რამდენად ძლიერია ჩარევის დასაბუთება?
–– რამდენი ადამიანი შეიძლება დაზარალდეს ამით?
–– რამდენად დაუცველია დაზარალებული ხალხი?
–– რამდენად სრულდება სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი
პოზიტიური ვალდებულებები?
JCHR-ის წევრები ითვალისწინებენ ამ რჩევას და წყვეტენ, თუ რომელ
საკანონმდებლო წინადადებებს შეამოწმებენ ისინი და მოახსენებენ
პარლამენტს. ამის შემდეგ კომიტეტი აცხადებს თავისი საკანონმდებლო
შემოწმების პრიორიტეტების შესახებ და ამ საკითხებთან დაკავშირებით
მტკიცებულებების წარდგენისკენ მოუწოდებს.

პასუხი ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებებზე
ეროვნულ პარლამენტებს შეუძლიათ და უნდა
მოსთხოვონ მთავრობებს პასუხი სტრასბურგის
სასამართლოს გადაწყვეტილებების არასათანადო ან
დაგვიანებული განხორციელების გამო, მაგალითად,
დებატებისა და სხდომების ჩატარებით და საპარლამენტო
კითხვების დასმით. უპირველეს ყოვლისა, მათ გავლენა
უნდა მოახდინონ საკანონმდებლო ინიციატივების
მიმართულებასა და პრიორიტეტებზე და, საჭიროების
რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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შემთხვევაში, გამოყონ სახსრები კონვენციის
სტანდარტების განხორციელების უზრუნველსაყოფად.

ან ბრასერი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
ყოფილი პრეზიდენტი16

კანონების გამოცემა ადამიანის უფლებათა
გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით
თუ სასამართლოს მიერ გამოვლენილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის
წყარო არასრულყოფილი კანონია, პარლამენტარები შეუცვლელ როლს
თამაშობენ კანონების მიღებაში დარღვევების აღმოსაფხვრელად. ეს
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული
კანონის პრობლემა სასამართლოსადმი ხშირ მიმართვას იწვევს.
საფრანგეთი: კანონის მიღება სახელმწიფოს მეთაურის შეურაცხყოფის
დეკრიმინალიზაციის მიზნით
საქმის ეონი საფრანგეთის წინააღმდეგ განხილვის შემდეგ (საჩივარი
N 26118/10, 2013 წლის 14 მარტის გადაწყვეტილება), რომელმაც
დაადგინა პოლიტიკური აქტივისტის გამოხატვის თავისუფლების
უფლების დარღვევა (კონვენციის მე-10 მუხლი), სატირული
პლაკატისთვის მისი სამართლებრივი დევნის გამო, საფრანგეთის
პარლამენტმა გააუქმა სახელმწიფოს მეთაურის შეურაცხყოფის
დანაშაული. დღეს პრეზიდენტი სარგებლობს ცილისწამებისა და
დიფამაციისგან იგივე სახის დაცვით, რომლითაც მინისტრები და
პარლამენტის წევრები. თუმცა საქმე, ცილისწამების ან დიფამაციის
შემთხვევაში, შესაძლებელია აღძრას დაინტერესებულმა პირმა,
მაგრამ არა პროკურორმა.17
16. ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური
დირექტორატი, „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის განხორციელება:
ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა“, მაღალი დონის კონფერენცია, ორგანიზებული
ბრიუსელში, ბელგია, 2015 წლის 26-27 მარტს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა
კომიტეტის ბელგიური თავმჯდომარეობით, მისამართის ბმული, ან ბრასერის
ავტორობით, გვერდები 21-22.
17. იხ. ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გავლენა მონაწილე
სახელმწიფოებში – რჩეული მაგალითები (შენიშვნა 3), PACE-ის საინფორმაციო
დოკუმენტის გვერდი 13.
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საბერძნეთი: კანონის მიღება ერთნაირსქესიანი წყვილების
იურიდიული აღიარების მიზნით
2015 წლის დეკემბერში საბერძნეთის პარლამენტმა მიიღო ახალი
სამოქალაქო პარტნიორობის კანონპროექტი, რომელიც საშუალებას
აძლევს ერთნაირსქესიან წყვილებს შევიდნენ სამოქალაქო
პარტნიორობაში და ამით უზრუნველყოფილი იქნეს მათი
იურიდიული აღიარება და გარკვეული უფლებები, როგორიცაა
მემკვიდრეობის უფლება ერთნაირსქესიანი წყვილებისთვის.
ამ კანონმა გამოასწორა მდგომარეობა, რომლის დროსაც
ერთნაირსქესიანი წყვილები გამორიცხული იყვნენ წინა კანონის
რეგულირების სფეროდან, რომელიც ადგენდა რეგისტრირებული
პარტნიორობის ფორმას, მაგრამ მხოლოდ საპირისპირო სქესის
წყვილებისთვის. სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს დისკრიმინაციაა,
საქმეში ვალიანატოსი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ [GC]
(საჩივრები N 29381/09 და N 32684/09, დიდი პალატის 2013 წლის 7
ნოემბრის გადაწყვეტილება).18

გადაწყვეტილებებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების
პასუხის მონიტორინგი
აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედებების ან უმოქმედობის
ზედამხედველობა ადამიანის უფლებათა საკითხებში პარლამენტების
ძირითადი ფუნქციაა. საპარლამენტო ასამბლეამ განსაკუთრებით
მოუწოდა პარლამენტარებს, აკონტროლონ ეროვნული ხელისუფლების
კომპეტენტური ორგანოების მიერ გატარებული ზომები სასამართლოს
არასასურველი გადაწყვეტილებების განხორციელებისას (რეზოლუცია
1823 (2011)).
ზოგმა ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო ორგანომ დაადგინა
გადაწყვეტილებებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხის
მონიტორინგის სისტემატური მეთოდები, რომლებიც შეიძლება
მოიცავდეს მტკიცებულებების წარდგენისკენ მოწოდებას და
პარლამენტისთვის განხორციელების ადეკვატურობისა და დროულობის
შესახებ მოხსენებას.
18. იქვე, გვერდი 17.

რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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მთავრობებმა ხელი უნდა შეუწყონ პარლამენტების ადამიანის უფლებათა
ამ მნიშვნელოვან ფუნქციას, პარლამენტისთვის ინფორმაციის
რეგულარული და დროული მიწოდებით, განსაკუთრებით (სულ
მცირე) იმით, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ პარლამენტს
მიაწოდოს ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა
გადაწყვეტილებებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხის
შესახებ და სამოქმედო გეგმებისა და ქმედებათა ანგარიშების
გაზიარებით, მათი მინისტრთა კომიტეტისთვის წარდგენისთანავე,
როგორც განხილულია თავში 3.2.
გადაწყვეტილებების განხორციელების მონიტორინგი - ლიეტუვას
მაგალითი19
სეიმის (პარლამენტი) სამართლისა და სამართალდამცავი
კომიტეტი ლიეტუვაში 2010 წლიდან, წელიწადში ორჯერ, ატარებს
გაფართოებულ სხდომებს სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელების განსახილველად. ასეთ მონიტორინგს ასევე ატარებს
სეიმის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, რომელსაც სამთავრობო
წარმომადგენელი წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს. 2016 წლიდან
გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესში სეიმის ჩართულობა
ინსტიტუციონალიზებულია. სამართლისა და სამართალდამცავი
კომიტეტის თავმჯდომარემ დაარეგისტრირა კანონი, რომელიც
სეიმის წესდებას ავრცობს დამატებითი დებულებებით, რომლებიც
კომიტეტის ერთ-ერთ საქმიანობად ითვალისწინებენ სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ზედამხედველობას.
გაერთიანებული
სამეფოს
წინააღმდეგ
მიღებული
გადაწყვეტილებების განხორციელების მონიტორინგი20
სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელების რეგულარული
მონიტორინგის ფარგლებში, JCHR თანამშრომლობს ადამიანის
19. ადამიანის უფლებათა მმართველი კომიტეტი (CDDH), „მინისტრთა კომიტეტის
რეკომენდაციის (2008)2 განხორციელების კარგი პრაქტიკის გზამკვლევი, რომელიც
შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
სწრაფად აღსრულების ეფექტურ შიდასახელმწიფოებრივ შესაძლებლობას“ (მიიღო
CDDH-მა თავის 87-ე კრებაზე, 2017 წლის 6-9 ივნისი), CDDH(2017)R87 დანართი
I, 2017 წლის 13 ივლისი, პარაგრაფი 97 iv.
20. იხ. ელის დონალდი და ფილიპ ლიჩი (2016 წ.). პარლამენტები და ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო, ოქსფორდი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, გვერდები 234-35.
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უფლებათა სხვა ინსტიტუციურ ორგანოებთან. მაგალითისთვის
გამოდგება კავშირი JCHR-სა და
„ტერორიზმის კანონმდებლობას“ (დამოუკიდებელი რეცენზენტი)
შორის, საქმეზე გილანი და ქვინტონი გაერთიანებული სამეფოს
წინააღმდეგ (საჩივარი N 4158/05, 2010 წლის 12 იანვარი) მთავრობის
პასუხის მათ მიერ შესაბამის შემოწმებისას, რომელიც ეხებოდა
ძალაუფლების გამოყენებას ინდივიდების დაუსაბუთებელი
დაკავებისა და ჩხრეკისას, 2000 წლის ტერორიზმის შესახებ აქტის
შესაბამისად. სასამართლომ დაადგინა, რომ კანონი შეიცავს
არასაკმარის გარანტიებს, რომ შეზღუდოს აღმასრულებელი
ხელისუფლებისთვის მინიჭებული ფართო უფლებამოსილება და
არღვევს კონვენციის მე-8 მუხლით გათვალისწინებული პირადი
ცხოვრების პატივისცემის უფლებას. გაერთიანებული სამეფოს
მთავრობამ ჩაანაცვლა დამრღვევი დებულებები ახალი, უფრო
შეზღუდული უფლებამოსილებით; მიუხედავად ამისა, JCHR-მაც და
დამოუკიდებელმა რეცენზენტმაც პარლამენტს მოახსენა შემდგომი
გასატარებელი რეფორმების შესახებ, ვინაიდან მოხელეებისთვის
მინიჭებული დისკრეცია ჯერ კიდევ ფართოა, რომ გამორიცხოს
თვითნებობის რისკი. 2012 წელს განხორციელდა შემდგომი
ცვლილებები JCHR-სა და დამოუკიდებელი რეცენზენტის მიერ
წამოწეული საკითხების დასაკმაყოფილებლად.

სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ მიღებული
გადაწყვეტილებების მონიტორინგი
საპარლამენტო ასამბლეამ განაცხადა, რომ პარლამენტარებმა უნდა
მოახდინონ არა მხოლოდ თავიანთი სახელმწიფოების, არამედ სხვა
სახელმწიფოების წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების
მონიტორინგიც, რათა დაადგინონ, არსებობს თუ არა იგივე პრობლემა
თავიანთ კანონმდებლობასა და პოლიტიკაში და გადადგან ნაბიჯები
მის აღმოსაფხვრელად. ამით პარლამენტები პატივს სცემენ მას, რაც
სასამართლოს განმარტების უფლების სახელითაა ცნობილი (იხ. 2.1.).
პრაქტიკაში პარლამენტები ეყრდნობიან აღმასრულებელ ხელისუფლებას
სხვა სახელმწიფოებთან დაკავშირებული პრეცედენტული სამართლის
მონიტორინგისა და ანგარიშგების საკითხებში, ვინაიდან, უამრავი
საქმის გამო, პარლამენტარებს არა აქვთ საშუალება, დროის ინვესტირება
განახორციელონ რთულ და შრომატევად საკითხებში. ნიდერლანდების,
რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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გერმანიისა და შვეიცარიის მთავრობები რეგულარულად მოახსენებენ
თავიანთ პარლამენტებს სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ გამოტანილი
გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებსაც გავლენა აქვს ქვეყნის
მართლწესრიგზე (იხ. 3.2.). მიუხედავად ამისა, როგორც მინიმუმი,
საპარლამენტო ასამბლეა მოითხოვს, რომ საპარლამენტო ორგანოებმა
მკაფიოდ აღიარონ სასამართლოს განმარტების უფლება და შეამოწმონ
აღმასრულებელი სისტემების შესაბამისობა, სახელმწიფოების
წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების მონიტორინგისა და
პარლამენტისთვის მათ ეროვნულ კონტექსტში მნიშვნელოვანი
ნებისმიერი გადაწყვეტილების შესახებ მოხსენების მიზნით.
აქტიური ნაბიჯების გადადგმა ადამიანით ვაჭრობასთან ბრძოლის
მიზნით
პარლამენტების მაგალითი, რომლებმაც შეცვალეს თავიანთი
კანონმდებლობა სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ მიღებული
გადაწყვეტილებების პასუხად, შესაძლებელია ვიპოვოთ შემდეგ
საქმეებში სილიადინი საფრანგეთის წინააღმდეგ (საჩივარი N
73316/01, 2005 წლის 26 ივლისი) და C.N. და V. v. საფრანგეთის
წინააღმდეგ (საჩივარი N 67724/09, 2012 წლის 11 ოქტომბერი). ამ
საქმეებში, ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ საფრანგეთმა ვერ
შეასრულა თავისი პოზიტიური ვალდებულებები და ვერ
უზრუნველყო მომჩივნების, რომლებიც იყვნენ დაუცველი
უცხოელი არასრულწლოვნები, არსებითი და ეფექტური დაცვა
შინამოსამსახურედ იძულებითი შრომისგან. ამ გადაწყვეტილებების
საპასუხოდ ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების რამდენიმე
პარლამენტმა, მათ შორის, გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტმა,
მიიღო კანონები შრომითი ექსპლუატაციის მიზნით ტრეფიკინგის
წინააღმდეგ დაცვის გასაძლიერებლად.

ადამიანის უფლებათა სხვა საერთაშორისო
ხელშეკრულებებზე მოლაპარაკება, მათი
რატიფიცირება და განხორციელება
უმეტესობა ქვეყნებში საპარლამენტო თანხმობაა აუცილებელი
იმისთვის, რომ სახელმწიფომ შეძლოს ადამიანის უფლებათა
რეგიონულ ან საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან მიერთება ან
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მათი რატიფიცირება. ამგვარად, პარლამენტები სერიოზულად არიან
ჩართული ადამიანის უფლებათა ვალდებულებების ჩამოყალიბებაში,
რომელთა განხორციელებასაც კისრულობენ სახელმწიფოები.
საპარლამენტო ასამბლეამ და პარლამენტთაშორისმა კავშირმა
მოუწოდეს ეროვნულ პარლამენტარებს, უფრო აქტიურად ჩაერთონ
ადამიანის უფლებათა რეგიონული და საერთაშორისო ინსტრუმენტების
მოლაპარაკებაში, ვინაიდან, საბოლოო ჯამში, მათ უნდა მიიღონ
შესაბამისი კანონმდებლობა და უზრუნველყონ მისი განხორციელება.21
პარლამენტარები უნდა ჩაერთონ რატიფიკაციის ეტაპამდე დიდი ხნით
ადრე და მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღონ
საერთაშორისო სათათბირო ორგანოებში ახალი ინსტრუმენტების
შედგენაში. ამ კონტექსტში მათ ასევე საფუძვლიანად უნდა შეამოწმონ
საერთაშორისო ხელშეკრულების ნებისმიერი (შეთავაზებული) დათქმა
ან განმარტებითი დეკლარაცია და რეგულარულად შეამოწმონ, თუ
(ჯერ კიდევ) გამართლებულია ის.22
ევროპის საბჭოში საპარლამენტო ასამბლეის წევრები პირდაპირ არიან
ჩართული ადამიანის უფლებათა ახალი ინსტრუმენტების ფორმირებაში.
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტს,
ფაქტობრივად, ასამბლეის „იურიდიულ მრჩეველს“, რეგულარულად
იწვევს მინისტრთა კომიტეტი ხელშეკრულებათა პროექტებზე
დასკვნების მოსამზადებლად. ამდენად, კომიტეტს მოლაპარაკებათა
მაგიდასთან მიაქვს
ეროვნული პარლამენტარების ხმა, ანუ იმ ადამიანების ხმა, ვისაც
დაევალება განმახორციელებელი კანონმდებლობის მიღება და, ამას
გარდა, საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან სახელმწიფოს შესაბამისობის
ზედამხედველობა, მასში გათვალისწინებულ სტანდარტებთან
კანონმდებლობის (პროექტის) თავსებადობის შემოწმების გზით;
მთავრობის ანგარიშგების ზედამხედველობა ორგანოებთან, რომლებიც
21. დოკ. 12636 (შენიშვნა 14), პარაგრაფები 31-32; პარლამენტთაშორისი კავშირი (2016
წ.), ადამიანის უფლებათა – სახელმძღვანელო პარლამენტარებისთვის N 26, ჟენევა,
IPU/გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, გვერდები 95-96.
22. დათქმა არის სახელმწიფოს მიერ ხელშეკრულების მიღების წინაპირობა: სახელმწიფო
აკეთებს ცალმხრივ განცხადებას საერთაშორისო ხელშეკრულების ხელმოწერის,
რატიფიცირების, მიღების, დამტკიცებისა და მასთან მიერთების შემთხვევაში,
რომელიც მიზნად ისახავს, გამორიცხოს ან შეცვალოს ხელშეკრულების გარკვეული
დებულებების სამართლებრივი შედეგები მათი ამ სახელმწიფოსთვის გამოყენების
დროს. განმარტებითი დეკლარაცია, დათქმისგან განსხვავებით, არ ცდილობს
გამორიცხოს ან შეცვალოს ხელშეკრულების სამართლებრივი შედეგები, არამედ
განმარტავს გარკვეული დებულებების ან მთელი ხელშეკრულების მნიშვნელობას.

რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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ახდენენ სხვადასხვა ინსტრუმენტის განხორციელების მონიტორინგს;
და იმ რეკომენდაციების შესრულების შემოწმება, რომლებსაც ეს
მონიტორინგის ორგანოები იძლევა.
პარლამენტის ჩართულობა სტამბოლის კონვენციის შემუშავებასა
და განხორციელებაში
„ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა
და აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის („სტამბოლის
კონვენცია“) ისტორიული საფუძველი იძლევა საერთაშორისო
ხელშეკრულების შემუშავებისა და ხელშეწყობის პროცესში მჭიდრო
საპარლამენტო ჩართულობის მაგალითს. საპარლამენტო ასამბლეა
დიდი ხანია უკვე არის ხმა გენდერული თანასწორობისთვის და
გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ. „საკონტაქტო
პარლამენტართა ქსელმა“ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა
ევროპის საბჭოს კამპანიაში „შეჩერდეს ძალადობა ქალთა მიმართ“
(2006-2008 წწ.), რომლის დროსაც ასამბლეამ ნათლად მოუწოდა
(რეზოლუციაში 1635 და რეკომენდაციაში 1847 (2008)) ქალთა
მიმართ ძალადობის საკითხებზე ევროპული, შესასრულებლად
სავალდებულო სტანდარტების მიღებისკენ.23პარლამენტარებმა
აამაღლეს ცნობიერება ამ საკითხში, მათ შორის, საპარლამენტო
დებატების ორგანიზებითა და ქალთა მიმართ ძალადობის
შესახებ სხდომების ჩატარებით, ასევე საჯარო განცხადებების
გაკეთებით. ასამბლეა ასევე წარმოდგენილი იყო ქალთა მიმართ
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის
საგანგებო კომიტეტის (CAHVIO) შეხვედრებზე, რომელიც დააარსა
მინისტრთა კომიტეტმა 2008 წელს და რომლის მოვალეობა იყო
სტამბოლის კონვენციის შემუშავება. მას შემდეგ, რაც კონვენცია
2011 წელს გაიხსნა ხელმოსაწერად, საპარლამენტო ქსელის „ქალები
ძალადობის გარეშე“ წევრებმა, თავიანთ შესაბამის პარლამენტებში
23. ასევე იხილეთ ევროპის საბჭო, „„ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის განმარტებითი
ანგარიში“; ლეტიცია სემინარა (2014 წ.). „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია“,Scritti in
memoria di Maria Rita Saulle, ტ. ნატოლი (რედ.), ნეაპოლი, Editoriale Scientifica, 14871503, გვერდი 1488; და Dubravka Šimonović (2014 წ.). „ქალთა მიმართ ძალადობის
შესახებ გლობალური და რეგიონული სტანდარტები: ქალთა მიმართ ყველა ფორმის
დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციისა და სტამბოლის კონვენციის
ევოლუცია და სინერგია“, ადამიანის უფლებათა ყოველკვარტალური გამოცემა,
ტომი 36(3), პარაგრაფები 590-606, გვერდი 603.
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მოახდინეს სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციისა და ეფექტური
განხორციელების ლობირება ხელმოსაწერად.
უფრო მეტიც, სტამბოლის კონვენცია არის პირველი და ერთადერთი
საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელმაც დააწესა საპარლამენტო
ჩართულობა მონიტორინგის პროცესში. ამ ჩართულობას ორი
ასპექტი აქვს: ეროვნულ დონეზე, პარლამენტები მიიღებენ
მონაწილეობას კონვენციის განხორციელების მიზნით გატარებული
ზომების მონიტორინგში; ევროპის საბჭოს დონეზე, საპარლამენტო
ასამბლეას რეგულარულად მიიწვევენ კონვენციის განხორციელების
შესაფასებლად.

ადამიანის უფლებათა პრობლემების გამოძიება
პარლამენტარები ხელსაყრელ პირობებში იმყოფებიან, იმისათვის, რომ
ჩაატარონ მოკვლევა ადამიანის უფლებათა აქტუალურ საკითხებზე იმ
შემთხვევაში, თუ არსებობს საზრუნავი სახელმწიფოს მიერ ადამიანის
უფლებათა ეროვნული ან საერთაშორისო ვალდებულებების დაცვაზე.
ამგვარად, პარლამენტარებს შეუძლიათ, „დაადგინონ დღის წესრიგი“
ადამიანის უფლებათა საკითხებზე, თავიანთ სახელმწიფოებში.
პარლამენტარებმა, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა
საპარლამენტო ორგანოებმა, უნდა შეიმუშაონ მეთოდოლოგია
გამოსაკვლევი თემების შერჩევის მიზნით, რათა უზრუნველყონ
მოკვლევის ჩატარება მხოლოდ იქ, სადაც ხელსაყრელ მდგომარეობაში
იმყოფებიან მტკიცებულებათა შეგროვებაში ან ამ საკითხში
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში მნიშვნელოვანი წვლილის
შესატანად, სხვა საპარლამენტო კომიტეტებისა და ორგანოების
საქმიანობის გათვალისწინებით, როგორიცაა ადამიანის უფლებათა
ეროვნული ინსტიტუტები (NHRIs), არასამთავრობო ორგანიზაციები
(NGOs) და საერთაშორისო ორგანიზაციები.
მოკვლევის ჩატარება გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტში
ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი რეგულარულად
ატარებს მოკვლევებს თემებზე საკუთარი არჩევანის მიხედვით.
თემების შერჩევა ეფუძნება JCHR-ის სხვა საქმიანობას
კანონმდებლობის
შემოწმების,
ადამიანის
უფლებათა
რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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გადაწყვეტილებებისა და ხელშეკრულების მონიტორინგის
სფეროებში, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ
ჯგუფებთან კონსულტაციასთან ერთად. კომიტეტის ყოფილი
მთავარი იურიდიული მრჩევლის მურეი ჰანტის თანახმად,
მოკვლევა არის „სავარჯიშო, გაერთიანებული სამეფოს მიერ
შესაბამისი ადამიანის უფლებათა ვალდებულებების შესრულების
დონის შესაფასებლად პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროში და იმის
დასადგენად, თუ რა უნდა გაკეთდეს შესაბამისი მინიმალური
სტანდარტების დაცვისთვის ან სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი
დადებითი ვალდებულებების შესრულებისთვის“.24
მოკვლევის დროს კომიტეტი აგროვებს მტკიცებულებებს
მოწმეთა მოსმენითა და ვიზიტების განხორციელებით. ზეპირი და
წერილობითი მტკიცებულებები ქვეყნდება JCHR-ის ვებგვერდზე.
მაგალითისათვის, 2015-2016 წლებში JCHR-მა ჩაატარა მთავრობის
პოლიტიკის მოკვლევა დრონების მეშვეობით დამიზნებით
მკვლელობისთვის გამოყენების შესახებ და შეაფასა მისი
თავსებადობა, მათ შორის, სახელმწიფოს ვალდებულებებთან
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში,
კონვენციის ჩათვლით.25 სხვა რეკომენდაციებთან ერთად
კომიტეტმა დაჟინებით მოსთხოვა მთავრობას, განემარტა
საზღვარგარეთ, ეჭვმიტანილ ტერორისტთა წინააღმდეგ
სასიკვდილო ძალის გამოყენების პოლიტიკის სამართლებრივი
საფუძველი, შეიარაღებული კონფლიქტების მიღმაც კი, როგორც
უკიდურესი ზომა, თუ კონკრეტული პირობები შესრულებულია. ამ
მოკვლევის დროულობა ნათელი იყო იმ ფაქტიდან გამომდინარე,
რომ დაახლოებით იმავე დროს, დამიზნებით მკვლელობისთვის
დრონების გამოყენება წარმოადგენდა ასამბლეის ანგარიშის
საგანს (იხ. რეზოლუცია 2051 (2015) და რეკომენდაცია 2069 (2015)).
24. მურეი ჰანტი (2013 წ.). „ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი“, ჟურნალში
პარლამენტი და კანონი, რედაქტორები ა. ჰორნი, გ. დრიური და დ. ოლივერი,
ოქსფორდი, ჰარტის გამომცემლობა, გვერდი 241.
25. ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი (2016 წ.), მთავრობის პოლიტიკა
დრონების მეშვეობით დამიზნებით მკვლელობებისთვის გამოყენების შესახებ,
2015-2016 წლების სესიის მეორე ანგარიში.
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3.2 როგორ უნდა მისცეს აღმასრულებელმა
ხელისუფლებამ პარლამენტარებს
უფლება, განახორციელონ ადამიანის
უფლებათა თავიანთი ფუნქციები?
მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ვალდებულებები
აკისრია ხელისუფლების ყველა შტოს, სწორედ რომ მთავრობები
წარმოადგენენ სახელმწიფოებს ადამიანის უფლებათა რეგიონული
და საერთაშორისო ორგანოების წინაშე. ეს ნიშნავს, რომ მთავრობები,
ფაქტობრივად, არიან ინფორმაციის „კარიბჭის მცველები“. შესაბამისად,
პარლამენტარებმა უნდა გამოუშვან დეტალური გზამკვლევი
აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის იმის შესახებ, თუ როგორ
აპირებენ ისინი, შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები ადამიანის
უფლებათა დასაცავად და განსახორციელებლად - და თუ რას
მოითხოვენ ისინი კონკრეტულად აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან
ამ ზედამხედველობითი როლის განსახორციელებლად.
ევროპის საბჭომ მოუწოდა მთავრობებს, სხვადასხვა გზით შეუწყონ
ხელი პარლამენტის მუშაობას ადამიანის უფლებათა საკითხებში.26
ეს ძირითადად ეხება მთავრობების აუცილებლობას, ხელი
შეუწყონ ადამიანის უფლებათა შეთავაზებული კანონმდებლობის
თავსებადობის საპარლამენტო შემოწმებას და ადამიანის უფლებათა
გადაწყვეტილებების განხორციელების შესახებ პარლამენტისთვის
რეგულარულ ანგარიშგებას. ამ გზით, მთავრობებმა შესაძლოა ჩართონ
პარლამენტები აღსრულების შესახებ გამჭვირვალე დიალოგში, რომელიც
ასახავს მათ საერთო პასუხისმგებლობას, დაიცვან და განახორციელონ
ადამიანის უფლებები.

კანონმდებლობის საპარლამენტო შემოწმების
ხელშეწყობა
როგორც აღნიშნულია თავში 3.1., პარლამენტების ძირითადი ფუნქციაა,
მთავრობის კანონპროექტების სისტემატური შემოწმება ადამიანის
უფლებებთან მათ თავსებადობაზე. საკანონმდებლო შემოწმების
პროცესში მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მთავრობის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის ხარისხი, რომელმაც უნდა განმარტოს, თუ რატომ
26. იხ. მაღალი დონის კონფერენცია: „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
განხორციელება: ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა“, ბრიუსელის დეკლარაცია,
2015 წლის 27 მარტი, პარაგრაფები B.2.a, B.2.h, B.2.f, B.2.j; PACE-ის რეზოლუცია
1823 (2011) (შენიშვნა 4), დანართი, პარაგრაფი 1.

რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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მიიჩნევს, რომ კანონპროექტი თავსებადია ადამიანის უფლებებთან,
ან, გამონაკლის შემთხვევებში, რატომ მიიჩნევს, რომ ის შეუსაბამოა
ადამიანის უფლებებთან, მაგრამ მაინც სურს მისი მიღება. არსებობს
მოსაზრებები, რომ მთავრობის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
ხარისხი არის „ერთადერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი“, რომელიც
JCHR-ის საკანონმდებლო შემოწმების საქმიანობის ეფექტურობას
განსაზღვრავს.27
ამიტომ პარლამენტებმა, კერძოდ ადამიანის უფლებათა კომიტეტებმა,
უნდა ეცადონ დაადგინონ პრაქტიკა, რომლის თანახმადაც
აღმასრულებელი ხელისუფლება ყოველ შეთავაზებულ კანონს დაურთავს
ადამიანის უფლებათა დეტალურ მემორანდუმს. აღნიშნულ პრაქტიკას
აქვს დამატებითი უპირატესობა, „წინა პლანზე წამოწიოს“ ადამიანის
უფლებათა მოსაზრებები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ვინაიდან
მინისტრები და საჯარო მოხელეები იაზრებენ, რომ საკანონმდებლო
წინადადებებმა უნდა გაიაროს დეტალური საპარლამენტო შემოწმება
ადამიანის უფლებებთან თავსებადობაზე და, აქედან გამომდინარე,
დიდი ალბათობით შეძლებენ სასამართლო შემოწმების გავლასაც, თუ
მომავალში ეს გამოწვევა იქნება.28

ანგარიშგება და ინფორმაციის გაზიარება
პარლამენტარებისთვის
ყოველწლიური ანგარიში
როცა ადგილი აქვს აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშგებას
პარლამენტში, ეს ჩვეულებრივ შედგება ყოველწლიური ანგარიშისგან,
სასამართლოს არასასურველი გადაწყვეტილებების და მათ
განსახორციელებლად აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ
გატარებული ზომების შესახებ, რომელსაც ამზადებს ან პასუხისმგებელი
სამინისტრო (ჩვეულებრივ, იუსტიციის ან საგარეო საქმეთა), ან
სამთავრობო წარმომადგენელი.
ანგარიშგების ზოგ ფორმას, სხვა სახელმწიფოებთან ერთად, ადგილი
აქვს ბელგიაში, ბულგარეთში, ხორვატიაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში,
დანიაში, ესტონეთში, ფინეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიაში,
27. მურეი ჰანტი, „ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი“ (შენიშვნა 24),
გვერდი 229.
28. ბრაიან ჩენგი და გრემ რემშო (2016 წ.). ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
განხორციელების საპარლამენტო შესაძლებლობების გაძლიერება: შემაჯამებელი
ანგარიში, ლონდონი, ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი, გვერდი 16.

Page 46 ► ეროვნული პარლამენტები, როგორც ევროპაში ადამიანის უფლებათა გარანტორები

ლატვიაში, ლიეტუვაში, მონტენეგროში, ნიდერლანდებში, პოლონეთში,
რუმინეთში, სლოვაკეთის რესპუბლიკაში, შვედეთსა და გაერთიანებულ
სამეფოში.29
ხორვატია30
2013 წელს პარლამენტმა მოუწოდა სამთავრობო წარმომადგენელს,
წარადგინოს ანგარიში საკითხზე, რომელიც ეხებოდა ხორვატიის
რესპუბლიკის წარმომადგენლობას სასამართლო პროცესზე და
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას. პარლამენტმა
პირველი ანგარიში მიიღო 2013 წლის ოქტომბერში. ხოლო ახალი
რეგულაციის თანახმად, სამთავრობო წარმომადგენელმა უნდა
მოახსენოს ხორვატიის მთავრობასა და პარლამენტს მინიმუმ
წელიწადში ერთხელ.
გაერთიანებული სამეფო
2011 წელს მთავრობამ წამოიწყო ყოველწლიური ანგარიშის მზადება
ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებებზე პასუხის შესახებ,
როგორც ამას მოითხოვდა ადამიანის უფლებათა ერთობლივი
კომიტეტი 2008 წლიდან.31 რაც შეეხება სასამართლოს, ანგარიში
მოიცავს სტრასბურგის გადაწყვეტილებების განხორციელების
ზოგად მიდგომებს და განახლებულ ინფორმაციას კონკრეტული
გადაწყვეტილებების აღსრულების შესახებ. 2015 წელს JCHR-მა
რეკომენდაცია გასცა, გადაექციათ ის უფრო ფართო ადამიანის
უფლებათა ყოველწლიურ ანგარიშად პარლამენტისთვის,
რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ პასუხებს ადამიანის
უფლებათა გადაწყვეტილებებზე, არამედ ასევე გაერთიანებული
29. CDDH, „კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო“ (შენიშვნა 19), პარაგრაფი 93; და
საპარლამენტო პროექტის მხარდაჭერის სამმართველო (PPSD), ევროპის საბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეა, „პარლამენტების როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს სტანდარტების განხორციელებაში: არსებული სტრუქტურებისა და
მექანიზმების მიმოხილვა - განმარტებითი მემორანდუმი“, დოკ. PPSD (2016) 19,
2016 წლის 2 ნოემბერი, ნაწილი 2.
30. PPSD, „პარლამენტების როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
სტანდარტების განხორციელებაში“ (შენიშვნა 29), გვერდი 8.
31. უკანასკნელისთვის იხილეთ გაერთიანებული სამეფოს იუსტიციის სამინისტრო
(2016 წ.), პასუხი ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებებზე – ანგარიში
ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტისთვის, ადამიანის უფლებათა
გადაწყვეტილებებზე მთავრობის პასუხის შესახებ 2014-16.
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სამეფოს ანგარიშს გაეროს ხელშეკრულებათა მონიტორინგის
ორგანოებისთვის და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ
უფრო ფართო მოვლენებს.32
ამას გარდა, იდეალურ შემთხვევაში, ყოველწლიური ანგარიში უნდა
მოიცავდეს გადაწყვეტილებებს სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ,
რომლებსაც გავლენა აქვს კანონმდებლობასა და პოლიტიკაზე
შიდასახელმწიფოებრივ კონტექსტში, როგორც ეს ხდება ჩეხეთის
რესპუბლიკაში, გერმანიასა და ნიდერლანდებში.
გერმანია
2004 წლიდან გერმანიის იუსტიციის სამინისტრო ყოველწლიურად
ახდენს ანგარიშგებას სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესახებ,
ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული დახმარების კომიტეტისა
და იურიდიულ საქმეთა და მომხმარებელთა დაცვის კომიტეტის
წინაშე.33 თავდაპირველად ანგარიში მოიცავდა გადაწყვეტილებებსა
და განჩინებებს გერმანიის წინააღმდეგ.
2007 წლიდან მან მოიცვა გადაწყვეტილებების განხორციელებაც.
2010 წლიდან შედგენილი იქნა ცალკე ყოველწლიური ანგარიში,
რომელიც მოიცავს გადაწყვეტილებებს სხვა სახელმწიფოების
წინააღმდეგ, რომლებსაც პოტენციური გავლენა აქვს გერმანიაზე.34 არ
არსებობს ოფიციალური საპარლამენტო პროცედურა ამ ანგარიშების
საპასუხოდ. საპარლამენტო კომიტეტებს შეუძლიათ ჩასვან ის
განსახილველად დღის წესრიგში (თუმცა ეს რეგულარულად არ
კეთდება) და მათ შეუძლიათ შეკრიბონ მთავრობის წარმომადგენლები
კითხვების დასასმელად.
32. JCHR, პასუხი ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებებზე (შენიშვნა 31), 2015 წლის
11 მარტი, პარაგრაფი 6.8.
33. უკანასკნელისთვის იხილეთ Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz
(დაუთარიღებელი), Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte und die Umsetzung seiner Urteile inVerfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 2016.”
34. უკანასკნელისთვის იხილეთ ქრისტოფ გრაბენვარტერი, ასევე ანა კათარინა შტრუთი
და მარკუს ვაჟეკი (დაუთარიღებელი), Bericht über die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte in Verfahren gegen andere Staaten als Deutschland im
Jahr 2016”.
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ნიდერლანდები
ნიდერლანდებში მთავრობამ ანგარიშგება არასასურველი
გადაწყვეტილებების შესახებ დაიწყო 1996 წელს, ჰოლანდიის
წარმომადგენელთა პალატის მოთხოვნის შედეგად. 2006
წლიდან ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას გადაწყვეტილებების
განხორციელების შესახებ, ხოლო 2009 წლიდან - ინფორმაციას სხვა
ქვეყნების წინააღმდეგ გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებსაც
უშუალო გავლენა აქვს ჰოლანდიის კანონმდებლობასა და
პოლიტიკაზე. 2010 წლიდან ის მოიცავს განახლებულ ინფორმაციას
ჰოლანდიურ საქმეებზე სასამართლოს მიერ დაუშვებლობის შესახებ
გამოტანილი დასაბუთებული გადაწყვეტილებების თაობაზე. 2013
წლიდან ანგარიშის ამოცანები გაფართოვდა და მოიცავს ადამიანის
უფლებათა ყველა საერთაშორისო პროცესს (მათ შორის, სოციალურ
უფლებათა ევროპული კომიტეტისა და გაეროს საწესდებო
ორგანოების), რომელიც ეხება ნიდერლანდებს.35
ყოველწლიური ანგარიშები შესაძლებელია ზედმეტად იშვიათი იყოს
იმისათვის, რომ უფლება მისცეს პარლამენტს გავლენა მოახდინოს
გადაწყვეტილებებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხზე
„რეალურ დროში“; თუმცა, ანგარიშგების ასეთი მექანიზმები გვთავაზობს
რამდენიმე მნიშვნელოვან შეღავათს:
►► აღმასრულებელი ხელისუფლების რეგულარული ანგარიშგება
ქმნის სასამართლოს ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებებზე
სახელმწიფოს საჯარო ჩანაწერს, რომელიც ინფორმაციას აწვდის არა
მხოლოდ პარლამენტს, არამედ ასევე სხვა ორგანოებს, როგორიცაა
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტები (NHRIs) და
სამოქალაქო საზოგადოება;
►► ანგარიშგების მექანიზმებმა შესაძლებელია უბიძგოს მთავრობებს,
მოახდინონ კოორდინაციის სისტემატიზაცია აღმასრულებელ
ხელისუფლებაში, რაც გაზრდის აღსრულების პროცესის
ეფექტურობას. ასეთ პროცესს აგრეთვე შეუძლია აღმოცენებული
პრობლემების ხაზგასმა, მაგალითად, როცა სამთავრობო
წარმომადგენელს არ ჰყოფნის „პოლიტიკური სტატუსი“
გავლენისთვის ან სამინისტროებიდან ინფორმაციის გამოსათხოვად;
35. უკანასკნელისთვის იხილეთ საგარეო საქმეთა სამინისტრო (საერთაშორისო
სამართლის სამმართველო) (2017 წ.) Rapportage 2016: Internationale
Mensenrechtenprocedures.
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►►

შემოწმების მოლოდინმაც კი შეიძლება მოახდინოს აღმასრულებელი
ორგანოების მობილიზება, რათა იმოქმედონ საპარლამენტო თუ
ფართო საზოგადოების კრიტიკის თავიდან ასაცილებლად;

►►

საშუალოდან ხანგრძლივ პერსპექტივაში, აღმასრულებელი
ხელისუფლების რეგულარულ ანგარიშგებას შესაძლებელია
ჰქონდეს სასურველი ეფექტი, რაც გამოიხატება სააღსრულებლო
პროცესის ნორმალიზებასა და მისი გადამეტებული პოლიტიზაციის
თავიდან აცილებაში.

ამ მიზეზებითა და საპარლამენტო ასამბლეის მოწოდებების შესაბამისად,
ეროვნულმა პარლამენტებმა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან უნდა
მოითხოვონ ასეთი რეგულარული ანგარიშგება, იქ სადაც ეს ამჟამად
არ არსებობს.

სამოქმედო გეგმებისა და ქმედებათა ანგარიშების
გაზიარება
სამოქმედო გეგმები და ქმედებათა ანგარიშები შემოიღო მინისტრთა
კომიტეტმა 2004 წელს, ხოლო ზედამხედველობის პროცესში
დაინერგა 2009 წლიდან. მინისტრთა კომიტეტის სტანდარტებისა და
გაძლიერებული ზედამხედველობის პროცედურების შესაბამისად,36
სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ, წარადგინონ სამოქმედო გეგმა ან
არასასურველი გადაწყვეტილების შემდგომი ანგარიში გადაწყვეტილების
კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან არაუგვიანეს 6 თვისა.37
ბრიუსელის დეკლარაცია აღწერს სამოქმედო გეგმებსა და ანგარიშებს,
როგორც ძირითად ინსტრუმენტს მინისტრთა კომიტეტსა და
სახელმწიფოს შორის დიალოგში, რომელმაც შესაძლოა ასევე
წვლილი შეიტანოს სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის,
ეროვნულ პარლამენტებთან, გაძლიერებულ დიალოგში. მინისტრთა
კომიტეტისთვის სამოქმედო გეგმებისა და ანგარიშების წარდგენის
36. მინისტრთა კომიტეტი, სასამართლოს გადაწყვეტილებების ზედამხედველობისას,
იღებს „ორმაგ პროცედურას“, მათი პრიორიტეტულობის ხარისხიდან გამომდინარე,
იხ. https://goo.gl/fG4fgk.
37. გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შედის სასამართლოს, შვიდი მოსამართლისგან
შემდგარი პალატის მიერ მისი მიღებიდან სამი თვის შემდეგ, თუ ის,
გამონაკლისისამებრ, არ წარმოადგენს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას, რომელიც
ავტომატურად კანონიერ ძალაში შედის მიღებისთანავე. 17 მოსამართლისგან
შემდგარი დიდი პალატა ისმენს საქმეებს, რომლებიც ეხება იმ სერიოზულ საკითხებს,
რომლებიც ზეგავლენას ახდენს კონვენციის განმარტებაზე ან გამოყენებაზე, ან
ზოგადი მნიშვნელობის საკითხებს.
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შემდეგ ისინი ხდებიან საჯარო დოკუმენტები და ხელმისაწვდომია
HUDOC-EXEC-ის მონაცემთა ბაზაში. უფრო მეტიც, ისინი მიჩნეული უნდა
იქნეს სამუშაო დოკუმენტებად, რომლებსაც შესაძლებელია დასჭირდეს
გადახედვა და განახლება განხორციელების პროცესის მსვლელობისას.
საჭიროების შემთხვევაში, სამოქმედო გეგმები და ანგარიშები უნდა
ითვალისწინებდეს გადაწყვეტილების განხორციელებაში ნებისმიერ
საპარლამენტო ჩართულობას, რათა მინისტრთა კომიტეტმა იცოდეს
საპარლამენტო განზომილების შესახებ.
აღმასრულებელი ორგანოებისთვის არ გამხდარა ჯერ ჩვეულებრივი
პრაქტიკა პარლამენტისთვის სამოქმედო გეგმებისა და ანგარიშების
გაგზავნა მაშინვე, როგორც კი ისინი წარედგინება მინისტრთა
კომიტეტს, რათა პარლამენტის წევრებმა შეძლონ მათი განხილვა და
არჩევითად მიმართონ პარლამენტის წევრთა ყურადღება იმ სამოქმედო
გეგმებსა თუ
ანგარიშებზე, რომლებიც საჭიროებს უფრო გულმოდგინე შემოწმებას.
საფრანგეთსა და გაერთიანებულ სამეფოს მოჰყავთ იშვიათი მაგალითები,
როცა ეს ზოგადად ხდება.38 ეს პრაქტიკა უნდა წახალისდეს, ვინაიდან
სამოქმედო გეგმებისა და ანგარიშების საპარლამენტო შემოწმება ხელს
შეუწყობს აღმასრულებელი ხელისუფლების ქმედების არა მხოლოდ
დროულ მონიტორინგს, არამედ მას შეიძლება ჰქონდეს დამატებითი
უპირატესობა, რომ აიძულოს აღმასრულებელი ხელისუფლება,
თავიდანვე გააუმჯობესოს სამოქმედო გეგმებისა და ქმედებათა
ანგარიშების ხარისხი და დროულობა.

გადაწყვეტილებებისა და სხვა ძირითადი დოკუმენტების
შეჯამება, თარგმნა და გავრცელება
ბრიუსელის დეკლარაცია მოუწოდებს მთავრობებს, ხელი შეუწყონ
სასამართლოს გადაწყვეტილებების, სამოქმედო გეგმებისა და
ანგარიშების, ასევე მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებებისა და
რეზოლუციების, ხელმისაწვდომობას:
►►

დაინტერესებული პირებისთვის (კერძოდ, აღმასრულებელი
ხელისუფლება, პარლამენტები და სასამართლოები, ასევე,
საჭიროების შემთხვევაში, NHRI-ები და სამოქალაქო საზოგადოება)
მათი გამოქვეყნებისა და გავრცელების გზით, რათა შემდგომში
ჩართონ ისინი გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესში; და

38. CDDH, “კარგი პრაქტიკის გზამკვლევი” (შენიშვნა 19), პარაგრაფი 99.

რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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►►

შესაბამისი დოკუმენტების გადათარგმნითა და შეჯამებით,
მათ შორის, მოთხოვნისამებრ, სასამართლოს მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებებისა.

ამას გარდა, გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება და გავრცელება,
უმრავლეს შემთხვევებში, არის სასამართლოს მიერ მითითებული
ზოგადი ზომების მოთხოვნა.
სასამართლოს გადაწყვეტილებების განმარტების უფლების დაცვა (იხ.
2.1.) ასევე გულისხმობს, რომ მთავრობებმა შერჩევითად უნდა შეაჯამონ
ან/და გადათარგმნონ სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ გამოტანილი
გადაწყვეტილებები, რომლებსაც გავლენა აქვს მათ მართლწესრიგზე.
პარლამენტებმა უნდა განახორციელონ შემოწმება, რათა უზრუნველყონ
აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ ამ მოთხოვნების დაცვა.
სასამართლოს გადაწყვეტილებების გავრცელება
ზოგიერთი ეროვნული სისტემა ასევე ითვალისწინებს, თუ როგორ
უნდა გავრცელდეს სასამართლოს გადაწყვეტილებები; მაგალითად,
უკრაინაში არსებობს სამართლებრივი მოთხოვნა სამთავრობო
წარმომადგენლის მიმართ, რომ მან ორ ოფიციალურ გაზეთში
გამოსაქვეყნებლად წარადგინოს უკრაინის წინააღმდეგ გამოტანილი
გადაწყვეტილებების მოკლე შინაარსი და ომბუდსმენს (ადამიანის
უფლებათა საპარლამენტო კომისარი), სახელმწიფო ორგანოებსა
და სხვა პირებს, რომელთაც უშუალოდ ეხება ეს, წარუდგინოს
გადაწყვეტილებების სრული თარგმანები. რიგი სახელმწიფოები
ხელმისაწვდომს ხდიან სასამართლოს გადაწყვეტილებებს
(მათ თარგმანებს) ინტერნეტში, მაგალითად, სამთავრობო
წარმომადგენლის ან შესაბამისი სამინისტროს ვებგვერდზე,
სასამართლო ინტრანეტში, ან უზენაესი სასამართლო(ები)ს
ვებგვერდებზე. ბელგიამ, ჩეხეთის რესპუბლიკამ და ესპანეთმა შექმნა
ონლაინ მონაცემთა ბაზები საძიებო სისტემით, რომელიც იძლევა
პრეცედენტული სამართლის საქმეების მიზანმიმართული ძებნის
საშუალებას.39 არაერთი გადაწყვეტილება ითარგმნა არაოფიციალურ
ენებზე და ხელმისაწვდომია HUDOC-ის მონაცემთა ბაზაში.40
39. CDDH, “კარგი პრაქტიკის გზამკვლევი” (შენიშვნა 19), პარაგრაფი 105. ჩეხეთის
მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია ბმულზე https://goo.gl/a3UUiA.
40. სასამართლოს ვებგვერდი იძლევა ბმულებს კონვენციის პრეცედენტული სამართლის
თარგმანების გარე კოლექციათა კრებულზე.
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3.3. ადამიანის უფლებათა საერთო
პასუხისმგებლობის რეალობად ქცევა
როგორც აღინიშნა თავში 1, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
განხორციელების პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლების ყველა
შტოს, იქნება ეს აღმასრულებელი, საკანონმდებლო თუ სასამართლო.
სახელმწიფოებმა შეიმუშავეს გზები ამ პასუხისმგებლობებისთვის
იურიდიული და ინსტიტუციური ფორმის მისაცემად, რათა
უზრუნველყონ, რომ სხვადასხვა ორგანომ აღიაროს და შეასრულოს
ისინი და რომ ადამიანის უფლებათა განხორციელების სტრუქტურებსა
და პროცესებს არ ემუქრება შესუსტება ან გამოწვევები.

კანონმდებლობაში პარლამენტარების ადამიანის
უფლებათა დაცვის როლის განმტკიცება
პარლამენტებს შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ ადამიანის უფლებათა
სტანდარტების განხორციელებაში ისეთი კანონმდებლობის მიღებით,
რომელიც აძლიერებს ხელისუფლების ყველა შტოს - აღმასრულებელი,
საკანონმდებლო და სასამართლო - უფლებებსა და მოვალეობებს,
სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულების უზრუნველყოფის
პასუხისმგებლობით. ასეთმა კანონმდებლობამ შესაძლებელია ასევე
განმარტოს, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული ადამიანის
უფლებათა რეგიონალური და საერთაშორისო კონვენციები
შიდასახელმწიფოებრივ მართლწესრიგში. ასეთი კანონმდებლობა
არსებობს იტალიაში, „ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა
მაკედონიაში“, რუმინეთსა და უკრაინაში.41
სამართლებრივი ჩარჩოს მხოლოდ არსებობა არ უზრუნველყოფს
ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებების შეუფერხებელ
განხორციელებას. არც საპარლამენტო ასამბლეისთვის და არც
მინისტრთა კომიტეტისთვის არ წარმოადგენს პრიორიტეტს ურჩიონ,
რომ სახელმწიფოებმა მიიღონ კანონმდებლობა, რომელიც დაადგენს,
თუ როგორ უნდა განხორციელდეს სასამართლოს გადაწყვეტილებები,
რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ ეს არც აუცილებელი
41. იხ. PPSD, „პარლამენტების როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
სტანდარტების განხორციელებაში“ (შენიშვნა 29), გვერდები 10-11.

რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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და არც საკმარისი პირობაა გადაწყვეტილებათა განხორციელების
გასაძლიერებლად, როცა არ არსებობს ნამდვილი პოლიტიკური
ვალდებულება.42
აღნიშნულის გათვალისწინებით, გადაწყვეტილებათა განხორციელების
პროცესის ფორმალურ რეგულაციას შესაძლებელია ჰქონდეს რამდენიმე
უპირატესობა. მაგალითად, მან შეიძლება:
►► განამტკიცოს პარლამენტის როლი აღსრულების პროცესში,
მაგალითად, პარლამენტისთვის დროული და სისტემატური
მოხსენებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელების შესახებ (იხ. 3.2.);
►► განსაზღვროს
ვადები, რომლის განმავლობაშიც უნდა
განხორციელდეს გადაწყვეტილებები;
►► უზრუნველყოს, რომ სამთავრობო აგენტს ჰქონდეს აუცილებელი
უფლებამოსილება და ძალაუფლება შესაბამისი ინფორმაციის
მოსაპოვებლად; შეინარჩუნოს კავშირი პირებთან, რომლებიც
ეროვნულ დონეზე პასუხისმგებელი არიან იმ ზომებზე, რომლებიც
საჭიროა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსასრულებლად;
და მიიღოს აუცილებელი ზომები აღსრულების პროცესის
დასაჩქარებლად - როგორც ამას ითხოვს მინისტრთა კომიტეტის
რეკომენდაცია CM/Rec(2008)2;
►► უზრუნველყოს, რომ კონვენციის დაცვის უზრუნველყოფის
შიდასახელმწიფოებრივ პროცესებს არ ემუქრება შესუსტება ერთი
ადმინისტრაციიდან მეორემდე.
გადაწყვეტილებათა განხორციელების კანონმდებლობა „ყოფილი
იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში“
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების კანონი „ყოფილი
იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიის“ პარლამენტმა მიიღო
2009 წელს (და მასში ცვლილებები შევიდა 2014 წ.).43 კანონის
თანახმად შეიქმნა უწყებათაშორისი კომისია, რომელიც მინიმუმ
42. მაგალითად, რეზოლუცია 1787 (2011) იძლევა რეკომენდაციას პარაგრაფში 10.2,
რომ პარლამენტმა შექმნას „ეფექტური შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმი“
სასამართლოს გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად, „კანონმდებლობით
ან სხვაგვარად“.
43. კანონი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების შესახებ, N 07–2328/1, 2009 წლის 21 მაისი.
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ყოველ სამ თვეში ერთხელ იკრიბება. ის შედგება იუსტიციის,
შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა და ფინანსთა სამინისტროების
მაღალი თანამდებობის პირებისგან. ოფიციალური წევრები არიან
მოსამართლეთა საბჭოს, უზენაესი სასამართლოს, საკონსტიტუციო
სასამართლოს და უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამართლოს
თავმჯდომარეები; საპროკურორო საბჭო; ომბუდსმენი; სამთავრობო
წარმომადგენელი, ქ. სკოპიესა და სხვა სამი ქალაქის სააპელაციო
სასამართლოების თავმჯდომარეებთან ერთად.
კომისია ამზადებს სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზის
პროექტს; იძლევა რეკომენდაციებს ინდივიდუალური ან/და
ზოგადი ზომების შესახებ დარღვევების გამოსასწორებლად;
სთავაზობს საკანონმდებლო რეფორმას; და ახდენს სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგს, აღსრულების შესახებ
კანონით დადგენილ სხვადასხვა ვადაში. კომისია ყოველწლიურად
მოახსენებს სამოქალაქო თავისუფლებებისა და უფლებების მუდმივ
საგამოძიებო კომიტეტს, რომელიც ორი საპარლამენტო კომიტეტიდან
ერთ-ერთია ადამიანის უფლებათა სფეროში.

