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Նկարագրություն 
 

Ամփոփման նպատակն է համակարգված տեղեկատվություն 

տրամադրել 2013-2015թթ-ին ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

քրեական պալատի կողմից քրեական գործերով որոշումներում 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

նախադեպային իրավունքի և Մարդու իրավունքների 

եվրոպական կոնվենցիայի (հետայսու նաև՝ Կոնվենցիա) 

կիրառման վերաբերյալ: 

Ուսումնասիրության առարկան է կազմում ՀՀ վճռաբեկ 

դատարանի քրեական պալատի կողմից 2013-2015թթ. 

ժամանակահատվածում կայացված որոշումները:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում կայացվել է ընդհանուր 

առմամբ 154 որոշում: Աղյուսակում ներկայացված են 46 

որոշումներ, որտեղ հղում է կատարվում ՄԻԵԴ նախադեպային 

իրավունքին և Կոնվենցիային: 

Մասնավորապես՝  

Թվով 19 գործերով որոշումներում հղում է կատարվում ՀՀ 

Սահմանադրության 19-րդ հոդվածով և Կոնվենցիայի 6-րդ 

հոդվածով երաշխավորված արդար դատաքննության 

իրավունքին:  

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը երեք գործերով հղում է կատարում 

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված ազատության և 

անձնական անձեռնմխելիության իրավունքին, 

մասնավորապես կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ 

կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու 

հիմքերին: 

Երեք գործերով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը անդրադառնում է 

անմեղության կանխավարկածին և նշում, որ ՄԻԵԴ 

նախադեպային իրավունքի իմաստով անմեղության 

կանխավարկածի խախտում է այն դեպքը, երբ դատական 

որոշման կամ պաշտոնատար անձի կողմից արված 

հայտարարության մեջ կարծիք է արտահայտվում հանցանքի 

կատարման մեջ մեղադրվող անձի մեղքի վերաբերյալ՝ 

նախքան նրա մեղքը կհաստատվի օրենքով սահմանված 

կարգով: 

Վճռաբեկ դատարանի կողմից անդրադարձ է կատարվել ՄԻԵԴ 

նախադեպային իրավուքին, ինչպես նաև Կոնվենցիայի 2-րդ 

հոդվածով պաշտպանվող կյանքի իրավունքին (2 

որոշումներում) 3-րդ հոդվածով խոշտանգումների արգելմանը 

(4 որոշումներում), 14-րդ հոդվածին՝ խտրականության 

արգելմանը (1 որոշում) և այլն:



Ամփոփ տեղեկատվություն 

 

հ/հ 

 

Որոշում 

 

Որոշումից քաղվածք 

 

ՄԻԵԴ վճիռ 

 

Բանալի բառեր 

2013թ.  

1. ԵԿԴ/0077/11/12 

2013թ. փետրվարի 

15-ին 

 

24.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նույնպես 

անդրադարձել է տուժողի իրավունքների պաշտպանությունն 

ապահովելու պետության պարտականությանը: Մասնավորապես, 

Յանկովիցն ընդդեմ Խորվաթիայի գործով վճռի համաձայն` 

անձնական կյանքի գաղափարը ներառում է նաև անձի ֆիզիկական և 

հոգեկան անձեռնմխելիությունը: «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի ներքո պետությունները կրում են անձի 

ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիությունն այլ անձանց 

ոտնձգություններից պաշտպանելու պարտականություն: Այդ 

նպատակով նրանք պետք է հաստատեն ու գործնականում կիրառեն 

մասնավոր անձանց ոտնձգություններից պաշտպանություն 

տրամադրող համարժեք իրավական կառուցակարգ: 

Խորվաթիայի քրեադատավարական օրենսդրությունը նախատեսում 

էր տուժողի իրավունքների պաշտպանության մի շարք 

կառուցակարգեր, այդ թվում` սուբսիդիար մեղադրողի գործառույթ 

իրականացնելու իրավունքը: Այդուհանդերձ, Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանը գտել է, որ պետությունը չի կատարել իր այդ 

պոզիտիվ պարտականությունը, քանի որ, inter alia, տուժողին իրական 

հնարավորություն չի տրվել իրականացնելու իր դեմ ոտնձգություն 

թույլ տված անձի քրեական հետապնդում (տե՛ս Jankovic v. Croatia 

գործով 2009 թվականի մարտի 5-ի վճիռը, գանգատ թիվ 38478/05, 

 Սանդրա 

Յանկովիչը 

ընդդեմ 

Խորվաթիայ

ի (38478/05, 

14.09.2009թ.) 

 

 Բ. ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(9840/82, 

8.07.19872.)  

 

 Մ.Ս. ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի 

(39272/98, 

04.08.2003թ.) 

 

 

 Կիպրոսը 

 Տուժողի 

իրավունքներ,  

 

 Անձնական և 

ընտանեկան 

կյանքը հարգելու 

իրավունք 

 

 Կյանքի 

իրավունք, 

 խոշտանգումների 

արգելում,  

 օրենքի 

գերակայություն: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83965
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91608
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57452
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521


կետեր 25, 45, 57): 

31. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

նախադեպային իրավունքի համաձայն` այն դեպքում, երբ 

անհրաժեշտ է եղել հավաստել, որ «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքները ոչ թե տեսական կամ 

պատրանքային են, այլ գործնական են և արդյունավետ, «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի տարբեր հոդվածների 

համատեքստերում սահմանվել են դատավարական 

պարտականություններ (տե՛ս B. v. tհe Սnited Kingdom գործով 1987 

թվականի հուլիսի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 9840/82, կետ 63, M.C. v. 

Bulgaria գործով 2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

39272/98, կետեր 148-153 և Cyprus v. Turkey գործով 2001 թվականի 

մայիսի 10-ի վճիռը, գանգատ թիվ 25781/94, կետ 147): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ հոդվածները 

մեկնաբանել է որպես այդ դրույթների նյութաիրավական կողմերի 

ենթադրյալ խախտման կապակցությամբ արդյունավետ քննություն 

իրականացնելու դատավարական պարտականություն սահմանող 

նորմեր` հաշվի առնելով այս իրավունքների հիմնարար բնույթը 

(տե՛ս McCann and Օthers v. The Սnited Kingdom գործով 1995 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ի վճիռը, գանգատ թիվ 18984/91, կետեր 157-164, Ergi 

v. Tսrkey գործով 1998 թվականի հուլիսի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

23818/94, կետ 82 և Assenov and Օthers v. Bulgaria գործով 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 24760/94, կետեր 101-106): 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 1-

ին կետը պետություններին պարտավորեցնում է ոչ միայն ձեռնպահ 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(25781/94, 

10.05.2001թ.) 

 

 

 Մակկանը և 

այլոք 

ըննդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(18984/91, 

27.09.1995թ.) 

 

 Էրգին 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(23818/94, 

28.07.1998թ.) 

