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ԱՐՓԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Եվրոպական դատարանը մարդու իրավունքների պաշտպանութ-
յան միջազգային-իրավական յուրահատուկ գործիքակազմով առանձ-
նանում է մնացյալ բոլոր միջազգային ատյաններից։ Եվրոպական դա-
տարանի առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ ՄԻԵԴ 
վճիռները ևս բնորոշվում են մի շարք ինքնատիպ հատկանիշներով, 
որոնց ամբողջական պատկերացումը հնարավորություն է տալիս լա-
վագույնս սահմանել ՄԻԵԴ վճիռների իրավաբանական բնույթը։ Այս 
հոդվածի շրջանակներում քննարկվող տեսական մոտեցումների ու 
Եվրոպական դատարանի վճիռների հետազոտության լույսի ներքո 
վեր են հանվում և մեկնաբանվում Եվրոպական դատարանի վճիռնե-
րի հատկանիշները: 

Բանալի բառեր. ՄԻԵԴ վճիռների հատկանիշներ, ՄԻԵԴ վճիռ-
ների իրավաբանական բնույթը, Եվրոպական դատարան: 

 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (նաև Եվրոպական 

դատարան կամ Դատարան) մարդու իրավունքների պաշտպանության 
միջազգային իրավական մյուս ատյանների համեմատությամբ բնորոշվում 
է մի շարք առանձնահատկություններով, որոնցից, սույն հոդվածի շրջա-
նակներում մեզ համար առավել կարևորություն ներկայացնողը Եվրոպա-
կան դատարանի վճիռների առանձնահատուկ իրավական բնույթը և վճիռ-
ների կատարման վերահսկողության ինքնատիպ կառուցակարգի գոյութ-
յունն է։ 

Եվրոպական դատարանի վճիռների առանձնահատուկ իրավաբա-
նական բնույթը պայմանավորված է նրանով, որ դրանցով ոչ միայն լուծ-
վում է կոնկրետ անհատական գանգատի շրջանակում բարձրացված 
իրավական վեճը, այլ Եվրոպական դատարանի վճիռների իրավաբանա-
կան հետևանքները դուրս են գալիս կոնկրետ գործի շրջանակներից ու 
պետությանը պարտավորեցնում իրականցնել ընդհանուր բնույթի այնպի-
սի միջոցառումներ, որոնք հետագայում կբացառեն նույնաբնույթ խախ-
տումները: 

Եվրոպական դատարանի վճիռների իրավական բնույթի բացահայտ-
ման առումով կարևոր նշանակություն ունի վճիռների բնութագրական 
հատկանիշների վերհանումը: Այսպես, սույն հոդվածի շրջանակներում 
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կանդրադառնանք Եվրոպական դատարանի վճիռներին բնութագրական 
հետևյալ հատկանիշներին՝ 

1. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները 
Եվրոպական համաձայնագրի (կոնվենցիայի) դրույթների պաշտոնական 
մեկնաբանությունն են, 

2. ունեն գիտագործնական/ գիտատեսական բնույթ, 
3. բնորոշվում են հարաբերական կայունությամբ, 
4. պարտադիր են կատարման համար, 
5. իրավական համակարգի առանձնահատկություններով պայմա-

նավորված` կարող են ունենալ անմիջական կիրառություն։ 
Եվրոպական համաձայնագրի 32-րդ հոդվածի համաձայն՝ Եվրոպա-

