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ԱՎԵԼԻՆ ԻՄԱՆԱԼՈՒ  ԱՎԵԼԻՆ ԻՄԱՆԱԼՈՒ  
ՀԱՄԱՐՀԱՄԱՐ

ԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸԴԱՏԱՐԱՆԸ

• Ճարտարապետ` 
Ճարտարապետ` լորդ Ռիչարդ Ռոջերս

ՄԱՐԴՈՒ  ԻՐԱՎՈՒ ՆՔՆԵՐԻ 
ՄԱՐԴՈՒ  ԻՐԱՎՈՒ ՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱԼԱՏԸ ԹՎԵՐՈՎ
ՊԱԼԱՏԸ ԹՎԵՐՈՎ

Ճարտարագիտական խու մբ` 
Ռիչարդ Ռոջերս, Փարթներշիփ 

ԷԼ-ԹԻ-ԴԻ, Լոնդոն, և Քլոդ 
Բյու շեր, Ստրասբու րգ• Արժեքը`  

Արժեքը`  455 մլն ֆրանկ

•• Օգտագործելի մակերեսը`

Օգտագործելի մակերեսը` 28 000 մ², որից

- 860 մ²  հատկացված մե ծ դահլիճին 
- 520 մ² հատկացված փոքր դահլիճին
- 4 500 մ² ժողովն երի սրահներ
- 16 500 մ² գրասենյակներ

•• Ժողովն երի սրահների քանակը

Ժողովն երի սրահների քանակը 18, ներառյալ`̀

- Մեծ դահլիճը (243 տեղ + 49 տեղ դատավորների համար 

+ 22 տեղ դիմու մատու ների համար)
- Փոքր դահլիճը (101 տեղ + 25 տեղ դատավորների համար 

+ 12 տեղ դիմու մատու ների համար)
- Նիստերի սրահները (47 - 52 տեղ)
- Ժողովն երի սրահները (մի ջինու մ` ` 47 տեղ սեղանի շու րջ

+ 52 տեղ ետնամասու մ)

• • Ինչպես նաև`
Ինչպես նաև`- 490 կմ էլեկտրական մալու խ

- 5500 լու յսեր- 10 կմ խողովակաշար- 500 մ փաստաթղթային փոխադրիչներ 
- 9 մարդատար և բեռնային վերելակներ 
- 450 տ մե տաղե շրջանակներ
- 1 450 տ բետոնե ամրաններ- 15 000 մ3 բետոն- 2800 մ ճակատային ծաղկամաններ

- 4 ջերմային պոմպեր- 16 օդորակման կայան- 50 ընկերու թյու ն և 125 ենթակապալառու 
- 1500 բանվոր- 800,000 ժամ շինարարական աշխատանքներ

•• Գրասենյակների թիվը` 
Գրասենյակների թիվը` 535 գրասենյակ 

(Փոփոխական)• • Տեսաձայնային սարքավորու մն եր`

Տեսաձայնային սարքավորու մն եր` Մամու լի սրահ 

(204 տեղ) Սեմի նարների սրահ (104 տեղ)

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒ ԹՅԱՆ 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒ ԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
Դատարանը, որի նստավայրը Լյու քսեմբու րգն 
է, ապահովու մ է համայնքային իրավու նքի 
պահպանու մը, Եվրոպական մի ու թյան պայմանագրերի 
մե կնաբանու թյու նը և կիրառու մը:

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
Միավորված ազգերի կազմակերպու թյան դատական 
մարմի ն: Նստավայրը` Հաագա:

ՄԱՐԴՈՒ  ԻՐԱՎՈՒ ՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր 
ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ
Միավորված ազգերի կազմակերպու թյան կողմի ց 
ընդու նված փաստաթու ղթ, որը նպատակ ու նի 
մի ջազգայնորեն ամրապնդել մարդու  իրավու նքների 
պաշտպանու թյու նը:

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒ ՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ՄԻՈՒ ԹՅԱՆ ԽԱՐՏԻԱ
2000թ. Եվրոպական մի ու թյան կողմի ց ընդու նված 
փաստաթու ղթ մարդու  իրավու նքների և հիմն արար 
ազատու թյու նների վերաբերյալ:

համառոտ 
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԸ

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:

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:

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

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

 

1949թ. մայիսի 51949թ. մայիսի 5
Եվրոպայի խորհրդի հիմանդրումը 

1950թ. նոյեմբերի 41950թ. նոյեմբերի 4
Կոնվենցիայի ընդունումը 

 1953թ. սեպտեմբերի 3 1953թ. սեպտեմբերի 3
Կոնվենցիայի ուժի մեջ մտնելը

1959թ. հունվարի 211959թ. հունվարի 21
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդակցական ասամբելայի կողմից 
Դատարանի առաջին անդամների ընտրությունը 

1959թ. փետրվարի 23-281959թ. փետրվարի 23-28
Դատարանի առաջին նիստը

1959թ. սեպտեմբերի 181959թ. սեպտեմբերի 18
Դատարանն ընդունում է Դատարանի կանոնագիրքը

1960թ. նոյեմբերի 141960թ. նոյեմբերի 14
Դատարանը կայացնում է առաջին վճիռը Լոլեսն 
ընդդեմ Իռլանդիայի գործով

1998թ. նոյեմբերի 11998թ. նոյեմբերի 1
Կոնվենցիայի թիվ 11 արձանագրության ուժի մեջ 
մտնելը, որով հիմնվում է «նոր դատարանը» 

 2010թ. հունիսի 1 2010թ. հունիսի 1
Կոնվենցիայի թիվ 14 արձանագրության ուժի մեջ 
մտնելը, որը նպատակ ունի երաշխավորել Դատարանի 
երկարաժամկետ գործունեությունը

2018թ. օգոստոսի 12018թ. օգոստոսի 1
Կոնվենցիայի թիվ 16 արձանագրության ուժի մեջ մտնելը, 
որը Դատարանին թույլատրում է տալ խորհրդատվական 
կարծիքներ

Մարդու  իրավունքների 
եվրոպական կոնվենցիան 
միջազգային պայմանագիր 
է ,  ո ր ի  հ ա մ ա ձ ա յ ն 
Եվրոպայի խորհրդի անդամ 
պետությունները երաշխավորում 
են ոչ միայն իրենց քաղաքացիների, 
այլև իրենց իրավասության տակ 
գտնվող բոլոր անձանց հիմնարար, 
ք ա ղ ա ք ա ց ի ա կ ա ն  և  ք ա ղ ա ք ա կ ա ն 
իրավունքները:

Կոնվենցիան երաշխավորում է 
մասնավորապես

  
• կյանքի իրավունքը,

• արդար դատաքննության 
իրավունքը,

• անձնական և ընտանեկան 
կյանքը հարգելու 
իրավունքը,

• խոսքի ազատությունը,

• մտքի, խղճի և կրոնի 
ազատությունը,

• սեփականության իրավունքը:

 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:

ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ


