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ՀՏԴ 342․ 7 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ԱՐՓԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
Եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականաց-

ման գործընթացում իր գործառութային առանձնահատկություննե-
րով պայմանավորված՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատա-
րանն աստիճանաբար ամրապնդում է իր տեղն ու դերը: Վերոգրյալի 
հաշվառմամբ սույն հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրությունն 
առավելապես ուղղված է Եվրոպական դատարանի՝ որպես միջազ-
գային սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող 
մարմնի բնութագրիչ հատկանիշների վերհանմանը: 

Բանալի բառեր. եվրոպական դատարան, սահմանադրակա-
նացման գործընթաց, միջազգային սահմանադրական արդարադա-
տություն: 

 
Եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականացման 

հայեցակարգը վերջին տարիներին սկսել է առավել մեծ հետաքրքրություն 
առաջացնել տեսաբանների շրջանում: Եվրոպական միության անդամ 
պետությունների նախաձեռնությամբ 2004 թ. Եվրոպական սահմանադ-
րության մասին միջազգային պայմանագրի (այլ կերպ` Եվրոպական սահ-
մանադրության) ընդունման անհաջող փորձից հետո գիտագործնական 
քննարկումներն այս առնչությամբ ընթանում էին երկու տարբեր տեսա-
կետներով։ Առաջինի կողմնակիցները գտնում էին, որ անհրաժեշտ է նե-
ղացնել և որոշակիորեն սահմանափակել վերպետական միջազգային 
կազմակերպության հավակնությունները, իսկ տեսաբանների մյուս մասը 
կողմ էր համընդհանուր սահմանադրական կարգի հաստատմանը՝ հար-
ցին առավել շրջահայաց մոտենալու պայմանով: Վերջիններիս միակ 
մտահոգությունն այն էր, որ կիրարկվող համակարգը գործնականում 
լիներ արդյունավետորեն կիրառելի:  

Քանի որ հետագայում ԵՄ անդամ պետություններին միասնական 
սահմանադրական կարգի հաստատման հարցում չհաջողվեց հասնել հա-
մաձայնության, Եվրոպական միության շրջանակներում եվրոպական 
իրավական համակարգի սահմանադրականացման հայեցակարգի 
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նկատմամբ հետաքրքրությունն սկսեց աստիճանաբար նվազել: Պատ-
ճառը մեկն էր` համընդհանուր սահմանադրական կարգի հաստատման 
համար անհրաժեշտ էր նոր ստեղծվող համակարգի հիմքում ունենալ ոչ 
թե եվրոպական իրավունքը, այլ սահմանադրական օրինականության 
առավել համապարփակ ու համընդհանուր աղբյուր: Այս փաստի գիտակ-
ցումը բեկում մտցրեց եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադ-
րականացման հայեցակարգի մեջ: Համընդհանուր սահմանադրական 
կարգի ձևավորման գործընթացում սկսեց նշանակալի դեր խաղալ Եվրո-
պայի խորհուրդը` Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 
(այսուհետև՝ Համաձայնագիր) և Մարդու իրավունքների եվրոպական դա-
տարանի (այսուհետև` Եվրոպական դատարան կամ Դատարան) շնորհիվ:  

Հատկապես Համաձայնագրին կից հմ․ 11 արձանագրության ուժի մեջ 
մտնելուց հետո Եվրոպական դատարանի` որպես եվրոպական հասարա-
կական կարգը վերահսկող մարմնի դերն առավել ամրապնդվեց մարդու 
իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության իրավասութ-
յամբ օժտված մարմինների շարքում: Համար 11 արձանագրությամբ Եվ-
րոպական դատարանը գործնականում հաստատվեց որպես արդյունավե-
տորեն գործող միջազգային արդարադատության համակարգ, որը երաշ-
խավորում է մարդու հիմնարար իրավունքները և ապահովում այդ իրա-
վունքների արդյունավետ դատական պաշտպանությունը: Այսպիսով, հա-
մընդհանուր սահմանադրական կարգի հաստատման և եվրոպական ի-
րավունքի սահմանադրականացման գործընթացի առանցքում սկսում է 
դիտարկվել Եվրոպական դատարանը: 

Նախքան Եվրոպական դատարանի` որպես միջազգային սահմանադ-
րական արդարադատություն իրականացնող մարմնի գործունեության 
ուսումնասիրությունը, հարկ է վեր հանել «սահմանադրականություն» եզրույ-
թի էությունն առավել հստակ պատկերացնելու համար Եվրոպական դատա-
րանի դերը եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականաց-
ման գործում: Իրավագետներից շատերը կարծում են, որ «սահմանադրա-
կանություն» եզրույթը բազմաշերտ ու բազմանիստ է, և այն որևէ կոնկրետ 
հատկանիշով բնութագրելն անհնարին է: Միաժամանակ, մասնագետ-տե-
սաբաններին պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու խմբի. 

• ովքեր սահմանադրականություն երևույթը կապում են բուն սահ-
մանադրության գոյության փաստի հետ և դրա միջոցով իրականացվող 
իրավակարգավորման հետ, 

• ովքեր սահմանադրականությունը դիտարկում են արժեբանական 
տեսանկյունից` որպես հասարակական համակեցության որոշակի մշա-
կույթի դրսևորում [1, էջեր 10-11]: 

Սույն աշխատության շրջանակներում «սահմանադրականություն» 
հասկացությունն օգտագործվում է վերը նշված երկրորդ իմաստով: Այլ 
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կերպ ասած` եվրոպական իրավական համակարգի սահմանադրականա-
ցումը ոչ թե հանգում է որոշակի տարածաշրջանում ընդհանուր կիրա-
ռություն ու մեկնաբանություն ունեցող իրավական ակտի ճանաչմանն ու 
կիրառմանը, այլ այն սոցիալական համակարգի ձևավորմանը, որում 
իրականացվում է եվրոպական իրավական համակարգի արժեբանությունը: 

Եթե Եվրոպական դատարանի ձևավորման ու գուրծունեության 
սաղմնային փուլում Համաձայնագիրը ստորագրող պետությունների մեծ 
մասը մերժում էր Եվրոպական դատարանի պարտադիր իրավասությունը 
սահմանելու առաջարկները՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ 
ներպետական իրավական համակարգում մարդու իրավունքների պաշտ-
պանության գործուն կառուցակարգերը բացակայում էին կամ գործում էին 
ոչ բավարար արդյունավետությամբ և նման մեխանիզմի ձևավորման 
փորձը միջազգային մասշտաբով չէր կարող միանգամից արդյունավետո-
րեն իրագործելի լինել, ապա ընդամենը մի քանի տարի անց պետություն-
ներն իրենք գնահատեցին Եվրոպական դատարանի անհրաժեշտությու-
նը և արդյունավետությունը, ինչի վառ ապացույցն է Համաձայնագրին կից 
հմ․ 11 արձանագրությամբ դատարանի իրավասության շրջանակի և գոր-
ծիքակազմի լրացուցիչ հստակեցումը: Մասնավորապես, Արևմտյան Եվ-
րոպայի պետությունները հաջողությամբ ընդունեցին «նոր սահմանադ-
րականության» գաղափարախոսությունը, որի հիմքում ընկած էր իրա-
վունքների պաշտպանությունը [2, էջեր 219-221]: 

Եվրոպական դատարանը թե՛ իր գործառույթների բովանդակությամբ 
և թե՛ վճիռների անուղղակի ազդեցությամբ սկսում է աստիճանաբար ամ-
րապնդել իր դերը միջազգային սահմանադրական արդարադատության 
համատեքստում։ Ի հիմնավորումն այս տեսակետի՝ ուսումնասիրության 
շրջանակներում վեր են հանվել սահմանադրական արդարադատություն 
իրականացնող մարմինների բնութագրական հատկանիշները և դի-
տարկվել Եվրոպական դատարանի բնութագրիչների հետ առկա ընդհան-
րությունների տեսանկյունից։  

Տեսաբաններն առանձնացնում են երեք պայմաններ, որոնց միաժա-
մանակյա առկայության պարագայում է միայն սահմանադրական դատա-
րաններին հաջողվում լայն ազդեցություն տարածել իրենց իրավասության 
ներքո իրավական և քաղաքական միջավայրի նկատմամբ: Դրանք են` 

• օրենքը հեղինակավոր կերպով մեկնաբանելու իրավասություն, 
• կայուն ծանրաբեռնվածություն, 
• նախադեպաստեղծ գործունեություն [3, էջ 11]։ 
Եվրոպական դատարանի պարագայում ևս այս երեք գործոններն անհ-