 

 

 Ասսենովը և 

այլոք  

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (24760/94, 

28.10.1998թ. ) 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144151
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մնալ անձանց կյանքի նկատմամբ դիտավորյալ, անօրինական 

ոտնձգություններից, այլ նաև սահմանում է, որ պետությունները պետք 

է իրենց իրավազորության ներքո գտնվող անձանց կյանքի 

պաշտպանության համար համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն (ի 

թիվս այլոց, տե՛ս Օsman v. the Սnited Kingdom գործով 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 87/1997/871/1083 կետ 115): 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով 

սահմանված կյանքի իրավունքի պատշպանությունն անուղղակիորեն 

պետությունից պահանջում է անձանց մահվան կապակցությամբ 

պաշտոնապես օբյեկտիվ քննություն իրականացնել: Նման քննություն 

իրականացնելու պարտականությունը ծագում է բոլոր դեպքերում՝ 

սպանության կամ կասկած հարուցող մահվան դեպքերում՝ անկախ 

նրանից, թե հանցանք կատարած անձինք անհատներ են, թե 

պետական մարմիններ կամ անհայտ անձինք (տե՛ս Nachova and Օthers 

v. Bulgaria գործով 2005 թվականի հուլիսի 6-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 

43577/98, 43579/98, կետ 110): 

Քննությունն արդյունավետ կարող է համարվել այն դեպքում, երբ 

հնարավոր կլինի քննությամբ ձեռք բերված փաստերը համադրել և 

հանցանք կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկել: 

Իշխանությունները տեղի ունեցած իրադարձությունը բացահայտելու 

համար պետք է ձեռնարկեն հասանելի, խելամիտ քայլեր՝ վկաների 

հարցաքննություն, դատաբժշկական փորձաքննության նշանակում, 

ինչպես նաև դիահերձում, ինչը թույլ կտա բացահայտել առկա 

վնասվածքների ամբողջական և իրական պատկերը, ինչպես նաև 

մահվան պատճառը (տե՛ս Tanrikulu v. Turkey գործով 1999 թվականի 

հուլիսի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 23763/94, կետ 109 և Gül v. Turkey  

գործով 2000 թվականի դեկտեմբերի 14-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

22676/93, կետ 89): Քննության եզրակացությունը պետք է հիմնված լինի 

գործով առկա փաստերի ամբողջական, օբյեկտիվ և անկողմնակալ 

 Օսմանն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(87/1997/871/

1083, 

28.10.1998թ.) 

 

 

 Նաչովան և 

այլոք 

ըննդեմ 

Բուլղարիայ

ի (43577/98, 

43579/98, 

06.07.2005թ.) 

 

 Տանրիկուլու

ն ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(23763/94, 

08.07.1999թ.) 

 

 Իսատ 

Բայրամը 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(75535/01, 

26.05.2009թ.)  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58257
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58257
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վերլուծության վրա: Քննության ընթացքում կիրառման ենթակա 

միջոցները բացարձակ իրավունք չեն սահմանում մեղադրելու կամ 

դատապարտելու համար և քննության ընթացքում ցանկացած 

խախտում կամ հանցանք կատարած անձին չհայտնաբերելը դիտվում 

է որպես արդյունավետության պահանջի խախտում (տե՛ս Esat Bayram 

v. Turkey գործով 2009 թվականի մայիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

75535/01, կետ 47 և Ramsahai aոd Օthers v. the Netherlands գործով 2007 

թվականի մայիսի 15-ի վճիռը, գանգատ թիվ 52391/99, կետ 321): 

Քննությունն արդյունավետ համարելու համար այն իրականացնող 

պատասխանատու մարմիններն օրենքով և գործնականում պետք է 

անկողմնակալ և անկախ լինեն: Սա նշանակում է, որ ոչ միայն 

ենթակարգային կապի, այլ պրակտիկ գործունեության մեջ այս 

մարմինները պետք է անկախ լինեն (տե՛ս Ramsahai aոd Օthers գործով 

2007 թվականի մայիսի 15-ի վճիռը, կետեր 325, 333-346, Scavuzzo-Hager 

and Օthers v. Switzerland գործով 2006 թվականի փետրվարի 7-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 41773/98, կետեր 78, 80-86): Անհրաժեշտ է նաև 

հասարակության անդամներին ինչպես քննության, այնպես էլ դրա 

արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններով 

ապահովել, հասարակության անդամների մոտ վստահություն 

առաջացնել օրենքի գերակայության նկատմամբ, ինչպես նաև 

բացառել հանցավոր համագործակցությունը կամ հանցավոր 

արարքների նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունք 

ցուցաբերելը: Բոլոր դեպքերում, տուժողները պետք է ներառվեն 

քննության մեջ՝ վերջիններիս օրինական շահերն ապահովելու 

նպատակով (տե՛ս Güleç v. Turkey գործով 1998 թվականի հուլիսի 27-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 54/1997/838/1044, կետ 82): 

 

 

 

 Գյուլը 

ըննդեմ 

Թուրքիայի  

(22676/93, 

14.12.2000թ.) 

 

 Ռամսահայը 

ընդդեմ 

Նիդերլանդն

երի 

(52391/99, 

15.25.2007թ.) 

 

 

 Scavuzzo-

Hager 

ընդդեմ 

Շվեյցարիայ

ի (41773/98, 

07.02.2006թ.) 

 

 

 Գյուլեքը 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(54/1997/838/

1044, 

27.07.1998թ.) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59081
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2. ԱՎԴ2/0007/01/12 

2013թ. փետրվարի 

15-ին 

 

Դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ 

իրականացման երաշխիք հանդիսացող դատարանի մատչելիության 

իրավունքի ապահովմանն անդրադարձել է նաև Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը: Մասնավորապես, Հիրշհորն 

ընդդեմ Ռումինիայի գործով վճռում Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանը նշել է, որ դատարան դիմելու իրավունքը 

բացարձակ չէ և կարող է որոշակի սահմանափակումների ենթարկվել. 

դրանք թույլատրված են այն կանխադրույթի հիման վրա, որ 

դատարան դիմելու իրավունքը պահանջում է Պետության կողմից 

սահմանված կարգավորման առկայություն: Այս առումով 

Պայմանավորվող պետություններն ունեն հայեցողության որոշակի 

սահման, թեև Կոնվենցիայի պահանջների պահպանման 

կապակցությամբ վերջնական որոշումը կայացնում է Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը: Կիրառված 

սահմանափակումները, սակայն, դատարան դիմելու անձի իրավունքը 

չպետք է այնպես սահմանափակեն կամ նվազեցնեն, որ խաթարվի 

իրավունքի բուն էությունը: Բացի դրանից, սահմանափակումը չի 

համապատասխանի «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասին, եթե այն օրինական նպատակ 

չի հետապնդում, և եթե գործադրված միջոցի և հետապնդված 

նպատակի միջև առկա չէ համաչափության ողջամիտ 

հարաբերակցություն (Hirschhorn v. Rօmania գործով 2007 թվականի 

հուլիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 29294/02, կետ 50): 

 

 Հիրշհորն 

ընդդեմ 

Ռումինիայի  

(29294/02, 

26.07.2007թ.) 

 

 Դատական 

պաշտպանության 

իրավունք: 

3. ԵԷԴ/0126/13/11 

2013թ. փետրվարի 

15-ին 

 

29. Կրկնակի դատապարտման անթույլատրելիության սկզբունքին 

Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել էԴ.Բաբայանի գործով որոշման 

մեջ, որտեղ իրավական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ «(...) 

