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Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է վերարտադրել և/կամ թարգմանել սույն փաստաթղթի 

ամբողջական կամ մասնակի տարբերակը տպագիր, առցանց կամ ցանկացած այլ 

ձևաչափով, պետք է դիմի publishing@echr.coe.int՝ հետագա հրահանգների ստացման 

նկատառումներով: 

Այս փաստաթղթին հղում կատարելու դեպքում՝ խնդրում ենք նշել աղբյուրը, այն է՝ 

«Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի որոնումը և 

ըմբռնումը» :  

© Եվրոպայի խորհուրդ / Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, 2019 թ. Մարտ 

Սույն փաստաթուղթը կարելի է ներբեռնել www.echr.coe.int կայքէջում, Case-Law → Case-

Law Analysis բաժնում 

Հրապարակումների, թարմացումների համար խնդրում ենք հետևել Դատարանի 

Թվիթերյան էջին՝ twitter.com/ECHRPublication

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
https://twitter.com/ECHRPublication
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Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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1. Ներածություն 
 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը ներառում է 

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի և դրա Արձանագրությունների 

դրույթների կիրառումից բխող թեմաների լայն շրջանակ: 

 

Դատարանի նախադեպային իրավունքի և պաշտոնական տեքստերի ըմբռնմանը 

նպաստելու նպատակով դատարանի քարտուղարությունը հրատարակում է բազմաթիվ 

նյութեր: 

 

Սույն ուղեցույցը տեղեկություններ է տրամադրում Դատարանի նախադեպային 

իրավունքի տվյալների բազայի և բազմաբնույթ հրատարակությունների մասին, որոնք 

առկա են Դատարանի կայքէջում: 

 

Ուղեցույցի վերջում ներկայացված են առաջարկներ հետազոտական առկա նյութերից 

լավագույնս օգտվելու մասին: 

 

Սույն ուղեցույցի ամենանոր տարբերակը կարող եք գտնել PDF տարբերակով հետևյալ 

հղումով՝ www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_ENG.pdf.  

Այն պարունակում է հղումներ Դատարանի կայքում տեղադրված տարբեր նյութերի 

վերաբերյալ: 

 

 

 

 

 

 

ՄԻԵԴ հրապարակումների վերաբերյալ թվիթերյան էջ 
 

 
 

ՄԻԵԴ հրապարակումների վերաբերյալ թվիթերյան էջը (ECHRPublication1) թարմացնում է 

ձեր գիտելիքները դատարանի կողմից որևէ վճռի կամ որոշման ընդունման օրը 

նախադեպային իրավունքի վարաբերյալ ամփոփիչ իրավական եզրակացություններ 

հրատարակելով, ինչպես նաև այն պարունակում է տեղեկատվություն տարբեր 

լեզուներով մշակված վերջին հրատարակությունների, HUDOC տվյալների բազայում 

ավելացված թարգմանությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև նախադեպային իրավունքին 

վերաբերող այլ տեղեկությունների և հրապարակումների մասին զարգացումները: 

 

                                                           
1
 twitter.com/ECHRPublication 

http://www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_ENG.pdf
https://twitter.com/ECHRPublication
https://twitter.com/ECHRPublication


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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2. HUDOC տվյալների բազա 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng 

 

 
 

HUDOC տվյալների բազան մատչելի է դարձնում` 

- Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Մեծ պալատի, Պալատի և 

Կոմիտեի վճիռներ, որոշումներ, հաղորդակցված գործեր, խորհրդատվական 

կարծիքներ, իրավական ամփոփագրեր և մամուլի հաղորդագրություններ 

- Նախկինում գործող Մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնաժողովի 

որոշումներ և հաշվետվություններ 

- Նախարարների կոմիտեի բանաձևեր 

 

Հատկությունները` 

- Անգլերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն և ռուսերեն և իսպաներեն միջերես, շուտով 