րաժեշտ են ազգային իրավական համակարգերում Համաձայնագրի արդ-
յունավետ ներդնման և ամրապնդման համար հետևյալ հիմնավորումներով: 
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Համաձայնագրին կից հմ․ 11 արձանագրության համաձայն` Եվրոպա-
կան դատարանն օժտված է համաձայնագրային համակարգի բարեփո-
խման և համաձայնագրային դրույթների գերակայության ապահովման 
համար անհրաժեշտ բոլոր լիազորություններով: Եվրոպական դատա-
րանն օժտված է համաձայնագրային իրավունքների բովանդակությունը 
մեկնաբանելու բացառիկ լիազորությամբ՝ միաժամանակ վերահսկելով 
ազգային իրավական համակարգերում Համաձայնագրի կիրառումը: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական իրավունքի հետազոտողներից 
Դաննի Նիքոլը նշում է, որ հիմնադիր պետություններին նախնական 
շրջանում չէր հաջողվում կարգավորել իրենց տարաձայնությունները 
համաձայնագրային իրավունքների բովանդակության և շրջանակի վերա-
բերյալ [4, էջ 72]: Չկար միասնական մոտեցում նաև այն հարցի շուրջ, թե 
արդյոք Համաձայնագիրն արտահայտում է հիմնական իրավունքների 
ընդհանուր շրջանակը, որը կաշկանդում է պետություններին կոնկրետ ի-
րավունքի բովանդակությունը վեր հանելիս, թե Համաձայնագիրը նախա-
տեսում է մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների նվազա-
գույն շրջանակը և հանդիսանում է այն հիմքը, որի հիման վրա իրավունք-
ների բովանդակությունն առավել ընդլայնվում և զարգանում է: Թեև հիմ-
նադիր պետությունները միանշանակ կողմ չէին այս տարաձայնություննե-
րը կարգավորող և Համաձայնագրային դրույթները մեկնաբանող դատա-
կան ատյանի ձևավորմանը, այնուամենայնիվ հստակ էր նման ատյանի 
ձևավորման անհրաժեշտությունը: Այսօր արդեն գրեթե անհնարին է 
պատկերացնել Համաձայնագիրն առանց Եվրոպական դատարանի, ու 
սա միայն այն պատճառով, որ պետությունները ժամանակի ընթացքում 
աստիճանաբար եկել են այն ընդհանուր գիտակցությանը, որ անհրա-
ժեշտ է ամրապնդել իրենց վստահությունը Եվրոպական դատարանի` որ-
պես համաձայնագրային համակարգի կայունության երաշխավորի նկատ-
մամբ: Սրանով պետությունները որոշակի լիազորություններ են փոխան-
ցել Եվրոպական դատարանին` «լրացնելու» կամ «ձևակերպելու» Համա-
ձայնագրային իրավունքները միասնական գաղափարախոսության շրջա-
նակներում, ժամանակի ընթացքում այն դարձնելով առավել որոշակի ու 
հասանելի բոլոր անդամ պետությունների համար` անտեսելով պետութ-
յունների իրավական համակարգերի միջև առկա տարբերությունները: 

Եվրոպական դատարանի կայուն ծանրաբեռնվածության մասին է 
վկայում վերջինիս կողմից վարվող պաշտոնական վիճակագրությունը, 
համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում շուրջ 50000 գանգատ 
հանձնվում է դատարանի քննությանը [5]։ Ինչպես հաճախ նշում են մար-
դու իրավունքների միջազգային իրավունքի մասնագետները՝ Եվրոպա-
կան դատարանը դարձել է ինքն իր հաջողության զոհը և Եվրոպական 
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դատարանի զարգացման հեռանկարներում գործերի նման ծանրաբեռն-
վածությունը պակասեցնող մեխանիզմների մշակումն ու ներդնումը դառ-
նում է արդյունավետ գործունեության ապահովման հրամայականը [6]: 

Եվ վերջում, Եվրոպական դատարանն իր գործառույթների արդյունա-
վետ իրականացումը լավագույնս ապահովում է նախադիպային իրավուն-
քի ձևավորման ու զարգացման միջոցով: Նախադեպերի միջոցով Եվրո-
պական դատարանը փորձում է իրավակիրառ պրակտիկայում պարտա-
դիրության ուժ հաղորդել համաձայնագրային դրույթների վերաբերյալ իր 
իրավական մեկնաբանություններին` նպաստելով «իրավական որոշա-
կիության հաստատմանը և նախադիպային իրավունքի կանոնավոր զար-
գացմանը» [7, էջ 97]: Դատարանը ճանաչում և ուղղորդվում է իր նախա-
դեպերով և կարող է շեղվել դրանցից միայն այն դեպքում, երբ անհրա-
ժեշտ է շտկել իր կողմից ավելի վաղ թույլ տրված սխալը կամանհրաժեշ-
տություն է առաջացել ապահովել Համաձայնագրի մեկնաբանության փո-
փոխումը և համապատասխանեցումը հասարակության փոփոխություն-
ներին և ներկայիս պայմաններին [8]: Հարկ է ընդգծել, որ “Tyrer v. The 
United Kingdom” գործով վճռում Եվրոպական դատարանն առաջին ան-
գամ ձևակերպեց Համաձայնագրի` որպես «ապրող փաստաթղթի» գա-
ղափարախոսությունը, որը հետագայում տարածեց ողջ նախադիպային 
իրավունքիընկալման նկատմամբ [9]: Հենց այս գաղափարախոսության 
որդեգրման շնորհիվ է Եվրոպական դատարանին հաջողվել ժամանակի 
ընթացքում համապատասխանեցնել Համաձայնագրի տեքստը իրավա-
կան, սոցիալական, էթնիկական կամ գիտական զարգացումներին: 

