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• Ճար
լորդ Ռ տարապետ
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ան
դՌ
ԷԼ-ԹԻ ոջերս, Փա խումբ`
րթներ
-ԴԻ, Լ
շիփ
ոնդ
Բյուշե
ր, Ստ ոն, և Քլոդ
րասբու
րգ
• Արժ
455 մլ եքը`
ն ֆրա
նկ

ՉՇՓՈԹԵԼ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
Դատարանը, որի նստավայրը Լյուքսեմբուրգն
է, ապահովում է համայնքային իրավունքի
պահպանումը, Եվրոպական միության պայմանագրերի
մեկնաբանությունը և կիրառումը:

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
Միավորված ազգերի կազմակերպության դատական
մարմին: Նստավայրը` Հաագա:

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ
Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից
ընդունված փաստաթուղթ, որը նպատակ ունի
միջազգայնորեն ամրապնդել մարդու իրավունքների
պաշտպանությունը:
• Օգտա
- 860 մ² գործելի մակեր
- 520 մ² հատկացված եսը` 28 000 մ²,
- 4 500 մհատկացված փմեծ դահլիճին որից
• Ժողոﬖ
- 16 50 ² ժողոﬖերի ս ոքր դահլիճին
ե
- Մեծ դա րի սրահների 0 մ² գրասենյակ րահներ
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ն
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- Ժողոﬖ ի սրահները (4 ի համար)
համար
7
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ետնամա
ջինում`
սու
47 տեղ
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ն
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ն
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(Փոփոխ
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րասենյա
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կ
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ղ) Սեմի
մներ` Մ
նարներ
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ա
• Ինչպես
(104 տե մուլի սրահ
ղ)
- 490 կմ է նաև`
լե
- 5500 լու կտրական մալու
խ
- 10 կմ խ յսեր
- 500 մ փ ողովակաշար
- 9 մարդ աստաթղթային փ
- 450 տ մեատար և բեռնայի ոխադրիչներ
- 1 450 տ տաղե շրջանակ ն վերելակներ
- 15 000 մ բետոնե ամրանն ներ
եր
- 2800 մ ճ 3 բետոն
- 4 ջերմա ակատային ծաղ
կամանն
- 16 օդոր յին պոմպեր
եր
ա
կ
մ
ա
ն կայան
- 50 ընկե
ր
ու
թ
յուն և 125
- 1500 բա
ենթակա
պալառու
- 800,000 նվոր
ժամ շինա
րարակա
ն աշխատ
անքներ

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽԱՐՏԻԱ

ԴԱՏԱՐԱՆԸ

2000թ. Եվրոպական միության կողմից ընդունված
փաստաթուղթ մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների վերաբերյալ:

համառոտ
ԱՎԵԼԻՆ ԻՄԱՆԱԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1949թ. մայիսի 5
Եվրոպայի խորհրդի հիմանդրումը

1950թ. նոյեմբերի 4
Կոնվենցիայի ընդունումը

1953թ. սեպտեմբերի 3
Կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելը

1959թ. հունվարի 21

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
1959թ.-ին հիմնադրված Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանը միջազգային դատարան է: Որոշումներ
է կայացնում Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիայով ամրագրված քաղաքական և քաղաքացիական
իրավունքների խախտման վերաբերյալ ֆիզիկական անձնանց
և պետությունների գանգատների շուրջ:
1998թ.-ից ի վեր այն գործում է մշտապես և անհատները կարող
են ուղղակիորեն դիմել դատարան:

Եվրոպայի խորհրդի խորհրդակցական ասամբելայի կողմից
Դատարանի առաջին անդամների ընտրությունը

1959թ. փետրվարի 23-28
Դատարանի առաջին նիստը

Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիան
միջազգային պայմանագիր
է,
որի
համաձայն
Եվրոպայի խորհրդի անդամ
պետությունները երաշխավորում
են ոչ միայն իրենց քաղաքացիների,
այլև իրենց իրավասության տակ
գտնվող բոլոր անձանց հիմնարար,
քաղաքացիական
և
քաղաքական
իրավունքները:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԸ

1959թ. սեպտեմբերի 18

Կոնվենցիան երաշխավորում է
մասնավորապես

Դատարանն ընդունում է Դատարանի կանոնագիրքը

1960թ. նոյեմբերի 14

• կյանքի իրավունքը,

Դատարանը կայացնում է առաջին վճիռը Լոլեսն
ընդդեմ Իռլանդիայի գործով

• արդար դատաքննության
իրավունքը,

1998թ. նոյեմբերի 1

Դատարանն իր հիմնադրումից ի վեր քննել է հարյուր
հազարավոր
դիմումներ:
Դատարանի
վճիռների
իրականացումը պարտադիր է մասնակից պետությունների
համար: Վճիռները ստիպում են կառավարություններին
վերանայել իրենց օրենսդրությունը և վարչարարությունը
բազմաթիվ բնագավառներում: Դատարանի նախադեպային
իրավունքը Կոնվենցիան դարձնում է ժամանակակից, հզոր
և դինամիկ գործիք, նոր մարտահրավերներն ընդունելու,
օրենքի գերակայության և Եվրոպայում ժողովրդավարության
ամրապնդման համար:

Կոնվենցիայի թիվ 11 արձանագրության ուժի մեջ
մտնելը, որով հիմնվում է «նոր դատարանը»

Դատարանի նստավայրը գտնվում է Ստրասբուրգում,
բրիտանացի ճարտարապետ լորդ Ռիչարդ Ռոջերսի կողմից
1995թ. ստեղծված Մարդու իրավունքների պալատում:
Շինությունը համաշխարհային ճանաչում ունի:

Կոնվենցիայի թիվ 16 արձանագրության ուժի մեջ մտնելը,
որը Դատարանին թույլատրում է տալ խորհրդատվական
կարծիքներ

Հենց այս շենքից Դատարանը վերահսկում է 700 մլն
եվրոպացիների մարդու իրավունքների պաշտպանության
իրականացումը Կոնվենցիան վավերացրած Եվրոպայի
խորհրդի 46 անդամ պետություններում:

ՄԱՐԴՈՒ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

• անձնական և ընտանեկան
կյանքը հարգելու
իրավունքը,
• խոսքի ազատությունը,

2010թ. հունիսի 1

• մտքի, խղճի և կրոնի
ազատությունը,

Կոնվենցիայի թիվ 14 արձանագրության ուժի մեջ
մտնելը, որը նպատակ ունի երաշխավորել Դատարանի
երկարաժամկետ գործունեությունը

• սեփականության իրավունքը:

2018թ. օգոստոսի 1

Կոնվենցիան արգելում է
մասնավորապես
• խոշտանգումը, անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմունքը կամ պատիժը,
• ստրկությունը և հարկադիր աշխատանքը,
• մահապատիժը,
• կամայական և ապօրինի ազատազրկումը,
• Կոնվենցիայով ամրագրված իրավունքներից և
ազատություններից օգտվելու խտրականությունը:

