ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ԴԻՄՈՒՄԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Ծրագրի հովաւորն է Եւրոպական միութիւնը։

ՄԵՐ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
Ամէնքս որպէս մարդ կը վայելենք բազմաթիւ իրաւունքներ, որոնցմէ մէկ քանին են՝
ապրիլ, կարծիք յայտնել ազատօրէն, ստանալ որակեալ կրթութիւն, բնակիլ
յարմարաւէտ տան մը մէջ, կտտանքի չենթարկուիլ, ունենալ աշխատանք, ըստ մեր
հաւատքի պաշտամունք կատարել, խօսիլ ու գրել մայրենի լեզուով, դատուիլ
արդարութեամբ։
Մարդկային իրաւունքները ի զօրու են աշխարհի շուրջբոլորը եւ այդ իրաւունքները կը
վայելեն բոլոր անոնք, որոնք ծնած են որպէս մարդ, այսինքն՝ բոլորս։ Անկախ իր
ունեցած պաշտօնէն, ոչ ոք իրաւունք ունի մեր իրաւունքները ջնջելու կամ
ոտնահարելու։ Իւրաքանչիւր պետութեան հիմնական պարտականութիւնն է ճանչնալ
այդ իրաւունքները, ոչ մէկ պարագայի տակ ոտնահարել զանոնք եւ չարտօնել որ
ոտնահարուին եւ ապահովել, որպէսզի ամէն ոք վայելէ այդ իրաւունքներն ու
ազատութիւնները։
Կան մարդկային իրաւունքներու պայմանագրեր, որոնք հրչակուած են միջազգային
ծաւալով գործող Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան (ՄԱԿ) եւ Եւրոպայի
խորհուրդի մականին ներքեւ։ Պետութիւններն ալ պարտաւոր են սահմանադրութեամբ
եւ օրէնքներով ապահովութեան տակ առնելու այդ իրաւունքները, ինչպէս նաեւ
ստիպուած են ստեղծելու մարդկային իրաւունքներու պաշտպանութեան համար
հարկաւոր հաստատութիւնները։ Կան նաեւ զանազան մարմիններ, որոնք
միջազգայնօրէն կը գործեն ի պաշտպանութիւն մարդկային իրաւունքներու։
Խտրականութիւն է, երբ, օրինակ, սեռային, լեզուական, կրօնական եւ նման այլ
անձնական յատկանիշի մը հետեւանքով կ՚արգիլուիք մարդկային որեւէ իրաւունքէ
ամբողջապէս կամ ուրիշներու հետ համահաւասար չափով օգտուելէ։
Մարդկային իրաւունքներու պայմանագրերը, երբ մարդիկ համահաւասար
պայմաններու տակ չեն իրարու հետ, կը նշէ համեմատաբար աւելի վատ պայմաններու
տակ գտնուողին օժանդակութեան կարօտ ըլլալը եւ այդ պարտականութեան
պետութեան պատկանիլը։ Պայմանագրերը կ՚արգիլեն միջմարդկային ամէն տեսակ
խտրականութիւն, ինչպէս՝ ցեղային, գոյնի, կրօնական, լեզուային, սեռային ու սեռային
ինքնութեան, տարիքային, հաշմանդամութեան, քաղաքական հայեացքներու,
ազգային կամ էթնիք ծագման, սեփականութեան եւլն. պատճառներով։
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Որո՞նք են այն պայմանագրերը, որոնք մեզ
կը պաշտպանեն խտրականութենէ։
Մարդկային իրաւանց համընդհանուր հռչակագրի
երկրորդ յօդուածը կը նշէ, թէ հռչակագրի բոլոր
իրաւունքներէն կրնան օգտուիլ բոլորը եւ կ՚արգիլէ
խտրականութիւնը։ Խտրականութիւնը արգիլուած
է մարդկային իրաւանց միւս պայմանագրերով ալ։
Աւելին, կանոնաւոր կերպով խտրականութեան
ենթարկուող խաւերու մարդկային իրաւունքները
պահպանելու համար պատրաստուած են յատուկ
պայմանագրեր եւս, ինչպէս՝ Կանանց դէմ ամէն
տեսակ խտրականութիւն արգիլելու
պայմանագիրը։
Թուրքիա կողմ է այս պայմանագրերուն եւ
պետութիւնը ստանձնած է բոլոր այն
պարտաւորութիւնները, որոնք Թուրքիոյ բնակիչ
բոլորին համահաւասար կերպով կ՚ընձեռեն
մարդկային իրաւունքներէ օգտուելու առիթը։ Ահա
քանի մը պայմանագրեր, որոնցմով արգիլուած է
խտրականութիւնը.