Այսպիսով, Եվրոպական դատարանն օժտված է բոլոր գործառույթնե-
րով և ունի բավականաչափ անհրաժեշտ գործիքակազմ համաձայնա-
գրային համակարգի բարաշրջման զարգացման գործում իր գերակշիռ 
դերն ու ազդեցությունն ունենալու, ինչպես նաև եվրոպական իրավական 
համակարգի սահմանադրականացումն ապահովելու համար: 

Համար 11 արձանագրության ուժի մեջ մտնելուց և մշտական հիմունք-
ներով գործող դատարանի ձևավորումից հետո Եվրոպական դատարա-
նին ներկայացվող գանգատներով բարձրացվում են անդամ պետություն-
ներում մարդու իրավունքների տարաբնույթ խախտումները, որոնց 
քննության և իրավական գնահատականներ տալու համար Եվրոպական 
դատարանն ուսումնասիրում և վերլուծում է ներպետական իրավական 
կարգավորումները` հաճախ բացահայտելով նաև առկա հակասություննե-
րը: Դատարանը որոշում է, թե ինչպես է իրավական ակտերի կիրառման 
այս կամ այն պրակտիկան ազդում անձի իրավունքների իրականացման 
հնարավորության վրա և խախտում է արդյոք մարդու համաձայնագրային 
իրավունքները, թե ոչ: Դատարանը, ըստ անհրաժեշտության, պետություն-
ներին ուղղորդող բնույթի ցուցումներ է տալիս, թե ինչպես պետք է փոփո-
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խել օրենսդրությունը կամ իրավասու մարմինների գործելակերպը, որպես-
զի համաձայնագրային իրավունքներն առավելագույնս երաշխավորվեն: 
Պետությունները սովորաբար արձագանքում են Դատարանի այս ուղղոր-
դումներին վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց և կատարման փուլ փո-
խանցվելուց հետո` կատարելով համապատասխան փոփոխություններ 
[10]։ Փոփոխելով օրենսդրությունը կամ պրակտիկան, դրանք համապա-
տասխանեցնելով Համաձայնագրի պահանջներին` պետությունները բոլոր 
անձանց հնարավորություն են ընձեռում օգտվել մարդու իրավունքների 
պաշտպանության համակարգի հետագա զարգացումից: Արդյունքում, դա-
տական մեկ ակտն այդկերպ կարող է ազդեցություն ունենալ տվյալ երկրի 
ողջ բնակչության վրա:  

Եվրոպական դատարանի կողմից հրապարակված վճիռների հիման 
վրա կատարված օրենսդրական փոփոխությունների օրինակներ են արհ-
միությանն անդամակցելու պարտավորության վերացումը Դանիայում, 
Ֆրանսիայում ժառանգման իրավունքի հավասար հնարավորության ճա-
նաչումն օրինական ամուսնության շրջանակում և օրինական ամուսնութ-
յունից դուրս ծնված երեխաների միջև, Միացյալ Թագավարությունում ֆի-
զիկական պատժի արգելքը պետական դպրոցներում, հեռախոսային խո-
սակցությունների գաղտնալսման օրենսդրական կարգավորումը Շվեյցա-
րիայում, մի շարք պետություններում վարույթների չափից դուրս երկար 
տևողության և ողջամիտ ժամկետի խախտման համար իրավական 
պաշտպանության միջոցների ամրագրումը [11, էջ 3]: 

Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն սահմանադրական դատարան-
ների մեծամասնության, Եվրոպական դատարանն իրավասու չէ անվավեր 
ճանաչել անձի իրավունքների խախտմանը հանգեցրած և Համաձայ-
նագրով երաշխավորվող իրավունքների բովանդակության ու էության 
հետ անհամատեղելի իրավական նորմերը կամ նորմերի կիրառման որո-
շակի պրակտիկան։ 