ადამიანის უფლებათა განხორციელების კოორდინაციის
ინოვაციური მოდელი
იმედის მომცემი ინოვაციაა სხვადასხვა დაწესებულებისა და
ფიზიკური პირის - მათ შორის, პარლამენტარების - გამაერთიანებელი
სპეციალური ჯგუფის შექმნა, რომელთა მოვალეობაა სასამართლოს
გადაწყვეტილებების ეფექტური და სრულყოფილი განხორციელება.
სამუშაო ჯგუფები შეიძლება შეიქმნას კონკრეტული გადაწყვეტილებების
განხორციელების კოორდინირებისათვის, რომლებიც საჭიროებენ
ქმედებებს სხვადასხვა უწყებისგან.
ამგვარი მოწყობის რამდენიმე პოტენციური უპირატესობა არსებობს:
►► ის ასახავს ხელისუფლების ყველა შტოზე განაწილებულ
ვალდებულებას
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
განსახორციელებლად და ეხმარება ქვეყანაში ყველა
პასუხისმგებელი დაინტერესებული მხარის ცნობიერების
ამაღლებაში ამ ვალდებულებების შესახებ.
►► პრაქტიკულ დონეზე, მრავალმხრივ დისკუსიებს შეუძლია ხელი
შეუწყოს ეფექტურ კოორდინაციასა და გადაწყვეტილებათა
განხორციელების პროცესის კოლექტიურ „პასუხისმგებლობას“.
რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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ეს, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს დაბრკოლებების გამოვლენასა
და გადალახვას, როგორიცაა უწყებები, რომელთაც არ სურთ ან არ
შეუძლიათ განახორციელონ საჭირო ქმედებები; ასევე ხელს უწყობს
განხორციელებადი და მდგრადი სამართლებრივი და პოლიტიკური
რეფორმის შემუშავებას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
კომპლექსური გადაწყვეტილებებისთვის, რომლებიც საჭიროებს
საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული ან/და სასამართლო
ქმედებების ერთობლიობას და გადაწყვეტილებისთვის, რომლებიც
არ განხორციელებულა დიდი ხნის განმავლობაში და ესაჭიროება
ბიძგი.
►►

ასეთი მრავალმხრივი ფორუმი უზრუნველყოფს სასარგებლო
თანამოსაუბრეს ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების დეპარტამენტისთვის, როცა ის ეწვევა სახელმწიფოს
გადაწყვეტილებების განხორციელების მონიტორინგისთვის, რაც
მას უფლებას აძლევს გაიგოს ყველა შესაბამისი დაინტერესებული
მხარის პოზიცია.

►►

ასეთი ფორუმი ასევე უზრუნველყოფს ეფექტურ გზას
მტკიცებულებებისა და რჩევების მისაღებად NHRI-ებისგან,
სამოქალაქო საზოგადოებისგან, აკადემიური წრისა და
პროფესიონალი იურისტებისგან. ეს ხელს შეუწყობს იმის
უზრუნველყოფას, რომ გადაწყვეტილებათა განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი დაწესებულებები იცნობდნენ იმ ჯგუფების
ხედვას, რომელთა უფლებებიც სასწორზე დევს კონკრეტულ
შემთხვევაში. უფრო მეტიც, ის შესაძლებლობას აძლევს სამოქალაქო
საზოგადოებას, წვლილი შეიტანოს შემოქმედებით სამართლებრივი
და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების განხორციელების პროცესში.

►►

სპეციალურ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც რეგულარულად კრებს
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს, შესაძლებელია
ჰქონდეს პრევენციული ეფექტი, ვინაიდან მას შეუძლია
უზრუნველყოს კონვენციის სწორი გამოყენება ამ ორგანოების
ყოველდღიურ პრაქტიკაში და ამით ხელი შეუწყოს კონვენციით
გათვალისწინებული უფლებების განმტკიცებას ეროვნულ
კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში.

ამ უპირატესობებით სარგებლობისთვის, სამუშაო ჯგუფის მხოლოდ
შექმნა საკმარისი არ არის. მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფი შეიკრიბოს
რეგულარულად, მას სისტემატურად დაესწრონ შესაბამისი
თანამდებობის და გამოცდილი დელეგატები; სარგებელი მიიღოს
უწყებებს შორის თანამშრომლობიდან შეკრებებს შორის პერიოდში;
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და კარგად უზრუნველყოფილ იყოს ისე, რომ, მაგალითად, შეკრებებს
რეგულარული ინტერვალებით შედეგად მოსდევდეს მკაფიო
მოქმედებები.
ექსპერტთა კომიტეტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში
2015 წელს ჩეხეთის რესპუბლიკის სამთავრობო წარმომადგენლის
სამსახურმა შექმნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ექსპერტთა კომიტეტი
(Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP). ეს არის საკონსულტაციო
ორგანო, რომელიც შედგება ყველა შესაბამისი ინსტიტუტის სამინისტროები, პარლამენტი, საკონსტიტუციო სასამართლო,
უზენაესი სასამართლო, უზენაესი ადმინისტრაციული სასამართლო,
მთავარი პროკურატურა, სახალხო დამცველი (ომბუდსმენი),
ჩეხეთის ადვოკატთა ასოციაცია, აკადემიური წრე და არასამთავრობო
ორგანიზაციები - უფროსი კოორდინატორებისგან. კომიტეტის
მოვალეობაა, განიხილოს და რჩევა მისცეს შესაძლო (ზოგად)
ზომებზე, ჩეხეთის წინააღმდეგ სასამართლოს მიერ გამოტანილი
არასასურველი გადაწყვეტილებების განხორციელების მიზნით.
კომიტეტი ასევე არჩევითად განიხილავს გადაწყვეტილებებს სხვა
სახელმწიფოების წინააღმდეგ, სადაც იგივე პრინციპული პრობლემა
არსებობს ჩეხეთის მართლწესრიგში.
ამ თავში განხილული იქნა ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა
ფუნქცია, რომელიც შესაძლებელია ყველა პარლამენტარს ჰქონდეს
ადამიანის უფლებათა ეფექტური დაცვისა და განხორციელების
უზრუნველსაყოფად. პარლამენტებმა აირჩიეს, განავითარონ სხვადასხვა
ინსტიტუციური სტრუქტურა ამ ფუნქციების სისტემატურად
შესრულების უზრუნველსაყოფად და სწორედ ამ ინსტიტუციურ
მოდელს ეხება შემდეგი თავი.

რა უნდა გააკეთონ პარლამენტარებმა, რათა შეასრულონ ადამიანის
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თავი 4

როგორ უნდა
მოახდინონ
პარლამენტარებმა
თავიანთი ორგანიზება,
რათა შეასრულონ
ადამიანის
უფლებათა თავიანთი
ვალდებულებები?

რ

ოგორ შეუძლია ეროვნულ პარლამენტებს დაიცვას და
გააძლიეროს ადამიანის უფლებათა, დემოკრატიისა და კანონის
უზენაესობის ღირებულებები - ღირებულებები, რომლებსაც
იზიარებენ პარლამენტები მთელი კონტინენტის მასშტაბით და
რომლებიც ასახულია
ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში? ევროპის საბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეამ მოუწოდა პარლამენტებს, შექმნან
სათანადო შიდა სტრუქტურები, რომლებიც მათ უფლებას მისცემს,
შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები ადამიანის უფლებათა
დასაცავად და განსახორციელებლად და დაიცვან კანონის უზენაესობა
წარმომადგენლობის, კანონმდებლობისა და ზედამხედველობის
ძირითადი ფუნქციების მეშვეობით. თუმცა, პრაქტიკაში, ევროპის
საბჭოს ბევრ პარლამენტს არ შეუქმნია არანაირი სტრუქტურა ან პროცესი
კონვენციის სტანდარტებისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს გადაწყვეტილებების დაცვის უზრუნველსაყოფად.
სხვებს აქვთ მექანიზმები, რომლებიც ჯერ კიდევ ადრეულ სტადიაშია
და მათი ეფექტურობა შეზღუდულია გამოცდილების, რესურსებისა
თუ პოლიტიკური ნების ნაკლებობის გამო.
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სადაც ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო ზედამხედველობა
გარკვეულწილად უზრუნველყოფილია, მიღებული ინსტიტუციური
მექანიზმები განსხვავდება სამ ძირითად მოდელად. ისინი შესაძლებელია
დაიყოს როგორც:
►►

სპეციალიზებული მოდელი, რომელშიც არსებობს ცალკე მდგომი
კომიტეტი საქმიანობის სფეროთი, რომელიც ძირითადად ან
მხოლოდ და მხოლოდ დაკავშირებულია ადამიანის უფლებებთან.

►►

დარგთაშორისი მოდელი, რომელშიც არცერთ ცალკეულ კომიტეტს
არ აქვს საქმიანობის სფერო, რომელიც მოიცავს ადამიანის
უფლებათა საკითხებს და, სანაცვლოდ, მათ სწყვეტს სხვადასხვა
კომიტეტი თავისი მანდატის ფარგლებში, როგორც კი ისინი თავს
იჩენს.

►►

ჰიბრიდული მოდელი, რომელშიც რამდენიმე კომიტეტი
არსებობს, რომელსაც გარკვეული ინტერესი აქვს ადამიანის
უფლებათა საკითხებთან მიმართებით ან/და ადამიანის უფლებათა
სპეციალიზებული ქვეკომიტეტი იქმნება სხვა ძირითადი სისტემის
ფარგლებში.

არ არის აუცილებელი, რომ ეს კატეგორიები მყარი იყოს; მაგალითად,
სპეციალიზებული კომიტეტის არსებობა ხელს არ უშლის - და არც
უნდა შეუშალოს - სხვა კომიტეტების მიერ ადამიანის უფლებათა
საკითხების განხილვას. პირიქით, ეს ტიპოლოგია მოიცავს მოდელებს,
რომლებიც შეიმუშავეს პარლამენტებმა, ერთი საკოორდინაციო
კომიტეტიდან ნაწილობრივ ან სრულად დეცენტრალიზებულ
მიდგომამდე.
ვიდრე ეს თავი გაგაცნობდეთ ამ სხვადასხვა მოდელს (4.1.) და გზას,
რომლითაც ყველა პარლამენტარს შეუძლია გახდეს ადამიანის
უფლებათა გარანტორი (4.2.), შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე ზოგადი
შენიშვნა:
►►

PACE-მა თავი შეიკავა ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
მუშაობის ერთი ინსტიტუციური მოდელის დადგენისგან და,
სანაცვლოდ, მიიღო მოქნილი მიდგომა იმის უზრუნველსაყოფად,
რომ შექმნილი სტრუქტურები შეესაბამება კონკრეტულ ეროვნულ
კონტექსტს.

►►

„ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების
საპარლამენტო ზედამხედველობის ძირითად პრინციპებში“
(რომელიც თან ერთვის რეზოლუციას 1823 (2011)) ასამბლეა
პირდაპირ მოიხსენიებს „ადამიანის უფლებათა სპეციალურ
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კომიტეტებსა და შესაბამის ანალოგიურ სტრუქტურებს“,44 და
ასევე მოუწოდებს პარლამენტებს, „შექმნან ან/და გააძლიერონ
სტრუქტურები, რომლებიც შესაძლებელს გახდიდა ადამიანის
უფლებათა
მათი
საერთაშორისო
ვალდებულებების
გათვალისწინებასა და მკაცრ ზედამხედველობას“. მართლაც,
სპეციალური კომიტეტების შექმნა, თავისთავად და სავარაუდოდ,
არასაკმარისი იქნება ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
მექანიზმების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.

4.1 ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
საქმიანობის ორგანიზების სხვადასხვა გზა
სპეციალიზებული კომიტეტის მოდელი
სტრუქტურებს შორის, რომლებიც მიზნად ისახავს „ადამიანის
უფლებათა სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების, კერძოდ
კონვენციიდან გამომდინარე ვალდებულებების, მეთვალყურეობისა
და მონიტორინგის“45 უზრუნველყოფას, რომელიც დასახა ევროპის
საბჭოს ზოგმა წევრმა სახელმწიფომ, არის ადამიანის უფლებათა
სპეციალიზებული კომიტეტები. ასეთი სპეციალიზებული კომიტეტის
(ან ქვეკომიტეტის) საქმიანობის სფერო შეიძლება პირდაპირ მოიცავდეს
- ან კომიტეტმა განიმარტოს, რომ მოიცავდეს - კონკრეტულ ფუნქციებს,
როგორიცაა კანონმდებლობის შემოწმება შიდასახელმწიფოებრივ,
რეგიონალურ და საერთაშორისო ვალდებულებებთან თავსებადობაზე
და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ზედამხედველობა.
თუმცა, ყველა ასე არ იქცევა და, ამიტომ, სპეციალიზებული კომიტეტის
არსებობა სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს ფუნქციები სისტემატურად
ხორციელდება.
44. კიდევ უფრო მკაფიოდ, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი
რეკომენდაციას იძლევა, რომ „პარლამენტებში უნდა შეიქმნას შესაბამისი
მუდმივი კომიტეტები ან მსგავსი ორგანოები უნდა ჩამოყალიბდეს და ჩაერთოს
იმ რეკომენდაციების შიდასახელმწიფოებრივი განხორციელების მონიტორინგსა
და შეფასებაში, რომლებიც დაკავშირებულია საკანონმდებლო რეფორმასთან“; იხ.
ნავანეთემ პილაი (2012 წ.). გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის
უფლებათა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ორგანოთა სისტემა. ადამიანის
უფლებათა გაეროს უმაღლესი კომისრის ანგარიში, 2012 წლის ივნისი, გვერდი 85.
45. რეზოლუცია 2178 (2017), „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელება“, პარაგრაფი 10.1, და დოკ. 14340
(მომხსენებელი: ბ-ნი პიერ-ივ ლა ბორგინი), 2017 წლის 12 ივნისი.
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სახელმწიფოები, რომლებმაც მიიღეს სპეციალიზებული მოდელი:
ალბანეთი, ფინეთი, საბერძნეთი, უნგრეთი, ლატვია, მონტენეგრო და
გაერთიანებული სამეფო.
ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი გაერთიანებულ
სამეფოში
ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი განასახიერებს
ადამიანის უფლებათა სპეციალიზებული კომიტეტის მოდელს.
მან მუშაობა დაიწყო 2001 წელს და ჰყავს 12 წევრი, თანაბარი
რაოდენობით, არჩეული თემთა პალატიდან და მნიშვნელოვანწილად
დანიშნული ლორდთა პალატიდან. წესისამებრ, JCHR-ს ჰყავს ორი
ან სამი სპეციალური იურიდიული მრჩეველი, ადამიანის უფლებათა
სფეროში გამოცდილებით, რომლებიც მომსახურებას სთავაზობენ
მის წევრებს. კომიტეტის საქმიანობის ფორმალური სფერო ძალიან
ფართოა და მოიცავს „ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ
საკითხებს“ გაერთიანებულ სამეფოში, ინდივიდუალური საქმეების
გამოკლებით.46 კომიტეტმა თავისი მანდატი ფართოდ განმარტა.
სხვა საქმიანობებთან ერთად, ის:
–– ამოწმებს მთავრობის კანონებს (და, სადაც შესაძლებელია,
კანონპროექტებს) ადამიანის უფლებებთან თავსებადობაზე
და სთავაზობს კანონების ცვლილებებს მის ანგარიშებში
გამოვლენილი
შეუსაბამობის
ამოსაღებად.
JCHR-ის
საკანონმდებლო (ან წინასაკანონმდებლო) შემოწმებას ეხმარება
შესაბამისი სამთავრობო დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული
„ადამიანის უფლებათა მემორანდუმი“, რომელიც დეტალურად
აღწერს კანონის თავსებადობას კონვენციასთან და ადამიანის
უფლებათა სხვა საერთაშორისო ვალდებულებებთან (იხ. 3.1.);
–– ატარებს სასამართლოს არასასურველ გადაწყვეტილებებზე
აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხის შემოწმებას, JCHRის დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე; მაგალითად,
მოთხოვნა, რომ მთავრობამ წარადგინოს პასუხის დეტალური
გეგმები ოთხი თვის განმავლობაში და ექვსი თვის განმავლობაში
მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, თუ როგორ უნდა
აღმოიფხვრას შეუსაბამობა;
46. იხ. JCHR-ის ვებგვერდი goo.gl/3js6mB.
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–– ატარებს იმ საკითხების თემატურ მოკვლევას, რომლებიც
საზრუნავს იწვევს ადამიანის უფლებათა საკითხებში, აგროვებენ
რა მტკიცებულებებს შესაბამისი გამოცდილებისა და ინტერესის
მქონე ჯგუფებისა და ადამიანების ფართო წრისგან; და
–– შერჩევითად ახდენს გაერთიანებული სამეფოს მიერ მისი
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ვალდებულებების
დაცვის მონიტორინგს, რომლებიც გაეროს ადამიანის უფლებათა
ხელშეკრულებებიდან გამომდინარეობს.
არსებული პრაქტიკა ავლენს სპეციალიზებული მოდელის რიგ
პოტენციურ შეღავათს:
►►

სპეციალიზებული მოდელი სავარაუდოდ სასურველია იმ
პარლამენტებისთვის, რომლებიც ადამიანის უფლებათა
ზედამხედველობას პირველად ახორციელებენ, ან იმ
სახელმწიფოებში, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება
ცუდად კოორდინირებს გადაწყვეტილებების აღსრულებას
და კანონმდებლობის შემოწმებას ადამიანის უფლებებთან
თავსებადობაზე.

►►

ადამიანის უფლებათა სპეციალური კომიტეტის შექმნა იძლევა
სიგნალს, რომ პარლამენტი აღიარებს და აპირებს ადამიანის
უფლებათა ვალდებულებების შესრულებას.

►►

ასეთი კომიტეტი გადამწყვეტ როლს თამაშობს საპარლამენტო
დებატების ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმირებაში. ეს
მოიცავს პარლამენტისთვის რჩევების მიცემას ადამიანის უფლებათა
ვალდებულებებზე და ჩარჩოებზე, რომლებიც დაკავშირებულია
მის წინაშე მყოფ ნებისმიერ საკითხთან და აღმასრულებელი
ხელისუფლების იძულებას, დაასაბუთოს თავისი ქმედება ან
უმოქმედობა ადამიანის უფლებებთან და კანონის უზენაესობასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე.

►►

აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელ ადამიანის
უფლებათა კომიტეტს დროთა განმავლობაში შეუძლია განავითაროს
როგორც ზედამხედველობის სისტემატური მექანიზმები, ისე
ადამიანის უფლებათა ცოდნა და გამოცდილება თავის წევრებს
შორის. როგორც საპარლამენტო ასამბლეის ყოფილი მომხსენებელი,
ქრისტოს პურგურიდესი, ამტკიცებს, სპეციალიზებულ მოდელს აქვს
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„ნათელი უპირატესობა“, რადგან ის „აერთიანებს კომპეტენციებს
და უზრუნველყოფს მიმართულებას“.47
►►

პარლამენტში არსებული ადამიანის უფლებათა სპეციალური
ორგანო ქმნის აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამოსაუბრეს
და ორგანოს, რომელსაც შეუძლია სპეციალიზებული ფუნქციის
შესრულება, როგორიცაა „რეალურ დროში“ სამოქმედო გეგმებისა
და ქმედებათა ანგარიშების შემოწმება და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების შესახებ აღმასრულებელი ხელისუფლების
ანგარიშების და მათი აღსრულების მდგომარეობის განხილვა
(იხ. 3.2.).

►►

პარლამენტში არსებული ადამიანის უფლებათა საკოორდინაციო
ორგანოს კიდევ ერთი უპირატესობაა მისი უნარი, განავითაროს
სასამართლოს, მინისტრთა კომიტეტის, საპარლამენტო
ასამბლეისა და, შესაძლოა, ევროპის საბჭოს სხვა ორგანოების,
როგორიცაა ადამიანის უფლებათა კომისარი, გაგება და მათთან
დამოუკიდებელი კონტაქტი.

►►

უფრო
მეტიც,
სპეციალიზებულ
კომიტეტს,
დიდი
ალბათობით, შეუძლია მოიზიდოს და შეინარჩუნოს ადამიანის
უფლებათა საკითხებში ცოდნისა და გამოცდილების მქონე,
მაღალკვალიფიციური, პროფესიონალი იურიდიული და
პოლიტიკური მრჩევლები, რომლებიც წარმოადგენენ ადამიანის
უფლებათა ეფექტური საპარლამენტო საქმიანობის ამოსავალ
წერტილს (იხ. 4.2.).

საკონსტიტუციო სამართლის კომიტეტი ფინეთში
ფინეთში საკონსტიტუციო სამართლის კომიტეტის ძირითადი
ფუნქციაა, აზრი გამოთქვას კანონპროექტების (ან სხვა საკითხების)
შესახებ, რომლებიც მას განსახილველად ეგზავნება მათი
კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით და მათი ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო ინსტრუმენტებთან, მათ შორის
კონვენციასთან, კავშირის შესახებ. საკანონმდებლო წინადადების
წარდგენის შემდეგ, კომიტეტი ეკითხება შესაბამის სახელმწიფო
მოხელეებსა და კონსტიტუციური სამართლის გარე ექსპერტებს
აზრს დახურულ, ფორმალურ სხდომებზე, დასაბუთებული
დასკვნის ან ანგარიშის წარდგენამდე. შეუსაბამობების გამოვლენის
47. დოკ. 12636 (შენიშვნა 14), პარაგრაფი 30.

Page 64 ► ეროვნული პარლამენტები, როგორც ევროპაში ადამიანის უფლებათა გარანტორები

შემთხვევაში კომიტეტი განმარტავს, რომელი დებულებები არ
ეთავსება კონსტიტუციას ან კონვენციას.
კომიტეტის მოსაზრებები, კონსტიტუციური ჩვეულებიდან
გამომდინარე, ითვლება პარლამენტისთვის ოფიციალურად
სავალდებულოდ. კომიტეტი ხშირად მიუთითებს სასამართლოს
გადაწყვეტილებებზე.48 საგარეო საქმეთა სამინისტრო უგზავნის
ფინეთის წინააღმდეგ გამოტანილ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს
კომიტეტის საინფორმაციო სამდივნოს; ისინი ვრცელდება
მოთხოვნის შემთხვევაში. საპარლამენტო ომბუდსმენი პარლამენტს
წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს, რომელიც მოიცავ
სასამართლოში არსებული ფინეთის საქმეების მოკლე ნაწილს.
ანგარიშს ამოწმებს საკონსტიტუციო სამართლის კომიტეტი; თუმცა,
კომიტეტს არასდროს მიუღია რაიმე პოზიცია ანგარიშის ამ (უფრო
ტექნიკურ) ნაწილთან დაკავშირებით.

დარგთაშორისი მოდელი
იქ, სადაც არ არის ადამიანის უფლებათა სპეციალიზებული კომიტეტი,
ადამიანის უფლებათა საკითხები უნდა განიხილოს სხვადასხვა
საპარლამენტო კომიტეტმა იმდენად, რამდენადაც ადამიანის უფლებები
შეესაბამება მათ მანდატებს, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ფართო
საქმიანობის სფეროს მქონე კომიტეტებმა, რომლებიც მოიცავს
მართლმსაჯულებას, იურიდიულ საქმეებს ან/და კონსტიტუციას.
ასევე ხშირად გამოიყენება ტერმინი „წინა პლანზე წამოწეული“
(mainstreamed); ეს ტერმინი გულისხმობს, რომ ადამიანის უფლებათა
ზედამხედველობა, პრაქტიკულად, ყველა კომიტეტის მუშაობაშია
ჩამჯდარი. თუმცა, ეს ხშირად არ ხდება ევროპის საბჭოს წევრი
სახელმწიფოების პარლამენტებში, რომლებსაც აქვთ დარგთაშორისი
კომიტეტის სტრუქტურა. ამ თვალსაზრისით, „წინა პლანზე წამოწევა“
(ე.წ. „მეინსტრიმინგი“) შეიძლება ბევრ პარლამენტში გაგებული იქნეს
როგორც უფრო მეტი სწრაფვა, ვიდრე ფაქტობრივი პრაქტიკის აღწერა.
დარგთაშორისი ან წინა პლანზე წამოწევის მიდგომის პოტენციურ
უპირატესობებს შორისაა ის, რომ აღნიშნული მიდგომა ამცირებს
48. იხ. PPSD, „პარლამენტების როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
სტანდარტების განხორციელებაში“ (შენიშვნა 29), გვერდი 3 (შემდგომი
მითითებებით).
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იმის რისკს, რომ ერთი სპეციალიზებული ორგანოს მიერ ადამიანის
უფლებათა შემოწმებამ შესაძლოა შექმნას „ორმო“ ადამიანის უფლებათა
სფეროში და პარლამენტის მუშაობაში, ასევე ხელი შეუშალოს ადამიანის
უფლებათა და მასთან დაკავშირებული კანონის უზენაესობის
საკითხების ინტეგრაციას სხვა კომიტეტების მუშაობაში. არსებობს
ზღვარი იმისა, თუ რას შეიძლება მიაღწიოს ერთმა კომიტეტმა (ხშირად
შედარებით ნაკლები წევრებით), ხოლო მეინსტრიმინგმა შესაძლოა
უზრუნველყოს ის, რომ არ მოხდება ადამიანის უფლებების იგნორირება
იმ პარლამენტარებისგან, რომლებიც არ არიან სპეციალიზებული
კომიტეტის წევრები.
პარლამენტებს შორის, რომლებმაც მიიღეს დარგთაშორისი მიდგომა,
არიან: ესტონეთი, ისლანდია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, ნორვეგია
და შვეიცარია.
ნიდერლანდები
ნიდერლანდებში არცერთ საპარლამენტო კომიტეტს არ აქვს
საქმიანობის სფეროში მკაფიოდ განსაზღვრული კანონმდებლობის
კონვენციასთან თავსებადობაზე შემოწმება ან სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ზედამხედველობა. პარლამენტის
წევრთა განკარგულებაში ასევე არ არის ადამიანის უფლებათა
სპეციალიზებული ერთეული. თუმცა, პარლამენტის ყოველ
პალატაში (ჰოლანდიის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი)
არის მართლმსაჯულების მუდმივი კომიტეტი და იურიდიული
სამსახური, რომლებიც აქცენტს აკეთებენ კანონმდებლობის
კონვენციასთან თავსებადობის შემოწმებაზე.
მთავრობის მიერ შეთავაზებულ კანონმდებლობას თან ახლავს
განმარტებითი მემორანდუმი, რომელიც განსაზღვრავს კონვენციასთან
ან სხვა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან
თავსებადობის საკითხებს. ამას გარდა, პარლამენტში წარდგენამდე
ყველა კანონპროექტი უნდა გადაეცეს ჰოლანდიის სახელმწიფო
საბჭოს (კონსტიტუციის საფუძველზე დაარსებული, მთავრობის
სათათბირო ორგანო), იმ საკითხებზე აზრის გამოსათქმელად,
რომლებიც მოიცავს ადამიანის უფლებებთან თავსებადობას და
რაზეც, თავის მხრივ, რეაგირებს მთავრობა. ეს მასალა იუწყება
მომდევნო საკანონმდებლო შემოწმების შესახებ შესაბამისი
საპარლამენტო კომიტეტ(ებ)ის მხრიდან. პარლამენტარებმა
შესაძლებელია ასევე რჩევისთვის მიმართონ სახელმწიფო საბჭოს
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ან საჯარო მოხელეებს იუსტიციის სამინისტროში, რომლებმაც
გაიარეს ტრენინგი ადამიანის უფლებების სფეროში. მთავრობა ასევე
ყოველწლიურად მოახსენებს პარლამენტს გადაწყვეტილებების
აღსრულების შესახებ (იხ. 3.2.).
ადამიანის უფლებათა ზედამხედველობის დარგთაშორისი მიდგომის
აშკარა რისკია, რომ ის შეიძლება გახდეს სპორადული (სინამდვილეში
კი, არარსებული) ზედამხედველობის ევფემიზმი - სადაც „ყველას
პასუხისმგებლობა, არავის პასუხისმგებლობაა“.

ჰიბრიდული კომიტეტის მოდელი
ჰიბრიდული მოდელები აერთიანებს სპეციალიზებული და
დარგთაშორისი მიდგომების ელემენტებს. ასეთ შემთხვევებში,
ერთზე მეტ საპარლამენტო კომიტეტს ან ქვეკომიტეტს აქვს ადამიანის
უფლებები თავის მანდატში, რომელიც შესაძლებელია მოიცავდეს, ან
არ მოიცავდეს, კონკრეტულ ფუნქციებს, როგორიცაა სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგი.
ჰიბრიდული კომიტეტის მოდელის პოვნა შესაძლებელია, მათ შორის,
შემდეგი ქვეყნების პარლამენტებში: სომხეთი, კვიპროსი, საქართველო,
გერმანია, იტალია და ლიეტუვა.
გერმანია
ბუნდესტაგის (ქვედა პალატა) ორი კომიტეტი, რომელიც
ძირითადად დაკავებულია ადამიანის უფლებათა საკითხებით,
არის ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული დახმარების
კომიტეტი და იურიდიულ საქმეთა და მომხმარებელთა დაცვის
კომიტეტი. პეტიციების კომიტეტმა ასევე შესაძლებელია განიხილოს
ადამიანის უფლებათა საკითხები იმ ინდივიდუალური საჩივრების
განხილვისას, რომლებიც ეხება კანონმდებლობის საზოგადოებაზე
ზეგავლენას.
იურიდიულ საქმეთა და მომხმარებელთა დაცვის კომიტეტი
ხელმძღვანელობს იუსტიციის სამინისტროსთან დაკავშირებულ
ყველა საკითხს. ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული
დახმარების კომიტეტი იშვიათად ხელმძღვანელობს კონკრეტულ
საკითხებს, ვინაიდან ის არ მიეკუთვნება კონკრეტულ სამინისტროს.
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სანაცვლოდ, ის განიხილავს ადამიანის უფლებათა საკითხებს ფართო
ჭრილში - როგორც საერთაშორისო დონეზე, ისე გერმანიასთან
მიმართებით. არცერთ კომიტეტს არ გააჩნია მკაფიო მანდატი,
განიხილოს სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელება;
მათი (ან სხვა საპარლამენტო კომიტეტების) ჩართულობა
დამოკიდებულია გადაწყვეტილებაში წამოწეული სამართლის
კონკრეტულ საკითხზე ან პოლიტიკაზე. პარლამენტარებს
დამოუკიდებელი ექსპერტის რჩევით უზრუნველყოფს პარლამენტში
არსებული კვლევითი სამსახური, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა
საერთაშორისო სამართლის საკითხებზე.
თუ გადაწყვეტილების განსახორციელებლად საჭიროა ახალი
ან გადახედილი კანონმდებლობა, ამ საკითხს განიხილავს
იურიდიულ საქმეთა და მომხმარებელთა დაცვის კომიტეტი.
ამ გარემოებებში კომიტეტი ჩვეულებრივ იძახებს იუსტიციის
სამინისტროს წარმომადგენლებს, რათა განმარტონ, თუ რატომ
მიაჩნიათ მათ ის აუცილებლად და რატომ არის ეს კანონპროექტი
საკმარისი გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად. იუსტიციის
სამინისტრო ყოველწლიურად მოახსენებს პარლამენტს სასამართლოს
გადაწყვეტილებებისა და მათი აღსრულების მდგომარეობის შესახებ
(იხ. 3.2.).
ჰიბრიდული მოდელის ნაირსახეობაა, როცა უფრო ფართი მანდატის
მქონე მუდმივი კომიტეტის ფარგლებში იქმნება სპეციალიზებული
ქვეკომიტეტი ადამიანის უფლებათა სამუშაო სფეროთი.
ქვეკომიტეტები ჩეხეთის რესპუბლიკის დეპუტატთა პალატაში
საკონსტიტუციო და იურიდიულ საქმეთა კომიტეტმა ჩეხეთის
პარლამენტის დეპუტატთა პალატაში (ქვედა პალატა) დააარსა
ომბუდსმენისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
საკანონმდებლო ინიციატივების ქვეკომიტეტი.49 ამასთანავე,
პეტიციების კომიტეტს აქვს ადამიანის უფლებათა ქვეკომიტეტი.
ქვეკომიტეტები ფაქტობრივად წარმოადგენენ მათი მშობელი
კომიტეტის სამუშაო ჯგუფებს და იკრიბებიან დახურულ კარს
49. ომბუდსმენის, რომელიც ადამიანის უფლებათა დამცველის სახელითაცაა ცნობილი,
საქმიანობებს შორისაა შუამავლობა მომჩივნებსა და სამთავრობო ორგანოებს შორის
და თანაბარი მოპყრობის უფლებისა და დისკრიმინაციისგან დაცვის ხელშეწყობა.
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მიღმა. ომბუდსმენისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს საკანონმდებლო ინიციატივების ქვეკომიტეტი
განიხილავს სამთავრობო წარმომადგენლის მიერ მომზადებულ
ყოველწლიურ ანგარიშს ჩეხეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ
გამოტანილი გადაწყვეტილებების შესახებ და მათი აღსრულების
მდგომარეობას. საკონსტიტუციო და იურიდიულ საქმეთა კომიტეტი
და პეტიციების კომიტეტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ
სამთავრობო და არასამთავრობო კანონპროექტების შემოწმებაში
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან, მათ
შორის, კონვენციასთან, თავსებადობაზე.

4.2. ყველა პარლამენტარის ხელშეწყობა, რათა ისინი
გახდნენ ადამიანის უფლებათა გარანტორები
წინა ნაწილმა აჩვენა, რომ თითოეულ მოდელს აქვს თავისი
დადებითი და უარყოფითი მხარეები. უფრო მეტიც, ნათელი
გახდა, რომ მნიშვნელოვანია, კონცენტრირება არ მოხდეს მხოლოდ
სტრუქტურებზე. მაგალითად, კომიტეტებმა, რომლებიც „ადამიანის
უფლებათა“ იარლიყს ატარებენ, შესაძლებელია შექმნან იმ საქმიანობის
ილუზია, რომელიც რეალურად არ არსებობს. ასეთი სტრუქტურების
ეფექტურობა უფრო დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა
პოლიტიკური ვალდებულება და იურიდიული და პოლიტიკის
შემუშავებასთან დაკავშირებული რჩევებისა და სამდივნოს მხარდაჭერის
ხელმისაწვდომობა. ეს ნაწილი განიხილავს, თუ როგორ გახდება
ეფექტური ზემოხსენებული ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
მუშაობის მოდელები.

უზრუნველყოფა იმისა, რომ ყველა პარლამენტარმა
იცოდეს, თუ როდის დევს სასწორზე ადამიანის
უფლებები
ადამიანის უფლებათა სფეროში ეფექტური საპარლამენტო ჩართულობის
წინაპირობაა, რომ პარლამენტარებმა იცოდნენ, თუ როდის დევს
ადამიანის უფლებები სასწორზე. ამდენად, პარლამენტარების ცოდნისა
და გამოცდილების გაზრდა მნიშვნელოვანია პარლამენტში ადამიანის
უფლებათა კულტურის ჩამოსაყალიბებლად, სადაც ადამიანის
უფლებათა საკითხები გადაინაცვლებს პერიფერიებიდან ძირითადი
საპარლამენტო დებატების ცენტრში.
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ეს შეიძლება მიღწეული იქნეს, პირველ რიგში, ადამიანის უფლებათა
კომიტეტის ან ადამიანის უფლებათა სხვა ეროვნული მექანიზმების
ანგარიშების სხვა პარლამენტარების ყურადღების ქვეშ მოქცევით,
ნებისმიერი პროცესის დაწყებამდე, რომელიც მოიცავს დებატებს
ადამიანის უფლებების შესახებ.
სხვა მეთოდია მექანიზმების შემუშავება, რომ პარლამენტის
თავმჯდომარე (ან მისი ეკვივალენტი) ყოველთვის წინასწარ იყოს
ინფორმირებული, თუ როდის ეხება საპარლამენტო პროცესი
პარლამენტის ვალდებულებას, დაიცვას და განახორციელოს ადამიანის
უფლებები, რათა პარლამენტის სპიკერმა (ან მისმა ეკვივალენტმა)
კონტროლი გაუწიოს ვალდებულებათა შესრულებას - მაგალითად,
იმის უზრუნველყოფით, რომ საკანონმდებლო წინადადება, რომელსაც
გავლენა აქვს ადამიანის უფლებებზე შეამოწმოს სათანადო კომიტეტ(ებ)
მა.50

პარლამენტარებისთვის ადამიანის უფლებათა
საკითხებზე დამოუკიდებელი რჩევების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
ეროვნულ პარლამენტებში პროფესიონალებით დაკომპლექტებული
მუდმივი ორგანოს შექმნის მნიშვნელობას, რომელსაც შეუძლია
დამოუკიდებელი და ექსპერტული რჩევები გასცეს ადამიანის
უფლებებსა და კანონის უზენაესობაზე, არაერთხელ გაუსვა ხაზი
საპარლამენტო ასამბლეამ, მაგალითად, რეზოლუციაში 1823 (2011) და
ასახულია საპარლამენტო პერსონალის შესაძლებლობების გაძლიერების
თავისსავე სამუშაოებში.51
წვდომა პოლიტიკურად ნეიტრალურ რჩევებზე უზრუნველყოფს ორივეს
- ადამიანის უფლებათა კომიტეტებისა და მთლიანად პარლამენტის
დამოუკიდებლობას
და დამოუკიდებლობის გამოხატულებას. ამ სარგებელმა, მეტ-ნაკლებად,
შესაძლებელია თავი იჩინოს, როცა მრჩევლებს დროებით ნიშნავენ
ცალკეული პარლამენტარები ან პოლიტიკური პარტიის ჯგუფები, ან
როცა ისინი დელეგირებული არიან სამთავრობო ან არასამთავრობო
ორგანიზაციებისგან.
50. ჩენგი და რემშო (შენიშვნა 28), გვერდი 8.
51. PACE, საპარლამენტო პროექტების მხარდაჭერის სამმართველო (PPSD), პროექტები
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან თანამშრომლობით
(დაუთარიღებელი).
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პროფესიონალი საპარლამენტო პერსონალის შექმნა ასევე
უზრუნველყოფს პარლამენტებს შორის უწყვეტობას და „ინსტიტუციური
მეხსიერების“ შექმნას როგორც არსებით საკითხებთან, ისე სამუშაო
მეთოდებთან მიმართებით. ხელმისაწვდომ სტილში სპეციალური
იურიდიული და პოლიტიკური ცოდნის შეთავაზებით მრჩევლებს
შეუძლიათ დაეხმარონ პარლამენტარებს (სხვა ღონისძიებებთან ერთად)
კანონმდებლობის შემოწმებასა და აღმასრულებელი ხელისუფლების
ადამიანის უფლებების გადაწყვეტილებებსა და განჩინებებზე პასუხების
მონიტორინგში ისე, რომ გათვალისწინებული იქნეს სახელმწიფოს
ვალდებულების ხასიათი და პარლამეტისთვის ხელმისაწვდომი,
ადამიანის უფლებებთან თავსებადი მთელი რიგი ოფციები.
მოკლედ, მნიშვნელოვანია, რომ საპარლამენტო მრჩევლები იყვნენ
პოლიტიკურად დამოუკიდებელი, საკმარისად ბევრი და რესურსებით
კარგად უზრუნველყოფილი და ჰქონდეთ შესაძლებლობა, განავითარონ
თავიანთი პოტენციალი ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
ცოდნასა და გაგებაში. ამას გარდა, საკონსულტაციო როლის მნიშვნელობა
ითვალისწინებს იმის უზრუნველყოფის აუცილებლობას, რომ ცოდნა
და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა სფეროში არ შემოიფარგლოს
პარლამენტის ერთი რომელიმე კომიტეტით და შეძლებისდაგვარად
წინა პლანზე იყოს ყველა საპარლამენტო საქმიანობაში.
მეინსტრიმინგის იგივე პრინციპი გამოიყენება პარლამენტში
პროფესიული კვლევისა და საინფორმაციო სამსახურებისთვის, რაც
წარმოადგენს იურიდიული მრჩევლების საქმიანობის ღირებულ
დანამატს. საპარლამენტო კვლევითმა სამსახურმა თავის ბრიფინგებში
უნდა მოიცვას ადამიანის უფლებებთან და კანონის უზენაესობასთან
დაკავშირებული საკითხები და ასევე აქტიურად უნდა უზრუნველყოს
განახლებები პარლამენტარებისთვის ადამიანის უფლებებთან
დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, ადამიანის უფლებათა
საკითხების მოლოდინში, რომლებიც შესაძლებელია საფრთხის ქვეშ
იყვნენ საპარლამენტო საქმიანობაში.
ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო საქმიანობის ორგანიზების
სამი გაკვეთილი
მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ასამბლეამ უარყო ადამიანის
უფლებათა საპარლამენტო საქმიანობის ინსტიტუციონალიზების
გეგმა, შესაძლებელია სამი ზოგადი დასკვნის გაკეთება.

როგორ უნდა მოახდინონ პარლამენტარებმა თავიანთი ორგანიზება, რათა შეასრულონ ► Page 71

პირველი, სპეციალიზებული ადამიანის უფლებათა (ქვე)
კომიტეტი, რომელსაც აქვს შესაბამისი საქმიანობის სფერო,
უფლებამოსილება და წევრობა, არის ღირებული ინსტრუმენტი
პარლამენტარების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, ადამიანის
უფლებათა შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე დასაცავად და
განსახორციელებლად, განსაკუთრებით იმ სახელმწიფოებში,
რომლებსაც არ გააჩნიათ ან მწირი გამოცდილება აქვთ ადამიანის
უფლებათა საკითხებში მნიშვნელოვანი საპარლამენტო
ჩართულობისა.
მეორე, ამ პოტენციური სარგებლის მიუხედავად, ეს სტრუქტურები,
თავისთავად, არ იქნება ეფექტური, თუ ისინი არ გამყარდება როგორც
თავიანთი წევრების, ისე მთელი პარლამენტის პოლიტიკური
ვალდებულებით.
მესამე, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა პარლამენტარმა მიიღოს
მეტი ცოდნა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა საკითხებში
და გაითავისოს საერთო პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებათა
დაცვის გასაძლიერებლად, სპეციალიზებული და დარგთაშორისი
მიდგომები არ უნდა იყოს განხილული როგორც ერთმანეთის
გამომრიცხავი ოფციები; სპეციალიზებული ადამიანის უფლებათა
კომიტეტი უნდა იყოს მეინსტრიმინგის „ძრავა“.52 ამდენად,
მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ადამიანის უფლებათა
და კანონის უზენაესობის საკითხთა განხილვა ინტეგრირებული
იყოს პარლამენტის ფუნქციებისა და საქმიანობების მთელ სპექტრში,
კომიტეტებისა და იურიდიული და კვლევითი სამსახურების
ჩათვლით.
ამ თავში განხილული იქნა ინსტიტუციური და საკანონმდებლო
ღონისძიებები, რომელთა გატარება შეუძლიათ პარლამენტებს
სახელმწიფოს ადამიანის უფლებათა ვალდებულებების დაცვის
უზრუნველსაყოფად, ასევე განხილული იქნა პარლამენტარების
მხარდაჭერის მნიშვნელობა დამოუკიდებელი იურიდიული
და პოლიტიკის შემუშავებასთან დაკავშირებული რჩევების
უზრუნველყოფით. მომდევნო თავში ჩვენ განვიხილავთ, თუ
როგორ მუშაობენ პრაქტიკაში ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
სტრუქტურები და მათი მუშაობის საყრდენ პრინციპებს.
52. როგორც ამტკიცებს მურეი ჰანტი, JCHR-ის ყოფილი მთავარი იურიდიული
მრჩეველი. იხ. დონალდი და ლიჩი (შენიშვნა 20), გვერდი 80.
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თავი 5

როგორ შეიძლება
პარლამენტარებმა
განახორციელონ ის, რომ
ადამიანის უფლებათა
სტრუქტურებმა
ეფექტურად იმუშაოს?

თ

უ მიღებულია ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
კომიტეტის შექმნის გადაწყვეტილება,53 როგორ უნდა
ჩამოყალიბდეს ფორმალურად ეს უკანასკნელი და როგორ
უნდა განახორციელოს მან თავისი ყოველდღიური საქმიანობა? ეს თავი
განიხილავს ამ საკითხებს შემდეგთან მიმართულებებით:
53. ამ თავში ტერმინი „ადამიანის უფლებათა კომიტეტი“ გამოიყენება, როცა საუბარია
სპეციალიზებულ ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე ან ნებისმიერ კომიტეტზე,
რომელიც მკაფიოდ მოიცავს ადამიანის უფლებებს თავისი საქმიანობის სფეროში
(ჰიბრიდული მოდელისა აღწერილია თავში 4.1.).
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ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სტატუსი და საქმიანობის სფერო
(5.1); წევრობა (5.2.); უფლებამოსილება (5.3.); სამუშაო პრაქტიკები (5.4.);
ხელისუფლების სხვა შტოებთან და ორგანიზაციებთან ურთიერთობა
შიდასახელმწიფოებრივ, რეგიონალურ და საერთაშორისო დონეებზე
(5.5.). ამას გარდა, ყურადღება უნდა გამახვილდეს პარლამენტარებისთვის
ჩატარებულ ტრენინგებსა და ტექნიკურ დახმარებაზე ადამიანის უფლებათა
საკითხებში (5.6.) და თუ როგორ შეუძლიათ ადამიანის უფლებათა
საპარლამენტო ორგანოებს თავიანთი ეფექტურობის შეფასება (5.7.).
ამ თავში გამოყენებულია ინფორმაციის არსებული წყაროები და
სახელმძღვანელო პარლამენტარებისთვის, რომელიც გამოსცა ევროპის
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ54 და პარლამენტთაშორისმა კავშირმა
(IPU)55, ასევე გამოყენებულია „კანონის უზენაესობის
და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და განხორციელების პრინციპებისა და
სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი“ (შემდგომში „პრინციპებისა
და სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი“), რომელიც შეადგინა
გაერთიანებული სამეფოს ადამიანის უფლებათა ერთობლივი
კომიტეტის ყოფილმა მთავარმა იურიდიულმა მრჩეველმა, მურეი
ჰანტმა56 და მოიწონა გაერომ.57
54. იხ., განსაკუთრებით, რეზოლუცია 1823 (2011) (შენიშვნა 4); PPSD, “პარლამენტების
როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სტანდარტების
განხორციელებაში” (შენიშვნა 29).
55. IPU/UN, ადამიანის უფლებები – სახელმძღვანელო პარლამენტარებისთვის N 26
(შენიშვნა 21).
56. სრული ტექსტისთვის იხ. „პარლამენტები და ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო“, ვარშავის სენატში ჩატარებული კონფერენციის ანგარიში, 2015
წლის 12 მაისი, დანართი: კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და განხორციელების პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების
პროექტი, გვერდები 25-34. ასევე იხილეთ ჩენგი და რემშო (შენიშვნა 28),
რომლებიც გამოიყენებენ პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების
პროექტს პრაქტიკული ინსტრუმენტის საფუძვლად, რათა შეაფასონ პარლამენტის
შესაძლებლობა, უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა დაცვა და განხორციელება
ექვს ქვეყანაში: საქართველო, „ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია“,
სერბეთი, ტუნისი, უგანდა და უკრაინა.
57. იხ. გაეროს გენერალური ასამბლეა, „გაეროს ქმედებების გაძლიერება ადამიანის
უფლებათა სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობით და
არასელექციურობის, მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის მნიშვნელობა:
გენერალური მდივნის ანგარიში“, დოკ. A/72/351, 2017 წლის 21 აგვისტო, პარაგრაფი
36: „გენერალური მდივანი მოუწოდებს პარლამენტარებს, უფრო აქტიურად ჩაერთონ
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების მუშაობაში, მათ შორის, იმ
პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავებით, რომლებიც მათ
დაეხმარება და უხელმძღვანელებს.“
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5.1. სტატუსი და საქმიანობის სფერო
„ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების საპარლამენტო
ზედამხედველობის ძირითად პრინციპებში,” რომელიც თან
ერთვის რეზოლუციას 1823 (2011), საპარლამენტო ასამბლეა იძლევა
რეკომენდაციას, რომ ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტებს
ჰქონდეთ მკაფიოდ განსაზღვრული და კანონით განმტკიცებული
საქმიანობის სფერო. პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების
პროექტი ასევე იძლევა რეკომენდაციას, რომ ადამიანის უფლებათა
კომიტეტი უნდა დააარსოს თავად პარლამენტმა და არა აღმასრულებელმა
ხელისუფლებამ. ამასთანავე, მას უნდა ჰქონდეს მუდმივი სტატუსი.
დამოუკიდებლობისა და ავტონომიის ეს გარანტიები მნიშვნელოვანია
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
მექანიზმები არ შესუსტდეს ან დესტაბილიზდეს ადმინისტრაციებს
შორის და პარლამენტარებს შეეძლოთ პოლიტიკური წნეხისგან
თავისუფლად მოქმედება და იდეების გამოთქმა ისე, რომ არ ჰქონდეთ
დასჯის შიში.58
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის საქმიანობის სფერო, კერძოდ,
მისთვის ფორმალურად მინიჭებული მოვალეობები და საქმიანობის
მიმართულებები, უნდა იყოს საკმარისად ფართო, რათა ასახოს
პარლამენტის აუცილებლობა, მოცემულ სახელმწიფოში დაიცვას და
განახორციელოს ადამიანის უფლებები, ასევე გაითვალისწინოს როგორც
ეროვნულ, ისე საერთაშორისო სამართალში არსებული, ადამიანის
უფლებათა სტანდარტების შესაბამისი წყაროები.
საქმიანობის სფეროსთვის სასურველია, რომ ის შემოიფარგლოს
ადამიანის უფლებებით შიდასახელმწიფოებრივ კონტექსტში. იმ
შემთხვევაში, თუ ის მოიცავს ისეთ პორტფელს, როგორიცაა საგარეო
საქმეები, მნიშვნელოვანია იმის თავიდან აცილება, რომ პარლამენტარები
არ კონცენტრირდნენ მხოლოდ სხვა სახელმწიფოების ადამიანის
უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე, საკუთარ სახელმწიფოში ადამიანის
უფლებათა ზედამხედველობის ხარჯზე.

5.2. წევრობა
პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი იძლევა
რეკომენდაციას, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის დანიშვნის
58. დოკ. 12636 (შენიშვნა 14), პარაგრაფი 22.
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მეთოდი იყოს გამჭვირვალე და იმსახურებდეს საზოგადოების ნდობას,
ასევე უზრუნველყოფდეს, რომ იყოს დამოუკიდებელი მთავრობისა
და არასახელმწიფო ორგანოებისგან. კერძოდ, რეკომენდებულია, რომ
კომიტეტის შემადგენლობა იდეალურად იყოს განსაზღვრული ისე, რომ
გამორიცხული იქნეს სამთავრობო უმრავლესობა და უზრუნველყოფილი
იქნეს, რომ მთავრობის წევრებს უფლება არ ჰქონდეთ გახდნენ
კომიტეტის წევრები. უნდა არსებობდეს მექანიზმი, რომ კომიტეტის
წევრებმა განაცხადონ პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ.
ასევე რეკომენდებულია, რომ კომიტეტში გაწევრიანებული იყოს
პარლამენტის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია და ასახავდეს
პლურალიზმის და გენდერული ბალანსის პრინციპებს. კომიტეტის
თავმჯდომარე, იდეალურ შემთხვევაში, უნდა აირჩიონ პარლამენტის
წევრებმა და უნდა იყოს მაღალი რანგის პარლამენტარი დადასტურებული
დამოუკიდებლობითა და ადამიანის უფლებებისადმი ერთგულებით.
დამოუკიდებლობისა და პლურალიზმის ეს ფორმალური გარანტიები
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პარლამენტებში, რომლებსაც არ
გააჩნიათ კომიტეტების გამოყენების ძლიერი ტრადიცია, რათა მთავრობა
ანგარიშვალდებული გახადონ. იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანის
უფლებები ხშირად იცავს უმცირესობებს (რომლებიც შესაძლებელია
იყოს მარგინალიზებული ან არაპოპულარული), ადამიანის უფლებათა
სპეციალიზებული კომიტეტების მარეგულირებელი წესები უნდა
შეიცავდეს განსაკუთრებით მტკიცე გარანტიებს ზედმეტი პოლიტიზაციის
წინააღმდეგ. მაგალითად, სასურველია ყურადღება გამახვილდეს იმაზე,
უნდა შეინახოს თუ არა თავმჯდომარის პოსტი ოპოზიციის წევრისთვის.
ორპალატიან პარლამენტებში, თუ მიღებულია ადამიანის უფლებათა
კომიტეტის შექმნის გადაწყვეტილება, განხილული უნდა იქნეს საკითხი
იმის შესახებ, რომ ეს ორივე პალატის გაერთიანებული კომიტეტი იყოს,
რათა მაქსიმალურად გაიზარდოს როგორც დეტალური შემოწმების,
ასევე პოლიტიკური გავლენის პოტენციალი.

5.3. უფლებამოსილება
ადამიანის უფლებათა კომიტეტს უნდა ჰქონდეს საკმაოდ ფართო
უფლებამოსილება, რათა მან შეძლოს თავისი საქმიანობის ეფექტურად
შესრულება, მათ შორის, ფაქტების დადგენის უფლებამოსილება
ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ ინფორმაციის
მოსაპოვებლად. საპარლამენტო ასამბლეა იძლევა რეკომენდაციას,
რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტს ჰქონდეს:
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►►

სასამართლოში გამოძახების უფლებამოსილება, რათა შეძლოს
მოწმეთა იძულება, დაესწრონ სხდომებს და მთავრობას მოსთხოვოს
დოკუმენტების წარდგენა,59 კომიტეტის საქმიანობის სფეროს
შესაბამისად, ასევე

►►

უფლებამოსილება, მოახდინოს საკანონმდებლო წინადადებების
და კანონის ცვლილებების ინიცირება.60

►►

პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი ასევე
იძლევა რეკომენდაციას, რომ კომიტეტს ჰქონდეს უფლებამოსილება:

►►

მოახდინოს მოკვლევის ინიცირება საკუთარი არჩევანის
შესაბამისად;

►►

ჩაატაროს მტკიცებულებათა ზეპირი მოსმენები;

►►

განახორციელოს ვიზიტები, მათ შორის, ვიზიტები საზღვარგარეთ;

►►

წინასწარი შეტყობინების გარეშე ეწვიოს დაკავების ადგილებს;61

59. რეზოლუცია 1823 (2011) (შენიშვნა 4), დანართი, პარაგრაფი 1. ამავდროულად,
„ეროვნული უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის მიღების უფლების გლობალური
პრინციპების“ (ცვანეს პრინციპები; ამოქმედდა 2013 წლის 12 ივნისიდან)
მოწონებით ასამბლეამ აღიარა, რომ აუცილებელია სათანადო ბალანსის პოვნა
ლეგიტიმურ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და
სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების განკარგულებაში მყოფ ინფორმაციაზე
წვდომის საზოგადოების უფლებას შორის. PACE-მა ხაზი გაუსვა, რომ „როგორც
წესი, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების განკარგულებაში მყოფ მთელ
ინფორმაციაზე უნდა იყოს თავისუფალი წვდომა“ და „როგორც უფრო ფართო
გამონაკლისებისგან დაცვა, წვდომა ინფორმაციაზე უნდა მიეცეს იმ შემთხვევებშიც
კი, რომლებსაც ფარავს კანონიერი გამონაკლისები, სადაც საზოგადოების ინტერესი
კონკრეტული ინფორმაციის მიმართ გადასწონის ხელისუფლების ინტერესებს,
საიდუმლოდ შეინახოს ის“, მათ შორის, როცა ასეთი ინფორმაცია „მნიშვნელოვან
წვლილს შეიტანდა მიმდინარე საჯარო დებატებში“. PACE-ის რეზოლუცია 1954
(2013), “ეროვნული უსაფრთხოება და წვდომა ინფორმაციაზე”, პარაგრაფები 9.1,
9.5 და 9.5.1.
60. რეზოლუცია 1823 (2011) (შენიშვნა 4), დანართი, პარაგრაფი 1.
61. ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტებმა უნდა იცოდნენ თავისუფლების
აღკვეთის ადგილებში სხვა პირების მიერ განხორციელებული ვიზიტების შესახებ,
როგორიცაა (სხვებთან ერთად) NHRI-ები, არასამთავრობო ორგანიზაციები,
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამებისა და სხვა სახის სასტიკი,
არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ
კონვენციის დამატებითი ოქმით (OPCAT) გათვალისწინებული პრევენციის
ეროვნული მექანიზმები (NPMs), ევროპის წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების
შემლახველი მოპყრობის და დასჯის პრევენციის კომიტეტი (CPT) და უნდა
უზრუნველყონ ამ ვიზიტებში არ ჩარევა. იხ., მაგ., PACE და წამების პრევენციის
ასოციაცია (APT) (2013 წ.). ვიზიტები იმიგრანტთა დაკავების ცენტრებში –
გზამკვლევი პარლამენტარებისთვის, სტრასბურგი, ევროპის საბჭოს გამომცემლობა,
გვერდები 18-19.
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►►

მოახსენოს პარლამენტს; და

►►

რეკომენდაციები მისცეს მთავრობას.