նույն արարքի համար կրկին անգամ դատվելու 

 Սերգեյ 

Զոլոտուխին

ն ընդդեմ 

Ռուսաստան

 Կրկնակի 

դատապարտման 

անթույլատրելիու

թյան սկզբունք: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83928
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81917
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83986


անթույլատրելիության (non bis in idem) սկզբունքը հիմնարար տեղ է 

զբաղեցնում ՀՀ Սահմանադրությամբ և միջազգային պայմանագրերով 

երաշխավորված պաշտպանության համակարգում, որի հիմքում 

ընկած է մեղքը քաված լինելու կանխավարկածը, և այն իրենից 

ներկայացնում է նույն արարքի համար նույն անձին կրկին քրեական 

հետապնդման չենթարկելու, չդատապարտելու, չպատժելու երաշխիք: 

Ընդ որում «նույն արարքի համար» ձևակերպումը նշանակում է, որ 

կրկնակի դատապարտման անթույլատրելիության առարկան պետք է 

ընկալվի ոչ թե հանցանքի իրավական որակման, այլ փաստական 

նկարագրության իմաստով: 

(...) «նույն արարքի համար» ձևակերպումը ճիշտ կիրառելու համար 

անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում տեղ գտած 

«քրեական մեղադրանք» եզրույթի մեկնաբանմանը՝ Կոնվենցիայի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի իմաստով: 

(...) Եվրոպական դատարանի (...) դիրքորոշումներից հետևում է, որ 

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի իմաստով իրավախախտումը որպես 

«քրեական» որակելու չափորոշիչներն են` ա) իրավախախտման 

դասակարգումն ըստ ազգային օրենսդրության, բ) իրավախախտման 

բնույթը, գ) նշանակված կամ հնարավոր պատժի խստության 

աստիճանը: Ընդ որում, իրավախախտումը «քրեական» որակելու 

համար բավարար է այդ չափորոշիչներից միայն մեկի, այլ ոչ թե 

բոլորի պարտադիր առկայությունը: 

(...) Անդրադառնալով non bis in idem սկզբունքին՝ Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է, որ դրա կիրառման վերաբերյալ Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը դիրքորոշում է 

հայտնել Սերգեյ Զոլոտուխինն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով 

կայացված վճռում, որի համաձայն՝ նախադեպային իրավունքի հիմքը, 

որը ձևավորվել է դատարանի կողմից 7-րդ արձանագրության 4-րդ 

հոդվածի բողոքարկման արդյունքում, փաստում է, որ առկա է մի 

ի (14939/03, 

10.02.2009թ.) 

 

 

 Գրադիգերը 

ընդդեմ 

Ավստրիայի 

(15963/90, 

23.10.1995թ.) 
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քանի մոտեցում այն հարցի հետ կապված, թե նույնն են արդյոք այն 

արարքները, որոնց մեջ դիմողը մեղադրվում է: Առաջին մոտեցումը, 

որը հիմնվում է դիմողի «նույն վարքագծի վրա» անկախ այն բանից, թե 

այդ վարքագիծն ինչպես է որակվում օրենքով (idem factum), 

ներկայացված է Gradinger-ի գործով կայացված վճռում (…), որի 

համաձայն՝ թեև երկու հանցագործությունների տարբերակումը, 

բնույթն ու նպատակները տարբեր են եղել, տեղի է ունեցել 7-րդ 

արձանագրության 4-րդ հոդվածի խախտում, քանի որ երկու 

որոշումներն էլ հիմնված են եղել դիմողի նույն վարքագծի վրա: (…) 

Երկրորդ մոտեցումը ևս բխում է այն ենթադրությունից, որ 

մեղադրյալի վարքագիծը, որի վրա հիմնված է մեղադրանքը, նույնն է, 

սակայն նշվում է, որ նույն վարքագիծը կարող է հասցնել մի քանի 

հանցագործության, որոնք կարող են քննվել տարբեր վարույթներում: 

(…) Դատարանի կարծիքով, թեև արդարադատության պատշաճ 

իրականացման սկզբունքին ավելի համահունչ կլիներ այն, որ երկու 

հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը քննվեին նույն 

դատարանում՝ մեկ վարույթով, սակայն այն փաստը, որ քննվող 

գործով երկու վարույթ է իրականացվել, էական չի հանդիսանում: (…) 

Երրորդ մոտեցումը շեշտադրում է երկու հանցագործությունների 

«էական տարրերը»: (…) Դատարանը գտնում է, որ տարբեր 

մոտեցումների առկայությունը, կապված այն խնդրի հետ, թե դիմողին 

մեղսագրվող արարքն իսկապես համընկնում է այն արարքի հետ, որի 

համար նա արդեն դատապարտվել կամ արդարացվել է, առաջացնում 

է իրավական անորոշություն, որը համատեղելի չէ այնպիսի 

հիմնարար իրավունքի հետ, ինչպիսին է նույն հանցագործության 

համար երկու անգամ չմեղադրվելը (…): 

 

4. ԿԴ1/0062/06/12 

2013թ. փետրվարի 

15-ին 

13. Վճռաբեկ դատարանը վերահաստատում է վերոնշյալ գործերով 

արտահայտված իրավական դիրքորոշումներն առ այն, որ մեղադրյալի 

նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու, 

 Մամեդովան 

ըննդեմ 

Ռուսաստան

 Կալանավորումը 

որպես 

խափանման 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83977


 ինչպես նաև կալանավորումը գրավով փոխարինելու 

թույլատրելիության կամ անթույլատրելիության վերաբերյալ իր 

եզրահանգումները դատարանը պետք է հիմնավորի գործի նյութերում 

առկա փաստական տվյալներով: 

Միևնույն ժամանակ, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ թեև ՀՀ 

քրեադատավարական օրենքը չի բացառում մեկ տարուց պակաս 

ժամկետով ազատազրկում նախատեսող հանցագործությունների 

կատարման մեջ մեղադրվող անձանց նկատմամբ կալանավորման 

կիրառման հնարավորությունը, այդուհանդերձ նման արարքների 

համար մեղադրվող անձանց նկատմամբ խափանման միջոցներից 

ամենախիստը կիրառելու դեպքերը պետք է պայմանավորված լինեն 

գործի նյութերից բխող բացառիկ հանգամանքներով, իսկ այդպիսի 

անձանց նկատմամբ արդեն իսկ կիրառված կալանավորումը գրավով 

փոխարինելու թույլատրելիության հարցը լուծելիս դատարանը 

պարտավոր է ծանրակշիռ փաստարկների վկայակոչմամբ 

հիմնավորել մեղադրյալի կողմից ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

գործողությունները կատարելու բարձր հավանականությունը: 

Վճռաբեկ դատարանի վերոգրյալ դիրքորոշումը պայմանավորված 

է այն հանգամանքով, որ մեղադրյալին վերագրվող արարքի բնույթը և 

վտանգավորության աստիճանը թեև չեն կարող գնահատվել որպես 

կալանավորման հիմնավորվածությունը հաստատելու ինքնուրույն 

հիմք, այնուամենայնիվ դրանք էական նշանակություն ունեն 

խափանման միջոցի տեսակն ընտրելիս, ինչպես նաև գրավի 

թույլատրելիության հարցը լուծելիս: Մեղսագրվող հանցանքի 

ծանրությունը և հետևաբար նաև ակնկալվող պատժի խստությունը 

հանդիսանում են քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից 

թաքնվելու կամ գործի քննությանը խոչընդոտելու 

հավանականությունը գնահատելու կարևոր տարրեր և գործի 

նյութերից բխող մյուս հանգամանքների հետ միասին 

ի (7064/05, 

01.06.2006թ.) 

 

 

 Պանչենկոն 

ըննդեմ 

Ռուսաստան

ի (45100/98, 

08.02.2015թ.) 

 

 

 Իլիժկովը 

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (33977/96, 

26.07.2001թ.) 