Մարդկային իրաւանց
համընդհանուր հռչակագիր
Յօդ. 2 «Իւրաքանչիւր ոք ունի այս
Հռչակագրի մէջ նշուած բոլոր իրաւունքներն
ու
ազատութիւնները` անկախ որեւէ ցեղական,
մաշկի գոյնի, սեռի, լեզուի, կրօնի,
քաղաքական եւ այլ համոզումներու,
ազգային կամ ընկերային ծագման,
ունեցուածքի,
դասային պատկանելութեան կամ որեւէ այլ
կարգավիճակի տարբերակման:
Աւելին, որեւէ տարբերակում պէտք չէ դրուի՝
ելլելով անհատի երկրի կամ տարածքի
քաղաքական, իրաւական կամ միջազգային
կարգավիճակէ, ըլլայ անկախ, խնամարկեալ,
ոչ ինքնավար կամ որեւէ այլ

Եւրոպայի մարդկային իրաւանց պայմանագիրը
Ամէն տեսակ ցեղային խտրականութեան վերացման վերաբերեալ միջազգային պայմանագիր
Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրաւունքներու վերաբերեալ միջազգային պայմանագիր
Տնտեսական, ընկերային եւ մշակութային իրաւունքներուն վերաբերեալ միջազգային
պայմանագիր
Կանանց դէմ ամէն տեսակ խտրականութիւն արգիլելու պայմանագիրը
Կտտանքի եւ այլ դաժան, հակամարդկային կամ արհամարհական վերաբերմուքի կամ
պատժամիջոցներու դէմ պայմանագիր
Մանկանց իրաւունքներու պայմանագիր
Գաղթական բանուորներու եւ իրենց ընտանիքներու իրաւունքներուն վերաբերեալ
պայմանագիր
Հաշմանդամներու իրաւունքներուն վերաբերեալ պայմանագիր

Թուրքիոյ իրաւունքի մէջ ինչե՞ր մեզ կը
պաշտպանեն խտրականութենէ։
Թուրքիոյ ներքին իրաւունքը, սահմանադրութեան
գլխաւորութեամբ, բազմազան օրէնքներով
ապահովութեան տակ առած է անհատներու
հաւասար իրաւունքներու տէր ըլլալն ու որեւէ մէկու
որեւէ պատճառով խտրականութեան չենթարկուիլը։
Սահմանադրութիւն (յօդ. 10)
Թրքական քրէական օրէնսգիրք (յօդ.122)
Աշխատանքի օրէսնգիրք (յօդ. 5)
Հաշմանդամութեան մասին օրէնք (յօդ. 4/A)
Թուրքիոյ մարդկային իրաւանց ու հաւասարութեան
հաստատութեան օրէնք
Ազգային կրթութեան հիմնական օրէնք (յօդ. 4 եւ 8)
Պետական պաշտօնէութեան օրէնք (յօդ. 7)
Բացի ներքին օրէնդրութենէ, զանազան
կանոնադրութիւններու մէջ ալ կան խտրականութեան
արգելքի վերաբերեալ որոշումներ։