5.4. სამუშაო პრაქტიკები
ვებგვერდის მუდმივი განახლება
გამჭვირვალობის ძირითადი მოთხოვნაა, ადამიანის უფლებათა
კომიტეტმა მუდმივად განაახლოს თავისი ვებგვერდი, რომელზეც
ყველა შესაბამისი მასალა იოლად ხელმისაწვდომი იქნება. ის შეიძლება
მოიცავდეს:
►►

კომიტეტის ანგარიშებს პარლამენტისთვის და მთავრობის პასუხს
ამ ანგარიშებზე;

►►

მტკიცებულებათა წერილობით წარდგინებებს და ზეპირი
მტკიცებულებების სტენოგრამებს ან/და ჩანაწერებს (კონკრეტული
სენსიტიური ინფორმაციის გამჟღავნებაზე ვიწროდ განსაზღვრული
შეზღუდვების გამონაკლისით, რაც შესაძლებელია მოთხოვნილი
იყოს, მაგალითად, მოწმეების დასაცავად);

►►

შერჩეულ კორესპონდენციას მინისტრებთან, სახელმწიფო
თანამდებობის პირებთან და სხვა გარე ორგანოებთან;

►►

პრესრელიზებს;

►►

ნებისმიერ დოკუმენტს, რომელიც დაკავშირებულია კომიტეტის
საქმიანობის სფეროსთან და სამუშაო პრაქტიკებთან.

სამუშაო მეთოდებისა და პრიორიტეტულ სამუშაოთა
პროგრამის გამოქვეყნება
გამჭვირვალობა ასევე მოითხოვს, რომ, პრინციპებისა და სახელმძღვანელო
მითითებების პროექტის რეკომენდაციების შესაბამისად, ადამიანის
უფლებათა კომიტეტმა გამოაქვეყნოს თავისი სამუშაო პრაქტიკების
ანგარიში და რეგულარულად გადახედოს მათ. კონკრეტულად, მან
უნდა გამოაქვეყნოს საკითხები, რომლებიც მას პრიორიტეტულად
აქვს დასახული თავის სამუშაოთა პროგრამაში - მაგალითად,
საკანონმდებლო შემოწმების ან თემატური მოკვლევის მიმართულებით და განმარტოს, თუ როგორ განისაზღვრა ეს პრიორიტეტები. ეს პრაქტიკა
მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გაძლიერდეს პარლამენტისა და ფართო
საზოგადოების გაგება და ნდობა კომიტეტის საქმიანობის მიმართ, ასევე
კომიტეტის საქმიანობის შესახებ მუდმივი ჩანაწერის შესაქმნელად,
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რომელიც უფრო დიდხანს იარსებებს, ვიდრე კომიტეტის ცალკეული
წევრი და პერსონალი.

ანგარიშგება პარლამენტთან
ასევე რეკომენდებულია, რომ კომიტეტმა რეგულარულად, მინიმუმ
წელიწადში ერთხელ, მოახსენოს პარლამენტს სრულად თავისი
საქმიანობისა და ფუნქციების შესრულების შესახებ. ამას გარდა,
გამოყენებული უნდა იქნეს ყოველი შესაძლებლობა კომიტეტის წინა
ანგარიშებისა და რეკომენდაციების შესასრულებლად, რათა თვალყური
მიედევნოს, გაცემულ იქნა თუ არა აღმასრულებელი ხელისუფლების
მხრიდან დროული და სათანადო პასუხი.

როგორ იღებს კომიტეტი გადაწყვეტილებებს
პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების პროექტში
რეკომენდებულია, რომ კომიტეტმა იზრუნოს, მიაღწიოს კონსენსუსს
იმ საკითხებზე, რომელთა შესახებაც ის იუწყება, რამდენადაც ეს
შესაძლებელია. ეს პრინციპი ასახავს იმ ფაქტს, რომ კომიტეტის წევრებს
შესაძლებელია ჰქონდეთ ადამიანის უფლებათა განსხვავებული
პოლიტიკური და ფილოსოფიური ხედვები, მაგრამ ეს განსხვავებები
უნდა შეათანხმონ კომიტეტის საერთო პრიორიტეტების განსაზღვრისას
და კონკრეტულ საკანონმდებლო წინადადებებზე ან ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო ორგანოების გადაწყვეტილებებსა და
განჩინებებზე რეაგირებისას.
სადაც შეუძლებელია კონსენსუსის მიღწევა, მნიშვნელოვანია,
კომიტეტის წევრებმა იზრუნონ ტენდენციური ან იდეოლოგიური
მოსაზრებების გადალახვაზე იმ პოზიციებზე კონცენტრირებით,
რომლებიც მკაფიოდაა გამართლებული პრინციპის თვალსაზრისით.
მათი პასუხისმგებლობაა, არ გამოავლინონ უპატივცემულობა ადამიანის
უფლებათა სტანდარტების მიმართ, რომელთა დაცვა სახელმწიფოს
ვალდებულებაა და ასევე წვლილი შეიტანონ ამ მოვალეობათა
შესრულებაში.

5.5. გარე ურთიერთობების გაძლიერება
როგორც საპარლამენტო ასამბლეამ აღიარა (რეზოლუციის 1823 (2011)
დანართში), ადამიანის უფლებათა კომიტეტს არ შეუძლია ეფექტურად
იმუშაოს იზოლირებულად. პირიქით, მისი გავლენა და ეფექტურობა
დამოკიდებულია პარლამენტის წევრებისა და საპარლამენტო
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პერსონალის მიერ ეფექტური სამუშაო ურთიერთობის განვითარებასა
და შენარჩუნებაზე მთელ რიგ ძირითად თანამოსაუბრეებთან,
როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. მხოლოდ ასეთი
ურთიერთობების მეშვეობით კომიტეტს შეუძლია მიიღოს და გადასცეს
ინფორმაცია, გაამდიდროს და გაავრცელოს ადამიანის უფლებათა
სფეროში თავისი ცოდნა და შეასრულოს თავისი ვალდებულება, დაიცვას
და ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებებს.
ძირითადი ურთიერთობა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთანაა.
უაღრესად მნიშვნელოვანია, მთავრობის მინისტრებმა და
სახელმწიფო თანამდებობის პირებმა მიიღონ დეტალური მითითებები
პარლამენტისგან იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთონ მათ, რომ საშუალება
მისცენ პარლამენტარებს, შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები
ადამიანის უფლებათა დასაცავად და განსახორციელებლად.
ურთიერთობა პარლამენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის
დეტალურადაა აღწერილი თავში 3.2.
პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი ასევე
ეხება პარლამენტის ურთიერთობას ეროვნულ სასამართლოებთან,
რომლებიც რეგულირდება ძალაუფლების დანაწილების მნიშვნელოვანი
პრინციპით. დროდადრო შესაძლებელია პარლამენტს დასჭირდეს
რეპრეზენტაციული სასამართლო მოსაზრებები, რომლებიც დაეხმარება
მას იმ კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შემოწმებაში, რომელიც
გავლენას ახდენს სასამართლო ფუნქციისა და კანონის უზენაესობის
შესრულებაზე. ანალოგიურად, პრინციპებისა და სახელმძღვანელო
მითითებების პროექტის თანახმად, როცა სასამართლოს სურს მიიღოს
მხედველობაში, თუ რა ხარისხით დაეთმო პარლამენტის ყურადღება
ადამიანის უფლებათა საკითხს, რომელზეც სასამართლომ უნდა
მიიღოს გადაწყვეტილება, პარლამენტებმა ხელი უნდა შეუწყონ ასეთ
სასამართლო განხილვას. მაგალითად, როგორც განმარტებულია თავში
6.3., ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს შეიძლება სურდეს
დაადგინოს, კეთილსინდისიერად განიხილა თუ არა პარლამენტმა
კანონმდებლობის გავლენა ადამიანის უფლებებზე, როცა სასამართლო
იღებს გადაწყვეტილებას ამ კანონმდებლობის ნებისმიერი მომდევნო
ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საჩივრის საფუძვლიანობის
შესახებ.
როგორც საპარლამენტო ასამბლეამ ხაზი გაუსვა,62 პარლამენტის
გაძლიერებისთვის კიდევ ერთი გადამწყვეტი ურთიერთობაა
62. დოკ. 12636 (შენიშვნა 14), პარაგრაფი 41-42.
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ადამიანის უფლებათა ეროვნულ ინსტიტუტებთან (NHRIs). NHRIებთან ეფექტური თანამშრომლობის დამყარებისას პარლამენტი და
მისი ადამიანის უფლებათა კომიტეტი უნდა ხელმძღვანელობდნენ
„ადამიანის უფლებათა ეროვნულ ინსტიტუტებსა და პარლამენტებს
შორის ურთიერთობის ბელგრადის პრინციპებით“.63 ისინი მოიცავს
პარლამენტის როლს NHRI-ის დაარსებაში და მისი ფუნქციონირების,
დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების შემოწმებაში;
თანამშრომლობას პარლამენტსა და NHRI-ის შორის კანონმდებლობის,
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების და ადამიანის
უფლებათა შესახებ განათლების, სწავლებასა და ცნობიერების ამაღლების
სფეროებში; ასევე, ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებებზე
და ეროვნული და საერთაშორისო ორგანოების მიერ გამოცემულ
გადაწყვეტილებებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხის
მონიტორინგს.
პარლამენტებს ასევე შეიძლება ჰქონდეთ შესაძლებლობა, განავითარონ
სამუშაო ურთიერთობები ადამიანის უფლებათა სხვა ეროვნულ
„აპარატებთან“, როგორებიცაა სახალხო დამცველები ან ომბუდსმენები,
კონკრეტული ჯგუფების უფლებების კომისრები და დამოუკიდებელი
რეცენზენტები. ასეთი ურთიერთობები მნიშვნელოვანია ადამიანის
უფლებათა დაცვისა და განხორციელების ყველა ინსტიტუტს შორის
კავშირისა და კოორდინაციის უზრუნველსაყოფად.
ადამიანის უფლებათა კომიტეტს ასევე იდეალური შესაძლებლობები
აქვს იმისათვის, რომ განავითაროს პირდაპირი ურთიერთობები
ადამიანის უფლებათა რეგიონალურ და საერთაშორისო ორგანოებთან,
მათ შორის, ევროპის საბჭოსთან, როგორც ეს განხილულია თავში 6.2.
ადამიანის უფლებათა კომიტეტი - და მთლიანად პარლამენტი მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული სამოქალაქო საზოგადოების
დაინტერესებულ პირებთან და უზრუნველყოს ისინი რეგულარული
შესაძლებლობებით მტკიცებულებათა წარსადგენად, ასევე
ამის საშუალებით გაავრცელოს ინფორმაცია პოლიტიკისა და
კანონმდებლობის შემოწმების შესახებ. ეს უნდა მოიცავდეს სამოქალაქო
საზოგადოების ჯგუფებს, რომლებსაც შეუძლიათ წარმოადგინონ
კონკრეტული ჯგუფების ან ფიზიკური პირების გამოცდილება და
დაეხმარონ პარლამენტარებს, მოისმინონ მტკიცებულებები პირდაპირ
63. ადამიანის უფლებათა ეროვნულ ინსტიტუტებსა და პარლამენტებს შორის
ურთიერთობის ბელგრადის პრინციპები, ბელგრადი, სერბეთი, 2012 წლის 22-23
თებერვალი.
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იმ ფიზიკური პირებისგან, ვის უფლებებზეც შესაძლებელია გავლენა
ჰქონდეს კანონმდებლობასა და პოლიტიკას, ინკლუზიურობის
პრინციპის შესაბამისად.
მტკიცებულებათა მოსმენა მათგან, ვისი უფლებებიც დევს სასწორზე
როდესაც გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ადამიანის
უფლებათა ერთობლივმა კომიტეტმა (JCHR) ჩაატარა მოკვლევა
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოზარდების ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, მას სურდა
მოესმინა მტკიცებულებები არა მხოლოდ პროფესიონალებისგან
და სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებისგან, არამედ ასევე
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ადამიანებისგან.64 ინკლუზიურობის მისაღწევად JCHR-მა:
–– გამოსცა პრესის განცხადების იოლად საკითხავი ვერსია,65
რომელიც იწვევდა განსაკუთრებული საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე ადამიანებს, მოეხსენებიათ კომიტეტისთვის
თავიანთი გამოცდილების შესახებ;
–– გააგრძელა მტკიცებულებების წარდგენის ჩვეულებრივი
სამთვიანი ვადა, რათა გაეიოლებინა განსაკუთრებული
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის
მონაწილეობის მიღება;
–– მოკვლევა დაიწყო სწავლის შეზღუდული უნარების ბრიტანული
ინსტიტუტისგან რჩევის მიღებით, თუ როგორ უნდა გაეხადა
მტკიცებულებათა ზეპირი მოსმენები ხელმისაწვდომი
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოწმეებისთვის;
–– შეხვდა განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე მოზარდებს, მათ შორის, ისეთებს, ვისაც აქვს სწავლის
კომპლექსური და ღრმა შეზღუდვები, თავიანთ მხარდამჭერებთან
და ოჯახებთან ერთად, რიგი სხვადასხვა საგანმანათლებლო და
საცხოვრებელ გარემოში.
64. ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი (2008 წ.), ერთი ცხოვრება, როგორიც
ნებისმიერი სხვა? განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოზარდთა ადამიანის უფლებები, სესიის მეშვიდე ანგარიში 2007-08.
65. იოლად საკითხავი არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა,
სხვა მეთოდებთან ერთად, იოლი სიტყვების, მოკლე წინადადებებისა და ტექსტის
დამხმარე გამოსახულებების გამოყენებით.
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მტკიცებულებების ცალკე ტომის სახით გამოქვეყნდა საზოგადოების
წევრთა, მათ შორის, განსაკუთრებული საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე პირთა, მათი ოჯახების ან მზრუნველების და
ამ სფეროში მომუშავე პროფესიონალების მიერ მიწოდებული
მტკიცებულებები. JCHR-ის მოკვლევის ანგარიშის აუდიო და იოლად
საკითხავი რეზიუმეები გამოქვეყნებულია მის ვებგვერდზე.
ასევე შენარჩუნებული უნდა იქნეს ახლო კონტაქტი სასწავლო
დაწესებულებებთან, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტებთან,
ასევე იურიდიულ წრესა და მათ წარმომადგენელ ორგანოებთან. ასევე
რეკომენდებულია, ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განავითაროს
ურთიერთობა მედიასთან და განსაკუთრებით ფხიზლად მოეკიდოს
მედიის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას
ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის დემოკრატიულ სახელმწიფოში.

5.6. სწავლება და ტექნიკური დახმარება
საპარლამენტო ასამბლეა იძლევა რეკომენდაციას, რომ ყველა ახალი
წევრისთვის და პერსონალისთვის პარლამენტებმა უზრუნველყონ ან
მოახდინონ გაცნობითი სახის ტრენინგების ორგანიზება ადამიანის
უფლებების და კანონის უზენაესობის შესახებ, შემდგომში პერიოდულ
ტრენინგებთან ერთად (იხ. რეზოლუცია 1823 (2011), დანართი).
ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვა შესაძლებელია
მხოლოდ იქ, სადაც მათი არსებობა და მოცულობა
ცნობილი და გაგებულია პარლამენტარების და მათი
დამხმარე პერსონალის მიერ. ვინაიდან პარლამენტარები
არიან საზოგადოების აზრის ლიდერები, რომელთა
მაგალითებსაც მნიშვნელობა აქვს, უმნიშვნელოვანესია
ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კულტურის
განვითარება, საპარლამენტო მუშაობის ყველა ასპექტში
ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების
ეფექტურად ინტეგრირების მიზნით.
ქრისტოს პურგურიდესი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის ყოფილი მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელების შესახებ66
66. დოკ. 12636 (შენიშვნა 14), პარაგრაფი 43.
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ტრენინგი უნდა შემუშავდეს ისე, რომ პარლამენტარებმა შეძლონ
იმის განსაზღვრა, თუ როდის წარმოიშობა თავიანთი სამუშაოს
მსვლელობისას ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
საკითხები და გაიგონ ადამიანის უფლებათა თავიანთი ვალდებულებების
ხასიათი და მოცულობა. ასეთმა ტრენინგმა ასევე უნდა გააუმჯობესოს
პარლამენტარების მხრიდან ადამიანის უფლებათა რეგიონალური და
საერთაშორისო მექანიზმების გაგება და მათთან ურთიერთქმედება
(ევროპის საბჭოსთან მიმართებით, იხ. 6.2. და 6.3. PACE-სა და
სასამართლოს შესახებ).
პარლამენტებმა შესაძლოა იზრუნონ ტექნიკური დახმარების მიღებაზე
რეგიონალური და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რაც დაეხმარება
მათ, განავითარონ თავიანთი უნარები ადამიანის უფლებათა დაცვასა
და განხორციელებაში. როგორც თავში 6.2. არის განმარტებული,
ასეთ დახმარებას უზრუნველყოფს საპარლამენტო ასამბლეა, თავისი
საპარლამენტო პროექტების მხარდაჭერის სამმართველოს მეშვეობით.

5.7. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის
ეფექტურობის შეფასება
პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების პროექტი იძლევა
რეკომენდაციას, ადამიანის უფლებათა კომიტეტებმა შეიმუშაონ
მეთოდოლოგია ადამიანის უფლებათა დაცვასა და განხორციელებაში
თავიანთი ეფექტურობის შესაფასებლად. ეს შესაქები მიზანია, მაგრამ
მისი მიღწევა პრაქტიკაში შესაძლოა რთული იყოს.
ერთ-ერთი გამოწვევაა ის, რომ პარლამენტები და ადამიანის უფლებათა
კომიტეტები არ მუშაობენ იზოლირებულად ან განახორციელებენ
თავიანთი საქმიანობის ყველა ასპექტის კონტროლს; მაგალითად, ისინი
შესაძლოა დამოკიდებული იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებზე და NHRI-ებზე, რომლებიც მათ ყურადღებას
ამახვილებენ ადამიანის უფლებათა პრობლემებზე, ასევე აღმასრულებელ
ხელისუფლებაზე, ადამიანის უფლებათა ზომების განხორციელებასთან
ან პარლამენტისთვის ზედამხედველობითი როლის შესასრულებლად
აუცილებელი ინფორმაციის უზრუნველყოფასთან მიმართებით (იხ.
3.2.). ამას გარდა, მათ უნდა იმუშაონ ხელმისაწვდომი რესურსების
ფარგლებში, კომიტეტის წევრებთან, მრჩევლებთან და სხვა პერსონალთან
მიმართებით.
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ასევე, გამოწვევაა ის, რომ დიდი საპარლამენტო გავლენა თითქმის
შეუმჩნეველია, მაგრამ ამავდროულად უსაზღვრო. მართლაც,
საპარლამენტო მუშაობის გავლენა შედარებულია აისბერგთან, ხილული
წვერითა და დიდი ფარული ძირით.67
აისბერგის წვერში შესამჩნევი გავლენებია, როგორიცაა:
►►

კანონმდებლობისა თუ პოლიტიკის ცვლილებები, რომლებიც
პირდაპირ საპარლამენტო რეკომენდაციების შედეგია;

►►

პირდაპირი გავლენა ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებებსა
და განჩინებებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხზე;
მაგალითად, სამოქმედო გეგმებისა და საკანონმდებლო
ცვლილებების რევიზიების უზრუნველყოფით;

►►

განხორციელების აღმასრულებელი სისტემის ცვლილებების
უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს პარლამენტისთვის ანგარიშგებისა და
ინფორმაციის გაზიარების მექანიზმებისა და ვადების განსაზღვრას.

აისბერგის ძირში ნაკლებად იოლად გაზომვადი გავლენებია, რომლებიც
შესაძლოა წარმოიშვას, მაგალითად, არაფორმალური, დოკუმენტურად
დაუსაბუთებელი ქმედებისგან, რომელსაც ადგილი აქვს დერეფნებში
და არა კომიტეტის ოთახებში ან პარლამენტის პალატებში. იმ
ზეგავლენის მაგალითები, რომლებიც რთული გასაზომია, მოიცავს
ადამიანის უფლებათა საკითხებზე მტკიცებულებების შეკრებასა და
გაერთიანებას; იმ საკითხების „გაშუქებას“, რომლებიც სხვა შემთხვევაში
უგულებელყოფილი იქნებოდა; ასევე, სამთავრობო გადაწყვეტილებების
მიღების ხარისხის გაუმჯობესებას ზედამხედველობისა და ანგარიშგების
მეშვეობით68 - სხვა სიტყვებით, საპარლამენტო შემოწმების მოლოდინში
სამთავრობო ქცევაზე გავლენას. ამ სახის ზემოქმედება, რომელიც
შესაძლოა უმნიშვნელოვანესი იყოს, მაგრამ ამავდროულად რთულად
ამოსაცნობი, მოიცავს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო
ზედამხედველობის პრევენციულ გავლენას.
ამ გამოწვევების გათვალისწინებით, როგორ შეიძლება ადამიანის
უფლებათა კომიტეტმა შეაფასოს თავისი ეფექტურობა? ყოვლისმომცველი
მიზნების დასახვას შეუძლია წარმატების კრიტერიუმები განსაზღვროს
67. ფილიპა ვები და კირსტენ რობერტსი (2014 წ.). ადამიანის უფლებათა ეფექტური
საპარლამენტო ზედამხედველობა – ეფექტურობის შემუშავებისა და განსაზღვრის
ჩარჩო, ლონდონის სამეფო კოლეჯი, გვერდი 4.
68.		 მეგ რასელი და მეგან ბენტონი (2011 წ.). შერჩევითი გავლენა: თემთა პალატის
არჩევითი კომიტეტების პოლიტიკური გავლენა, კონსტიტუციის ერთეული,
ლონდონის უნივერსიტეტის კოლეჯი, გვერდები 8.
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ნებისმიერ მომავალ შეფასებაში.69 მიზნები განსხვავებული იქნება
პარლამენტებსა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტებში და უნდა
შეესაბამებოდეს
ეროვნულ კონტექსტს. შეთავაზებული იყო, რომ ადამიანის უფლებათა
საპარლამენტო საქმიანობას მოეცვა შემდეგი:
►► ადამიანის უფლებათა საკითხების ხილვადობის გაზრდა
პარლამენტის და მთავრობის საქმიანობაში და საზოგადოების
თვალში;
►► ანგარიშვალდებულების გაზრდა ადამიანის უფლებათა უკანონო
პრაქტიკების მიმართებით კიდევ ერთი ადგილის შექმნით, სადაც
შესაძლებელი იქნება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული
საკითხების განხილვა და მონიტორინგი, კანონმდებლობაზე,
პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენის მოსახდენად
საპარლამენტო ინსტრუმენტების გამოყენების მიზნით.
►► ადამიანის უფლებათა სფეროში პოლიტიკის კოორდინაციის
გაუმჯობესება პარლამენტში, მთავრობასა და სამოქალაქო
საზოგადოებაში და ასევე მათ შორის, ადამიანის უფლებათა
საკითხებში ჩართულთა შორის ურთიერთქმედების ცენტრის
შექმნის გზით.
►► შესაძლებლობების დადგენა იმ ნორმების დაკონკრეტებისთვის,
რომელთა ვალდებულება სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო
ეროვნულ კანონმდებლობასა თუ პოლიტიკაში, სუბსიდიარობის
პრინციპის შესაბამისად;
►► ადამიანის
უფლებათა ნორმებისთვის დემოკრატიული
ლეგიტიმურობის ხარისხის მინიჭება, პარლამენტარებისგან იმის
მოთხოვნით, რომ კანონმდებლობის და პოლიტიკის შინაარსისთვის
ამ ნორმების პრაქტიკული მნიშვნელობით დაკავდნენ.70
თუ პარლამენტი გადაწყვეტს შეაფასოს თავისი ეფექტურობა მიზნების
მიღწევისას, ყურადღება ასევე უნდა მიექცეს შეფასების პროცესს. ეს
პროცესი, სავარაუდოდ, უფრო სანდო იქნება, თუ:
►► მას განახორციელებს გარე კონსულტანტი დადასტურებული
დამოუკიდებლობითა და გამოცდილებით;
►► ის განხორციელდება მკაფიო წესებისა და მეთოდოლოგიის
შესაბამისად;
69. ვები და რობერტსი (შენიშვნა 67), გვერდები 7-8.
70. იქვე, გვერდი 7.
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ის სხვადასხვა პერსპექტივებიდან მონაწილეობისა და წარმოდგენის
შესაძლებლობას იძლევა, მათ შორისაა იმ ჯგუფების გამოცდილება,
რომელთა უფლებები განსაკუთრებით დაუცველია.
►► გამოქვეყნდება მისი შედეგები, რეკომენდაციები ან შემდგომი
ზომები.
►►

სამუშაო პრაქტიკების გადახედვა და მორგება
დაახლოებით ხუთი წლის მუშაობის შემდეგ, ადამიანის უფლებათა
ერთობლივმა კომიტეტმა გადაწყვიტა შეეფასებინა თავისი სამუშაო
პრაქტიკების ეფექტურობა.71 გადახედვის შედეგად, JCHR-მა შეცვალა
თავისი რამდენიმე სამუშაო პრაქტიკა. მაგალითად,

მან გადაწყვიტა კონცენტრირება მოეხდინა ადამიანის უფლებათა
უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, რომლებიც წამოჭრა საკანონმდებლო
წინადადებებმა და ეწარმოებინა უფრო მოკლე და უფრო
მიზანმიმართული საკანონმდებლო შემოწმების ანგარიშები, რათა
გაეზარდა თავისი შესაძლებლობა, დროულად ეცნობებინა მათ
შესახებ პარლამენტისთვის (იხ. 3.1.).
ამ, უფრო შერჩევითი მიდგომით მიღებული რესურსების
გამოყენებით, კომიტეტმა გადაწყვიტა გაეფართოვებინა თავისი
მუშაობის სხვა სფეროები, მათ შორის:
–– სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
განხორციელების
მონიტორინგი;
–– გაერთიანებული სამეფოს მიერ გაფორმებული საერთაშორისო
ხელშეკრულებების შემოწმება რატიფიცირებამდე, თუ ისინი
წამოჭრიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელთა შესახებ
პარლამენტმა უნდა იცოდეს;
–– ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული, ეროვნული ინტერესის
მქონე საკითხების მოკვლევის ჩატარება, იმ თემებისთვის
პრიორიტეტის მინიჭებით, რომლებშიც JCHR-ს შეუძლია
მნიშვნელოვანი და სასარგებლო წვლილის შეტანა საპარლამენტო
და საჯარო დებატებში (იხ. 3.1.).

71. ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი (2006 წ.), კომიტეტის მომავალი
სამუშაო პრაქტიკა, სესიის 23-ე ანგარიში 2005-06, გვერდები 3-4.
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ამ თავში განხილულ იქნა ადამიანის უფლებათა ეფექტური
საპარლამენტო ორგანოს ძირითადი მახასიათებლები და სამუშაო
პრაქტიკები. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის შექმნისა და მუშაობის
ძირითადი პრინციპები მოიცავს დამოუკიდებლობას, პოლიტიკურ
პლურალიზმს, გენდერულ ბალანსს, გამჭვირვალობასა და
ინკლუზიურობას. იმისათვის, რომ პარლამენტარები გახდნენ ადამიანის
უფლებათა ეფექტური გარანტორები, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მათ
გამოიყენონ ტრენინგის შესაძლებლობა და სისტემატურად გადახედონ
თავიანთ მიზნებსა და სამუშაო პრაქტიკებს. ასევე, უკიდურესად
მნიშვნელოვანია, თუ რამდენადაა დაკავშირებული ადამიანის
უფლებათა საპარლამენტო ორგანოები სხვა ეროვნულ დაინტერესებულ
მხარეებთან, რომელთა ინტერესს წარმოადგენს ადამიანის უფლებების
დაცვა და განხორციელება. ამასთან ერთად, აუცილებელია კავშირების
დამყარება ევროპის საბჭოს ორგანოებთან სტრასბურგში, როგორც
მომდევნო თავშია შესწავლილი.
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თავი 6

როგორ შეიძლება
პარლამენტარებმა
უფრო მჭიდროდ
იმუშაონ ევროპის
საბჭოსთან?

ე

როვნული პარლამენტები და ევროპის საბჭო ძლიერი მოკავშირეები
არიან თავიანთ საერთო ძალისხმევაში ადამიანის უფლებათა
დასაცავად და განსახორციელებლად, როგორც მათი დემოკრატიის,
ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის ღირებულებებისადმი
თავდადების
ნაწილი. თავიანთ ეროვნულ კონტექსტში ადამიანის უფლებათა
ინტერპრეტაციის, გამოყენებისა და მონიტორინგის მექანიზმების
შემუშავების გზით, პარლამენტარები ხელს უწყობენ ადამიანის
უფლებათა სტანდარტების საერთო გააზრებას ევროპის მთელ
კონტინენტზე. ამ თვალსაზრისით ადამიანის უფლებათა
საპარლამენტო მუშაობა პარლამენტარებს უზრუნველყოფს შესანიშნავი
შესაძლებლობით, შეიმუშაონ დღის წესრიგი სტრასბურგში.
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წინამდებარე თავში განხილულია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის დელეგატების განსაკუთრებულ როლი (6.1.) და სხვადასხვა
გზა, რომლითაც ყველა პარლამენტარს შეუძლია გააღრმავოს კონტაქტი
ევროპის საბჭოს სხვადასხვა ინსტიტუტთან (6.2.). პარლამენტარების
კიდევ ერთი სტიმული, დაკავდნენ ადამიანის უფლებათა განხილვით,
არის შესაძლებლობა, „დაიმსახურონ“ პატივისცემა ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოსგან იმ შემთხვევაში, თუ მათი მიღებული
კანონები გასაჩივრდება სტრასბურგში (6.3.).
ასამბლეა უპირველეს ყოვლისა რჩება ჰუმანისტური
ღირებულებების დაცვით მოტივირებულ, ერთგულ
პარლამენტართა და მოხელეთა საზოგადოებრივ
ქსელად.

ვოიცეხ სავიცკი, საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური
მდივანი72

6.1. საპარლამენტო ასამბლეის დელეგატების
განსაკუთრებული როლი და პასუხისმგებლობა
ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტის „სახლში მოტანის“
განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ პარლამენტარებს,
რომლებიც ასევე არიან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში
თავიანთი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციის წევრები,73 რომლებსაც
შეუძლიათ იმოქმედონ როგორც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის საქმიანობს მულტიპლიკატორებად.
ასამბლეის წევრები საკუთარ და თავიანთი ამომრჩევლების ხმას
აგონებენ სტრასბურგში, მათ შორის: მომხსენებლების მიღებით;
პლენარულ დებატებში წვლილის შეტანით; კომიტეტის შეხვედრებში
მონაწილეობით; ასამბლეის რეზოლუციის ან რეკომენდაციის
მომზადების შუამდგომლობით; ასამბლეის არჩევნებში მონაწილეობით;
არჩევნების სადამკვირვებლო მისიების წევრობით და მინისტრთა
კომიტეტისთვის კითხვების დასმით. თავიანთ საქმიანობაში მათ უნდა
72. ევროპის საბჭო, “წევრის სახელმძღვანელო, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეა“ (შენიშვნა 2), გვერდი 5.
73. რომ გაიგოთ, თუ ვინ არის თქვენი პარლამენტის წარმომადგენელი PACE-ში,
ეწვიეთ ასამბლეის ვებგვერდს: www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp.
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აღიარონ და ერთგულად დაიცვან პრინციპები და ღირებულებები,
რომლებზეც დაფუძნებულია ევროპის საბჭო.74
ამავდროულად, ასამბლეამ არაერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ PACE-ის
დელეგატებს კონკრეტული მოვალეობა აქვთ, რომ წვლილი შეიტანონ
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმების განხორციელებაში.
ამ თვალსაზრისით, ასამბლეის წევრთა ორმაგ
მანდატს - რაც გულისხმობს როგორც ასამბლეის,
ისე თავიანთი ეროვნული პარლამენტების წევრობას
- განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ადამიანის
უფლებათა საკითხებში თავიანთი კოლეგების
ცნობიერების ამაღლებისთვის. მე ვთვლი, რომ ყველა
ჩვენთაგანის მოვალეობაა, ხელი შევუწყოთ ამ პროცესს
ნებისმიერ შესაძლებელ დონეზე. ჩვენ განსაკუთრებული
პასუხისმგებლობა გვეკისრება აქ.
ქრისტოს პურგურიდესი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის ყოფილი მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელების შესახებ75
ასამბლეა შედგება 47 წევრი სახელმწიფოს დელეგატებისგან და მისი
მიღწევები, საბოლოო ჯამში, ყველა ეროვნული პარლამენტარის
მიღწევებია, რომლებიც, როგორც PACE-ის წევრები, საუბრობენ და
მოქმედებენ 800 მილიონი ევროპელის სახელით. საპარლამენტო
ასამბლეის წევრები იდეალურ პოზიციაში იმყოფებიან ორმაგი მანდატის
შესასრულებლად, რომელსაც ისინი ფლობენ იმის წყალობით, რომ
არიან როგორც PACE-ის, ისე თავიანთი ეროვნული პარლამენტების
წევრები (მაგალითად, ადამიანის უფლებათა საკითხების და PACE-ის
საქმიანობის ირგვლივ საუბრების წამოწევით, ასევე კონვენციის
სტანდარტების გაგებისა და მიღების ხელშეწყობით ეროვნულ დონეზე).
74.		 იხ. PACE, „ასამბლეის რეგლამენტი“, რეზოლუცია 1202 (1999), მიღებული 1999
წლის 4 ნოემბერს, რომელშიც ბოლო ცვლილება შევიდა რეზოლუციებით 2169
და 2182 (2017); ასევე, ევროპის საბჭო, „ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
წევრის სახელმძღვანელო“ (შენიშვნა 2). სერიოზული გადაცდომის შემთხვევაში
ასამბლეას შეუძლია გაათავისუფლოს PACE-ის წევრი, რომელსაც არჩევითი
თანამდებობა უკავია (კერძოდ, პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტები, კომიტეტების
თავმჯდომარეები და თავმჯდომარის მოადგილეები); ასამბლეის რეგლამენტის
54-ე და 55-ე წესი.
75. დოკ. 12636 (შენიშვნა 14), პარაგრაფი 45.
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მე ხაზს ვუსვამ იმის აუცილებლობას, რომ ასამბლეა,
რომელიც შედგება ეროვნული პარლამენტარებისგან,
ჩართული იყოს სფეროში. ჩვენ წინ უნდა წავწიოთ ეს
დებატი, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ეს საკითხი
განხილული არ არის, რათა უზრუნველვყოთ, რომ
მთავრობამ და სასამართლომ თავიანთი როლი ითამაშონ
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელებაში. [...]ჩვენ
უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენს ეროვნულ პარლამენტებში,
რათა უზრუნველვყოთ ჩვენი ქვეყნების მიერ ამ
გადაწყვეტილებების განხორციელების აუცილებელი
ზედამხედველობა. ეს ჩვენი მოვალეობა და
პასუხისმგებლობაა.
პიერ-ივ ლე ბორგინი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის ყოფილი მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელების შესახებ76
პრაქტიკაში, ასამბლეის დელეგატების ორმაგი როლი სასარგებლო იყო
ადამიანის უფლებათა პანევროპული სტანდარტების გაერთიანების
საქმეში: PACE-ის წევრებმა, რომლებიც ჩართული იყვნენ ევროპის
საბჭოს ადამიანის უფლებათა ახალი საერთაშორისო ხელშეკრულებების
შემუშავებაში - რომელთაგან ბევრი ინოვაციური დოკუმენტია, რომელიც
უკავშირდება, მაგალითად, ადამიანის ორგანოებით
ვაჭრობას77 ან სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვას78 - გამოიყენეს
თავიანთი მჭიდრო კავშირები სტრასბურგთან, რათა თავიანთ
პარლამენტებში ბიძგი მიეცათ განმახორციელებელი კანონმდებლობის
მიღებისთვის. ეს საჭიროა ეროვნულ დონეზე სწრაფი რატიფიკაციისა და
მოწინავე რეფორმების უზრუნველსაყოფად, რათა თავიანთი ქვეყნების
მოქალაქეებმა ეფექტურად ისარგებლონ ადამიანის უფლებებით და
76.		 PACE, „2017 წლის მორიგი სესია (მესამე ნაწილი), სტენოგრაფიული ანგარიში,
ოცდამეექვსე სხდომა, ხუთშაბათი, 2017 წლის 29 ივნისი, 15:30 საათი“, დოკ. AS
(2017) CR 26.
77. ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის წინააღმდეგ
(მიღებული 2015 წლის 25 მარტს, ძალაში შესული 2018 წლის 1 მარტს), CETS No.
216.
78. ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური
ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ (მიღებული 2007 წლის 25 ოქტომბერს,
ძალაში შესული 2010 წლის 1 ივლისს), CETS No. 201.

Page 92 ► ეროვნული პარლამენტები, როგორც ევროპაში ადამიანის უფლებათა გარანტორები

თავისუფლებებით, რომლებიც განსაზღვრულია ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციით და ევროპის საბჭოს სხვა ინსტრუმენტებით.
უფლებებითა და თავისუფლებებით, რომლებიც დადგენილია ადამიანის
უფლებათა კონვენციითა და ევროპის საბჭოს სხვა ინსტრუმენტებით.
კონსულტაციები სამთავრობო წარმომადგენლებსა და PACE-ის
დელეგაციას შორის
ევროპის საბჭოს ზოგიერთმა წევრმა სახელმწიფომ შეიმუშავა
პრაქტიკა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს დიალოგს პარლამენტსა
და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების კოორდინატორს
შორის (ხშირად ესაა სამთავრობო წარმომადგენელი და მისი
სამსახური), რომელსაც შეუძლია მიიღოს რეგულარული ან რიგგარეშე
შეხვედრების სახე, რომლებიც ეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულებას. PACE-ის შვეიცარიული დელეგაცია, მაგალითად,
ატარებს კვარტალურ კონსულტაციებს ეროვნულ სამთავრობო
წარმომადგენელთან იმისათვის, რომ განიხილოს პრობლემატური
საკითხები, რომლებიც ეხება სასამართლოში წარდგენილ საჩივრებს,
მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ან საქმეებს, რომლებისთვისაც
აუცილებელია პოლიტიკური მხარდაჭერა - საჭიროების შემთხვევაში
საკანონმდებლო პროექტის წამოსაწევად.

ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა მმართველი კომიტეტი79 PACE-ის
წევრთა ადამიანის უფლებათა საკითხებში აქტიური ჩართულობა
„თავიანთ საშინაო ბაზაზე“ უაღრესად მნიშვნელოვანია სუბსიდიარობის
გასაძლიერებლად და ადამიანის უფლებათა ეფექტური დაცვის
უზრუნველსაყოფად. პარლამენტარებს, რომლებიც ასევე არიან
ასამბლეის წევრები, აქვთ შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობა, რომ:
►► თავიანთ კოლეგებს ეროვნულ პარლამენტებში ინფორმაცია
მიაწოდონ PACE-ის საქმიანობის შესახებ და უზრუნველყონ
ასამბლეის რეზოლუციებისა და რეკომენდაციების შესაბამისი
თანამიმდევრული შესრულება;
►► ჩამოაყალიბონ და გააძლიერონ ევროპის საბჭოს წევრი
სახელმწიფოების მიერ გაზიარებული ტოლერანტობის,
პლურალიზმის, დემოკრატიისა და არადისკრიმინაციის
79. CDDH, “კარგი პრაქტიკის გზამკვლევი” (შენიშვნა 19), პარაგრაფი 97.
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ფასეულობებზე დაფუძნებული დასაბუთებული და კარგად
ინფორმირებული მსჯელობა ადამიანის უფლებებთან მიმართებით;
►► გაასწორონ სტრასბურგის სისტემის მცდარი და ცუდად
ინფორმირებული კრიტიკა, რომელიც ამოტივტივდება მათ
ეროვნულ კონტექსტში;
►► შექმნან და დაიცვან სტრუქტურები და პროცედურები, რომლებიც
აუცილებელია პრაქტიკაში ადამიანის უფლებათა საკითხებში
პარლამენტარების ეფექტურად ჩასართავად.
მე მოვუწოდებ [PACE-ის წევრებს], მოუყვნენ კოლეგებს
თავიანთ ქვეყნებში, ევროპაში ადამიანის უფლებათა
სისტემის გამოწვევების სერიოზულობისა და სხვადასხვა
ქვეყანაში უკუსვლის სერიოზულობის შესახებ და
შეატყობინონ მათ, რომ ეს ადამიანის უფლებებთან
მიმართებით ევროპაში ჩვეულებრივი ბიზნესი არ არის.
მე ასევე მოგიწოდებთ, [...] აქტიური როლი ითამაშოთ
ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელებაში,
რათა ცეცხლი შეუნთოთ თქვენს მთავრობებს, რომ მათ
გამოჰყონ თანხები კანონმდებლობის შესაცვლელად და
ასევე უბიძგოთ თქვენს მთავრობებს, გააკეთონ მეტი
ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებების სრულად
და დროულად განსახორციელებლად.
ნილს მუჟნიეკსი, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა
ყოფილი კომისარი80

6.2. როგორ შეიძლება ყველა პარლამენტარმა ააგოს
მჭიდრო ურთიერთობა ევროპის საბჭოსთან
ყველა პარლამენტარს შეუძლია სარგებელი მიიღოს „სტრასბურგის
სისტემის“ შესახებ მეტის სწავლით და კონკრეტულად კი - ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს და საპარლამენტო ასამბლეის
შესაბამისი ფუნქციების, უფლებამოსილებების და მიღწევების
შესახებ. ევროპის საბჭოს ინსტიტუტებთან მჭიდრო კავშირის
80. PACE, 2016 წლის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა კომისრის ავტორობით, „2017 წლის მორიგი სესია (მეორე ნაწილი),
სტენოგრაფიული ანგარიში, მეთხუთმეტე სხდომა, ოთხშაბათი, 2017 წლის 26
აპრილი“, დოკ. AS (2017) CR 15.
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დამყარებით, პარლამენტარებს შეუძლიათ სარგებელი მიიღონ
ხელმისაწვდომი ტექნიკური დახმარების სახით, რომელიც მათ
თავიანთი მოსაზრებების სტრასბურგში გაჟღერების პარალელურად,
დაეხმარება შიდასახელმწიფოებრივ კონტექსტში ადამიანის
უფლებათა დასაცავად საკუთარი შესაძლებლობების გაძლიერებაში.
ამავდროულად, თითოეულმა ეროვნულმა პარლამენტარმა თავისი
ასამბლეის დელეგატებს უნდა აიძულოს ანგარიშგება და მოუწოდოს
მათ, იყვნენ სტრასბურგში მიმდინარე მოვლენების საქმის კურსში და
მიიტანონ ეს ცოდნა თავიანთ პარლამენტში.
ეს ნაწილი შეისწავლის პარლამენტარების საპარლამენტო ასამბლეასთან
და სასამართლოსთან ურთიერთობის სხვადასხვა გზას.

მხარდაჭერის მიღება საპარლამენტო ასამბლეისგან
ასამბლეა აერთიანებს 324 არჩეულ პოლიტიკოსს და იგივე რაოდენობის
შემცვლელებს ევროპის საბჭოს 47 წევრი სახელმწიფოდან, რომლებიც
იკრიბებიან სტრასბურგში წელიწადში ოთხჯერ, რათა განიხილონ
მისი ფართო საქმიანობის სფეროში შემავალი აქტუალური საკითხები.
როგორც პოლიტიკური დებატების ძირითადი ფორუმი ევროპაში,
ასამბლეა ფლობს მნიშვნელოვან გავლენას: მას აქვს უფლებამოსილება,
შესთავაზოს მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებები,
განახორციელოს არჩევნებისა
და სახელმწიფოს მიერ იმ ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი,
რომლებიც იკისრეს ევროპის საბჭოსთან მიერთებისას,81 ჩაატარონ
ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამოძიება, მოითხოვონ იურიდიული
დასკვნები წევრი სახელმწიფოების კანონებსა და კონსტიტუციებზე,
შესთავაზონ სანქციები წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგ და შეაჩერონ
საპარლამენტო დელეგაციების კონკრეტული უფლებები, რომლებიც
არღვევს ევროპის საბჭოს პრინციპებს. ითხოვდა რა ქმედებებს მინისტრთა
კომიტეტისგან, 82ასამბლეა ხშირად მოქმედებდა როგორც დემოკრატიის,
ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის საერთო ღირებულებათა
გამაძლიერებელი „ძრავა,“ რომელზეც აგებულია ევროპის საბჭო.
81. ევროპის საბჭოს, მათ შორის, ასამბლეის, მონიტორინგის ფუნქციების მიმოხილვისთვის,
იხილეთ იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, „ევროპის საბჭოს
ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის მექანიზმისა და დაკავშირებული საქმიანობის
მიმოხილვა“, დოკ. AS/Jur/Inf (2018) 03, 2018 წლის 18 იანვარი.
82. ასამბლეის უფლებამოსილების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხ. PACE-ის
ვებგვერდი http://website- pace.net/en (ბმულებით შესაბამის დოკუმენტებზე).
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ამას გარდა, უკანასკნელ წლებში ასამბლეა თამაშობს უფრო აქტიურ როლს
სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელების მონიტორინგსა და
ხელშეწყობაში. კონვენციის მუხლის 46(2) შესაბამისად, სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელების ზედამხედველობის ძირითადი
პასუხისმგებლობა ეკისრება მინისტრთა კომიტეტს (CM), მაგრამ 2000
წლის შემდეგ ასამბლეამ ამ საკითხზე მიიღო მთელი რიგი ანგარიშები83
და რეზოლუციები84, ისევე როგორც მინისტრთა კომიტეტისთვის
მიმართული რეკომენდაციები.85 მისი წვლილი სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელების ზედამხედველობაში არაერთხელ
შეაქეს ევროპულმა მთავრობებმა, განსაკუთრებით, ბრაიტონისა და
ბრიუსელის დეკლარაციებში.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელებამ სარგებელი
მიიღო საპარლამენტო ასამბლეისა და ეროვნული
პარლამენტების დიდი ჩართულობისგან წარსულში,
რაც ამჟამადაც გრძელდება.
მინისტრთა კომიტეტის პასუხი PACE-ის რეკომენდაციაზე
1764 (2006)
ამასთან დაკავშირებით, ასამბლეამ თავი გამოაცხადა როგორც
პარლამენტარების დიდი როლის თავგამოდებული დამცველი,
გადაწყვეტილებების სწრაფი და სრულყოფილი აღსრულებისა
და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული სხვა საკითხების
უზრუნველყოფაში. ასამბლეის მცდელობებმა, ადამიანის უფლებთან
დაკავშირებით პარლამენტარების როლის გასაზრდელად,
დამატებითი იმპულსი მიიღო 2012 წელს, PACE-ის სამდივნოში
სპეციალიზებული სამმართველოს - საპარლამენტო პროექტების
მხარდაჭერის სამმართველოს (PPSD) - შექმნით. მიზანმიმართული
თანამშრომლობის პროგრამებისა და ტრენინგების მეშვეობით, რომლებშიც
მონაწილეობენ პარლამენტარები და ეროვნული პარლამენტების
პერსონალი, PPSD მუშაობს ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესახებ
83. დოკ. 8808 2000 წლის 12 ივლისი; დოკ. 9307 2001 წლის 21 დეკემბერი; დოკ. 9537
2002 წლის 5 სექტემბერი; დოკ. 10192 2004 წლის 1 ივნისი; დოკ. 10351 2004 წლის 21
ოქტომბერი; დოკ. 11020 2006 წლის 18 სექტემბერი; დოკ. 12455 2010 წლის 20 დეკემბერი.
84. განსაკუთრებით იხ. რეზოლუცია 1226 (2000); რეზოლუცია 1516 (2006); რეზოლუცია
1787 (2011); რეზოლუცია 2075 (2015); და რეზოლუცია 2178 (2017).
85. განსაკუთრებით იხ. რეკომენდაცია 1955 (2011); რეკომენდაცია 2079 (2015);
დარეკომენდაცია 2110 (2017).
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დაინტერესებული ჯგუფების ცნობიერების ასამაღლებლად სხვადასხვა
თემატურ სფეროში, როგორებიცაა: გამოხატვის თავისუფლება,
თანასწორობა და არადისკრიმინაცია, სოციალური უფლებები და
საარჩევნო საკითხები. PPSD-მ ხელახლა გაუსვა ხაზი პარლამენტების
შესაძლებლობების გაძლიერებას კონვენციის სტანდარტების ეფექტური
შიდასახელმწიფოებრივი განხორციელებისა და სტრასბურგის
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების უზრუნველსაყოფად. ამ
მიზნის მიღწევაში დასახმარებლად, სამმართველომ ორგანიზება გაუკეთა
რიგ ტრენინგებს სტრასბურგსა და წევრ სახელმწიფოებში.

მონაწილეობის მიღება ეროვნული მოსამართლის შერჩევაში
სტრასბურგსა და ეროვნულ პარლამენტებს შორის ურთიერთქმედება
ორივე მიმართულებით მუშაობს და პარლამენტარებს შეუძლიათ
სხვადასხვა გზით მიაწვდინონ სტრასბურგს თავიანთი ხმა. მათ
ასევე შეუძლიათ თავიანთ თავზე აიღონ იმის უზრუნველყოფა,
რომ საკვანძო თანამდებობები ევროპის საბჭოში დაიკავონ
მაღალი პროფესიონალიზმის, ავტორიტეტის, პატიოსნებისა და
დამოუკიდებლობის მქონე პირებმა. მათთვის ერთ-ერთი ასეთი გზაა,
აქტიურად ჩაერთონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში
თავიანთი ეროვნული მოსამართლის შერჩევაში.
ყოველი სახელმწიფოსგან შეთავაზებული სამ-სამი კანდიდატიდან
საპარლამენტო ასამბლეა ირჩევს სასამართლოს 47 მოსამართლეს ერთხელ,
9 წლის ვადით.86 ყოველწლიურად ათასობით განმცხადებელს შეაქვს
საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში კონვენციით გათვალისწინებული
უფლებების შესაძლო დარღვევისთვის ანაზღაურების მიზნით.
ამ განმცხადებლებისთვის სტრასბურგის სასამართლო, როგორც ამ
უფლებათა მოცულობისა და მნიშვნელობის მთავარი არბიტრი, ხშირად
იმედის ბოლო ნაპერწკალია. ამის ფონზე და ევროპის კონტინენტზე
ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე სასამართლოს პრეცედენტული
სამართლის მნიშვნელოვანი გავლენის გათვალისწინებით,87 სტრასბურგში
უმაღლესი დონის მოსამართლეების ყოლის მნიშვნელობა გაზვიადებული
არ იქნება. სახელმწიფოებს აკისრიათ ძირითადი პასუხისმგებლობა
იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ასამბლეამ შეძლოს მხოლოდ ყველაზე
შესაფერისი კანდიდატების არჩევა.
86. ასამბლეა ასევე ირჩევს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს, ევროპის
საბჭოს გენერალურ მდივანსა და მის მოადგილეს, ასევე PACE-ის გენერალურ მდივანს.
87. იხ. ევროპული საბჭო, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გავლენა
მონაწილე სახელმწიფოებში - ცალკეული მაგალითები (შენიშვნა 3).
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როგორ ირჩევენ სასამართლოს მოსამართლეებს?88
არჩევის პროცესი მოიცავს ორ ეტაპს:
შერჩევის ეროვნული პროცედურები
სახელმწიფოები შეარჩევენ შესაბამისი იურიდიული კვალიფიკაციისა
და გამოცდილების მქონე სამ კანდიდატს, რომლებსაც ასევე აქვთ
ინგლისური ან ფრანგული ენების კარგი ცოდნა. სახელმწიფოები
წარადგენენ ორივე სქესის კანდიდატებს (ერთი სქესის კანდიდატთა
სიები მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება განხილული, თუ სქესის
წარმომადგენელი არ არის წარმოდგენილი ან გამონაკლის შემთხვევებში).
მინისტრთა კომიტეტის მიერ დანიშნული საერთაშორისო ექსპერტთა
ჯგუფი აძლევს მთავრობებს კონფიდენციალურ რჩევას პოტენციური
კანდიდატების თანამდებობისთვის შესაფერისობის შესახებ, სიის
საპარლამენტო ასამბლეისთვის წარდგენამდე.
არჩევა საპარლამეტო ასამბლეის მიერ
შემდეგ ამ სიას ამოწმებს ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის კომიტეტი, რომლის
წევრებიც გასაუბრებას უტარებენ სამივე კანდიდატს, ვიდრე მათი
რწმენით უძლიერესის შესახებ რეკომენდაციას გასცემენ. თუ კომიტეტი
დაადგენს, რომ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან არცერთს არ აქვს
აუცილებელი კვალიფიკაცია იყოს სასამართლოს მოსამართლე,
კომიტეტი უარყოფს სიას და სახელმწიფოსგან მოითხოვს ახლის
წარდგენას. მას ასევე შეუძლია სია უკან გაგზავნოს, თუ შერჩევის
ეროვნულ პროცედურას აკლია სამართლიანობა და გამჭვირვალობა.
მას შემდეგ, რაც კომიტეტი მიიღებს სიას და მისცემს რეკომენდაციებს,
პლენარული ასამბლეა ფარულად უყრის კენჭს კანდიდატებს.
პირველ ტურში საჭიროა ხმების აბსოლუტური უმრავლესობა.
თუ მოსამართლე არ აირჩა, ტარდება მეორე ტური და კანდიდატი,
რომელმაც მეტი ხმა მიიღო, აირჩევა სასამართლოში სამსახუროდ.
88. დეტალური ანგარიშისთვის, თუ როგორ ხდება სასამართლოს მოსამართლეების
არჩევა, იხ. PACE-ის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
მოსამართლეების არჩევის კომიტეტი, ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში მოსამართლეების არჩევის პროცედურა, სამდივნოს მიერ
მომზადებული საინფორმაციო დოკუმენტი AS/Cdh/Inf (2018) 01 rev 8, 2018
წლის 7 სექტემბერი. ასევე იხილეთ ენდრიუ ძემჩევსკი (2015 წ.). „საპარლამენტო
ასამბლეის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეების
არჩევის კომიტეტი, ევროპის საბჭო“, ადამიანის უფლებათა სამართლის ჟურნალი,
ტომი 35, გვერდები 269-274.
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შერჩევის ეროვნული პროცედურები89 განსხვავდება სახელმწიფოთა
შორის, ხოლო, პარლამენტარები, როგორც წესი, არ მონაწილეობენ
ამ პროცესში. თუმცა, საპარლამენტო ჩართულობა კანდიდატების
შერჩევასა და წარდგინებაში შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, რათა
პროცესმა „ასახოს დემოკრატიული პროცედურის პრინციპები,
კანონის უზენაესობა, არადისკრიმინაცია, ანგარიშვალდებულება და
გამჭვირვალობა“.90 ამ ფონზე, ასამბლეამ გასცა რეკომენდაცია 1429 (1999),
რომ მინისტრთა კომიტეტმა მოიწვიოს წევრ სახელმწიფოთა მთავრობები,
რათა „სიების შედგენისას რჩევისთვის მიმართონ თავიანთ ეროვნულ
პარლამენტებსდა უზრუნველყონ შერჩევის ეროვნული პროცედურების
გამჭვირვალობა“. ეს მოითხოვს, რომ მნიშვნელოვანია მთავრობებმა
„შეატყობინონ თავიანთ პარლამენტებსა და მათ შესაბამის კომიტეტებს
თავიანთი პროცედურებისა და გარიგების შესახებ სასამართლოსთვის
კანდიდატების სიების შედგენისას.“91
პარლამენტარებს შეუძლიათ მოითხოვონ, რომ იყვნენ ჩართული შერჩევის
პროცესში. მათ შეუძლიათ აამოქმედონ შერჩევის სამართლიანი და
გამჭვირვალე მექანიზმების შემუშავებისთვის საჭირო კანონმდებლობა
და დაადგინონ კრიტერიუმები სამი კვალიფიციური კანდიდატის
დამსახურებების მიხედვით შესარჩევად.
ამდენად, სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე კანდიდატების
სიაში დატოვების პროცესში ჩართულობით, პარლამენტარები
თავიანთ თავზე იღებენ პასუხისმგებლობის თავიანთ წილს იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ კანდიდატები ფლობდნენ „მაღალ
მორალურ თვისებებს და საჭირო კვალიფიკაციას მოსამართლის მაღალ
თანამდებობაზე დასანიშნად ან იყვნენ აღიარებული კომპეტენციის
მქონე იურისკონსულტები,“ როგორც ამას კონვენცია მოითხოვს. ამით
პარლამენტარები ასევე ხელს უწყობენ სასამართლოს ხარისხისა და
ავტორიტეტის განმტკიცებას.
89. იხ. PACE-ის რეზოლუცია 1646 (2009), „ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენა და მოსამართლეთა
არჩევა“, პარაგრაფი 2 (ასევე დოკ. 11767, მომხსენებელი: ბ-ნი ქრისტოფერ ჩოუპი,
გაერთიანებული სამეფო). ასევე იხილეთ ღია საზოგადოების მართლმსაჯულების
ინიციატივა/იურისტთა საერთაშორისო კომიტეტი (ICJ) (2017 წ.). შიგნიდან
გაძლიერება: ადამიანის უფლებათა მოსამართლეებისა და კომისრების შერჩევის
კანონი და პრაქტიკა ნიუ-იორკი, ფონდები „ღია საზოგადოება“.
90. PACE-ის რეკომენდაცია 1649 (2004), „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
კანდიდატები“, პარაგრაფი 3. ასევე იხილეთ PACE-ის რეკომენდაცია 1646 (2009)
(შენიშვნა 89), პარაგრაფი 2.
91. PACE-ის რეკომენდაცია 1649 (2004) (შენიშვნა 90), პარაგრაფი 20.
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შეხვედრა თქვენს ეროვნულ მოსამართლესთან და
ევროპის საბჭოს სხვა თანამდებობის პირებთან
პარლამენტის წევრებისთვის - განსაკუთრებით, მაგრამ არა მხოლოდ,
ადამიანის უფლებათა სპეციალიზებული კომიტეტის წევრებისთვის
- კონტაქტის ყველაზე პირდაპირი, თუმცა, დღეისათვის ჯერ კიდევ
გამოუკვლევი ფორმა არის სტრასბურგში სასწავლო ვიზიტის
ჩატარება და მოსამართლეებთან (განსაკუთრებით, თავიანთ ეროვნულ
მოსამართლეებთან) და სასამართლოს კანცელარიის ადვოკატებთან,
ასევე ევროპის საბჭოს სხვა ორგანოების პერსონალთან შეხვედრა.
დღეისათვის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა თავისი წევრებისთვის
მოახდინა სასამართლოში ორი ვიზიტის ორგანიზება, რომელიც
მოიცავდა ვიზიტებს სასამართლოს (მაშინდელ) თავმჯდომარესთან,
განმწესრიგებელთან და მის მოადგილესთან, ასევე რამდენიმე განყოფილების
უფროსთან, რითაც დელეგატებს შესაძლებლობა მიეცათ, გაცნობოდნენ და
განეხილათ სასამართლოს მოწყობა და საქმიანობა. ანალოგიურად, PPSD-ს
მიერ ჩატარებული ტრენინგები პარლამენტარებისთვის და საპარლამენტო
პერსონალისთვის (იხ. 6.2.) მოიცავს ორმხრივ შეხვედრებს მონაწილეებსა
და შესაბამისი განყოფილებების კანცელარიის წევრებს შორის.
პირიქითაც, ადამიანის უფლებათა სპეციალიზებულ სტრუქტურებს
ან დაინტერესებულ პარლამენტარებს შეუძლიათ განიხილონ ევროპის
საბჭოს პერსონალის ან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
მოსამართლის, რომლებიც თავიანთ ქვეყანასთან მიმართებით არიან
არჩეული, მოწვევის საკითხი, პარლამენტში აზრთა გასაცვლელად
- იმ გაგებით, რომ არცერთი ასეთი შეხვედრა არ უნდა გახდეს გზა
არჩეული პოლიტიკოსებისათვის, განიხილონ საქმეები, რომლებზეც
ჯერ გადაწყვეტილება არაა მიღებული ან ეცადონ „მოსამართლეები
გახადონ ანგარიშვალდებული“.
აზრთა გაცვლა თქვენს ეროვნულ მოსამართლეებთან სასამართლოში
გაერთიანებულ სამეფოსთან მიმართებით მაშინდელმა მოსამართლემ
და სასამართლოს თავმჯდომარემ, სერ ნიკოლას ბრატზამ,
სასამართლოს მაშინდელ განმწესრიგებელთან ერთად ჩაატარა
აზრთა გაცვლის შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ერთობლივი
კომიტეტის წევრებთან გაერთიანებულ სამეფოში, 2012 წლის მარტში.
მოსმენა უზრუნველყოფდა ფორუმს დებატებისთვის, სტრასბურგის
სასამართლოსა და შიდასახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, მათ შორის,
პარლამენტს შორის ურთიერთობის შესახებ. თავმჯდომარე ბრატზამ
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ასევე მიუთითა სტრასბურგის სასამართლოსა და უზენაეს ეროვნულ
სასამართლოებს შორის „სასამართლო დიალოგის“ კარგ მაგალითებზე
და განმარტა რამდენიმე მექანიზმი, რომლებიც შეიმუშავა სასამართლომ
- მათ შორის, გადაწყვეტილების გამოტანის საპილოტე პროცედურა,
პრიორიტეტების განსაზღვრის პოლიტიკა და ერთი მოსამართლის
გადაწყვეტილებები - რომ მოჰკიდებოდნენ იმას, რაც 2012 წელს იყო
მნიშვენლოვანი ჩამორჩენა დაუმთავრებელ საქმეებში.
მე ვფიქრობ, სრულიად მართებულია, რომ
პარლამენტარებს შეეძლოთ მიჰყვნენ მოვლენებს და
გაიგონ სამუშაო და პრობლემები, რომლის წინაშეც
ჩვენი სასამართლო დგას.
სერ ნიკოლას ბრატზა, ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე92
იქ, სადაც არსებობს სიფრთხილის ზომები ასეთი ზეპირი მოსმენების
ზედმეტი პოლიტიზაციის ან ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის შესუსტების მცდელობების
წინააღმდეგ, პარლამენტარების პირდაპირი ჩართულობა, სასამართლოში
თავიანთ ეროვნულ მოსამართლესთან ერთად, შეიძლება იყოს ღირებული
საშუალება ადამიანის უფლებათა საკითხებში პარლამენტარების
ცოდნისა და გამოცდილების გასაზრდელად. ღია დიალოგი ხელს უწყობს
ურთიერთგაგებას, ეხმარება სტრასბურგის სისტემის შესახებ მითების
უგულებელყოფაში და, საბოლოო ჯამში, ეხმარება საკანონმდებლო
ორგანოს, გამოიყენოს თავისი პოტენციალი, რათა იყოს ადამიანის
უფლებათა დაცვისა და განხორციელების მამოძრავებელი ძალა.

შესაბამისი დაფინანსების უზრუნველყოფა ევროპის
საბჭოსთვის
შესაძლებლობების გაზრდა და ასამბლეასთან და ევროპის საბჭოს სხვა
ორგანოებთან თანამშრომლობის პროგრამების ხელმისაწვდომობა
და ხარისხი, რომელთაგან პარლამენტს შეუძლია მიიღოს
სარგებელი, დამოკიდებულია მასზე, არის თუ არა ორგანიზაცია
უზრუნველყოფილი შესაბამისი ფულადი სახსრებით სხვადასხვა ფუნქციის
განსახორციელებლად. არასაკმარისი დაფინანსება უარყოფით გავლენას
92. იხ. ადამიანის უფლებათა ერთობლივი კომიტეტი, ზეპირი მტკიცებულებების
შეუსწორებელი სტენოგრამა სერ ნიკოლას ბრატზასა და ერიკ ფრიბერგისგან,
ადამიანის უფლებათა გადაწყვეტილებების შესახებ, 2012 წლის 13 მარტი.
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ახდენს მასზე, თუ როგორ მოეკიდება ევროპის საბჭო ორგანიზაციისა და
მისი წევრი სახელმწიფოების (პარლამენტების ჩათვლით) წინაშე მდგომ
გამოწვევებს.
ევროპის საბჭოს ბიუჯეტი
ევროპის საბჭოს ბიუჯეტი შედგება ძირითადად წევრი
სახელმწიფოების შენატანებისგან. ამ „ჩვეულებრივ ბიუჯეტში“
ეროვნული შენატანი გამოითვლება მოსახლეობის და მთლიანი შიდა
პროდუქტის საფუძველზე. ევროპის საბჭოს ფულადი სახსრების
დანარჩენი ნაწილი - საგანგებო ბიუჯეტი - შედგება ნაწილობრივი
შეთანხმებების ბიუჯეტებისა (რომლებსაც აქვთ საკუთარი ბიუჯეტი)
და ევროპის კავშირთან ერთობლივი პროგრამების ბიუჯეტებისგან,
ასევე სახელმწიფოების ნებაყოფლობითი შენატანებისგან. ორწლიან
პროგრამას და ბიუჯეტს ამტკიცებს მინისტრთა კომიტეტი,
გენერალური მდივნის შეთავაზების საფუძველზე.93
ბიუჯეტის შესახებ კომენტარების გაკეთება და იდეების წარდგენა
საპარლამენტო ასამბლეის ხანგრძლივი ტრადიციაა, „რათა ევროპის
საბჭოს მიეცეს შესაძლებლობა, შეასრულოს დემოკრატიული
ღირებულებების (რომლებიც საერთოა მთელი ევროპის
კონტინენტისთვის) გარანტორის უნიკალური როლი“.94 ასამბლეა
რამდენიმე წლის განმავლობაში გამოხატავდა შეშფოთებას ევროპის
საბჭოს საბიუჯეტო მდგომარეობის შესახებ, წევრი სახელმწიფოების
მიერ ნულოვანი ზრდის პრინციპის გამოყენების გადაწყვეტილების
მიღების შემდეგ (თავდაპირველად, რეალური პირობებით და
2014 წლიდან - ნომინალური პირობებით95), ჩვეულებრივ ბიუჯეტში
წევრი სახელმწიფოების სავალდებულო შენატანთან მიმართებით.96
93. ევროპის საბჭოს 2018 წლის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 466 045 100 ევროს. ევროპის
საბჭოს პროგრამა და ბიუჯეტი 2018-2019 წლებისთვის, 1300 (საბიუჯეტო) შეხვედრა,
2017 წლის 21-23 ნოემბერი, დოკ. CM(2018)1. ასევე იხილეთ ინფორმაცია მინისტრთა
კომიტეტის ვებგვერდზე https://goo.gl/GcngR4.
94. PACE-ის რეზოლუცია 1575 (2007), „ევროპის საბჭოს ბიუჯეტის პოლიტიკური
განზომილება“, პარაგრაფი 2.
95. იხ., მაგ., PACE-ის რეზოლუცია 2186 (2017), „მოწოდება ევროპის საბჭოს სამიტისკენ,
ევროპის ერთობის განსამტკიცებლად და ევროპის დემოკრატიული უსაფრთხოების
დასაცავად და ხელშესაწყობად“, პარაგრაფი 12.
96. იხ., სხვებთან ერთად, PACE-ის მოსაზრება 294 (2017), „ევროპის საბჭოს ბიუჯეტი
და პრიორიტეტები ორწლიანი პერიოდისთვის 2018-2019“, პარაგრაფები 16-17, 20.
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პარლამენტარების როლია, შეახსენონ თავიანთ მთავრობებს დემოკრატიის
ევროპული ღირებულებებისა და კანონის უზენაესობის მიმართ, რომელსაც
იცავს და ხელს უწყობს ევროპის საბჭო, თავიანთი ვალდებულების
შესახებ. მათ შეუძლიათ გაგზავნონ ძლიერი გზავნილი, რომ ევროპის
საბჭოს შესაძლებლობები, გააგრძელოს ადამიანის უფლებათა
დამცველად ყოფნა ევროპის კონტინენტზე, დამოკიდებულია მასზე,
თუ რა რესურსები აქვს მას მუშაობის გასაგრძელებლად. ასამბლეამ
შესთავაზა PACE-ის დელეგატებს რეზოლუციაში 1575 (2017), „ბიუჯეტის
განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღება მიექციათ თავიანთი
სახელმწიფოს ვალდებულებებისთვის ევროპის საბჭოს მიმართ და,
საჭიროების შემთხვევაში, დაეცვათ ეროვნული შენატანი ევროპის საბჭოს
ბიუჯეტებში“. პარლამენტარებს ასევე შეუძლიათ დაჟინებით მოითხოვონ,
აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმართებით, რომ საბიუჯეტო
შენატანები არასდროს იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური ბერკეტის
საშუალებად და, რომ სახელმწიფოები დაუბრუნდნენ რეალური ზრდის
პოლიტიკას ევროპის საბჭოს ჩვეულებრივ ბიუჯეტთან მიმართებით,
ასამბლეის მოწოდების შესაბამისად მოსაზრებაში 294 (2017).
კონვენციით დადგენილი ადამიანის უფლებათა
დაცვის პანევროპული სისტემის ეფექტურობა
დამოკიდებულია ჩვენს შესაძლებლობაზე, მივიღოთ
შედეგები, რომლებსაც ჩვენგან მოელიან და, რომლებიც
გულისხმობს ადამიანის უფლებათა სერიოზული და
სისტემატური დარღვევების აღმოფხვრას, ასევე ჩვენი
წევრი სახელმწიფოებისთვის შესაბამის მხარდაჭერას,
რათა თავიდან იქნეს აცილებული ამ დარღვევათა
გამეორება. ჩვენ გვჭირდება სათანადო საშუალებები
და რესურსები ამ ამოცანის შესასრულებლად და
წევრ სახელმწიფოებში ყველა ჩემს ოფიციალურ
ვიზიტზე, წამოვჭრი ჩვენი ორგანიზაციის საბიუჯეტო
მდგომარეობის საკითხს. ამ საკითხის მიმართ
ყურადღება არ უნდა მოვადუნოთ ჩვენს განხილვებში
და მე თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს.

ან ბრასერი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
ყოფილი პრეზიდენტი97
97. ბრიუსელში ორგანიზებული მაღალი დონის კონფერენცია, ან ბრასერის შესავალი
სიტყვა (შენიშვნა 16), გვერდები 21-22.
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6.3. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსგან
პატივისცემის მიღება: როგორ სცემს პატივს
სასამართლო კარგ საპარლამენტო პრაქტიკას
გარდა იმისა, რომ პარლამენტარებს სტრასბურგთან თავიანთი კავშირების
გაძლიერება დაეხმარებათ საკუთარი პოტენციალის სრულ რეალიზებაში,
რომ გახდნენ ადამიანის უფლებათა გარანტორები, არსებობს სხვა
სარგებელიც, როცა პარლამენტარები ასრულებენ ადამიანის უფლებათა
თავიანთ ვალდებულებებს, როგორებიცაა სუბსიდიარობის პრინციპისა
და, საბოლოო ჯამში, მთლიანად კონვენციის სისტემის გაძლიერება.
სასამართლომ აჩვენა, რომ ის მიმართულია, შეუსაბამოს
შიდა
დემოკრატიული მოსაზრებები საკუთარ სასამართლო
გადაწყვეტილებებს. კეთილსინდისიერი, დემოკრატიული დებატები
პარლამენტში ადამიანის უფლებათა საკითხებზე დღეისათვის
სტრასბურგში მიჩნეულია როგორც ინსტრუმენტი, რომელიც
ხელს უწყობს სუბსიდიარობის პრინციპის, რომელზეც აგებულია
კონვენციის სისტემა, დაცვასა და განმტკიცებას, რითაც ადამიანის
უფლებათა საპარლამენტო საქმიანობას ჰქმნის სტრასბურგის სისტემის
ეფექტურობის მთავარ დამცავად.
აქედან გამომდინარე, როდესაც პარლამენტები ერთგულად იღებენ
თავიანთ წილ პასუხისმგებლობას ადამიანის უფლებათა ეროვნულ
კონტექსტში დასაცავად და განსახორციელებლად, ეს შეუმჩნეველი
არ რჩება სტრასბურგის სასამართლოს. სასამართლო აცნობიერებს
პარლამენტების, როგორც კანონმდებლების გადამწყვეტ როლს, მათ
პირდაპირ დემოკრატიულ ლეგიტიმაციას და ფაქტს, რომ ისინი
„უკეთ აფასებენ ადგილობრივ საჭიროებებს და პირობებს, ვიდრე
საერთაშორისო სასამართლო“.98 ის პატივს სცემს საპარლამენტო
პროცესებს და იმ საპარლამენტო სტრუქტურებისა და პროცესების
განვითარების წახალისებასაც კი ახდენს, რომლებიც ხელს უწყობს
შემოთავაზებული საკანონმდებლო და პოლიტიკის ღონისძიებების
ადამიანის უფლებებზე გავლენის კარგად ინფორმირებულ განხილვას.99
98. ჰეტონი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ საჩივარი N 36022/97,
2003 წლის 8 ივლისის გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 97.
99. მეთიუ სოლი (2017 წ.). „როგორ ახდენენ, შეუძლიათ და უნდა მოახდინონ
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებმა ეროვნულ პარლამენტებთან
ურთიერთქმედება?“, მ. სოლი, ა. ფოლესდალი და გ. ულფშტაინი (ჟურნალის
რედაქტორები), ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოები
და ეროვნული პარლამენტები: ევროპა და მის მიღმა, კემბრიჯი, კემბრიჯის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თავი 14.
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ფაქტს, რომ საპარლამენტო ჩანაწერი მიუთითებს, რომ
ჩატარდა ადამიანის უფლებებზე კანონის მიღების
გავლენის დეტალური განხილვა, შეიძლება ჰქონდეს
მნიშვნელობა რამდენიმე შემთხვევაში, ანუ, როცა
წარმოიშობა შეფასების თავისუფლება.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
სასამართლოს წვლილი ბრიუსელის კონფერენციაზე
... „ენიმალ დიფენდერსის“ (Animal Defenders) საქმეზე
გადაწყვეტილება, ისევე როგორც სხვა საქმეებზე,
გამოდის მნიშვნელოვანი წინადადებით იმის
შესახებ, საკითხის განხილვისას უნდა მიანიჭოს თუ
არა სასამართლომ წევრ სახელმწიფოს თავისუფალი
შეფასების არე და რა მოცულობით, ამ უკანასკნელის
შეფასების აუცილებლობასთან და ადამიანის უფლებათა
შეზღუდვებთან მიმართებით, გადაწყვეტილებათა
მიღების ის ხარისხი როგორც საკანონმდებლო სტადიაზე,
ისე სასამართლოების წინაშე, უაღრესად მნიშვნელოვანია
და, საბოლოო ჯამში, შესაძლოა ჰქონდეს გადამწყვეტი
მნიშვნელობა მომიჯნავე საქმეებში.

მოსამართლე რობერტ სპანო, ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო100
კერძოდ, ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო შემოწმება გადავიდა წინა
პლანზე, ვინაიდან სასამართლომ რამდენიმე შემთხვევაში გაითვალისწინა
და საფუძვლად გამოიყენა ის განმცხადებლის უფლებებზე შეზღუდვების
თანაზომიერების შეფასებისას, მოპასუხე სახელმწიფოებისთვის
თავისუფალი შეფასების უფრო ფართო არეალის მისანიჭებლად,
მის წინაშე არსებული საქმეების განხილვის პროცესში. შეფასების
თავისუფლება, როგორც სუბსიდიარობის პრინციპის ლოგიკური
გაგრძელება, ეხება დისკრეციას, რომ ხელშემკვრელი სახელმწიფოები
სარგებლობენ უფლებით, გადაწყვიტონ, თუ როგორ შეასრულონ
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული
თავიანთი ვალდებულებები. იმ შემთხვევაში, როცა სადავო კანონი
100. რობერტ სპანო (2014). „ადამიანის უფლებათა უნივერსალობა თუ
მრავალფეროვნება? სტრასბურგი სუბსიდიარობის ერაში“, 14 ადამიანის უფლებათა
სამართლის მიმოხილვა, ტომი 14, გვ. 487 და შემდეგ, გვერდი 498.
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ან პოლიტიკა წარმოადგენს დასაბუთებული ურთიერთგანხილვის
შედეგს პარლამენტში, რომელიც კეთილსინდისიერად მუშაობს, რათა
მიმოიხილოს და უზრუნველყოს შეთავაზებული ზომის თავსებადობა
კონვენციასთან და ადამიანის უფლებათა სხვა სტანდარტებთან, დიდი
ალბათობით, ის დაცული იქნება დემოკრატიულ საზოგადოებაში და,
შესაბამისად, სასამართლო, ნაკლები ალბათობით აღმოაჩენს დარღვევას.101
პატივისცემის მიღება სასამართლოსგან (I) - პოლიტიკური რეკლამა
საქმის, რომელშიც საპარლამენტო პროცესს მნიშვნელოვანი გავლენა
ჰქონდა სასამართლოს დასკვნებსა და გადაწყვეტილებებზე, ნათელი
მაგალითია ენიმალ დიფენდერს ინტერნეიშენალ გაერთიანებული
სამეფოს წინააღმდეგ (Animal Defenders International v. the United Kingdom)
[GC] (საჩივარი N 48876/08, 2013 წლის 22 აპრილი). მოწვეული იქნა
დიდი პალატა, რათა განხილულიყო გაერთიანებული სამეფოს
მიერ პოლიტიკური რეკლამის აკრძალვა - რამაც ხელი შეუშალა
განმცხადებელს, ცხოველთა უფლებების დამცავ ადვოკატების ჯგუფს,
განეთავსებინა სატელევიზიო რეკლამა - იყო თუ არა არათანაზომიერი
ჩარევა არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოხატვის თავისუფლებაში.
სასამართლომ მნიშვნელოვანი წონა მიანიჭა ფაქტს, რომ
„საპარლამენტო ორგანოებმა ჩაატარეს აკრძალვის კულტურული,
პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების განსაკუთრებული
კვლევა“ პოლიტიკურ რეკლამასთან მიმართებით გაერთიანებულ
სამეფოში: მის მიღებამდე, შესაბამისი კანონპროექტი წარმოადგენდა
საპარლამენტო ორგანოების დეტალური განხილვის, ექსპერტებთან
კონსულტაციის საგანს და მან ასევე მოიცვა სასამართლოს
მსგავსი საქმეების პრეცედენტული სამართლის დეტალური
განხილვა. პოლიტიკური რეკლამის აკრძალვის აუცილებლობის
საპარლამენტო (ასევე სასამართლო) განხილვის ხარისხმა მიიყვანა
სასამართლო დასკვნამდე, რომ გამართლებული იქნა განმცხადებელი
არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოხატვის თავისუფლების უფლება.