կթողարկվի նաև վրացերեն տարբերակը 

- Որոնման զտիչներ 

- Խորացված որոնման հնարավորություն 

- Հիմնաբառերով հնարավոր է գտնել նմանատիպ իրավական բովանդակությամբ 

փաստաթղթերի խումբ 

- Հոդվածներին և հիմնաբառերին առնչվող եզրակացություններ2 

- Անսահմանափակ արդյունքներ, դրանք հիշելու և տպելու հնարավորություն 

                                                           
2 Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի § 1 համաձայն երկու բացահայտում ներառող գործով 

եզրակացությունների օրինակ`  

6-րդ հոդվածի խախտում՝ արդար դատավարության իրավունք (6-րդ հոդված` հարկադիր 

կատարման վարույթ, հոդված 6-1` դատավարության հասանելիություն) 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng
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Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 

հրատարակչական բաժին 
Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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- Արդյունքները հղում են գործի իրավական ամփոփագրին, եթե ընտրված է 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկագիր բաժինը 

- Վճիռների և որոշումների ոչ պաշտոնական լեզուներով թարգմանություն 

 

Հիմնաբառերի ցանկ` www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf 

և www.echr.coe.int Նախադեպային իրավունք → HUDOC → HUDOC օգնություն 

բաժիններում 

 

Օգտագործողի ձեռնարկներ և ուսուցողական նյութեր` www.echr.coe.int Նախադեպային 

իրավունք → HUDOC → HUDOC օգնություն բաժնում 

 

HUDOC վճիռների և որոշումների RSS թարմացումները առկա են RSS պատկերակում` 

www.echr.coe.int կայքէջի ստորին հատվածում 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=#n1362659921775_pointer
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=#n1362659921775_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=
http://www.echr.coe.int/


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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3. Վճիռների, որոշումների և խորհրդատվական կարծիքների 

ժողովածուներ (պաշտոնական շարք) 
 

Առկա են www.echr.coe.int կայքէջում` Նախադեպային իրավունք → Վճիռների և 

որոշումներ → Կարևոր գործերի ընտրանի 

 

- Իրավախորհրդատուի կողմից ներկայացված առաջարկի հիման վրա` Բյուրոյի 

կողմից ընդունված ամենակարևոր վճիռների, որոշումների և խորհրդատվական 

կարծիքների 3 պաշտոնական ընտրանի4 (մոտավորապես տարեկան` 30 գործ) 

 

- Մինչև 2015 թվականն ընդունված վճիռներ և որոշումներ, որոնք իրենց 

ամբողջական տեքստով կամ հատվածներով հրապարակվել են դատարանի 

վճիռների և որոշումների վերաբերյալ հաշվետվություններում՝ դասակարգված 

ըստ հոդվածի, հիմնաբառի և հիմնական հասկացությունների, որոնց նախորդում 

են ներածական մասը և ամփոփագիրը 

 

 
- Տարեկան ինդեքս 

 

 Անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով երկլեզու հրատարակություն (2016 

թվականից հասանելի կլինի միալեզու տարբերակը) 

 էլեկտրոնային հաշվետվությունները կարելի է ներբեռնել PDF տարբերակով 

 Տպագրված տարբերակը հրատարակված է Wolf Legal Publishers 

հրատարակչության կողմից 

 

 2016 թվականից սկսած, այն գործերը, որոնք հրապարակվել են առանցքային 

գործերի ամենամյա ցուցակում, դասակարգված են ըստ հոդվածների, այբբենական 

կարգով ըստ դիմող կողմի և պատասխանող պետության 

- Հղումներ իրավական ամփոփումներին 

 

                                                           
3 Դատարանում գործում է Բյուրո` Դատարանի նախագահի, Դատարանի փոխնախագահների և 

բաժինների նախագահների կազմով (Դատարանի կանոնակարգի 9Ա կանոն): 
4 Դատարանի նախադեպային իրավունքի որակը և հետևողականությունն ապահովելու համար 