Գիտէ՞ք։
Պետութիւնները պարտաւոր են
բոլոր իրաւունքները ապահովել
ամէնքին եւ յարգել զանոնք՝
առանց նկատի առնելու ցեղի,
գոյնի, սեռի, լեզուի, կրօնքի,
ազգային կամ հանրային ծագումի,
սեփականութեան, ծննդեան,
քաղաքական կամ այլ
հայեացքներու եւ կարգավիճակի
պայմանները։
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Խտրականութեան տեսակները
Մարդկային իրաւանց միջազգային փաստաթուղթերը եւ ներքին իրաւունքը կը բնորոշեն
խտրականութեան տեսակները։ Խտրականութեան տեսակները հետեւեալներն են.
Ուղղակի խտրականութիւն
Օրինակ, երբ կ՚ուզէք տուն մը վարձակալել եւ ձեր սեռին կամ ցեղային ծագման պատճառով այդ
տունը չեն վարձեր ձեզի։
Անուղղակի խտրականութիւն
Օրինակ, եթէ դատուիք՝ երբ մերժէք կատարել զինուորական պարտադիր ծառայութիւնը, ձեր
կրօնքին բերումով։
Զուգորդուած խտրականութիւն
Օրինակ, երբ խտրականութեան կ՚ենթարկուիք ձեր կնոջ ցեղային ծագման կամ կրօնքին
պատճառով, ինչպէս նաեւ երբ կ՚արգելափակուի ձեր դրամատնային հաշիւը ձեր զաւկին հետ
կապուած դատավարութեան մը պատճառով։
Բազմակի խտրականութիւն
Օրինակ, երբ աշխատավայրին մէջ բարձրացում չէք ստանար թէ՛ ձեր հաշմանդամութեան եւ թէ
կին ըլլալու պատճառով։
Հալածանք
Օրինակ, երբ ձեր կրօնքին պատճառով նշաններ կը դրուին ձեր տան կամ աշխատավայրին վրայ։
Զոհարկում
Օրինակ, երբ դպրոցին մէջ խտրականութեան կ՚ենթարկուիք ուսուցիչի մը կողմէ եւ այս
պարագան երբ կը փոխանցէք դպրոցի վարչութեան՝ վերջինս կարգապահական պատիժ կը
սահմանէ ձեզի։

Խտրականութեան ենթարկուեցայ, ի՞նչ պէտք է ընեմ։
Եթէ կը կարծէք, որ ձեր սեռին, ցեղային ծագման, մաշկի գոյնի, լեզուի, հաւատքի, դաւանանքի,
փիլիսոփայական կամ քաղաքական հայեացքի, ունեցուածքի, ծնունդի, ամուսնական
կարգավիճակի, առողջական վիճակի, հաշմանդամութեան, տարիքի կամ որեւէ յատկանիշի
պատճառով ձեր մէկ իրաւունքը կ՚ոտնահարուի, կամ հաւասար վերաբերմունքի չէք արժանանար
ու խտրականութեան կ՚ենթարկուիք՝ նախեւառաջ
• Դէպքին պատահած վայրը, թուականը, պետական կամ մասնաւոր հաստատութեան
վերաբերեալ տեղեկութիւնները
• Արձանագրեցէք խտրականութիւն իրականացուցած անձին կամ անձերուն պաշտօնները եւ եթէ
կարելի է անունները։
• Եթէ կան պահեցէք նիւթին առչնուող գրաւոր փաստաթուղթերը (պաշտօնական գրութիւններ,
բժշկական տեղեկագրեր եւլն.)։
• Եթէ կան, արձանագրեցէք դէպքի վկաներուն անուններն ու հաղորդակցութեան տուեալները։
• Եթէ վկաներ կան, իրենցմէ խնդրեցէք, որ վկայութիւն տան կատարուածին մասին։
• Պահեցէք դէպքին վերաբերող լուսանկարները, տեսագրութիւնները եւլն., եթէ կան։
Մի՛ մոռնաք երբեք, որ ձեզի պատահած
խտրականութեան դրսեւորման վերաբերեալ ազգային
ու միջազգային ասպարէզին վրայ կան մարմիններ եւ
եթէ կ՚ուզէք իրաւապահանջ ըլլալ, մեզի դիմելու
պարագային՝ կրնանք իրաւական օժանդակութիւն
ապահովել ձեզի։

Կրնաք դիմել մեզի
www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org
+90 (533) 658 76 14