Դատարանի նման լիազորության բացակայությունը տեսաբանների 
մեծ մասը հիմք է ընդունում մերժելու համար դատարանի` որպես միջազ-
գային սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող մարմնի 
կարգավիճակը [12, էջեր 53-54]: Այս տեսակետի կողմնակիցները, մաս-
նավորապես, պնդում են, որ դատարանը չի կարող երբևէ օժտվել ներպե-
տական իրավական ակտերն անվավեր ճանաչելու լիազորությամբ, քանի 
որ դա հակասում է դատարանի գործունեության հիմքում ընկած սուբսի-
դիարության սկզբունքին: Ավելին, Համաձայնագրի իմպլեմենտացումը 
ներպետական իրավական համակարգում արդեն իսկ բավական է պե-
տության կողմից սեփական իրավական համակարգում իրավական ակ-
տերի ներդաշնակեցումը և համապատասխանեցումն ապահովելու հա-
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մար` անհրաժեշտության դեպքում անվավեր ճանաչելով Համաձայ-
նագրին և Եվրոպական դատարանի նախադիպային իրավունքին հակա-
սող իրավական դրույթները: 

Մեր համոզմամբ ոչ մի a priori պատճառ չկա մերժելու համար միջազ-
գային դատարանի «սահմանադրական» կարգավիճակը միայն այն 
պատճառով, որ վերջինս չունի անդամ պետության սահմանադրական 
կարգի նկատմամբ ուղղակի ներգործության ու արդյունավետ ազդեցութ-
յան կառուցակարգ: Ասվածը հիմնավորելու համար անհրաժեշտ է պա-
տասխանել հետևյալ հարցերին.  

• արդյոք Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր պետություններում 
Համաձայնագիրն իմպլեմենտացվում է նույն ձևով ու ծավալով, 

• արդյոք համաձայնագրային կառուցակարգի արդյունավետությունն 
ապահովվում է միայն անձի իրավունքը խախտող իրավական դրույթի մատ-
նանշմամբ, թե ոչ, և եթե ոչ, ապա այդ խախտման վերացմանն ուղղված մի-
ջամտությունը հանգեցնում է սուբսիդիարության սկզբունքի խախտման, 

• արդյոք Եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցությունը գնա-
հատելիս պետք է հաշվի առնել նաև յուրաքանչյուր դեպքում պետության 
սահմանադրական կարգի նկատմամբ ուղղակի կամ անուղղակի ներգոր-
ծելու հնարավորությունը: 

Համեմատելով ներպետական իրավունքի նկատմամբ Համաձայ-
նագրի դրույթների և Եվրոպական դատարանի նախադիպային իրավուն-
քի ազդեցության վերաբերյալ սահմանադրական դրույթները` կարող ենք 
վեր հանել Եվրոպական դատարանի վճիռների տեղն ու դերը ներպետա-
կան իրավական համակարգում: Այսպես, ելնելով ներպետական իրա-
վունքի համակարգում Համաձայնագրի կիրարկման աստիճանից` պե-
տությունները կարելի է դասակարգել հետևյալ երեք խմբում. 

• պետություններ, որոնցում Համաձայնագիրն իմպլեմենտացված է 
սահմանադրական մակարդակում, 

• պետություններ, որոնցում Համաձայնագիրն իմպլեմենտացված է 
օրենսդրական մակարդակում, 

• պետություններ, որոնցում Համաձայնագրին վերագրվում է որևէ 
միջանկյալ` այսպես կոչված վերօրենսդրական կամ քվազի-սահմանադ-
րական կարգավիճակ: 

Քննարկենք այս երեք խումբ պետություններից յուրաքանչյուրից մի 
քանի օրինակներ: Ալբանիայի իրավական համակարգում, ի համեմա-
տություն պետության կողմից վավերացված այլ միջազգային պայմանա-
գրերի, Համաձայնագրի գերակա դերի վերաբերյալ առկա է հատուկ մո-
տեցում: Մասնավորապես, Ալբանիայի սահմանադրության 17-րդ հոդ-
վածի համաձայն` Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքների և 
ազատությունների սահմանափակումները չպետք է խաթարեն այդ իրա-
վունքների և ազատությունների բուն էությունը և ոչ մի պարագայում չեն 
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կարող գերազանցել Համաձայնագրով նախատեսվող սահմանափակում-
ների չափը և ծավալը: Փաստացի, Ալբանիայի սահմանադրությամբ հիմ-
նական իրավունքների սահմանափակումների նախատեսման առնչութ-
յամբ Համաձայնագիրը և սահմանադրությունը դիտարկվում են որպես 
հավասար իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթեր: 