Դատարանին օգնում է Իրավախորհրդատուն: Նա Քարտուղարության անդամ է: 

Իրավախորհրդատուն տրամադրում է կարծիքներ և տեղեկություններ՝ մասնավորապես 

դատական կազմերին և Դատարանի անդամներին (Դատարանի կանոնակարգի 18Բ կանոն)։ 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=#n1367580026604_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw&c=#n1367580026604_pointer
http://www.wolfpublishers.com/


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 
Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 

հրատարակչական բաժին 
Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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 HUDOC տվյալների բազայում հիմնական գործերը ներկայացված են 

բաժնում, իսկ այն գործերը, որոնք ներկայացված են հաշվետվություններում տեղ 

են գտել  ցուցակում և նախատեսված են ըստ կարևորության 

մակարդակի՝ որպես առանցքային գործեր 

 

 

4. Դատարանի վերջին նախադեպային իրավունքի ակնարկ 
 

Առկա է www.echr.coe.int կայքէջում` Նախադեպային իրավունք → Դատարանի 

նախադեպային իրավունքի վերջին գործերի ակնարկ բաժնում 

 

 
 

- Դատարանի տարեկան հաշվետվության մեջ Իրավախորհրդատուի բաժինը. 

ընդգծում է այն վճիռները և որոշումները, որոնցում բարձրացվում են նոր հարցեր 

կամ ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող կարևոր խնդիրներ, սահմանվում 

են նոր սկզբունքներ, կամ մշակվում կամ պարզաբանվում է Դատարանի 

նախադեպային իրավունքը 
 

 Տարեկան հաշվետվությունն ամբողջությամբ հասանելի է` www.echr.coe.int 

կայքէջում Հրապարակումներ → Տարեկան հաշվետվություն բաժնում 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13794084798725475324837_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13794084798725475324837_pointer
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications&c=#newComponent_1345118680892_pointer


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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5. Նախադեպային իրավունքի տեղեկագիր 
 

Առկա է PDF, EPUB և MOBI տարբերակներով www.echr.coe.int կայքէջից, համացանցային 

տնէջից (Արագ հղումներ) և Նախադեպային իրավունք և Հրատարակություններ 

բաժիններում 

 

 
 

- Գործերի ամփոփագրերը համարվում են հատուկ կարևորության բաժիններ` 

վճիռներ, ընդունելիության վերաբերյալ որոշումներ, հաղորդակցված գործեր և 

Մեծ պալատում անավարտ գործեր. փաստերի և իրավունքի հակիրճ 

ներկայացում` Դատարանի պատճառաբանության շեշտադրմամբ 

- Ներառում է տեղեկություններ Դատարանի վերջին զարգացումների և 

հրապարակումների մասին, ինչպես նաև միջազգային այլ ատյանների ընտրված 

որոշումների ամփոփագրեր 

- Գործերը դասակարգված են ըստ հոդվածի և հիմնաբառերի 

- Նկարագրական ներածական նշումներ 

 

 Ամսական հրատարակություն 

 Տարեկան ինդեքսը թարմացվում է ամեն ամիս 

 Անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով բովանդակություն 

 

 Օգտագործողները, որոնք ցանկանում են անհատական ամփոփագրեր փնտրել 

Տեղեկագրերից` 1998 թվականից մինչև հիմա, կարող են դա անել` ընտրելով 

«Իրավական ամփոփագրեր» տուփը HUDOC տվյալների բազայի Փաստաթղթերի 

բաժնից և օգտագործելով ընտրանքի բոլոր չափանիշները և զտիչները, կամ 

սեղմելով «Իրավական ամփոփագրեր» հղումը` արդյունքների ցանկում: 

 Ոչ պաշտոնալան լեզուներով իրավական ամփոփագրերը հասանել են  HUDOC 

տվյալների բազայում, մասնավորապես NOL Legal summaries բաժնում: 