կան դատարանի իրավազորությունը տարածվում է այն բոլոր հարցերի 
վրա, որոնք վերաբերում են Համաձայնագրի և նրան կից Արձանագրութ-
յունների դրույթների մեկնաբանմանն ու կիրառմանը (...): Փաստացի, Եվ-
րոպական դատարանը հանդս է գալիս որպես Եվրոպական համաձայ-
նագրի դրույթների մեկնաբանման բացառիկ գործառույթով (Իրավա-
սությամբ) օժտված մարմին: Եվրոպական դատարանի` որպես Եվրո-
պայի խորհրդի անդամ պետություններում Եվրոպական կոնվենցիայով ե-
րաշխավորված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ե-
րաշխավորի պրակտիկայի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս արձա-
նագրել, որ Եվրոպական դատարանը, սահմանել և կիրառում է Եվրոպա-
կան համաձայնագրի մեկնաբանման իր ինքնուրույն մեթոդները [1, էջեր 
160-161]։ Որպես այդպիսիք հանդես են գալիս Եվրոպական համաձայնա-
գրի դրույթների էվոլյուցիոն մեկնաբանման մեթոդը, միասնական եվրո-
պական համաձայնության լույսի ներքո համաձայնագրային դրույթների 
մեկնաբանման մեթոդը, Համաձայնագրի նախապատրաստական փուլի 
փաստաթղթերում (travaux prռparatoires) արված դիտարկումների միջո-
ցով իրավական կարգավորումների հետապնդած նպատակների վերհան-
ման մեթոդը, Եվրոպական համաձայնագրի մեկնաբանումը համաձայնա-
գրային դրույթների ինքնավար նշանակությանը համապատասխան և 
այլն: Թվարկվածներից յուրաքանչյուրն ունի շատ լայն ու ընդգկուն բո-
վանդակություն և կարող է հանդես գալ որպես առանձին ուսումնասի-
րության առարկա: 

Եվրոպական դատարանի վճիռների հաջորդ բնութագրական հատ-
կանիշը գիտագործնական բնույթն է, որը Մարդու իրավունքների եվրո-
պական դատարանի վճիռների բնութագրիչ հատկանիշների շարքում յու-
րահատուկ տեղ ու ունի: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 
Եվրոպական դատարանի վճիռներն անհատական գանգատների հիման 
վրա գործը լուծող դատական ակտ լինելուց բացի շատ հաճախ հանդես 
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են գալիս որպես կոնկրետ գործով կիրառման ենթակա համաձայնա-
գրային դրույթների առնչությամբ գիտական մոտեցումների, դոկտրիննե-
րի, միջազգային լավագույն փորձի և այլնի ամփոփումներ, արժեքավոր 
իրավահամեմատական վերլուծություններ, որ հանդիսանում են իրավուն-
քի զարգացման և ներպետական իրավական համակարգերի կատարե-
լագործման միջոց բազմաթիվ պետություններում։ 

Եվրոպական դատարանի վճիռների գիտագործնական/գիտատեսա-
կան հատկանիշի բովանդակությունը շատ խորը և ընդգրկուն է և ունի 
եռատարր կառուցվածք: Եվրոպական դատարանի վճիռների գիտատե-
սական և գիտագործնական նշանակությունը դրսևորվում է հետևյալ երեք 
ասպեկտներում`  

• Եվրոպական դատարանի վճիռները՝ որպես մարդու իրավունքնե-
րի գիտության հետագա զարգացման դոկտրինների գեներատորներ, 

• Եվրոպական դատարանի վճիռները` որպես համաձայնագրային 
համակարգի և ԵԽ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի 
իրավաքաղաքական ռազմավարության հեռանկարային զարգացման 
ուղենիշներ,  

• Եվրոպական դատարանի վճիռները՝ որպես խնդրո առարկա 
իրավական հարցի առնչությամբ միջազգային-իրավական միտումների, 
միջազգային իրավական փաստաթղթերում ամրագրված սկզբունքների, 
երբեմն նաև Եվրոպական երկրների լավագույն փորձի ամփոփումներ:  

Եվրոպական դատարանի վճիռների հաջորդ հատկանիշը դրանցում 
արտահայտված դիրքորոշումների հարբերական կայունությունն է: Եվ-
րոպական դատարանը սահմանափակված չէ նախկինում իր վճիռներում 
արտահայտված դիրքորոշումներով և բխում է Դատարանի կանոնների 
51-րդ կանոնի 1-ին մասի բովանդակությունից: Այնուամենայնիվ, Եվրո-
պական դատարանը սովորաբար հետևում և կիրառում է իր նախադեպե-
րը, ինչը բխում է իրավական որոշակիության ապահովման և Կոնվենցիա-
յի նախադիպային իրավունքի կանոնավոր զարգացման շահերից [2]: 