 

միջոց: 
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հնարավորություն են տալիս հիմնավորված ենթադրություններ անել 

անձի ազատության հիմնարար իրավունքը սահմանափակելու 

հիմքերի առկայության կամ բացակայության մասին: Վճռաբեկ 

դատարանը փաստում է, որ նույնանման իրավական դիրքորոշում 

բազմիցս իր նախադեպային նշանակության վճիռներում հայտնել է 

նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ի թիվս այլոց 

տես Mamedova v. Russia, 2006 թվականի հունիսի 1-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 7064/05, կետ 74, Panchenko v. Russia 2005 թվականի փետրվարի 8-

ի վճիռը, գանգատ թիվ 45100/98, կետ 102, Ilijkov v. Bulgaria, 2001 

թվականի հուլիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 33977/96, կետ 81): 

 Հետևաբար, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ մինչև մեկ տարի 

ժամկետով ազատազրկում նախատեսող և ավելի բարձր հանրային 

վտանգավորությամբ օժտված, այդ թվում՝ առանձնապես ծանր 

հանցագործությունների համար մեղադրվող անձանց ազատությունից 

զրկելու իրավական հիմքերի առկայությունը փաստելու համար չեն 

կարող սահմանվել նույնանման չափորոշիչներ: 

 

5. ԵԿԴ/0225/01/11 

2013թվականի 

մայիսի 8-ին 

 

20. Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ դատական ակտի 

իրավաչափությունն ավելի բարձր դատական ատյանում վիճարկելու 

անձի իրավունքն անհրաժեշտ, սակայն ոչ բավարար պայման է 

փաստելու, որ պետությունն իրականացրել է իր պոզիտիվ 

պարտականությունը՝ ուղղված անձի իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանությունն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ կառուցակարգեր ստեղծելուն: Վճռաբեկ դատարանը 

գտնում է, որ դատական ակտի վերանայման քրեադատավարական 

մեխանիզմը կարող է իրապես արդյունավետ ճանաչվել և ապահովել 

անձի իրավունքների և ազատությունների դատական 

պաշտպանության իրավունքի կենսագործումը միայն այն դեպքում, 

երբ օժտված լինի արդար դատական քննության հիմնարար 

երաշխիքներով: 

 Դելկուրն 

ընդդեմ 

Բելգիայի  

(2689/65, 

17.01.1970թ.) 

 

 

 Բրիկմոնտն 

ընդդեմ 

Բելգիայի 

(10857/84, 

07.07.1989թ.) 

 

 Արդար 

դատաքննության 

իրավունք: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=84968
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57467
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57611


Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ 

կախված դատական ակտի վերանայման նպատակով հարուցված 

վարույթի քրեադատավարական ձևից (վերաքննություն, 

վճռաբեկություն), արդար դատական քննության սկզբունքի որոշ 

բաղադրատարրերի կիրառելիությունը կարող է ենթարկվել 

սահմանափակումների, ինչը սակայն, չի կարող լինել այնպիսին, որ 

իմաստազրկի նշված հիմնարար իրավական արժեքի բուն էությունը: 

Վճռաբեկ դատարանի այս դիրքորոշումը հիմնված է Դելկուրն 

ընդդեմ Բելգիայի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի կողմից ձևավորված իրավական դիրքորոշման վրա, որի 

համաձայն՝ եթե պետության ազգային օրենսդրությամբ նախատեսված 

է վերաքննիչ կամ վճռաբեկ դատարաններ, ապա պետությունը պետք է 

երաշխավորի, որպեսզի այդ դատարաններում իրականացվող 

վարույթի ընթացում անձինք օժտված լինեն «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով նախատեսած հիմնարար 

երաշխիքներով (տե՛ս Delcourt v. Belgium գործով Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի 1970 թվականի հունվարի 17-

ի վճիռը, գանգատ թիվ 2689/65, կետ 25): 

Ինչ վերաբերում է վճռաբեկ բողոքներում նշված և Վերաքննիչ 

դատարանի կողմից մերժված բողոքաբերների մյուս 

միջնորդություններին, այն է` Վերաքննիչ դատարան հրավիրել և 

հարցաքննել Ա.Սարգսյանին, Վ.Հովսեփյանին, Վ.Գևորգյանին, 

Ս.Մուրադյանին, Ա.Գևորգյանին, Է.Գրիգորյանին, Եվ.Թովմասյանին, 

Մ.Մուրադյանին, քրեական գործին կցել և հետազոտել վերաքննիչ 

բողոքին կից ներկայացված փաստաթղթերը, ապա Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանը, 

ապահովելով արդար դատաքննության իրավունքը և քրեական 

դատավարության մրցակցության սկզբունքը, պաշտպանության կողմի 

հարուցած միջնորդությունները պատշաճ կերպով քննարկել է, լսել 

 Ռուիզ 

Տորեխանը 

ընդդեմ 

Իսպանիայի 

(18390/91, 

09.12.1994թ.) 

   

 

 Վան դե 

Հուրքն 

ընդդեմ 

Նիդեռլանդն

երի 

(16034/90, 

19.04.1994թ.) 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57909
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կողմերի կարծիքները և կայացրել պատճառաբանված որոշումներ: 

Այս կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-

րդ կետի «դ» ենթակետի իմաստով, որպես ընդհանուր կանոն, 

ներպետական դատարանների հայեցողությանն է թողնվում այն 

հարցի գնահատումը, թե արդյոք անհրաժեշտ է հրավիրել վկաներ, թե 

ոչ, և չի պահանջվում ամբաստանյալի կողմից հանդես եկող 

յուրաքանչյուր վկայի հրավիրումը և հարցաքննությունը (տե՛ս 

Բրիկմոնտն ընդդեմ Բելգիայի (BRICMOUNT v. BELGIUM) գործով 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 1989 թվականի 

հուլիսի 7-ի որոշումը, գանգատ թիվ 10857/84, կետ 89): Բացի այդ, 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային 

իրավունքի համաձայն՝ թեև «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետը դատարաններին 

պարտավորեցնում է պատճառաբանել իր որոշումները, սակայն այն 

չի կարող մեկնաբանվել որպես կողմի ներկայացրած յուրաքանչյուր 

փաստարկին դատարանի կողմից մանրամասն պատասխան տալու 

պահանջ (տե՛ս Ռուիզ Տորեխան ընդդեմ Իսպանիայի (RUIZ TORIJA v. 

SPAIN) գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 1994 

թվականի դեկտեմբերի 9-ի վճիռը, գանգատ թիվ 18390/91, կետ 29, Վան 

դե Հուրքն ընդդեմ Նիդեռլանդների (VAN DE HURK v. THE 

NETHERLANDS) գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի 1994 թվականի ապրիլի 19-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

16034/90, կետ 61): 

6. ԵԿԴ/0168/01/12 

2013թ. մայիսի 8-ին 

 

4. Մեղադրանքն ապացուցված լինելու վերաբերյալ բոլոր 

կասկածները, որոնք չեն կարող փարատվել սույն օրենսգրքի 

դրույթներին համապատասխան պատշաճ իրավական ընթացակարգի 

շրջանակներում, մեկնաբանվում են հօգուտ մեղադրյալի կամ 

 Թելֆներն 

ընդդեմ 

Ավստրիայի 

(33501/96, 

 Անմեղության 

կանխավարկած,  

 արդար 

դատաքննության 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=84971
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59347


կասկածյալի»: 

Մեջբերված սահմանադրական և քրեադատավարական 

դրույթները մեկնաբանելով սույն որոշման նախորդ կետում 

մեջբերված՝ Մ.Հովհաննիսյանի և Ա.Մարտիրոսյանի գործով որոշմամբ 

ձևավորված իրավական դիրքորոշման համատեքստում՝ Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է, որ ապացույցների կամայական 

գնահատման արգելքը դատարաններին պարտավորեցնում է ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 107-րդ հոդվածում թվարկված՝ 

ապացուցման ենթակա հանգամանքների, այդ թվում՝ կոնկրետ 

հանցանքի հատկանիշների և այդ հանցանքի մեջ անձի 

մեղավորության վերաբերյալ իր հետևությունները հիմնավորել 

վերաբերելի, փոխկապակցված, հավաստի ապացույցներով և ոչ թե 

ենթադրություններով: Այլ խոսքով՝ հանցանքի մեջ մեղադրվող 

յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ` ապացուցման ենթակա 

յուրաքանչյուր հանգամանքի կապակցությամբ դատարանի 

հետևությունը պետք է հիմնված լինի ոչ թե գնահատողական 

դատողությունների, կանխատեսումների կամ կարծիքների, այլ 

կոնկրետ գործով օրենքով սահմանված կարգով ձեռք բերված 

փաստական տվյալների վրա: Այս կապակցությամբ Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է նաև, որ մեղսագրվող հանցագործության 

և դրա հատկանիշների ապացուցման բեռը կրում է մեղադրանքի 

կողմը, իսկ չփարատված կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հօգուտ 

մեղադրյալի: Դրանից հետևում է, որ մեղադրանքի կողմը կրում է անձի 

մեղքը հաստատելու համար բավարար ապացույցներ ներկայացնելու 

պարտականությունը: Այս հանգամանքը բազմիցս շեշտադրվել է 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից: 

Մասնավորապես, Եվրոպական դատարանը կարևորել է կոնկրետ 

գործով արդար դատական քննություն կատարված լինելու 

վերաբերյալ իր համոզմունքի ձևավորումը և նշել է, որ քրեական 

վարույթի իմաստով արդար դատական քննությունը ներառում է նաև 

20.03.2001թ.) 