 

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել Նախադեպային իրավունքի տեղեկագրի RSS 

ժապավենին` իմանալու համար, թե երբ է հրապարակվելու հաջորդ Տեղեկագիրը: 

Ուսուցողական ուղեցույցը Ձեզ կօգնի բաժանորդագրվել թարմացումներին: 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n1347528850996_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other&c=#n1347528850996_pointer
http://hudoc.echr.coe.int/eng
https://bit.ly/2NncJ0j
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ECHRRSSfeeds&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Tuto_RSS_Case_law_information_note_ENG.pdf


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 
Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 

հրատարակչական բաժին 
Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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6. Ընդունելիության ուղեցույց 

 

Հասանելի է www.echr.coe.int կայքէջում` Նախադեպային իրավունք → Ընդունելիության 

ուղեցույց բաժնում 

 

 
 

- Նկարագրում է ընդունելիության պայմանները, որոնց պետք է բավարարի 

գանգատը, ինչպես օրինակ` 

 Անհատական գանգատ (34-րդ հոդված) 

 Վեց ամսյա ժամկետային սահմանափակում (35-րդ հոդված, § 1) 

 Ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցների սպառում (35-րդ 

հոդված, § 1), ... 

 

 Տպագրված անգլերենով և ֆրանսերենով և թարգմանված ավելի քան քսանհինգ ոչ 

պաշտոնական լեզուներով: 

 Տպագրված տարբերակը անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով հրատարակված է 

Wolf Legal Publishers հրատարակչության կողմից 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13911818434147472885497_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13911818434147472885497_pointer
http://www.wolfpublishers.com/
http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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7. Նախադեպային իրավունքի ուղեցույցներ 
 

Առկա է www.echr.coe.int կայքէջում` Նախադեպային իրավունք → Նախադեպային 

իրավունքի ուղեցույց բաժնում 

 

      
 

- Ըստ հոդվածի` 

 1-ին հոդվածի ուղեցույց՝ Մարդու իրավունքները հարգելու 

պարտականությունը 

 2-րդ հոդվածի ուղեցույց՝ Կյանքի իրավունք 

 4-րդ հոդվածի ուղեցույց` Ստրկության և հարկադիր աշխատանքի արգելում 

 5-րդ հոդվածի ուղեցույց` Ազատության և անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք 

 6-րդ հոդվածի ուղեցույց` Արդար դատաքննության իրավունք 

(քաղաքացիական) և (քրեական) 

 8-րդ հոդվածի ուղեցույց՝ Անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու 

իրավունք 

 9-րդ հոդվածի ուղեցույց` Մտքի, խղճի և կրոնի ազատություն 

 15-րդ հոդվածի ուղեցույց`Արտակարգ իրավիճակներում 

պարտավորություններից շեղում 

 18-րդ հոդվածի ուղեցույց՝ Իրավունքների նկատմամբ սահմանափակումների 

կիրառման սահմանները 

 Կոնվենցիայի թիվ 1 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի ուղեցույց՝ Կրթության 

իրավունք 

 Կոնվենցիայի թիվ 1 Արձանագրության 3-րդ հոդվածի ուղեցույց՝ Ազատ 

ընտրությունների իրավունք 

 Կոնվենցիայի թիվ 4 Արձանագրության 4-րդ հոդվածի ուղեցույց՝ 

Օտարերկրացիների կոլեկտիվ արտաքսման արգելումը 

 Կոնվենցիայի թիվ 7 Արձանագրության 4-րդ հոդվածի ուղեցույց՝ կրկին 

անգամ չդատվելու և չպատժվելու իրավունքը 

 

 Առկա է անգլերենով,և/կամ ֆրանսերենով և Եվրոպայի խորհրդի տարբեր ոչ 

պաշտոնական լեզուներով 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13693846752619364551309_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13693846752619364551309_pointer