Վերոշարադրյալից կարող է թյուր պատկերացում ձևավորվել առ այն, 
որ Եվրոպական դատարանի պրակտիկան միշտ նույնն է և չի զարգա-
նում, ինչը, սակայն սխալ է։ Եվրոպական դատարանն ինքն էլ արձանագ-
րել է, որ թեև իրավական որոշակիության, կանխատեսելիության և օրեն-
քի առջև հավասարության շահերից է բխում, որ Դատարանը չպետք է 
առանց հիմնավոր պատճառի շեղվի նախորդ գործերով հաստատված 
նախադեպերից, այնուամենայնիվ Դատարանի կողմից համաձայնագրա-
յին իրավունքների դինամիկ և էվոլյուցիոն մեկնաբանման մոտեցում 
չպահպանելը կվտանգի համաձայնագրային համակարգի հետագա զար-
գացումը։ Մասնավորապես, իր քննությանը հանձնված որոշ գործերի 
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շրջանակներում անդրադառնալով աշխատանքային իրավունքների վեր-
ջին զարգացումներին՝  Եվրոպական դատարանը գտել է, որ Եվրոպայի 
խորհրդի անդամ պետությունների պրակտիկայի ուսումնասիրություննե-
րի և իրավունքի զարգացման լույսի ներքո գործատուի հետ կոլեկտիվ բա-
նակցություններ վարելու և կոլեկտիվ պայմանագրեր կնքելու իրավունքը, 
սկզբունքորեն, դարձել է Համաձայնագրի 11-րդ հոդվածով սահմանված 
«արհմիություններ ստեղծելու և դրանց միանալու իրավունքիե էական 
տարրերից՝ այսպիսով շեղվելով իր նախկինում արտահայտած  և հետևո-
ղականորեն ամրապնդած իրավական դիրքորոշումից առ այն, որ 
քննարկվող իրավունքները չեն ներառվում Համաձայնագրի 11-րդ հոդվա-
ծի պաշտպանության ներքո։ 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպա-
նության համաձայնագրի 46-րդ հոդվածի և 39-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 
համաձայն՝ Բարձր պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են կա-
տարել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Համաձայ-
նագրի խախտում արձանագրող վերջնական վճիռները, ինչպես նաև՝ բա-
րեկամական կարգավորման վերաբերյալ կայացրած որոշումները: 

 Վերջնական վճիռների և որոշումների կատարման գործընթացը վե-
րահսկող մարմինը Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեն է, որը 
կազմված է 47 անդամ պետությունների կառավարությունների ներկայա-
ցուցիչներից: Կոմիտեին աջակցում է Մարդու իրավունքների և իրավունքի 
գերակայության գլխավոր տնօրինության Մարդու իրավունքների եվրո-
պական դատարանի վճիռների կատարման ստորաբաժանումը: 

Եվրոպական դատարանի վճիռները պարտադիր են կատարման հա-
մար, ինչը ենթադրում է վճռից բխող ինչպես անհատական, այնպես էլ 
ընդհանուր բնույթի միջոցառումների իրականացում: Եթե անհատական 
բնույթի միջոցառումների նպատակն է վերականգնել դիմումատուի 
խախտված իրավունքները և ապահովել restitution in integrum, ապա ընդ-
հանուր միջոցառուոմների նպատակն է բացառել հետագայում նմանա-
տիպ խախտումների հավանականությունը օրենսդրական փոփոխութ-
յունների, պրակտիկայի բարելավման կամ վճռից բխող այլ անհրաժեշտ 
միջոցառումների օգնությամբ [3]: 

Անդամ պետությունները, կրելով վճռով արձանագրված խախտումնե-
րի հետևանքները վերացնելու իրավական պարտականությունը, անհրա-
ժեշտ միջոցների և միջոցառումների ընտրության հայեցողություն ունեն: 
Որպես կանոն՝ պատասխանող պետությունն է սահմանում անհրաժեշտ 
միջոցառումների շրջանակը, սակայն Նախարարների կոմիտեն վերահս-
կում է այդ գործընթացը: Դատարանը կարող է աջակցել վճիռների կա-
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տարման գործընթացին, մասնավորապես՝ պիլոտային վճիռների ընթա-
ցակարգի միջոցով (կիրառվում է համակարգային խնդիրներին արձա-
գանքելու նպատակով): 