 

 Նատունենն 

ընդդեմ 

Ֆինլանդիայ

ի (21022/04, 

31.03.2009թ.) 

 

իրավունք: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91932


անմեղության կանխավարկածի պահպանումը, ինչը նշանակում է, որ 

դատավորը չպետք է ելնի այն կանխավարկածից, թե անձը կատարել է 

իրեն մեղսագրվող հանցանքը, հանցանքի կատարման մեջ անձի 

մեղավորությունն ապացուցելու պարտականությունը կրում է 

դատախազությունը և կասկածները պետք է մեկնաբանվեն հօգուտ 

մեղադրյալի (տե՛ս Թելֆներն ընդդեմ Ավստրիայի (TELFNER v. 

AUSTRIA) գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

2001 թվականի մարտի 20-ի վճիռը, գանգատ թիվ 33501/96, կետ 15, 

ինչպես նաև Նատունենն ընդդեմ Ֆինլանդիայի (NATUNEN v. 

FINLAND) գործով 2009 թվականի մարտի 31-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

21022/04, կետ 53): 

 

7. ՇԴ2/0007/15/12 

2013թ. սեպտեմբերի 

13-ին 

 

5. «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն` «Յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա 

քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ 

նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, 

ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի 

կողմից ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային 

դատաքննության իրավունք: (…)»: 

ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

«Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների 

դատական, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական 

պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք (…)»: 

ՀՀ Սահմանադրության 19-րդ հոդվածի համաձայն` 

«Յուրաքանչյուր ոք ունի իր խախտված իրավունքները 

վերականգնելու, ինչպես նաև իրեն ներկայացված մեղադրանքի 

հիմնավորվածությունը պարզելու համար հավասարության 

պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, 

անկախ և անկողմնակալ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում 

 Գոլդերն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան  

(4451/70, 

21.02.1975թ.) 

 

 

 Հիրշհորն 

ընդդեմ 

Ռումինիայի  

(29294/02, 

26.07.2007թ.) 

 

 Դատարանի 

մատչելիություն, 

 արդար  

դատաքննության 

իրավունք,  

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=88102
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81917


իր գործի հրապարակային քննության իրավունք (…)»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի համաձայն` «Յուրաքանչյուր ոք ունի արդարության բոլոր 

պահանջների պահպանմամբ, անկախ և անկողմնակալ դատարանի 

կողմից ողջամիտ ժամկետում իր շահերին առնչվող քրեական գործի 

քննության իրավունք»: 

Մեջբերված միջազգային և ներպետական իրավանորմերի 

համադրված վերլուծությունից բխում է, որ դատարանի 

մատչելիության իրավունքի ապահովումը արդար դատաքննության 

հիմնարար իրավունքի արդյունավետ իրականացման երաշխիքներից 

մեկն է: Թեև դատարանի մատչելիության իրավունքն ուղղակիորեն 

սահմանված չէ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածում, սակայն Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանն այդ իրավունքը ճանաչել է որպես 6-րդ 

հոդվածի անբաժանելի տարր` գտնելով, որ եթե անձը զրկված է 

դատարանի մատչելիության իրավունքից, իմաստազուրկ է նաև 

արդար դատաքննության իրավունքը: Այսպես` Գոլդերն ընդդեմ 

Միացյալ Թագավորության գործով վճռում Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանն իրավական դիրքորոշում է արտահայտել 

այն մասին, որ արդարադատության մատչելիության իրավունքը 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

ին կետով երաշխավորված իրավունքների անբաժանելի մասն է: Ընդ 

որում, այս եզրակացությունը հիմնված է նշված հոդվածի առաջին 

նախադասության տերմինաբանության վրա, որը մեկնաբանվել է այդ 

հոդվածի համատեքստում` հաշվի առնելով «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի նպատակն ու առարկան, ինչպես նաև իրավունքի 

համընդհանուր սկզբունքները (տե՛ս Golder v. The United Kingdom 



գործով 1975 թվականի փետրվարի 21-ի վճիռը, գանգատ թիվ 4451/70, 

կետեր 28, 36): 

Հիրշհորն ընդդեմ Ռումինիայի գործով վճռում Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը նշել է, որ դատարան դիմելու 

իրավունքը բացարձակ չէ և կարող է որոշակի սահմանափակումների 

ենթարկվել. դրանք թույլատրված են այն կանխադրույթի հիման վրա, 

որ դատարան դիմելու իրավունքն իր բնույթով պահանջում է 

պետության կողմից սահմանված կարգավորման առկայություն: Այս 

առումով պետություններն ունեն հայեցողության որոշակի սահման, 

թեև «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի պահանջների 

պահպանման կապակցությամբ վերջնական որոշումը կայացնում է 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը: Անհրաժեշտ է 

հիմնավորել, որ կիրառված սահմանափակումները դատարան 

դիմելու՝ անձի իրավունքն այն աստիճան չեն սահմանափակում կամ 

նվազեցնում, որ դրա արդյունքում խաթարվի իրավունքի բուն 

էությունը: Բացի դրանից, սահմանափակումը չի համապատասխանի 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

ին մասին, եթե այն օրինական նպատակ չհետապնդի, և առկա չլինի 

համաչափության ողջամիտ հարաբերակցություն գործադրված միջոցի 

և հետապնդված նպատակի միջև (տե՛ս Hirschhorn v. Romania գործով 

2007 թվականի հուլիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 29294/02, կետ 50): 

16. Վերոնշյալ կոնվենցիոն, սահմանադրական և օրենսդրական 

դրույթների, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքի վերլուծության հիման վրա 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ դատարանի 

մատչելիության իրավունքը պետք է լինի իրական և ոչ թե 

պատրանքային, ինչը ենթադրում է, որ անձն իր իրավունքների ու 

ազատությունների խախտման յուրաքանչյուր դեպքում` ողջամիտ 



սահմանափակումների պայմաններում, պետք է դատարան դիմելու, 

իր խախտված իրավունքները և ազատությունները վերականգնելու 

իրական հնարավորություն ունենա: Դատական պաշտպանության 

իրավունքի իրացման հնարավոր սահմանափակումները չպետք է 

ձևական բնույթ կրեն, որպեսզի շահագրգիռ անձը հավասար 

պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, 

անկախ և անկողմնակալ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում 

իր գործի հրապարակային քննության իրավունքի իրացման 

հնարավորություն ունենա: Հակառակ դեպքում կխախտվեն անձի` 

դատարանի մատչելիության և արդար դատաքննության 

իրավունքները: 

 

8. ԱՎԴ/0015/07/13 

2013թ. սեպտեմբերի 

13-ին 

 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 

համատեքստում մեկնաբանելով «անձնական կյանք» եզրույթը՝ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արձանագրել է, որ 

այն լայն հասկացություն է և ենթակա չէ սպառիչ սահմանման: 

Եվրոպական դատարանը գտել է, որ անձնական կյանքի ոլորտն 

ընդգրկում է մարդու առողջությունը, ֆիզիկական և հոգեկան 

ամբողջականությունը: Անձնական կյանքի իրավունքը ներառում է 

նաև անհատական զարգացումը, այլոց և ընդհանրապես արտաքին 

աշխարհի հետ հարաբերություններ հաստատելը և զարգացնելը 

(տե´ս NADA v. SWITZERLAND գործով Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի 2012 թվականի սեպտեմբերի 12-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 10593/08, կետ 151): 

16. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

դրույթը մեկնաբանելով ՀՀ Սահմանադրության 23-րդ հոդվածի, 

ինչպես նաև «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի և 

դրա վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

 Նադան 

ընդդեմ 

Շվեյցարիայ

ի (10593/08, 

12.09.2012թ.) 

 

 Անձնական և 

ընտանեկան 

կյանքը հարգելու 

իրավունք: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=88087
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113118


նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո՝ Վճռաբեկ դատարանը 

գտնում է, որ «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 

1-ին մասով նախատեսված՝ սպասարկման կամ այլ 

գործառնությունների կապակցությամբ բանկի և անձի միջև 

հաստատված հարաբերությունները՝ որպես արտաքին աշխարհի հետ 

անձի հարաբերությունների տարատեսակ, հանդիսանում են «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով երաշխավորված՝ 

մարդու անձնական կյանքի մաս: Հետևաբար, «Բանկային գաղտնիքի 

մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված 

տեղեկությունները՝ որպես մարդու անձնական կյանքի մաս, 

անձեռնմխելի են և դրանց ստացման վրա տարածվում են ՀՀ 

Սահմանադրության 43-րդ հոդվածում, ինչպես նաև «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 

ամրագրված սահմանափակումները: 

 

9. ԵԱՔԴ0009/11/13 

2013թ. սեպտեմբերի 

13-ին 

 

17. Վճռաբեկ դատարանի՝ սույն որոշման նախորդ կետում 

շարադրված եզրահանգումը բխում է Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքից, որի իմաստով 

անմեղության կանխավարկածի խախտում է այն դեպքը, երբ 

դատական որոշման կամ պաշտոնատար անձի կողմից արված 

հայտարարության մեջ կարծիք է արտահայտվում հանցանքի 

կատարման մեջ մեղադրվող անձի մեղքի վերաբերյալ՝ նախքան նրա 

մեղքը կհաստատվի օրենքով սահմանված կարգով (տե´ս Garycki v. 

Poland գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2007 

թվականի փետրվարի 6-ի վճիռը, գանգատ թիվ 14348/02, կետ 66): Մեկ 

այլ՝ Դակթարասն ընդդեմ Լիտվայի գործով վճռում Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանն արձանագրել է, որ 

անմեղության կանխավարկածը կխախտվի, եթե պաշտոնատար անձը 

 Գարսկին 

ընդդեմ 

Լեհաստանի 

(14348/02, 

06.02.2007թ.) 

 

 

 Դակտարաս

ը ընդդեմ 

Լիտվայի 

(42095/98, 

10.10.2000թ.) 

 

 Անմեղության 

կանխավարկած: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=88110
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58855


կարծիք արտահայտի հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվող անձի 

մեղավորության վերաբերյալ՝ նախքան նրա մեղքը կհաստատվի 

օրենքով սահմանված կարգով: Այս կապակցությամբ Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը շեշտադրել է պաշտոնատար 

անձանց կողմից կատարվող հայտարարություններում բառերի 

ընտրության կարևորությունն այն դեպքում, երբ խոսքը գնում է 

հանցանքի կատարման մեջ օրենքով սահմանված կարգով 

չմեղադրված և չդատապարտված անձանց մասին (տե´ս Daktaras v. 

Lithuania գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

2000 թվականի հոկտեմբերի 10-ի վճիռը, գանգատ թիվ 42095/98, կետ 

41): 

10. ԼԴ/0227/01/12 

2013թ. հոկտեմբերի 

18-ին 

 

26. Ինչ վերաբերում է բողոքաբերների այն փաստարկին, որ Առաջին 

ատյանի դատարանն իրավասու չէր դատավճռի հիմքում դնել վկաներ 

Մանվել Ալեքսանյանի և Արթուր Մկրտչյանի նախաքննական 

ցուցմունքները (տե՛ս սույն որոշման 9-րդ կետը), ապա Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է, որ «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում և ՀՀ Սահմանադրության 19-

րդ հոդվածում իր ամրագրումը ստացած՝ արդար դատական 

քննության իրավունքը, inter alia, ենթադրում է, որ դատավարության 

յուրաքանչյուր մասնակից պետք է հնարավորություն ունենա 

ծանոթանալ դատավարական հակառակորդի ներկայացրած 

ցանկացած ապացույցի և, դատարանի դիրքորոշման վրա ազդելու 

ակնկալիքով, իր վերաբերմունքը հայտնել դրա առնչությամբ: Բացի 

այդ, ապացույցների հետազոտումը, որպես կանոն, պետք է 

իրականացվի հրապարակային դատաքննության պայմաններում: Դա 

ապահովում է արդարադատության իրականացման նկատմամբ 

հասարակության վերահսկողությունը, ինչը կարևոր հանրային արժեք 

է: Վճռաբեկ դատարանի այս իրավական դիրքորոշումը բխում է 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային 

 Լոբո 

Մաչադոն 

ընդդեմ 

Պորտուգալի

այի 

(15764/89, 

20.02.1996թ.) 

 

 

 Կ.Ս.-ն 

ընդդեմ 

Ֆինլանդիայ

ի (29346/95, 

31.05.2001թ.) 

 

 

 Աքսենն 

ընդդեմ 

Գերմանիայ

 Արդար 

դատաքննության 

իրավունք,  

 հրապարակային 

քննություն: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=89523
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57978
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59480


իրավունքից (տե՛ս Լոբո Մաչադոն ընդդեմ Պորտուգալիայի 

(LoboMachado v. Portugal) գործով Պալատի 1996թ. փետրվարի 20-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 15764/89, կետ 31, Կ.Ս.-ն ընդդեմ Ֆինլանդիայի 

(K.S. v. Finland) գործով Մեծ Պալատի 2001թ. մայիսի 31-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 29346/95, կետ 21, Աքսենն ընդդեմ Գերմանիայի (Axen v. 

Germany) գործով Պալատի 1983թ. դեկտեմբերի 8-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 8273/78, կետ 25, Դիենեն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Diennet v. 

France) գործով Պալատի 1995թ. սեպտեմբերի 26-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 18160/91, կետ 33): 

ի (8273/78, 

08.12.1983թ.) 

 

 Դիենեն 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(18160/91, 

26.09.1995թ.) 

 

11. ՍԴ/0389/01/11 

2013թ. հոկտեմբերի 

18-ին 

 

28. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Գրադինարն 

ընդդեմ Մոլդովայի գործով կայացված վճռում իրավական 

դիրքորոշում է ձևավորվել այն մասին, որ լուրջ վերապահումներ ունի 

այն իրավական համակարգերի կապակցությամբ, որոնք թույլ են 

տալիս մահացած անձանց վերաբերյալ դատական քննություն 

իրականացնել կամ այդ անձանց դատապարտել, քանի որ նման 

դեպքերում առկա է նշված անձանց կողմից իրենց պաշտպանելու 

ակնհայտ անհնարինություն (տե՛ս GRADINAR v. MOLDOVA գործով 

2008 թվականի ապրիլի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 7170/02, կետ 109): 

Մեջբերված իրավական դիրքորոշման լույսի ներքո գնահատելով 

սույն որոշման 27-րդ կետում շարադրված հանգամանքները՝ 

մասնավորապես այն, որ դատախազությունը, փաստորեն, հրաժարվել 

է հանրային շահի վերականգնման համար ներկայացված բողոքից, 

իսկ Հ.Մովսիսյանի իրավահաջորդը նրա իրավունքների 

վերականգնման նպատակով վարույթը շարունակելու պահանջ չի 

ներկայացրել՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ սույն գործի 

վարույթը շարունակելու իրավական հիմքերը բացակայում են: 

 

 Գրադինարն 

ընդդեմ 

Մոլդովայի 

 (7170/02, 

08.04.2008թ.) 