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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8. Նախադեպային իրավունքի հետազոտական հաշվետվություններ 
 

Հասանելի է www.echr.coe.int կայքէջում` Նախադեպային իրավունք → Նախադեպային 

իրավունքի հետազոտական հաշվետվություններ բաժնում 

 

 
 

- Վերաբերում է որոշակի փոխկապակցված թեմաների, Կոնվենցիայի կոնկրետ 

դրույթների և Դատարանի նախադեպային իրավունքում այլ միջազգային 

գործիքների կիրառմանը: 

 Բիոէթիկան և Դատարանի նախադեպային իրավունքը 

 Դատարանի նախադեպային իրավունքը երիտասարդների վերաբերյալ 

 Բռնություն երեխայի նկատմամբ 

 Մշակութային իրավունքներ 

 Դատարանի արտատարածքային իրավասություն 

 ՄԻԵԿ նախադեպային իրավունքում առողջությանը վերաբերող խնդիրները 

 Համացանց 

 Ազգային անվտանգությունը և եվրոպական նախադեպային իրավունքը 

 ՀԿ-ները Դատարանի նախադեպային իրավունքում 

 Ընդունելիության նոր չափանիշը 

 10-րդ հոդվածի համաձայն դրական պարտավորությունները 

 Հղումներ Մարդու իրավունքների միջամերիկյան դատարանին` 

Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում 

 Դատախազի դերը 

 Հանրային հավաքների անցկացումը դատարանի նախադեպային 

իրավունքում 

 Եվրոպայի խորհրդի պայմանագրերի կիրառումը Դատարանի 

նախադեպային իրավունքում,... 

 

 Առկա է անգլերենով և/կամ ֆրանսերենով և Եվրոպայի խորհրդի տարբեր ոչ 

պաշտոնական լեզուներով 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13693846752619364551309_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13693846752619364551309_pointer


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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9. Եվրոպական իրավունքի ձեռնարկներ 
 

Առկա է www.echr.coe.int կայքէջում` Հրատարակություններ → ՄԻԵԴ-ի և ՀԻԳ-ի կողմից 

համատեղ հրատարակություններ → Եվրոպական իրավունքի ուղեցույց 
 

 Հրատարակված Դատարանի, Եվրոպական միության` Հիմնարար իրավունքների 

գրասենյակի (ՀԻԳ) և Եվրոպայի խորհրդի կողմից համատեղ 

 Առկա է շատ լեզուներով 
 

 

Խտրականության արգելքի մասին եվրոպական իրավունքի առաջին 

համապարփակ ուղեցույց: Այն զարգացնում է եվրոպական 

համապատասխան նախադեպային իրավունքը և ներառում է 

խտրականության տեսակներին և դրանից պաշտպանվելուն առնչվող 

իրավիճակներ և ընդհանուր տեղեկություններ, իրավունքի 

շրջանակները (այդ թվում` թե ով է պաշտպանված) և 

պաշտպանության ենթակա հիմքերը, ինչպես օրինակ` սեռը, 

հաշմանդամությունը, տարիքը, ռասան և ազգությունը 
 

 

Ապաստանին, սահմաններին և ներգաղթին վերաբերող եվրոպական 

իրավունքի առաջին համապարփակ ուղեցույցը: Այն կենտրոնանում է 

Եվրոպայում` երրորդ երկրների քաղաքացիների հետ իրավիճակներ 

ներառող իրավական հարցերի վրա և ընդգրկում է թեմաների լայն 

շրջանակ, այդ թվում` ապաստանի ընթացակարգերի 

մատչելիությունը, հարկադիր վերադարձը, կալանավորումը և 

տեղաշարժի ազատության սահմանափակումները 
 

 

 

 

Տվյալների պաշտպանության եվրոպական իրավունքի առաջին 

համապարփակ ուղեցույց, որը նախատեսված է տվյալների 

պաշտպանության բնագավառում մասնագիտացում չունեցող գործող 

փաստաբաններին ծանոթացնել իրավունքի այս ոլորտին:  

