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թիվ 5

Եվրոպական

դատավորների

խորհրդատվական

խորհրդի

փաստաթղթերի

ժողովածու

1. ԵԴԽԽ-ն
2003 թվականի
նոյեմբերի
24-28-ը Ստրասբուրգում
տեղի ունեցած իր 4-րդ հանդիպման
ժամանակ
քննարկեց
2003 թվա
կանի մայիսի՝
Մարդու
իրավունքների
իրավական
պաշտպանության
միջազգային
կենտրոնի
(Ինտերրայթս)
«Մարդու իրավունքների
եվրո
պական
դատարանի
նշանակումների
վերաբերյալ
օրենքը
և պրակ
տիկան» վերնագրով
զեկույցը:
2. ԵԴԽԽ-ն
ողջունում
է զեկույցում
ներկայացվող
եզրակացու
թյունները և առաջարկությունները:
ԵԴԽԽ-ն
գտնում է, որ դրանք կա
րևոր քայլ են դատական
իշխանության
անկախության
չափանիշների
և
դատավորների
անփոփոխելիության
վերաբերյալ
թիվ 1 (2001) կար
ծիքում ներառված
առաջարկությունները
իրականացնելու
հարցում,
որոնք ԵԴԽԽ-ն
ցանկանում
է վերահաստատել`
կապված
հետևյալի
հետ.
ա) միջազգային
դատարաններում
դատավորների
նշանակման
գործընթացի
առնչությամբ,
Կարծիքի
մասնավորապես
56-րդ
պարբերությունը,
որը սահմանում
է՝
«ԵԴԽԽ-ն
ընդունում
է ազգային
իրավական
համակարգերի
և
դատավորների
համար միջազգային
պայմանագրերից
բխող պարտա
վորությունների
կարևորությունը,
ինչպիսիք
են Մարդու իրավունքների
եվրոպական
կոնվենցիան,
Եվրոպական
միության
պայմանագրերը,
որոնք առանցքային
են համարում,
որ նման պայմանագրերը
մեկնա
բանող
դատարանների
դատավորների
նշանակումը
և վերանշանա
կումը իրականացվեն
նույն վստահությամբ
և պահպանելով
նույն
սկզբունքները,
որոնք
գործում
են ազգային
իրավական
համակար
գերում: ԵԴԽԽ-ն
նաև գտնում է, որ 37-րդ և 45-րդ պարբերություններում
նշված անկախ
մարմնի
ներգրավվածությունը
պետք
է խրախուսվի
միջազգային
դատարաններում
դատավորներ
նշանակելիս
և վերա
նշանակելիս:
Եվրոպայի
խորհուրդը
և նրա ինստիտուտները
հենվում
են այն համոզմունքի
վրա, որ գոյություն ունեն ընդհանուր
արժեքներ,
որոնք գերակա են առանձին
անդամ պետությունների
արժեքներից,
և
այս համոզմունքը
գործնականում
զգալի կիրառություն
է ստացել: Այս
արժեքները
և դրանք մշակելու ու կիրառելու
առաջընթացը
կխաթար
վեին, եթե դրանց կիրառությունը
չպարտադրվեր
միջազգային
մակար
դակում»:
37-րդ և 45-րդ պարբերություններում
առաջարկվում
է, որ անկախ
մարմինը,
որը մեծ մասամբ
բաղկացած
է դատավորներից,
միջամտի
դատական
բոլոր նշանակումներում:
բ) Պաշտոնավարության
առնչությամբ
թյուններում նշվում է՝
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57-րդ և 52-րդ պարբերու

Կարծիք թիվ 5 (2003)

«Դատական
անկախության
հիմնարար
սկզբունք
է, որ պաշտոնա
վարությունը
երաշխավորվի
մինչև պարտադիր
կենսաթոշակի
տարիքին
հասնելը կամ դատավորի
պաշտոնում
նշանակման
սահմանված
ժամկետի
ավարտը»:
ԵԴԽԽ-ն
գտնում
է, որ բացառիկ
դեպքերում,
երբ լրիվ դրույքով
դատավորի
նշանակումը
սահմանափակ
ժամկետով
է, ապա
այն
չպետք է երկարաձգվի,
եթե չկան հետևյալ
ընթացակարգերը,
որոնք
կապահովեն,
որ.
i. եթե դատավորը
ցանկանում
է երկարաձգել
պաշտոնավորումը,
պետք է ներկայացվի
վերանշանակման
նշանակող
մարմնի
կողմից,
ii. վերանշանակման
վերաբերյալ
որոշումը պետք է կայացվի
բացարձակապես
օբյեկտիվ
և ըստ արժանվույն՝
առանց քաղաքական
նկատառումների:
3. Մարդու
իրավունքների
եվրոպական
դատարանի
դատավորի
նշանակման
օբյեկտիվ
չափանիշներն
ամրագրված
են Մարդու
իրա
վունքների
և հիմնարար
ազատությունների
պաշտպանության
կոն
վենցիայի 21-րդ հոդվածում,
որտեղ նշվում է.
«Դատավորները
պետք է ունենան բարոյական
բարձր նկարագիր
և
բավարարեն
դատական
բարձր
պաշտոններում
նշանակվելիս
ներ
կայացվող
պահանջները
կամ լինեն ճանաչված
իրավախորհրդատուներ»:
4. ԵԴԽԽ-ն,
որը բաղկացած
է Եվրոպայի
խորհրդի
45 անդամ
պետությունների
ազգային
դատավորներից,
ընդգծում
է այն հիմնարար
կարևորությունը,
որը նա վերագրում
է Մարդու
իրավունքների
եվրո
պական
դատարանի
դատավորների
նշանակումներին,
որոնք ոչ միայն
պետք է բավարարեն
այդ չափանիշները,
այլև պետք է լինեն այդ պաշ
տոնի լավագույն
թեկնածուները:
Դատարանի,
ինչպես
նաև
Կոնվեն
ցիայի ամբողջականությունը
և հեղինակությունը
կախված են դրանից:
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Եվրոպայի խորհուրդն առաջատարն
է աշխարհամասում
մարդու իրավունքներով
զբաղվող
կազմակերպություն
ների շարքում:
Եվրոպայի
խորհրդին
անդամակցում
են 47 պետություններ,
որոնցից
28-ը միաժամանակ
նաև Եվրոպական
միության անդամներ
են: Եվրոպայի
խորհրդի
անդամ
բոլոր պետությունները
միացել են
Մարդու
իրավունքների
եվրոպական
կոնվենցիային`
որպես մարդու իրավունքների,
ժողովրդավարության
և
իրավունքի
գերակայության
պաշտպանությանը
նպա
տակաուղղված
միջազգային
համաձայնագրի:
Մարդու
իրավունքների
եվրոպական
դատարանը
վերահսկում
է
Կոնվենցիայի իրագործումն
անդամ պետություններում:

The Council of Europe is the continent’s leading human
rights organisation. It comprises 47 member states, 28 of
which are members of the European Union. All Council of
Europe member states have signed up to the European
Convention on Human Rights, a treaty designed to protect
human rights, democracy and the rule of law. The European
Court of Human Rights oversees the implementation of the
Convention in the member states.

www.coe.int

Եվրոպական
միությունը
տնտեսական
և քաղաքական
եզակի գործընկերություն
է եվրոպական
28 ժողովրդա
վարական
երկրների
միջև: Միության
նպատակն
է՝
ապահովել
խաղաղություն,
բարգավաճում
և ազատու
թյուն իր տարածքի
500 միլիոն բնակիչների
համար,
ովքեր ցանկանում
են ապրել ավելի արդար և ապահով
աշխարհում:
Այս նպատակների
իրագործման
նպատա
կով ԵՄ երկրները
ստեղծել
են մարմիններ,
որոնք
կառավարում
են ԵՄ-ն և հաստատում
վերջինիս օրենս
դրությունը: Եվրոպական
միության հիմնական
կառույց
ներն են Եվրոպական
խորհրդարանը
(որն ապահովում
է Եվրոպայի
ժողովուրդների
ներկայացուցչությունը),
Եվրոպական
միության
խորհուրդը
(որն ապահովում
է
անդամ
երկրների
կառավարությունների
ներկայացուց
չությունը) և Եվրոպական
հանձնաժողովը
(որն իրակա
նացնում
է ԵՄ ընդհանուր
շահերի
պաշտպանությունը):
The European Union is a unique economic and political
partnership between 28 democratic European countries. Its
aims are peace, prosperity and freedom for its 500 million
citizens—in a fairer, safer world. To make things happen, EU
countries set up bodies to run the EU and adopt its
legislation. The main ones are the European Parliament
(representing the people of Europe), the Council of the
European Union (representing national governments) and
the European Commission (representing the common EU
interest).
http://europa.eu