Վերը նշված դասակարգման համատեքստում երկրորդ խումբ պե-
տությունների շարքին են դասվում Գերմանիան և Իտալիան: Այս պետութ-
յունների իրավական համակարգերում մարդու իրավունքների վերաբեր-
յալ միջազգային իրավական փաստաթղթերը` այդ թվում և Համաձայնա-
գիրը, ունեն օրենքին հավասար իրավական ուժ, ինչը բխում է սահմա-
նադրական դատարանների որոշումներից: Հատկանշական է, որ ֆորմալ 
առումով Համաձայնագրի տեղն ու դերը ներպետական իրավունքի հա-
մակարգում բնութագրող սահմանադրական դրույթները հաճախ մասնա-
վորեցվում և հստակեցվում են սահմանադրական դատարանների որո-
շումներում: Օրինակ՝ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանի մի 
շարք որոշումներում նշվում է, որ Գերմանիայի իրավական համակարգում 
Համաձայնագիրը պետք է դիտարկել որպես դաշնային օրենքներին հա-
վասարազոր իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտ: Սահմանադրա-
կան դատարանի համոզմամբ ներպետական դատարանները պետք է 
Համաձայնագրային դրույթները դիտարկեն որպես ներպետական իրա-
վական համակարգի բաղկացուցիչ մաս և կիրառեն այն նույն կերպ, ինչ-
պես դաշնային օրենքները մեկ տարբերությամբ միայն, որ Համաձայ-
նագրային դրույթները պետք է ընկալվեն որպես մարդու իրավունքների 
էությունը բացահայտող ուղենիշային մեթոդաբանական մեկնաբանութ-
յուններ: Համաձայնագրային դրույթները և Եվրոպական դատարանի 
նախադիպային իրավունքը մեկնաբանողական նշանակություն ունեն 
Գերմանիայի սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքների 
բովանդակության բացահայտման և վերջիններիս պաշտպանության 
հանրային-իրավական կառուցակարգերի վերհանման համար: 

Նույն կերպ Խորվաթիայի սահամանադրական դատարանի որոշումնե-
րում է բացահայտվում Համաձայնագրի քվազի-սահմանադրական կարգա-
վիճակը: Խորվաթիայի սահմանադրական դատարանը մարդու իրավունք-
ների վերաբերյալ պետության կողմից վավերացված բոլոր միջազգային 
պայմանագրերի, ներառյալ Համաձայնագրի համար իրավական ակտերի 
աստիճանակարգության մեջ նախատեսում է հատուկ կարգավիճակ: Խոր-
վաթիայի սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի մարտի 24-ի հմ․ 
U-I/1583/2010 որոշմամբ մասնավորապես նշվել է, որ թեև Համաձայնագիրը 
չունի նույն իրավական ուժն ինչ սահմանադրությունը, և օրենսդրության աս-
տիճանակարգության մեջ բոլոր միջազգային պայմանագրերն իրավական 
ուժով ստորադասվում են սահմանադրությանը, այնուամենայնիվ մարդու ի-
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րավունքների և հիմնական ազատությունների երաշխավորման տեսանկյու-
նից Համաձայնագրի դերը հավասարեցվում է սահմանդրությանը` պայմա-
նավորված այն հանգամանքով, որ ինչպես սահմանադրական, այնպես էլ 
Համաձայնագրի դրույթներն ուղղորդիչ նշանակություն են ունենում ներպե-
տական օրենքների իրավականությունը գնահատելիս: 

Իրավական համակարգում Համաձայնագրի տեղի ու դերի վերաբեր-
յալ առավել համակարգային ու ամբողջական եզրահանգումներ կատա-
րելու համար թերևս անհրաժեշտ է հարցը դիտարկել ոչ միայն ստատիկ` 
այն է, թե ինչ է նախատեսվում կոնկրետ պետության սահմանադրութ-
յամբ, այլ նաև դինամիկ տեսնակյունից` գործնականում ինչպես են կի-
րառվում համաձայնագրային դրույթները և ինչ ազդեցություն են ունենում 
իրավական համակարգի ձևավորման և զարգացման վրա: Անվիճարկելի 
դատողություն է, որ պետության կողմից համաձայնագրային համակարգի 
հնարավորին համապարփակ և ամբողջական ներդնումը գործնականում 
վկայում է ներպետական իրավունքում համաձայնագրային դրույթների և 
նախադիպային իրավունքի առավել արդյունավետ կիրարկման մասին: 
Եվ հակառակը, եթե Համաձայնագիրն ազգային օրենսդրության մեջ նե-
րառելու գործուն կառուցակարգեր առկա չեն, ապա Եվրոպական դատա-
րանի կարողությունը` անուղղակիորեն ազդելու պետության օրենսդրութ-
յան և պրակտիկայի զարգացման ընթացքի վրա խիստ նվազում է` ի հա-
մեմատություն ազգային սահմանադրական դատարանների: Այնուամե-
նայնիվ, անկախ այդ տարբերություններից, ներպետական իրավական 
համակարգում Համաձայնագրի ներդնման միջոցով Համաձայնագիրն 
սկսում է գործել որպես «ստվերային սահմանադրություն»:  