 
 

 

 

Երեխայի իրավունքների վերաբերյալ Եվրոպական իրավունքի 

առաջին համապարփակ ուղեցույցը: Այն հղման մեկնակետ է թե 

Եվրոպայի խորհրդի և թե Եվրոպական միության` Եվրոպայում 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության և խթանման 

վերաբերող իրավունքի մասին: 

 
 

 

Արդարադատության մատչելիության վերաբերյալ ձեռնարկը 

ընդգծում և ամփոփում է հիմնական իրավական և նախադեպային 

սկզբունքները, մասնավորապես՝ Եվրոպական միության Հիմնարար 

իրավունքների մասին Խարտիայի 47-րդ և Մարդու իրավունքների 

եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ և 13-րդ հոդվածների 

համատեքստում: Ձեռնարկը ընդգրկում է արդարության 

հասանելիության ոլորտը առավել լայն իմաստով, ներառյալ 

դատական, ինչպես նաև ոչ դատական կողմերը՝ ներառելով 

նյութական, ընթացակարգային և ինստիտուցիոնալ հարցերը: 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other&c=#n13729238669275624205289_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other&c=#n13729238669275624205289_pointer
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications/handbooks&c=
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_ENG_01.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.PDF


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 
Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 

հրատարակչական բաժին 
Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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10. Երկխոսություն Ատլանտյան կողմում. Եվրոպական և Մարդու 

իրավունքների միջամերիկյան դատարանների նախադեպային 

իրավունքի ընտրանի 
 

Հասանելի է www.echr.coe.int կայքէջում՝ Նախադեպային իրավունք → Այլ 

հրատարակություններ → Joint publications by the ECHR and Inter-American Court of Human 

Rights բաժնում 

 

 
 

- Սույն գիրքը 2014 թ.-ին Եվրոպական և Մարդու իրավունքների միջամերիկյան 

դատարանների կողմից ընդունված կարևոր որոշումների ընտրանի է: 

 

 Անգլերեն և իսպաներեն տպագիր տարբերակը հրատարակված ՝ Wolf Legal 

Publishers հրատարակչության կողմից 

 

11. COURTalks-disCOURS 
 

Հասանելի է է www.echr.coe.int կայքէջում` Նախադեպային իրավունք → COURTalks-

disCOURsբաժնում 

 

 
 

COURTalks-disCOURs տեսահոլովակներով տարբեր թեմաներ են ներկայացվում 

դատավորներին, փաստաբաններին և այլ իրավաբան մասնագետներին, ինչպես նաև 

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին: 

 

Տեսահոլովակները տարբեր լեզուներով հասանելի են առցանց` Դատարանի YouTube 

ալիքով5, Դատարանի կայքէջում և HELP հարթակում`6 ելույթի և նախադեպային 

իրավունքի տարբեր նախադեպերի ցանկի հետ միասին: 

                                                           
5
 www.youtube.com/user/EuropeanCourt 

6
 http://helpcoe.org/ 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=#n14568262955937822577612_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/otherpublications&c=#n14568262955937822577612_pointer
http://www.wolfpublishers.com/
http://www.wolfpublishers.com/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n14460446030940980592280_pointer
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n14460446030940980592280_pointer
https://www.youtube.com/user/EuropeanCourt
https://www.youtube.com/user/EuropeanCourt
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n14460446030940980592280_pointer
http://helpcoe.org/
http://www.youtube.com/user/EuropeanCourt
http://helpcoe.org/
http://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_Across_Atlantic_ENG.pdf


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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12. Տեղեկատվական թերթիկներ 
 

Հասանելի է www.echr.coe.int կայքէջում` Մամուլ → Տեղեկատվական թերթիկներ բաժնում 

 