 

 Մահացած 

անձանց 

վերաբերյալ 

դատական 

քննություն 

իրականացնելը: 

12. ԵԷԴ/0030/01/12 

2013թ. հոկտեմբերի 

18-ին 

4. Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի պատճառաբանված: 

Պատճառաբանման ենթակա են դատարանի կողմից դատավճռում 

շարադրված բոլոր հետևությունները և որոշումները»: 

 Սալովն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

 Պատճառաբանվա

ծ դատական ակտ 

դատավճիռ: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57426
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57957
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=89532
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85775
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=89553


 Մեջբերված քրեադատավարական նորմը Վճռաբեկ դատարանը 

մեկնաբանել է Ֆ.Գալստյանի գործով կայացված որոշման մեջ՝ 

իրավական դիրքորոշում ձևավորելով այն մասին, որ «Դատական 

ակտն օրինական է, եթե կայացվել է գործող օրենսդրության 

պահանջների պահպանմամբ, և հիմնավորված` եթե դրանում արված 

հետևությունները հիմնված են դատական քննության ժամանակ 

հետազոտված ապացույցների վրա: Դատական ակտի 

պատճառաբանվածությունը կոչված է պարզաբանելու, թե ինչու է 

դատարանը եկել այս կամ այն հետևության, որ իրավանորմերով է 

ղեկավարվել նման որոշում կայացնելիս և միևնույն ժամանակ 

հնարավորություն է ստեղծում վերադաս դատարանի կողմից 

դատական ակտի օրինականության և հիմնավորվածության 

ստուգման համար: 

(…) Պատճառաբանված որոշման բացակայությունն արդեն իսկ 

օբյեկտիվորեն սահմանափակում է վերադաս դատական ատյանի 

հնարավորությունը` լիարժեք դատական ստուգման ենթարկելու 

բողոքարկվող դատական ակտի օրինականությունն ու 

հիմնավորվածությունը և կայացնելու արդարացի որոշում, հետևաբար 

դատական ակտի չպատճառաբանված լինելը հանգեցնում է քրեական 

դատավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկի` ՀՀ 

Սահմանադրությամբ և քրեադատավարական օրենքով 

երաշխավորված արդար դատական քննության իրավունքի 

խախտման: 

(…) շարադրված մոտեցմանը համահունչ իրավական դիրքորոշում 

է հայտնել նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր 

մի շարք որոշումներում՝ ներպետական դատարանների կողմից 

կայացված որոշումների չպատճառաբանվածությունը կամ ոչ 

բավարար պատճառաբանվածությունը դիտելով որպես «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

(65518/01, 

06.09.2005թ.) 

 

 

 Գրադինարն 

ընդդեմ 

Մոլդովայի 

(7170/02, 

08.04.2008թ.) 

 

 Բոլդեան 

ընդդեմ 

Ռումինիայի 

(19997/02, 

15.02.2007թ.) 
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երաշխավորված` անձի արդար դատական քննության իրավունքի 

խախտում (տե՛սՍալովն ընդդեմ Ուկրաինայի (Salov 

v. Սkraine) 06.09.2005 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 

65518/01, Բոլդեան ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. Romania) 15.02.2007 

թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 19997/02, Գրադինարն ընդդեմ 

Մոլդովայի (Gradinar v. Moldova) 08.04.2008 թվականի որոշումը, 

գանգատ թիվ 7170/02)» (տե՛ս Ֆրունզիկ Գալստյանի գործով Վճռաբեկ 

դատարանի 2010 թվականի մարտի 26-ի թիվ ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 

18-20-րդ կետերը): 

 

13. ԵԷԴ/0008/15/13 

2013թ. հոկտեմբերի 

18-ին 

 

15. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Գ-ն ընդդեմ 

Ֆրանսիայի գործով շեշտել է, որ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասն ամրագրում է, որ միայն 

օրենքով կարող է սահմանվել, թե որ արարքներն են համարվում 

հանցագործություն, և ինչ պատիժներ են նախատեսվում դրանց 

կատարման համար, ինչպես նաև արգելում է ի վնաս մեղադրյալի` 

հետադարձության կարգով քրեական օրենքի կիրառումը (տե՛ս G. v 

France, գանգատ թիվ 15312/89, 1995 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վճիռ, 

կետ 24): 

Կոկկինակիսն ընդդեմ Հունաստանի գործով վճռում Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը դիրքորոշում է հայտնել այն 

մասին, որ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի 1-

ին կետը նախատեսված չէ միայն այն բանի համար, որ ի վնաս 

մեղադրյալի հետադարձության կարգով քրեական օրենքի կիրառումն 

արգելվի: Այն ընդհանուր առմամբ ամրագրում է նաև այն սկզբունքը, 

որ միայն օրենքը կարող է սահմանել հանցանքը և նախատեսել 

պատիժը (nullum crimen, nulla poena sine lege), ինչպես նաև այն 

սկզբունքը, որ քրեական օրենքը չպետք է ի վնաս մեղադրյալի 

 Գ-ն ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(15312/89, 

27.09.1995թ.) 

 

 Կոկկինակի

սն ընդդեմ 

Հունաստան

ի (14307/88, 

25.05.1993.թ.) 

 

 

 Ս.Ռ-ն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(20190/92, 

22.11.1995թ.) 

 

 Պատիժ 

բացառապես 

օրենքի հիման 

վրա: 
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տարածական մեկնաբանության ենթարկվի, օրինակ՝ այն չպետք է 

կիրառվի անալոգիայով: Դրանից հետևում է, որ հանցանքը պետք է 

հստակորեն սահմանված լինի օրենքում, իսկ այս պայմանն 

ապահովված է այն դեպքում, երբ անձը համապատասխան դրույթի 

ձևակերպումից, անհրաժեշտության դեպքում՝ դատարանների 

մեկնաբանության օգնությամբ, կարող է հասկանալ, թե հատկապես 

ո՛ր գործողության ու անգործության համար է նա ենթակա 

պատասխանատվության (տե՛ս Kokkinakis v. Greece, գանգատ թիվ 

14307/88, 1993 թվականի մայիսի 25-ի վճիռ, կետ 52): 

Երկու այլ՝ Ս.Ռ-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության և Ս.Վ-ն 

ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործերով Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանն արձանագրել է, որ «Մարդու իրավունքների 

և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» 

եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածում ամրագրված 

երաշխիքները, լինելով օրենքի գերակայության էական տարրեր, 

Կոնվենցիայի պաշտպանության համակարգում կայուն տեղ ունեն, և 

դա հատկապես ընդգծվում է այն փաստով, որ Կոնվենցիայի 15-րդ 

հոդվածի համաձայն` անգամ պատերազմի կամ արտակարգ 

դրության ժամանակ 7-րդ հոդվածից որևէ շեղում չի թույլատրվում: 

Վերջինս, ելնելով իր առարկայից և նպատակից, պետք է այնպես 

մեկնաբանվի ու կիրառվի, որպեսզի նախատեսի կամայական 

մեղադրման, դատապարտման և պատժման դեմ ուղղված 

արդյունավետ երաշխիքներ (տե՛ս C.R. v. The United Kingdom, գանգատ 

թիվ 20190/92, 1995 թվականի նոյեմբերի 22-ի վճիռ, կետ 32 և S.W. v. 