Մի՛ հրաժարիք ձեր իրաւունքներէն։ Ձեր ենթարկուած խտրականութեան վերաբերեալ
ստեղծուած մարմիններուն դիմելով՝ կարելի է արգելք ըլլալ նաեւ հաւանական այլ
խտրականութիւններու, որոնք կրնան պատահիլ ուրիշներու։
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Ազգային մարմիններ, որոնց կրնաք դիմել
Կարելի է դիմել Թուրքիոյ Մարդկային իրաւանց եւ իրաւահաւասարութեան մարմինը
(TİHEK)
• Ձեր ենթարկուած խտրականութեան վերաբերեալ դիմում կրնաք կատարել ուղղակի, նամակով
կամ առցանց։ Միայն թէ առցանց կատարուած դիմումը 15 օրուան միջոցին պէտք է նամակով
ուղարկէք այս մարմինին։
• Ձեր ինքնութեան գաղտնիութիւնը կրնաք պահանջել։
• Դիմումը կարելի է կատարել նաեւ ձեր օրինական ներկայացուցիչին կամ փաստաբանին
միջոցով։
• Դիմում կատարելու համար պարտադիր չէ Թուրքիոյ քաղաքացի ըլլալ։
• Կրնաք դիմում կատարել նաեւ թրքերէնէ զատ լեզուով մը, բայց մարմինը ձեր դիմումը կ՚ընդունի
եթէ հաստատէ, որ այլ լեզուի մը օգտագործումը իրաւացի ու տեղին է։
• Դիմումը ժամանակ որեւէ վճարում չէք կատարեր։
• Կրնաք դիմում կատարել բանտէն, վերադարձումի կեդրոններէն։
• TİHEK կարելի է դիմել կուսակալութեան եւ գաւառապետութեան միջոցով ալ։
TİHEK-ի տուեալները:
Կայքէջ
: http://tihek.gov.tr
ել-մակ
: baskanlik@tihek.gov.tr
Դիմումի մասին տեղեկութիւն: esitlik@tihek.gov.tr
Հասցէ
: Yüksel Cad. No: 23 06650, Kızılay-ANKARA
Կրնաք դիմել Հանրային Քննչութեան Մարմինին (KDK) / Օմպուցմանին։
• Ձեր ենթարկուած խտրականութեան վերաբերեալ կրնաք առցանց դիմում կատարել՝ e-başvuru
կամ e-devlet-ի միջոցով, կամ ել-մակով եւ անձամբ։ Միայն թէ առցանց կատարած ձեր դիմումը
պէտք է մարմին հասցնէք 15 օրուան մէջ։
• Ձեր ինքնութեան գաղտնիութիւնը կրնաք պահանջել։
• Դիմումը կարելի է կատարել նաեւ ձեր օրինական ներկայացուցիչին կամ փաստաբանին
միջոցով։
• Դիմում կատարելու համար պարտադիր չէ Թուրքիոյ քաղաքացի ըլլալ։
• Դիմումը ժամանակ որեւէ վճարում չէք կատարեր։
• Կուսակալութեան կամ գաւառապետութեան միջոցով կարելի է դիմում կատարել։
• Եթէ յատուկ արգելք մը կամ հաշմանդամութիւն մը ունիք, այս մասին յայտնելու պարագային,
մարմինը պարտադիր յատուկ միջոցառումի պէտք է ձեռնարկէ։
• Որեւէ մանուկի իրաւունքի խախտման վերաբերեալ դիմում կրնաք ներկայացնել։ Այս
պարագային «օգուտի նախապայման» մը ի զօրու չէ։
• Անչափահաս ըլլալու պարագային (18-էն փոքր) ձեր դիմումը կրնաք յղել www.kdkcocuk.gov.tr
կայքէջին միջոցով։
KDK-ի տուեալները:
Հեռ.
Ֆաքս.
Կայքէջ
ել-մակ
Հասցէ

: +90 312 465 22 00
: +90 312 465 22 65
: https://www.ombudsman.gov.tr
: iletisim@ombudsman.gov.tr
: Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No.4 Çankaya/ANKARA

Ստանպուլի գրասենեակ
Հեռ.
Ֆաքս.
Հասցէ

: +90 212 346 33 84-85
: +90 212 346 33 86
: Halaskargazi Mahallesi Matbacı Osmanbey Sokak No: 46/B Şişli/İSTANBUL
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Կարելի է գանգատ յայտնել դատախազութեան եւ դատ յարուցել դատարաններու մէջ։
• Ձեր ենթարկուած խտրականութեան մասին գանգատ կրնաք յայտնել ամենամօտ
դատախազութեան։
• Կը յանձնարարենք փաստաբանէ մը իրաւական օժանդակութիւն ստանալ՝ դատախազութիւն ու
դատական մարմիններ դիմելու եւ պաշտօնական գործողութիւններու ընթացքին։
• Եթէ փաստաբան մը ունենալու կարելիութիւնը չունիք, կրնաք դատական օժանդակութիւն
պահանջել ձեր գտնուած քաղաքի Փաստաբանական պալատէն։
Կրնաք անհատապէս դիմել Սահմանադրական ատեան
• Ձեր ենթարկուած խտրականութեան վերաբերեալ Սահմանադրական ատեան դիմելու համար
դատական բոլոր հանգրուաններէն անցած ըլլալու էք։
• Անհատապէս դիմում կատարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ այն որոշումը, զոր տուած է ձեր
դիմած դատական վերջին ատեանը։ Դիմումը պէտք է կատարուի այս որոշումէն ետք 30 օրուան
ընթացքին։
• Անհատական դիմումի թերթիկը ու կից փաստաթուղթերը կարելի է յանձնել անձամբ, հերթապահ
դատարաններու կամ արտասահմանեան ներկայացուցչութիւններու միջոցով։
• Դիմելու ժամանակ կրնաք պահանջել որ գաղտնի մնայ ձեր ինքնութիւնը։
• Բանտերէն կարելի է դիմում կատարել բանտային վարչութեան միջոցով։
• Ձեր դիմումը կրնաք կատարել առանց փաստաբանի մը կարիքն ունենալու։
• Սահմանադրական ատեան դիմելու ժամանակ պէտք է վճարել որոշեալ սակը, սակայն
դատական օժանդակութիւն պահանջելու պարագային դիմումը կարելի է կատարել անվճար։
Սահմանադրական ատեանի տուեալները.
Կայքէջ
Հեռ.
Ի-մակ
Հասցէ

: http://www.anayasa.gov.tr
: +90 312 463 73 00,
: bilgi@anayasa.gov.tr
: Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 PK: 06805
Çankaya / ANKARA
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Ինչպէ՞ս կրնամ դատական օժանդակութիւն
պահանջել։
Եթէ նիւթական կարելիութիւն չունիք փաստաբան մը
ունենալու համար եւ ստեղծուած իրավիճակը
դատական օժանդակութիւն պահանջելու համար
արգելք է՝ կրնաք դիմել մեզի։

Կրնաք դիմել մեզի
www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org
+90 (533) 658 76 14

Անհատներու իրաւապահանջ ըլլալու ազատութիւնը հասանելի դարձնելու նպատակով,
կանոնագրութեան մէջ դատական օժանդակութեան նեցուկ տրամադրելու երկու կարգադրութիւն
կատարուած է։
Դատական օժանդակութեան պահանջք՝ փաստաբանական պալատէն
Եթէ փաստաբանի համար նիւթական կարելիութիւն չունիք, կրնաք դիմել ձեր բնակած քաաքի
փաստաբանական պալատին՝ դատական օժանդակութեան հայցով։ Փաստաբանական
պալատին օժանդակութիւնը սահմանափակուած է փաստաբան մը տրամադրելով։ Դատական
ծախսը (դատարանի սակը, փորձագէտի վճարումները եւլն.) չի հոգար։
Փաստաբանական պալատէն դատական օժանդակութիւն ստանալու համար հարկաւոր են
հետեւեալ փաստաթուղթերը.
• Գիւղապետէն պէտք է առնել եկամուտի տեղեկանք ու բնակութեան վայրի մասին
փաստաթուղթ
• Անձնաթուղթի պատճէն
• Դատի համար հարկաւոր փաստաթուղթերու պատճէնները
Դատական օժանդակութիւն՝ դատարանի որոշմամբ
Դատարանի որոշմամբ կայացող դատական օժանդակութիւնը տարբեր է փաստաբանական
պալատի տրամադրած դատական օժանդակութենէն։ Ան հիմնուած է Իրաւական
կիրարկումներու օրէնքին վրայ, որու 334-րդ յօդուածէն 340-րդ յօդուածը ինկած բաժինը կը
կարգաւորէ դատական օժանդակութեան վերաբերեալ կէտերը։
Պատժի կիրարկումի օրէնքի կարելի է ստանալ հետեւեալ իրաւական օժանդակութիւնները.
• Որպէս կասկածեալ կամ ամբաստանեալ դատուելու ժամանակ, եթէ յայտնէք, թէ ի վիճակի չէք
փաստաբան մը ունենալու, ըստ ձեր պահանջի ձեզի փաստաբան մը կը տրամադրուի։
• Առանց պահանջքի իսկ ձեզի փաստաբան մը կը տրամադրուի եթէ մանուկ, համր կամ խուլ էք,
կամ ձեր հաշմանդամութեան աստիճանի արգելք է պաշտպանութեան համար։
• Եթէ նուազագոյն հինգ տարի բանտարգելութեան պահանջող յանցագործութեան մը առթիւ կը
հետաքննուիք կամ կը հարցաքննուիք, առանց ձեր պահանջքի արդէն փաստաբան մը կը
տրամադրուի ձեզի։
Պարագաներ երբ պարտադիր է թարգմանիչի ներկայութիւնը
• Եթէ ձեր խնդիրը պատմելու աստիճան թրքերէն չէք գիտեր կամ խլութիւն ունիք, ձեր
յայտարարութիւնները կը թարգմանուին դատախազութեան կամ դատարանի կողմէ նշանակուած
թարգմանիչին կողմէ։
• Եթէ հաշմանդամութիւն կամ այլ արգելք մը ունիք, դատավարութեան ընթացքին հնդող
ամբաստանութիւնները կամ պաշտպանութեան վերաբերող կէտերը ձեզի կը փոխանցուին ձեր
հասկնալիք կերպով։
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Միջազգային մարմիններ, ուր կրնաք դիմել
Ձեր ենթարկուած խտրականութեան վերաբերեալ
թղթածրարը եթէ կ՚ուզէք յանձնել միջազգային
մարմիններուն ՝ կրնաք դիմել մեզի։

Կրնաք դիմել մեզի
www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org
+90 (533) 658 76 14

Ձեր ենթարկուած խտրականութեան վերաբերեալ միջազգային ատեաններ դիմել կարենալու
համար նախ պէտք է սպառած ըլլաք ներքին միջոցները։ Արդարադատութեան ներքին
միջոցներու սպառումը կը նշանակէ, թրքական օրէնքին համաձայն դիմելու համար դատական այլ
ատեանի մը գոութիւն չունենալը։ Դատական ներքին միջոցներու սպառումը կարելի է.
• Դատական հայցի կարճումը
• Ձեր կատարած դիմումներուն մերժուիլը (բարձր ատեանի կողմէ)
• Փաստերուն թղթապանակին չկցուիլը
• Ձեր կատարած առարկութիւններուն չընդունուիլը (բարձր ատեանի արդիւնքին)
• Երբ մերժուին կալանքի միջոցը փոխելու ուղղութեամբ կատարած ձեր դիմումները։
ՄԱԿ Մարդկային իրաւանց յանձնաժողովին անհատական դիմում
ՄԱԿ Մարդկային իրաւանց խորհուրդին գանգատ
ՄԱԿ հաշմանդամներու իրաւունքներու յանձնաժողովին անհատական դիմում
ՄԱԿ Կանանց դէմ խտրականութեան արգիլման յանձնաժողովին անհատական դիմում
ՄԱԿ Կտտանքներու դէմ յանձնաժողովին անհատական դիմում
Եւրոպայի մարդկային իրաւանց ատեանին անհատական դիմում
• Ձեր ենթարկուած խտրականութեան վերաբերեալ թղթածրարը կրնաք Եւրոպայի մարդկային
իրաւանաց ատեան փոխադրել՝ դատական ներքին ատեանններուն կողմէ տրուած որոշումին
վերջնականացումէն ետք 6 ամսուան ընթացքին։ Ժամկէտը անցնելու պարագային ձեր դիմումը
թերեւս մերժուի։
• Ձեր ենթարկուած իրաւական խախտումին վերաբերեալ դատական ներքին գործընթացին
բացակայութեան պատճառը եթէ օրէնքի տրամադրութենէն կը բխի, ուրեմն վեց ամսուան
ժամկէտի կանոնը չի գործեր։
• Դիմումի համար որեւէ վճարում չկատարուիր։
• Պէտք է ամբողջապէս ու անթերի լրացնել Եւրոպական մարդկային իրաւանց ատեանի
‘’https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/tur&c=’’ կայքէջին գտնուող
դիմումնագիրը։ Ձեր դիմումին պէտք է կցուին այն փաստաթուղթերուն մէկական պատճէնը,
որոնք կրնան զօրացնել ձգր դիմումը։
• Դիմումը պէտք է կատարուի հետեւեալ հասցէին, միայն թղթատարի միջոցով։
Հասցէ : The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075
Strasbourg cedex France
• Դիմումը կարելի է կատարել թրքերէնով։ Սակայն եթէ ձեր դիմումը կատարէք անգլերէնով կամ
ֆրանսերէնով, որոնք Եւրոպական ատեանի պաշտօնական լեզուներն են, կը կարճէք դիմումի
աւարտման ժամկէտը։
• Անհատական դիմում կատարելու ժամանակ պարտադիր չէ որ ձեզ ներկայացնէ փաստաբան
մը։ Սակայն եթէ դիմումի համար փաստաբանի մը իրաւական օժանդակութեան դիմէք՝
գործընթացը աւելի առողջ կ՚ընթանայ։
Խտրականութեան թղթապանակին մասին, զոր կ՚ուզէք փոխադրել Եւրոպական ատեան,
կրնաք դիմել նաեւ մեզի՝ իրաւական օժանդակութիւն ստանալու համար։ Կարելի է դիմել
հետեւեալ ի-մակի հասցէներուն.
www.ayrimciligakarsi.org
info@ayrimciligakarsi.org
+90 (533) 658 76 14
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ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ
Խտրականութեան արգիլման նպատակով դիմումի միջոցներուն նեցուկ նախագիծը, որուն
հովանաւորն է «Հրանդ Տինք» հիմնարկի քաղաքացիական հասարակութիւնը զօրացնելու
դրամաշնորհային ծրագիրը, ի գործ կը դրուի Հանրային ու իրաւական ուսումնասիրութիւններու
հիմնարկի (TOHAV) եւ Յանուն հաւասար իրաունքներու դիտորդական միութեան (ESHİD) կողմէ։
Թուրքիոյ խտրականութեան արգելքը, հակառակ իրաւական կերպով նկարագրուած ու
ապահովութեան տակ առնուած ըլլալուն, ներառեալ ազգային ու միջազգային արգիլման
միջոցները, թերի է՝ իրաւական միջոցներու, խտրականութեան դէմ պայքարի եւ
խտրականութեան արգելքի իրագործման մասով։
Այս ծիրէն ներս, համադիմորդ հաստատութիւնները քաղաքացիական հասարակութեան հետ
համատեղ աշխատանքներ կ՚իրականացնեն խտրականութեան դէմ պայքարը խրախուսելու եւ
խտրականութեան դէմ դիմումներ կատարելու միջոցները արդիւնաւոր կերպով գործածելու
համար, դասընթացքներ կը կազմակերպէ իրաւական գրագիտութիւնը բարձրացնելու
նպատակով եւ կ՚ընդունի անհատական դիմումներ։
Կրնաք դիմել TOHAV-ին եւ ESHİD-ին
Իրաւական խախտումի կամ խտրականութեան ենթարկուելու պարագային մեզ կրնաք դիմել
անձամբ, ի-մակով, հեռաձայնով կամ թղթատարով։ Բացի հիմնական իրաւական նեցուկէ, ձեզի
կրնանք օգնել օմպուցմանութիւն, դատախազութիւն, TİHEK, դատարան եւ ՄԱԿ-ի
յանձնաժողովներ կատարելի ձեր դիմումի ժամանակ։ Եթէ մեզի իրաւասու կարգէք, կրնանք
դիմում կատարել ձեր փոխարէն։
Կայքէջ
Ի-մակ
Հեռ.:

: www.ayrimciligakarsi.org
: info@ayrimciligakarsi.org
: +90 (533) 658 76 14

TOHAV
Հեռ. : 0 (212) 293 47 70-71
Ֆաքս : 0 (212) 293 47 72
Կայքէջ: www.tohav.org
Ի-մակ : tohavbilgi@gmail.com
Հասցէ : Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Sk.
No: 55/57 Kat: 3-4-5 Beyoğlu/İSTANBUL

Հեռ.
Կայքէջ
Ի-մակ
Հասցէ

ESHİD
: +90 212 293 63 77
: www.esithaklar.org
: info@esithaklar.org
: Gümüşsuyu Mah. Ağçırağı Sk.
Pamir Apt. No:7/1Beyoğlu /İSTANBUL
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Կայքէջ: www.ayrimciligakarsi.org
Ի-մակ: info@ayrimciligakarsi.org
Հեռ.: +90 (533) 658 76 14

Գրքոյկը պատրաստուած է Եւրոպական միութեան հովաւորութեամբ, «Հրանդ Տինք» հիմնարկի
դրամաշնորհով։ Բովանդակութեան պատասխանատուն է Հանրային եւ իրաւական
ուսումնասիրութիւններու հիմնարկը (TOHAV) եւ չ՚արտացոլացներ Եւրոպական միութեան եւ/կամ «Հրանդ
Տինք» հիմնարկի տեսակէտները։