- Կարող է ամփոփել թե’ նախադեպային իրավունքը, և թե’ անավարտ գործերը 

- Թեմաների օրինակներ` 

 Երեխաներ և ծնողներ (Ուղեկցվող փախստական երեխաների կալանքը, 

Երեխաների իրավունքներ, Երեխայի միջազգային առևանգում, Ծնողական 

իրավունքներ, Անչափահասների պաշտպանություն, Վերարտադրողական 

իրավունքներ, Անուղեկից փախստական երեխաների կալանքը) 

 Քրեական ոլորտ (Ընտանեկան բռնություն, Ձերբակալում և փաստաբանի 

օժանդակություն, Գաղտնի կալանավայրեր, Ահաբեկչություն, Մարդկանց 

թրաֆիկինգ, Կանանց նկատմամբ բռնություն) 

 Բանտ (Ուղեկցվող փախստական երեխաների կալանքը, Կալանավորում և 

հոգեկան առողջություն, Կալանավորման պայմաններ և վերաբերմունք 

բանտարկյալների նկատմամբ, Էքստրադիցիա և ցմահ ազատազրկում, 

Հացադուլներ կալանավայրում, Ցմահ ազատազրկում, Կալանավորված 

փախստականներ, Բանտարկյալների` քվեարկելու իրավունք, 

Բանտարկյալների` առողջությանը առնչվող իրավունքներ, Գաղտնի 

կալանավայրեր, Վերարտադրողական իրավունքներ, Անուղեկից 

փախստական երեխաների կալանքը) 

 Խտրականություն (Գենդերային ինքնություն, Միասեռականություն` 

քրեական ասպեկտ, Ռասայական խտրականություն, Գնչուներ և 

ճամփորդողներ, Սեռական կողմնորոշման խնդիրներ) 

 Եվրոպական միություն (Եվրոպական միության վերաբերյալ նախադեպային 

իրավունքը, «Դուբլին»-ի գործերը) 

 Վտարում (Կոլեկտիվ վտարումներ, վտարումներ և հանձնումներ, «Դուբլին»-

ի գործերը, Միջանկյալ միջոցները, Անուղեկից փախստական երեխաների 

կալանքը) 

 Հավաքների և միավորումների ազատություն (ինտերնետից օգտվելու 

հնարավորություն, քաղաքական կուսակցությունների և ասոցիացիաների, 

արհմիության իրավունքներ) 

 Արտահայտվելու ազատություն (Ատելության խոսք, Լրագրողական 

աղբյուրների պաշտպանություն, Համբավի պաշտպանություն) 

 Մտքի, խղճի և կրոնի ազատություն (Կրոնի ազատություն, կրոնական 

խորհրդանիշներ և հագուստ) 

 Առողջություն (Կալանավորում և հոգեկան առողջություն, Շրջակա 

միջավայր, էֆթանազիա և օժանդակվող ինքնասպանություն, Առողջություն, 

Հոգեկան առողջություն, Հաշմանդամություն ունեցող անձինք և ՄԻԵԿ, 

Բանտարկյալների առողջությանը վերաբերող իրավունքներ) 

 Անձնական կյանք (Քաղաքացիությունից զրկում, Իրավաբանական 

մասնագիտական արտոնություն, Զանգվածային հսկողություն, Անձնական 

տվյալների պաշտպանություն, Հեղինակության պաշտպանություն, Անձի 

կերպարի պաշտպանության իրավունք, Հսկողություն և աշխատավայր) 

 Ազատ ընտրությունների իրավունք (Դատապարտյալների ընտրության 

իրավունք, Ընտրելու իրավունք) 

http://www.echr.coe.int/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 
Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 

հրատարակչական բաժին 
Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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 Կյանքի իրավունք (Մահապատժի վերացում, Էֆթանազիա և օժանդակվող 

ինքնասպանություն, Կյանքի իրավունք) 