Եվրոպական համաձայնագրի 46-րդ հոդվածից բխում է, որ Եվրոպա-
կան դատարանի վճիռներն օժտված են inter partes պարտադիրության 
ուժով  (այն է՝ պարտադիր են միայն կողմ հանդիսացող պետության կամ 
պետությունների համար) և տեսության մեջ ընդունված մոտեցման համա-
ձայն չունեն erga omnes ազդեցություն կոնկրետ գործով վարույթի կողմ 
չհանդիսացող Եվրոպայի խորհրդի մյուս անդամ պետությունների հա-
մար։ Այլ կերպ ասած՝ Եվրոպական դատարանի վճիռների և՛ օպերատիվ 
և՛ պատճառաբանական մասերը պարտադիր են միայն կողմ հանդիսա-
ցող պետության համար։ 

 Եթե վճռի օպերատիվ մասի առնչությամբ երկրորդ կարծիքը բացառ-
վում է, ապա նույնը չի կարելի ասել Եվրոպական դատարանի վճիռների 
պատճառաբանական մասի ազդեցության վերաբերյալ։ Եվրոպական դա-
տարանի վճիռների պատճառաբանական մասում տրվող համաձայնագ-
րային դրույթների մեկնաբանությունները կարող են ուղղորդող նշանա-
կություն ունենալ Եվրոպայի խորհրդի անդամ մյուս պետությունների իրա-
վական համակարգի և ներպետական իրավունքի զարգացման համար: 
Այլ է հարցը, որ այդ ուղղորդիչ նշանակությունը փոխակերպվի պարտա-
դիրության ուժով` հակառակ պարագայում առաջացնելով իրավական 
հետևաններ: Թեև ներկայումս Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն-
ներն առավելապես հակված են Եվրոպական համաձայնագրի կիրար-
կումն ապահովող միջոցաումների շրջանաներում, ի թիվս այլնի, ապահո-
վել նաև ներպետական իրավունքի համակարգի ներդաշնակեցումը Եվ-
րոպական դատարանի վճիռներով սահմանաված իրավական չափորո-
շիչներին [4], այնուամենայնիվ որպեսզի այդ հարցում ձևավորվի միաս-
նական մոտեցում և ընդլայնվի Եվրոպական դատարանի վճիների ազե-
ցության շրջանակը, կարծում ենք, անհրաժեշտ է այն ամրագրել Եվրոպա-
կան համաձայնագրով:  

Տեսության մեջ շատ վիճելի է Եվրոպական դատարանի վճիռներին 
հաջորդ` անմիջական կիրառելիության հատկանիշ վերագրումը: Այս 
հատկանիշի բովանդակությունը լավագույնս բացահայտվում է Վերմերի 
գործով վճռում, որտեղ հենց Եվրոպական դատարանը վճռի անմիջական 
կիրառելիությանը տվել է հետևյալ բովանդակությունը. «…Եթե Եվրոպա-
կան դատարանի վճռի պատճառաբանական մասը հստակ և լիարժեք է, 
այն ներպետական մակարդակում ենթակա է ինքնակատարման. ազգա-
յին դատարանները պետք է Եվրոպական դատարանի վճռի պահանջները 
կատարեն անմիջականորեն և չկիրառեն ներպետական օրենսդրությունն 
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այն ժամանակաընթացքում, քանի դեռ դրա դրույթները համապատա-
խան օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում չեն համապատաս-
խանեցվել Համաձայնագրի պահանջներին» [5]: 

Եվրոպական դատարանի վճիռների անմիջական կիրառելիության 
ապահովումը ներպետական մարմինների համար շատ ավելի դժվար և 
պատասխանատու խնդիր է, քանզի նման իրավիճակում Եվրոպական 
դատարանի վճռին անմիջական կիրառելիություն հաղորդելն իրավակի-
րառողից պահանջում է դեմ գնալ ներպետական օրենսդրությանը։ Նման 
իրավիճակը Լ. Հակոբյանը որակում է որպես contra legem [6, էջեր 118-
119]: Ինչպես տեսական գրականության մեջ, այնպես էլ դատական պրակ-
տիկայում այս հիմնախնդրի շուրջ արտահայտված տեսակետները միաս-
նական չեն: Տեսակետներից մեկի կողմնակիցները գտնում են, որ եթե 
Եվրոպական դատարանի վճռում արձանագրվել է ներպետական այս 
կամ այն օրենքի դրույթի՝ Համաձայնագրի պահանջներին հակասելու 
փաստը, ապա այդ վճռի կատարման հասցեատերը պատասխանող պե-
տության օրենսդիր մարմինն է, որը պարտավոր է ի կատարումն այդ 
վճռի, ներպետական օրենսդրության պահանջները համապատասխա-
նեցնել Համաձայնագրի պահանջներին [7, էջ 73]: 

Հակառակ տեսակետի կողմնակիցները գտնում են, որ անկախ նրա-
նից, թե օրենսդիրն ինչ ակտիվությամբ կկատարի ներպետական օրենսդ-
րությունը Համաձայնագրի պահանջներին համապատասխանեցնելու 
պահանջը, քանի դեռ այդ պարտականությունը կատարված չէ, հակա-
սությունը հաղթահարելու պարտականությունը իրավակիրառողինը՝ 
տվյալ դեպքում դատարաններինն է, որոնք պարտավոր են Համաձայ-
նագրին հակասող ճանաչված նորմերը շրջանցել կամ համաձայնագրա-
յին նորմերն անմիջականորեն կիրառելով կամ ներպետական նորմերը 
Համաձայնագրի համահունչ մեկնաբանությամբ կիրառելով։ 

Այնուամենայնիվ, եվրոպական դատարանի վճիռների անմիջական 
կամ ոչ անմիջական կիրառելիության հարցը յուրաքանչյուր դեպքում 
որոշվում է հիմք ընդունելով տվյալ պետության իրավական համակարգի 
առանձնահատկությունները։  

Այսպիսով, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 
վճիռները Եվրոպական համաձայնագրի պաշտոնական մեկնաբա-
նությունն են, որոնք ունեն գիտագործնական և գիտատեսական նշա-
նակություն, բնութագրվում են հարաբերական կայունությամբ, անմի-
ջական կիրառությամբ և պարտադիր են կատարման համար։  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

АРПИНЕ АРАКЕЛЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

Европейский суд своим уникальным международно-правовым 
инструментарием  защиты прав человека отличается от всех остальных 
международных инстанций. Решения ЕСПЧ, обусловленные 
особенностями Европейского суда, также характеризуются рядом  
своеобразных  свойств целостное представление которых дает 
возможность наилучшим образом определить юридический характер 
решений ЕСПЧ. Обсуждая теоретические подходы в рамках этой статьи 
и исследуя постановления Европейского суда выявляются и 
интерпретируются свойства решений Европейского суда. 

Ключевые слова: свойства решений ЕСПЧ, юридический характер 
постановлений ЕСПЧ, Европейский  суд. 

Ключевые слова: свойства решений ЕСПЧ, юридический характер 
постановлений ЕСПЧ, Европейский суд. 
 
 
 
 
 

THE LEGAL ESSENCE OF THE DECISIONS OF THE EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS 

ARPINE ARAKELYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 
The European Court differs from all other international courts in its 

special international legal means of protecting human rights. Due to the 
properties of the European Court of Justice, the decisions of the ECHR are 
distinguished by their peculiar features, the holistic presentation of which 
makes it possible to determine the nature of the decisions of the ECtHR. 
Discussing the theoretical approaches within the framework of this article and 
examining the decisions of the European Court, the properties of the 
decisions of the European Court are identified and interpreted.  

Keywords: properties of decisions of the ECtHR, legal nature of the 
decisions of the ECtHR, European Court. 
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