Անդրադառնալով մեր կողմից առաջադրված երկրորդ հարցին՝ այն է` 
արդյոք Համաձայնագրային կառուցակարգի արդյունավետությունն 
ապահովվում է միայն անձի իրավունքը խախտող իրավական դրույթի 
մատնանշմամբ, թե ոչ, և եթե ոչ, ապա այդ խախտման վերացմանը մի-
ջամտությունը հանգեցնում է արդյոք սուբսիդիարության սկզբունքի 
խախտման, հարկ է կրկին ուսումնասրել միջազգային փորձը: Բոլոր այն 
պետություններում, որտեղ գործում են սահմանադրական արդարադա-
տություն իրականացնող մարմիններ, Եվրոպական դատարանը հանդես 
է գալիս, որպես իրավունքների ազգային պաշտպանության միջոցները 
լրացնող միջոց: Ավելին, որոշ պետություններում, ինչպես օրինակ՝ Գեր-
մանիայում, Իռլանդիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում Եվրոպական դա-
տարանի վճիռներով արձանագրված խախտումներն անմիջապես փո-
խանցվում են սահմանադրական դատարաններին, որպեսզի վերջիններս 
վերհանեն վճռով արձանագրված խախտման աղբյուրները, դիտարկեն 
դրանք ներպետական իրավական կարգավորումների լույսի ներքո և որ-
պես խախտման առաջացման պատճառ օրենսդրական թերի կամ 
Համաձայնագրին անհամապատասխան կարգավորումները որակելու 
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պարագայում անվավեր ճանաչեն խնդրո առարկա իրավադրույթը: Ավե-
լին, Չեխիայում, Հունգարիայում, Լեհաստանում և Սլովակիայում սահմա-
նադրական դատարաններն իրենց որոշումների պատշաճ պատճառաբա-
նության համար հաճախ վկայակոչում են Համաձայնագիրը և Եվրոպա-
կան դատարանի նախադիպային իրավունքը` հիմք ընդունելով այն հան-
գամանքը, որ իրավունքների պաշտպանության համաձայնագրային 
կառուցակարգի արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ է ոչ 
միայն մարդու իրավունքների խախտումների արձանագրումը և պաշտ-
պանության բավարար երաշխիքների նախատեսումը, այլ նաև կանխար-
գելիչ գործառույթը` ներպտական իրավունքի զարգացումը Եվրոպական 
դատարանի նախադիպային իրավունքին համահունչ: Ինչ վերաբերում է 
սուբսիդիարության սկզբունքի ենթադրյալ խախտմանը, հարկ է նշել 
հետևյալը. 2010 թվականին Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդունված Ին-
տերլակենի հռչակագրով սահմանված սուբսիդիարության սկզբունքն ա-
ռավելապես վերաբերում է անհատական գանգատների հիման վրա գոր-
ծերը քննելիս Եվրոպական դատարանի դատազորությանը [13]: Մասնա-
վորապես, ինչպես դատարանը նշել է իր նախադիպային որոշումներից 
շատերում, մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական 
կառուցակարգի առանձնահատկությունը մարդու իրավունքների պաշտ-
պանության ազգային կառուցակարգերի նկատմամբ վերջիններիս սուբ-
սիդիարությունն է: Այս սկզբունքի իմաստով նախապատվությունը տրվում 
է իրավունքների պաշտպանության ներպետական կառուցակարգի գոր-
ծունեությանը, իսկ մարդու խախտված իրավունքների վերականգնման 
հարցի քննությունը Եվրոպական դատարանի իրավասությանը հանձնելը 
պետք է համարվի իրավունքի պաշտպանության վերջին միջոց [14]: 
Այսինքն, սուբսիդիարության սկզբունքն առավելապես վերաբերում է 
իրավունքի խախտման ճանաչմանն ու արձանագրմանը և չի սահմանա-
փակում Եվրոպական դատարանին իրավունքի խախտումն արձանագ-
րող իրավադրույթների մատնանշումից հետո գնահատական տալ դրույթի 
Համաձայնագրին հակասող ճանաչելու վերաբերյալ: 