 Աշխատանք և բիզնես (Իրավաբանական մասնագիտական արտոնություն, 

Ընկերություններ` զոհեր կամ հանցագործներ, Ստրկություն, տաժանակիր 

աշխատանք և հարկադիր աշխատանք, Հարկում, Արհմիությունների 

իրավունքներ, Աշխատանքին առնչվող իրավունքներ) 

 Այլ տեղեկատվական թերթիկներ (Զինված հակամարտություններ, Տարեց 

մարդիկ և ՄԻԵԿ, Արտատարածքային ընդդատություն, Միջանկյալ 

միջոցներ, Պիլոտային վճիռներ) 

 

 Առկա են մոտավորապես վաթսուն տեղեկատվական թերթիկներ 

 Հասանելի են անգլերեն, ֆրանսերեն և տարբեր ոչ պաշտոնական լեզուներով 

 

 

13. Երկրի պրոֆիլ 

 

Առկա է www.echr.coe.int կայքէջում` Մամուլ → Երկրների պրոֆիլներ բաժնում 

 

- Վիճակագրություն և կարևոր ավարտված կամ անավարտ գործեր` 47 անդամ 

պետությունների առնչությամբ 

 

 

14. Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների և օրենքի 

գերակայության գլխավոր տնօրինության հրապարակումները 
 

14.1. Մարդու իրավունքների ձեռնարկներ 
 

Հասանելի է www.echr.coe.int կայքէջքում` Հրապարակումներ → Եվրոպայի խորհրդի 

մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության գլխավոր տնօրինության 

հրապարակումներ → Մարդու իրավունքների ձեռնարկներ բաժնում 

 

- Գրված լինելով ոլորտային փորձագետների կողմից, յուրաքանչյուր ձեռնարկ 

վերաբերում է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի և դրա 

Արձանագրությունների մեկ ոլորտի: Դրանք գրված են փաստաբանների և, 

հատկապես, դատավորների համար, բայց հասանելի են նաև բոլոր մյուս 

հետաքրքրված ընթերցողներին: 

 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=#n1347951547702_pointer
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other&c=#n13698938345902921131761_pointer


Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի 

բացահայտումը և ըմբռնումը 

 

Նախադեպային իրավունքի տեղեկատվական և 
հրատարակչական բաժին 

Իրավախորհրդատվական վարչություն 
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15. Առաջարկներ առկա նյութերից արդյունավետ օգտվելու մասին 
 

15.1. Փնտրեք կոնկրետ գործը 
 HUDOC տվյալների բազա , Գործի վերնագրի կամ Դիմումի համարի օգտագործում 

 

15.2. Փնտրեք գործերը ըստ հոդվածի, հիմնաբառի կամ թեմայի 
 HUDOC տվյալների բազա  

 Նախադեպային իրավունքի տեղեկագիր, դրա տարեկան ինդեքսը և իրավական 

ամփոփագրերը` ընդգրկված HUDOC տվյալների բազայում 

 Նախադեպային իրավունքի ուղեցույցներ 

 Նախադեպային իրավունքի հետազոտական հաշվետվություններ 

 Եվրոպական իրավունքի ձեռնարկներ 

 Տեղեկատվական թերթիկներ 

 Մարդու իրավունքների ձեռնարկներ 
 COURTalks-disCOURs 

15.3. Իմացիր ամսեկան քննված ամենակարևոր գործերի մասին 

 Նախադեպային իրավունքի տեղեկագիր  

15.4. Իմացիր տարեկան քննված ամենակարևոր գործերի մասին 
 Ամենակարևոր գործերի ընտրանի  

 Դատարանի վերջին նախադեպային իրավունքի ակնարկ  

 Նախադեպային իրավունքի տեղեկագրի տարեկան ինդեքս  

15.5. Իմացիր ընդունելիության չափանիշները 
 Ընդունելիության ուղեցույց 
 COURTalks-disCOURs 
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