101. იხილეთ დიდი პალატის გადაწყვეტილებები საქმეზე ენიმალ დიფენდერს
ინტერნეიშენალ გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ [GC] (საჩივარი N 48876/08,
2013 წლის 22 აპრილი); S.A.S. საფრანგეთის წინააღმდეგ [GC] (საჩივარი N 43835/11,
2014 წლის 1 ივლისი); ლამბერტი და სხვები საფრანგეთის წინააღმდეგ [GC]
(საჩივარი N 46043/14, 2015 წლის 5 ივნისი); და პარილო იტალიის წინააღმდეგ
[GC] (საჩივარი N 46470/11, 2015 წლის 27 აგვისტო).
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პატივისცემის მიღება სასამართლოსგან (II) - რეპროდუქციული
უფლებები
სახელმწიფოები სარგებლობენ თავისუფალი შეფასების ფართო
არით რეპროდუქციულ უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების
რეგულირების დროს, რომელიც არის სფერო, რომელშიც არ
არსებობს მტკიცე ევროპული კონსენსუსი და, რომელიც წარმოშობს
მორალისა და ეთიკის რთულ და დელიკატურ საკითხებს, სწრაფი
სამედიცინო და სამეცნიერო ცვლილებების ფონზე. საქმეში პარილო
იტალიის წინააღმდეგ [GC] (საჩივარი N 46470/11, 2015 წლის 27
აგვისტო), მაგალითად, სასამართლომ მხარი დაუჭირა ხელოვნური
განაყოფიერების გზით ემბრიონების სამეცნიერო კვლევებისთვის
დონაციის აკრძალვას. დასკვნაში, რომ აკრძალვა წარმოადგენდა
დასაშვებ ჩარევას განმცხადებლის პირადი ცხოვრების პატივისცემის
უფლებაში (კონვენციის მუხლი 8), სასამართლომ გაითვალისწინა,
რომ შესაბამისი კანონის შემუშავების პროცესში ჩართული იყო
სხვადასხვა სამეცნიერო და ეთიკური ხედვა, რომლის საფუძველზეც
იტალიურმა კანონმდებლობამ განახორციელა საფრთხის ქვეშ მყოფი
ინტერესების საფუძვლიანი და დაბალანსებული შემოწმება.
სხვა სიტყვებით, მოსამართლეები სტრასბურგში უფრო მიდრეკილი
იქნებიან „დააჯილდოვონ“ ჭეშმარიტი, კეთილსინდისიერი
საპარლამენტო ჩართულობა ადამიანის უფლებათა საკითხებში,
სახელმწიფოსთვის დიდი პატივისცემის მინიჭებით იმის შემოწმებისას,
იყო თუ არა განმცხადებლის ადამიანის უფლების შეზღუდვა
„აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში“.
ამ თავში ჩამოყალიბებული იქნა რამდენიმე შესაძლებლობა ყველა
პარლამენტარისთვის, რათა ჩაერთონ ევროპის საბჭოს საქმიანობაში სასამართლოს მიერ მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევისას აქტიური
როლის მორგებით, ევროპის საბჭოსთვის ტექნიკური მხარდაჭერისთვის
მიმართვით და თავიანთ ეროვნულ მოსამართლესთან და სხვა
მოსამართლეებთან შეხვედრით. ეს უფლებას აძლევს პარლამენტარებს,
სარგებელი მიიღონ „სტრასბურგის სისტემის“ უნიკალური ცოდნისა
და გამოცდილებიდან და ამავდროულად ჩამოაყალიბონ ადამიანის
უფლებათა ევროპული დღის წესრიგი.
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დასკვნა

ე

როვნული პარლამენტების მნიშვნელობა, როგორც ადამიანის
უფლებათა გარანტებისა, აღწერილია როგორც „იდეა,
რომლის დროც მოვიდა“.102 პარლამენტები, თავიანთი სამი წარმომადგენლობითი, კანონმდებლობითი და ზედამხედველობითი
ფუნქციით უნდა
თამაშობდნენ უნიკალურ და შეუცვლელ როლს ადამიანის უფლებათა
დაცვასა და განხორციელებაში, ასევე კანონის უზენაესობის დაცვაში.
ეს სახელმძღვანელო ეფუძნება ევროპის საბჭოში პარლამენტების
განვითარებად პრაქტიკას, ადამიანის უფლებათა დასაცავად და
განხორციელებისთვის ეფექტური ინსტიტუციური მექანიზმების
შესაქმნელად - კერძოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
სტანდარტებთან შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის
თავსებადობის შესამოწმებლად და ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს გადაწყვეტილებების დროული და სრულყოფილი
განხორციელების უზრუნველსაყოფად.
ადამიანის უფლებათა დაცვა არის პარლამენტარებისთვის არა
მხოლოდ ვალდებულება, არამედ შესაძლებლობა. თავიანთ ეროვნულ
კონტექსტში ადამიანების უფლებათა სტანდარტების ინტერპრეტაციისა
და გამოყენებისას პარლამენტარებს წვლილი შეაქვთ უფლებათა
მნიშვნელობისა და მოცულობის საერთო გაგების განვითარებაში
ევროპის მასშტაბით. ამას გარდა, კანონმდებლობა და პოლიტიკა,
რომლებიც შემუშავდა ადამიანის უფლებებზე მათი გავლენის კარგად
ინფორმირებული და კეთილსინდისიერი განხილვის საფუძველზე, დიდი
ალბათობით, გაუძლებს ნებისმიერ მომავალ სასამართლო შემოწმებას.
ამჟამად, პარლამენტების პოტენციალი, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები,
დიდწილად შეუსრულებელია. ჩვენ ვიწვევთ პარლამენტარებს,
გამოიყენონ ეს სახელმძღვანელო ამ პოტენციალის გასახსნელად, რათა
გახდნენ ადამიანის უფლებათა ნამდვილად ეფექტური გარანტორები.
102. ჰაიველ ფრენსის, პარლამენტის წევრი, მისასალმებელი სიტყვა ევროპის საბჭოს
საპარლამენტო ასამბლეის ორგანიზებულ სემინარზე, ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელებაში ეროვნული
პარლამენტარების როლის შესახებ, პორტკალის ჰაუსი, ვესტმინსტერი, 2013 წლის
14 ოქტომბერი.
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დანართი 1 –
საკონტროლო სია
პარლამენტარებისთვის
ახორციელებს თუ არა თქვენი პარლამენტი ადამიანის უფლებათა
შემდეგ ფუნქციებს სპეციალიზებული კომიტეტის ან სხვა მექანიზმის
მეშვეობით? ახდენს თუ არა ის:
►► კანონმდებლობის პროექტის თავსებადობის შემოწმებას ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო კანონთან, მათ შორის, ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის (შემდგომში „კონვენცია“)
დებულებებთან და მის ოქმებთან?
►► კანონების მიღებას, რათა განახორციელოს ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს (შემდგომში „სასამართლო“)
გადაწყვეტილებები?
►► აღმასრულებელი
ხელისუფლების მიერ სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელების და სხვა ქვეყნების
წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც გავლენა
აქვს შიდასახელმწიფოებრივ მართლწესრიგზე, მისი პასუხის
მონიტორინგს?
►► ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებების
პროექტების შედგენას და რატიფიკაციას?
►► ადამიანის უფლებათა პრობლემების თემატურ მოკვლევას?
■

გაუწია თუ არა თქვენმა პარლამენტმა დეტალური ხელმძღვანელობა
აღმასრულებელ ხელისუფლებას იმის შესახებ, თუ რა გჭირდებათ
თქვენ ზედამხედველობითი როლის შესასრულებლად, მათ შორის,
მოთხოვნები, რომ მან:
►► ყველა საკანონმდებლო წინადადებას თან დაურთოს ადამიანის
უფლებათა მემორანდუმები?
►► მოახსენოს პარლამენტს მინიმუმ წელიწადში ერთხელ, მათ შორის,
სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელების შესახებ?
►► გააზიაროს სამოქმედო გეგმები და ქმედებათა ანგარიშები მაშინვე,
როგორც კი ისინი წარდგენილი იქნება ევროპის საბჭოს მინისტრთა
კომიტეტში?
■
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►►

გააზიაროს სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებების
რეზიუმეები და თარგმანები?

►►

შეძლებისდაგვარად ჩართოს პარლამენტარები ნებისმიერ სამუშაო
ჯგუფში, რომელიც შეიქმნა სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელების კოორდინაციისთვის.

თუ თქვენი პარლამენტი ანიჭებს რომელიმე კონკრეტულ კომიტეტს
ადამიანის უფლებათა ფუნქციებს:
■

აქვს თუ არა კომიტეტს მუდმივი სტატუსი?
►► არის თუ არა კომიტეტის საქმიანობის სფერო მკაფიოდ
განსაზღვრული და განმტკიცებული პარლამენტის შინაგანაწესით
(ან მისი ანალოგით)?
►► არის თუ არა კომიტეტის საქმიანობის სფერო საკმარისად ფართო,
რომ ასახოს პარლამენტარების ვალდებულება:
–– დაიცვან და განახორციელონ ადამიანის უფლებები
სახელმწიფოში, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის
შესაბამისი წყაროების გათვალისწინებით?
–– აღიარონ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
განმარტების უფლება, მთელი მისი პრეცედენტული სამართლის
გათვალისწინებით?
–– აღიარონ და შეასრულონ სახელმწიფოს დადებითი
ვალდებულებები?
►►

►►

მოიცავს თუ არა კომიტეტის საქმიანობის სფერო ან შეიძლება თუ
არა მიჩნეული იქნეს, რომ ის მოიცავს:
–– კანონმდებლობის პროექტის თავსებადობის სისტემატურ
შემოწმებას ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა და
ადამიანის უფლებათა სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტებთან?
–– ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
განხორციელების
სისტემატურ
მონიტორინგს, მათ შორის, მოთხოვნას, რომ მთავრობამ
წარუდგინოს პარლამენტს რეგულარული (მინიმუმ
ყოველწლიური) ანგარიშები ადამიანის უფლებათა
გადაწყვეტილებებსა და მათ განხორციელებაზე?

►►

აქვს თუ არა კომიტეტს უფლებამოსილება ან პრეროგატივა:
–– მოახდინოს საკანონმდებლო წინადადებების და კანონის
ცვლილებების ინიცირება?
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–– მისი უფლებამოსილების ფარგლებში, მოწმე გამოიძახოს
სასამართლოში და მოითხოვოს დოკუმენტაცია?
–– მოახდინოს მოკვლევების ინიცირება საკუთარი არჩევანის
მიხედვით?
–– ჩაატაროს მტკიცებულებათა ზეპირი მოსმენა?
–– შეინარჩუნოს კავშირი სამოქალაქო საზოგადოებასთან?
–– განახორციელოს ვიზიტები, მათ შორის, ვიზიტები
საზღვარგარეთ?
–– წინასწარი შეტყობინების გარეშე ეწვიოს დაკავების ადგილებს?
–– ანგარიშგება მოახდინოს პარლამენტთან?
–– რეკომენდაციები მისცეს მთავრობას?
►► აქვს თუ არა კომიტეტს წვდომა ადამიანის უფლებათა სფეროში
გამოცდილებისა და ცოდნის მქონე დამოუკიდებელ მრჩევლებზე?
►► არის თუ არა კომიტეტი სათანადოდ უზრუნველყოფილი, რომ
განახორციელოს ფუნქციები, მათ შორის, სამდივნოს სპეციალური
მხარდაჭერა?
►► არის თუ არა კომიტეტის წევრთა დანიშვნის მეთოდი გამჭვირვალე
და უზრუნველყოფს თუ არა ის, რომ:
–– კომიტეტი იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან
დამოუკიდებელი, მაგალითად, მინისტრთა გამორიცხვით
კომიტეტის წევრობიდან?
–– კომიტეტი აკმაყოფილებდეს გენდერული ბალანსის პრინციპებს?
–– კომიტეტი ასახავდეს ძალაუფლების ბალანსს პოლიტიკურ
ჯგუფებს შორის პარლამენტში?
–– კომიტეტის თავმჯდომარე იყოს მაღალი რანგის პარლამენტარი,
დადასტურებული დამოუკიდებლობითა და ადამიანის
უფლებებისადმი ერთგულებით?
ახდენთ თუ არა ადამიანის უფლებათა საკითხების მეინსტრიმინგს
საპარლამენტო სტრუქტურებში/კომიტეტებში?
►► მიგიწვდებათ თუ არა ხელი პროფესიულ კვლევებსა და
საინფორმაციო სამსახურებზე პარლამენტში?
►► არის თუ არა საკანონმდებლო რჩევა ხელმისაწვდომი არა მხოლოდ
ადამიანის უფლებათა სპეციალიზებული კომიტეტისთვის, არამედ
ყველა პარლამენტარისთვის, ვისაც ეს შესაძლებელია დასჭირდეს
თავის საქმიანობაში?
■
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უზრუნველყოფს თუ არა თქვენი პარლამენტი, რომ ის იყოს
ეფექტური ადამიანის უფლებათა ფუნქციების განხორციელებაში,
შემდეგი ქმედებებით:
■

►►

ვებგვერდის მუდმივი განახლება, რომელზეც ინფორმაცია
ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო ქმედებებზე და ყველა
შესაბამისი მასალა იოლად ხელმისაწვდომია;

►►

თქვენი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სამუშაო
მეთოდებისა და პრიორიტიზებულ სამუშაოთა პროგრამის
გამოქვეყნება;

►►

რეგულარული დიალოგისა და ეფექტური სამუშაო ურთიერთობის
შენარჩუნება სხვა ეროვნულ დაინტერესებულ მხარეებთან ან
ომბუდსმენებთან, სასამართლოსთან, აკადემიურ წრესთან და
პროფესიონალ იურისტებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებთან;

►►

არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწვევა, წვლილი შეიტანონ
მის საქმიანობაში, მაგალითად, თემატურ მოკვლევებზე
მტკიცებულებათა წარდგენით, ადამიანის უფლებათა აქტუალურ
მოკვლევებში პრიორიტეტების განსაზღვრით და ადამიანის
უფლებებით სარგებლობაზე კანონმდებლობის ზეგავლენის
მტკიცებულებათა უზრუნველყოფით;

►►

ადამიანის
უფლებებსა
და
კანონის
უზენაესობაზე
რეგულარული ტრენინგების უზრუნველყოფა და ორგანიზება
პარლამენტარებისთვის და საპარლამენტო პერსონალისთვის;

►►

სამუშაო პრაქტიკების გადახედვა და მათი რეფორმირება, მათი
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.

ამყარებს და ინარჩუნებს თუ არა თქვენი პარლამენტი მჭიდრო
კავშირს ევროპის საბჭოსთან?
■

►►

არსებობს თუ არა პარლამენტში პროცედურა, რომლითაც
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) დელეგატები
ატყობინებენ პარლამენტარებს თავიანთი ქმედებების შესახებ
და უზრუნველყოფენ ასამბლეის რეზოლუციებისა და
რეკომენდაციების შესაბამის თანმიმდევრულ შესრულებას?

►►

შერჩევის სამართლიანი და გამჭვირვალე პროცესებითა
და დამსახურებების მიხედვით კანდიდატთა დანიშვნის
კრიტერიუმების შემუშავებით, თამაშობს თუ არა თქვენი
პარლამენტი რაიმე როლს იმის უზრუნველყოფაში, რომ
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სასამართლოს ეროვნული მოსამართლეობის კანდიდატები იყვნენ
უმაღლესი დონის?
►► იყვნენ თუ არა თქვენი პარლამენტის წევრები სტრასბურგში, თქვენს
ეროვნულ მოსამართლესთან ან სასამართლოს სხვა თანამდებობის
პირებთან, საპარლამენტო ასამბლეასთან ან ევროპის საბჭოს სხვა
თანამდებობის პირებთან შესახვედრად?
►► უსვამს თუ არა თქვენი პარლამენტი მთავრობას კითხვებს ევროპის
საბჭოს დაფინანსების შესახებ და, საჭიროების შემთხვევაში, იცავს
თუ არა ის ეროვნულ შენატანს ევროპის საბჭოს ბიუჯეტში?

► Page 115

Page 116 ► ეროვნული პარლამენტები, როგორც ევროპაში ადამიანის უფლებათა გარანტორები

დანართი 2 - ევროპის
საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეის რეზოლუცია
1823 (2011)103
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
მიერ მიღებული 2011 წლის 23 ივნისს
ეროვნული პარლამენტები: ევროპაში ადამიანის
უფლებათა გარანტორები
1. საპარლამენტო ასამბლეა გვახსენებს, რომ ევროპის საბჭოს წევრი
სახელმწიფოები პასუხისმგებელი არიან ადამიანის უფლებათა
საერთაშორისო ნორმების განხორციელებაზე, რომლებსაც მათ ხელი
მოაწერეს, კერძოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
ნორმებისა (ETS N 5, შემდგომში “კონვენცია”). ეს ვალდებულება ეხება
ყველა სახელმწიფო ორგანოს, იქნება ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება,
სასამართლო თუ საკანონმდებლო.
2. ამ კონტექსტში ხშირად ხდება ეროვნული პარლამენტების იგნორირება.
მათი პოტენციალი უნდა იქნეს მეტად შესწავლილი. ისინი თამაშობენ
საკვანძო როლს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმების
ეროვნულ დონეზე ეფექტურად განხორციელებაში და ასრულებენ
თავიანთ მოვალეობას, დაიცვან ადამიანის უფლებები კანონმდებლობის
მეშვეობით (მათ შორის, კანონმდებლობის პროექტების შემოწმება),
ჩაერთონ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებების
რატიფიცირებაში,
ანგარიშგება
აიძულონ
აღმასრულებელ
ხელისუფლებას, შეინარჩუნონ კავშირი ადამიანის უფლებათა ეროვნულ
ინსტიტუტებთან და ხელი შეუწყონ ადამიანის უფლებათა კულტურის
გავრცელებას.
103. ასამბლეის დებატი 2011 წლის 23 ივნისს (25-ე სხდომა) (იხ. დოკ. 12636, იურიდიულ
საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ანგარიში, მომხსენებელი: ბ-ნი
პურგურიდესი. ტექსტი მიიღო ასამბლეამ 2011 წლის 23 ივნისს (25-ე სხდომა).
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3. ასამბლეის წევრები, ფლობენ რა ორმაგ მანდატს (ასამბლეის წევრისა და
თავიანთი შესაბამისი ეროვნული პარლამენტებისა) განსაკუთრებულად
მოვალენი არიან წვლილი შეიტანონ ასეთ ქმედებებში.
4. ასამბლეა აღნიშნავს, რომ გაეროს 1993 წლის „პარიზის პრინციპები“
გახდა ძირითადი მინიმალური სტანდარტების საერთაშორისოდ
მიღებული ნიშნული, ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი
ეროვნული ინსტიტუტების როლისა და ფუნქციონირებისთვის;
მსგავსი კრიტერიუმები უნდა იქნეს შემუშავებული საპარლამენტო
ორგანოებისთვისაც.
5. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს (შემდგომში
„სასამართლო“) გადაწყვეტილებების განხორციელების მხრივ, ასამბლეა:
5.1. მიიჩნევს, რომ ეროვნულ პარლამენტებს გააჩნიათ უნიკალური
შესაძლებლობა, ანგარიშგება აიძულონ მთავრობებს სასამართლოს
გადაწყვეტილებების სწრაფად და ეფექტურად განხორციელების
მიზნით და ასევე სწრაფად მიიღონ აუცილებელი საკანონმდებლო
ცვლილებები;
5.2. წუხს, რომ ინტერლაკენის შემდგომი დებატი კონვენციის სისტემის
მომავლის შესახებ, არასაკმარისად ითვალისწინებს პარლამენტების
პოტენციურად მნიშვნელოვან როლს და წუხს იზმირის დეკლარაციის
დუმილის გამო ამ საკითხთან დაკავშირებით;
5.3. მიუთითებს რამდენიმე დადებით მაგალითზე წევრ
სახელმწიფოებში, კონკრეტულად, გაერთიანებულ სამეფოში,
ნიდერლანდებში, გერმანიაში, ფინეთსა და რუმინეთში,
რომლებმაც შექმნეს საპარლამენტო სტრუქტურები სასამართლოს
გადაწყვეტილებების განხორციელების მონიტორინგისთვის.
6. ამას გარდა, ასამბლეა:
6.1. მხარს უჭერს პარლამენტარებს ქვეყნის სასამართლო და
ადმინისტრაციული ხელისუფლების მიერ ადამიანის უფლებათა
სტანდარტების განსაზღვრისა და აღსრულების შემოწმებაში;
6.2. მოუწოდებს პარლამენტარებს, რომ შეასრულონ თავიანთი
პასუხისმგებლობა, ყურადღებით შეამოწმონ აღმასრულებელი
ხელისუფლება თავიანთ ქვეყნებში, როცა საქმე ეხება ადამიანის
უფლებათა საერთაშორისო ნორმების განხორციელებას;
6.3. მოუწოდებს მთავრობებს, ჩართონ ეროვნული პარლამენტები
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო შეთანხმებებისა და ადამიანის
Page 118 ► ეროვნული პარლამენტები, როგორც ევროპაში ადამიანის უფლებათა გარანტორები

უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების
განხორციელების პროცესში;
6.4. მოუწოდებს ყველა წევრ სახელმწიფოს, უზრუნველყოს ადეკვატური
საპარლამენტო პროცედურები, კანონმდებლობის პროექტების
კონვენციის სტანდარტებთან თავსებადობის სისტემატური
შემოწმების მიზნით, ასევე კონვენციის მომავალი დარღვევების
თავიდან ასაცილებლად, მათ შორის, ყველა გადაწყვეტილების
რეგულარული მონიტორინგი, რასაც პოტენციურად შეუძლია
გავლენა მოახდინოს შესაბამის მართლწესრიგზე;
6.5. მოუწოდებს პარლამენტებს, ძალისხმევა არ დაიშურონ და
თავიანთი წვლილი შეიტანონ სასამართლოს გადაწყვეტილებების
ზედამხედველობის პროცესში, არასასურველი გადაწყვეტილებების
აღსრულებისას კომპეტენტური ორგანოების გადადგმული ნაბიჯების
ზედამხედველობით, მათ შორის, განხორციელებული ფაქტობრივი
ღონისძიებების შემოწმებით;
6.6. მოუწოდებს პარლამენტებს, შექმნან ან/და გააძლიერონ
სტრუქტურები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა მათი საერთაშორისო
ვალდებულებების მეინსტრიმინგისა და მკაცრი შემოწმების
შესაძლებლობას შექმნიდა ქვემოთ მოყვანილი პრინციპების
საფუძველზე.
7. ამიტომ, ასამბლეა სთავაზობს პარლამენტებს განახორციელონ
შემდეგი ძირითადი პრინციპები ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სტანდარტების საპარლამენტო ზედამხედველობისთვის.

დანართი - ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო
სტანდარტების საპარლამენტო ზედამხედველობის
ძირითადი პრინციპები
1. შესაბამისი ჩარჩო და მოვალეობები
ეროვნული პარლამენტები ქმნიან შესაბამის საპარლამენტო
სტრუქტურებს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ვალდებულებების
შესრულებისა და ზედამხედველობის მკაცრი და რეგულარული
მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, როგორიცაა ადამიანის უფლებათა
სპეციალური კომიტეტები ან შესაბამისი ანალოგიური სტრუქტურები,
რომელთა საქმიანობის სფერო იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული და
კანონით განმტკიცებული.
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ამ საქმიანობის სფერომ უნდა მოიცვას, მათ შორის:
►► კანონმდებლობის
პროექტების ადამიანის უფლებათა
საერთაშორისო ვალდებულებებთან თავსებადობაზე სისტემატური
შემოწმება;
►► მთავრობებისთვის მოთხოვნა, რომ რეგულარულად წარადგინონ
ანგარიშები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებებსა და მათ განხორციელებაზე;
►► საკანონმდებლო წინადადებებისა და კანონის ცვლილებების
ინიცირება;
►► მოწმეების სასამართლოში გამოძახებისა და დოკუმენტების
მოთხოვნის უფლებამოსილება.
ასეთი კომიტეტები პასუხისმგებელი არიან, უზრუნველყონ
პარლამენტების სათანადო შეტყობინება და ინფორმირება ადამიანის
უფლებათა საკითხებზე. პარლამენტები და მათი პერსონალი ასევე
უზრუნველყოფილი უნდა იქნენ ტრენინგებით ადამიანის უფლებათა
საკითხებში.
2. დამოუკიდებელი რჩევა
ადამიანის უფლებათა კომიტეტებს ან შესაბამის ანალოგიურ
სტრუქტურებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა ადამიანის უფლებათა კანონების
დამოუკიდებელ ცოდნასა და გამოცდილებაზე. შესაბამისი რესურსები
ასევე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სამდივნოს სპეციალიზებული
მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად.
3. თანამშრომლობა
საზოგადოებასთან

სხვა

ინსტიტუტებთან

და

სამოქალაქო

თანამშრომლობა და რეგულარული დიალოგი უნდა იქნეს
შენარჩუნებული, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამის ეროვნულ
(მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტები,
საპარლამენტო კომისრები) და საერთაშორისო ორგანოებთან
(მაგალითად, საპარლამენტო ასამბლეა, ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა კომისარი, ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ევროპული
და სხვა საერთაშორისო ორგანოები), ასევე კარგად დამკვიდრებულ
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი
და შესაბამისი გამოცდილება.
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მეტ ტექსტს; https://goo.gl/Jc2LHc.
■
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აღსრულებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებზე (საქმეების
აღსრულების სტატუსი, მთავრობის სამოქმედო გეგმები/ანგარიშები,
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წლიდან მოყოლებული) და საბოლოო რეზოლუციები. HUDOC-EXEC-ის
საძიებო ეკრანი ხელმისაწვდომია ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე;
https://goo.gl/4WoSQM.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, „ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების განხორციელება“, 2017
წლის 12 ივნისის დოკ. 14340 (მომხსენებელი: ბ-ნი პიერ-ივ ლა ბორგინი,
საფრანგეთი), https://goo.gl/bLM7JE.
■

„სუბსიდიარობის გაძლიერება: სტრასბურგის სასამართლოს
პრეცედენტული სამართლის ინტეგრირება ეროვნულ კანონმდებლობასა
და სასამართლო პრაქტიკაში“, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წვლილი
სუბსიდიარობის პრინციპების კონფერენციაზე, სკოპიე, 2010 წლის 1-2
ოქტომბერი, დოკ. AS/Jur/Inf (2010) 04, https://goo.gl/JXY7SS.
■
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70 წელზე მეტია, რაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო
ასამბლეა შთააგონებს პარლამენტარებს, გამოიყენონ
თავიანთი დემოკრატიული მანდატები, რათა ხელი
შეუწყონ ადამიანის უფლებათა პატივისცემის ფართო
კულტურას დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რომელიც
ეფუძნება კანონის უზენაესობას.

ამ სახელმძღვანელოს მიზანია, მოამზადოს პარლამენტარები
მთელი ევროპის მასშტაბით, რომ მათ შეასრულონ თავიანი
მოვალეობები და გამოიყენონ შესაძლებლობები ადამიანის
უფლებათა
დასაცავად
და
განსახორციელებლად.
სახელმძღვანელო ამ მიზნით მიმოიხილავს სტრუქტურებს,
ფუნქციებსა და სამუშაო მეთოდებს, რომლებიც საშუალებას
აძლევს პარლამენტარებს, ყველაზე ეფექტურად შეამოწმონ
თავიანთი ქვეყნების კანონმდებლობისა (მათ შორის,
კანონმდებლობის პროექტებისა) და ადმინისტრაციული
პრაქტიკის თავსებადობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სტანდარტებთან. ისინი გამომდინარეობს არა მხოლოდ
კონვენციიდან, არამედ ასევე სტრასბურგის სასამართლოს
პრეცედენტული სამართლიდან და ევროპის საბჭოს
სხვა ორგანოების საქმიანობიდან. ეს სახელმძღვანელო
შთაგონებისთვის მოიცავს ევროპის რამდენიმე ქვეყნის
პარლამენტთა საუკეთესო პრაქტიკას.
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ევროპის საბჭო არის კონტინენტის წამყვანი ორგანიზაცია
ადამიანის უფლებათა სფეროში. ის შედგება 47 წევრი
სახელმწიფოსგან, რომელთაგან 28 ევროპის კავშირის წევრია.
საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც შედგება 47 ეროვნული
პარლამენტის წარმომადგენლებისგან, წარმოადგენს დებატებისა
და წინადადებების ფორუმს ევროპის სოციალურ და პოლიტიკურ
საკითხებზე. ევროპის საბჭოს ბევრი კონვენცია, მათ შორის,
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, შეიქმნა ასამბლეაში.
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როგორც კანონმდებლებსა და ევროპის მოქალაქეთა
წარმომადგენლებს,
პარლამენტარებს,
თავიანთი
სახელმწიფოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და
სასამართლო ორგანოებთან ერთად, ეკისრებათ ადამიანის
უფლებათა დარღვევების პრევენციისა და დაგმობის
პასუხისმგებლობა. მათ შეუძლიათ ამის გაკეთება
ადამიანის უფლებათა იმ საერთაშორისო ნორმების
ეფექტური
განხორციელების
უზრუნველყოფით,
რომლებსაც მათმა ქვეყნებმა ნებაყოფლობით მოაწერეს
ხელი, კერძოდ კი, რომლებიც განმტკიცებულია
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით.
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