Նախքան Եվրոպական դատարանի` որպես միջազգային սահմա-
նադրական դատարանի վճիռների ազդեցության գնահատման սահման-
ների պարզաբանումը հարկ է վեր հանել առհասարակ սահմանադրական 
դատարանների վճիռների ազդեցության գնահատման չափանիշները, 
ինչը հիմք կհանդիսանա համեմատության մեջ դիտարկելու համար երկու 
ատյանների դատական ակտերը: Սահմանադրական արդարադատութ-
յան միջազգային փորձի և սահմանադրական համակարգերի զարգաց-
ման միտումների ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ սկսած XX դա-
րասկզբից` ձևավորվել են օբյեկտիվ նախադրյալներ սահմանադրական 
արդարադատության որակապես նոր համակարգի անցում կատարելու 
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համար: Դրանք առաջին հերթին վերաբերում են հասարակական հարա-
բերությունների որակական ակտիվ վերափոխումներին, ինչի լույսի ներքո 
օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականութ-
յան ապահովման խնդիրը դադարել է սահմանադրական դատարանի 
համար միայն կամ առավելապես մարդու իրավունքների պաշտպանութ-
յան խնդիր լինելուց [15, էջ 44]: Հետևապես, եթե որոշ դեպքերում միջազ-
գային դատական ատյանների, ինչպես օրինակ Եվրոպական դատարա-
նի դեպքում, դատարանի գործունեության ազդեցության և արդյունավե-
տության գնահատման ցուցիչ կարող է հանդիսանալ վերջինիս կողմից 
քննության առնված գործերի կամ մուտքագրված դիմումների թիվը, ապա 
սահմանադրական դատարանների գործունեության ազդեցության գնա-
հատման հիմնական չափանիշը հասարակական գործընթացների վրա 
նրանց իրավական ազդեցությունն է, որն ուղղված է սահմանադրական 
հավասարակշռության պահպանմանն ու հասարակության կայուն և դի-
նամիկ առաջընթացին: Համանմանությամբ, Եվրոպական դատարանի 
դեպքում ևս վերջինիս գործունեության ազդեցության գնահատատման 
հիմնական չափանիշը ներպետական իրավունքի համակարգի զարգաց-
ման վրա համաձայնագրային համակարգի ներգործությունն է: Հետաբար, 
խախտում արձանագրող վճռի հրապարակման հետ մեկտեղ խախտման 
համար հիմք հանդիսացած իրավադրույթը Համաձայնագրին հակասող 
ճանաչելով` Եվրոպական դատարանն անուղղակի ազեցություն կարող է 
ունենալ տվյալ պետության սահմանադրական կարգի և օրենսդրության 
կատարելագործման վրա: Ասվածն առավել կարևորվում է հատկապես այն 
պետությունների դեպքում, որոնք Եվրոպական դատարանի վճիռների կա-
տարման առնչությամբ չեն դրսևորում պատշաճ հետևողականություն, որի 
արդյունքում նմանատիպ խախտումները կրում են շարունակական բնույթ: 

Այսպիսով, ինչպես սահմանադրությունն առանց սահմանադրական 
դատարանի lex imperfecta ակտ է և միայն սահմանադրական դատարա-
նի շնորհիվ է դառնում lex perfecta, [16, էջ 12] այնպես էլ Համաձայնագիրը 
Եվրոպական դատարանի ու Դատարանի մեկնաբանությունների շնորհիվ 
է դառնում lex perfecta: Մեր համոզմամբ, Եվրոպական դատարանը` որ-
պես մարդու իրավունքների համաձայնագրային համակարգի պաշտպա-
նության միջոց իր գործառույթներով և, որ ամենակարևորն է, ներպետա-
կան իրավական համակարգում եվրոպական չափանիշների ներդրումն 
ապահովելու բացառիկ հնարավորությամբ գործում է որպես միջազգային 
սահմանադրական դատարան: ժամանակին զուգընթաց, պետություն-
ների կողմից Եվրոպական դատարանի նկատմամբ վստահության ամ-
րապնդման պայմաններում դատարանը միջազգային դատական ատյա-
նից վերածվել է միջազգային սահմանադրական արդարադատության 
անդրազգային համակարգի` ուղղորդող նշանակություն ունենալով ներ-
պետական իրավական համակարգերի զարգացման և իրավակիրառ 
պրակտիկայի բարեփոխման համար:  
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

АРПИНЕ АРАКЕЛЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

В процессе конституционализации европейской правовой системы, 
благодаря своим функциональным особенностям, Европейский суд по 
правам человекапостепенно укрепляет своё место и роль. Учитывая 
вышеизложенное, в рамках данной статьи, исследование преимущест-
венно направлено к выявлению характеризующих качеств Европейс-
кого суда, как органа, осуществляющего международное конституцион-
ное правосудие. 

Ключевые слова. Европейский Суд, конституционный процесс, 
международная конституционная юстиция. 

 
 
 
 
 
 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF 
INTERNATIONAL CONSTITUTIONAL JUSTICE 

ARPINE ARAKELYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

Due to its functional features, the European Court of Human Rights is 
gradually strengthening its place and role in the process of constitutio-
nalization of the European legal system. Taking into account the above, the 
study in the framework of this article is mainly aimed at revealing the 
characteristics of the European Court as an international constitutional 
justice body. 
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Constitutional Court. 
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