The United Kingdom, գանգատ թիվ 20166/92, 1995 թվականի նոյեմբերի 

22-ի վճիռ, կետ 34): 

 

 Ս.Վ-ն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(20166/92, 

22.11.1995թ.) 

 

 

14. ՎԲ/05/13  

2013թ. նոյոմբերի 

28-ին 

9. Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի համաձայն` «Ոչ ոք չպետք է 

ենթարկվի խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ նվաստացնող 

վերաբերմունքի կամ պատժի»: 

 Վիրաբյանն 

ըննդեմ 

Հայաստանի 

 Խոշտանգումների 

արգելում: 

 Խտրականության 
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Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճռում 

Եվրոպական դատարանը, վերահաստատելով Կոնվենցիայի 3-րդ 

հոդվածի վերաբերյալ իր նախադեպային իրավունքի շրջանակներում 

բազմիցս արտահայտած իրավական դիրքորոշումները, նշել է. 

«[Կոնվենցիայի] 3-րդ հոդվածում սահմանվում են ժողովրդավարական 

հասարակությունների ամենահիմնարար արժեքներըֈ Նույնիսկ 

ամենաբարդ հանգամանքներում, ինչպես, օրինակ` ահաբեկչության և 

կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարում Կոնվենցիայով 

բացարձակ իմաստով արգելվում են խոշտանգումները և 

անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը` 

անկախ զոհի պահվածքից (տե՛ս Labita v. Itaլy [GC], թիվ 26772/95, §119, 

ՄԻԵԿ 2000-IV, և Chahal v. the Սnited Kingdom, 1996 թվականի 

նոյեմբերի 15, §79, Զեկույցներ 1996-V)ֈ 3-րդ հոդվածով որևէ 

բացառություն չի նախատեսվում, և Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետի համաձայն չի թույլատրվում որևէ շեղում կատարել այդ 

պայմանից, նույնիսկ ազգի կյանքին սպառնացող արտակարգ 

դրության դեպքում (տե՛ս Selmouni v. Fraոce [GC], թիվ 25803/94, §95, 

ՄԻԵԿ 1999-V, և Assenov aոd Օthers v. Bulgaria, 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28, §93, Զեկույցներ 1998-VIII)ֈ 

(...) [Վ]ատ վերաբերմունքը պետք է լինի նվազագույն ծանրության, 

որպեսզի համարվի 3-րդ հոդվածով նախատեսվածֈ Այս նվազագույն 

հասկացության որոշումը հարաբերական է. այն կախված է գործի 

բոլոր հանգամանքներից, ինչպես, օրինակ` վերաբերմունքի 

տևականությունից, դրա ֆիզիկական և հոգեկան ազդեցություններից և 

որոշ դեպքերում` տուժողի սեռից, տարիքից և առողջական վիճակից 

(տե՛ս Labita, վերևում մեջբերված, «120, և Assenov aոd Օther, վերևում 

մեջբերված, §94)ֈ Ազատությունից զրկված անձի նկատմամբ 

ֆիզիկական ուժ գործադրելը, եթե դա չի արվել վերջինիս սեփական 

պահվածքից առաջացած խիստ անհրաժեշտության 

հանգամանքներում, նվաստացնում է մարդկային 

(40094/05, 

02.10.2012թ.) 

 

 Միխեևն 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (77617/01, 

26.01.2006թ.) 

 

 Լաբիտան 

ընդդեմ 

Իտալիայի 

(26772/95, 

06.04.2000թ.) 

 

 Սելմոունին 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(25803/94, 

28.07.1999թ.) 

 

 Ասսենովը և 

այլոք  

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի 

(90/1997/874/

1086, 

28.10.1988թ.) 

 

արգելում: 
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արժանապատվությունը և ըստ էության հանդիսանում է Կոնվենցիայի 

3-րդ հոդվածում սահմանված իրավունքի խախտում (տե՛ս Ribitsch v. 

Austria, 1995 թվականի դեկտեմբերի 4, §38, Սերիա Ա թիվ 336, 

Selmouni, վերևում մեջբերված, §99, և Sheydayev v. Russia, թիվ 65859/01, 

§59, 2006 թվականի դեկտեմբերի 7)ֈ 

 Երբ Դատարանը գնահատում էր այն ապացույցները, որոնց վրա 

անհրաժեշտ էր հիմնվել 3-րդ հոդվածով նախատեսված խախտման 

մասին որոշում կայացնելիս, այն գլխավորապես կիրառել է 

ապացուցման «ողջամիտ կասկածից դուրս» չափանիշըֈ 

Այնուամենայնիվ, նման ապացույցը կարող է բխել այն հանգամանքից, 

որ առկա են բավարար լուրջ, պարզ և համապատասխան 

հետևություններ կամ փաստի նման անհերքելի կանխավարկածներ 

(տե՛ս lreland v. the Սnited Kingdom, 1978 թվականի հունվարի 18, §161, 

Սերիա Ա թիվ 25, Labita, վերևում մեջբերված, §121, և Jallօh v. Germany 

[GC], թիվ 54810/00, §67, ՄԻԵԿ 2006-IX)ֈ 

Այն դեպքում, երբ իրավասու մարմինները ամբողջությամբ կամ 

մեծամասամբ ծանոթ են խնդրահարույց իրադարձություններին, 

ինչպես, օրինակ` իրենց վերահսկողության տակ անազատության մեջ 

գտնվող անձանց դեպքում, փաստի մասին նման կալանավորման 

ընթացքում ծագող վնասվածքների առումով լուրջ կանխավարկածներ 

կարող են առաջանալֈ Իրականում, ապացուցման պարտականության 

առումով կարելի է համարել, որ մարմինների պարտականությունն է 

տալ բավարար և համոզիչ բացատրություն (տե՛ս Salman v. Turkey 

[GC], թիվ 21986/93, §100, ՄԻԵԿ 2000-VII, և Varnava aոd Օthers v. 

Turkey [GC], թիվ 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 

16070/90, 16071/90, 16072/90 և 16073/90, §183, ՄԻԵԿ 2009-...)ֈ 

Նմանապես, երբ անհատին առողջ տանում են ոստիկանության 

ձերբակալվածներին պահելու վայր, իսկ ազատվելուց պարզվում է, որ 

նա վնասվածքներ է ստացել, ապա պետության պարտականությունն է 

տալ արժանահավատ բացատրություն այն մասին, թե ինչպես են 

 

 Չահալը 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(22414/93, 

15.11.1996թ.) 

 

 Րիբիչը 

ընդդեմ 

Աբստրիայի 

(18896/91, 

04.12.1995թ.) 

 

 

 Շեյդաևն 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (65859/01, 

07.12.2007թ.) 

 

 

 Ջալոհն 

ընդդեմ 

Գերմանիայ

ի (54810/00, 

11.07.2006թ.) 
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առաջացել այդ վնասվածքները (տե՛ս այլ մարմինների շրջանակում, 

Aksoy v. Turkey, 1996 թվականի դեկտեմբերի 18, §61, Զեկույցներ 1996-

VI, Selmouni, վերևում մեջբերված, §87; և Gafgen v. Germany [GC], թիվ 

22978/05, §92, ՄԻԵԿ 2010-...): Այլապես, խոշտանգումների կամ վատ 

վերաբերմունքի կասկածները փարատվում են հօգուտ դիմումատուի, 

և այս կապակցությամբ հարց կարող է բարձրացվել Կոնվենցիայի 3-րդ 

հոդվածի համաձայն (տե՛ս Mikheyev v. Russia, թիվ 77617/01, §127, 2006 

թվականի հունվարի 26)» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի 

հոկտեմբերի 2-ի վճիռը, գանգատ թիվ 40094/05, կետեր 148-151): 

10. Վերոգրյալ դրույթների լույսի ներքո գնահատելով սույն գործի 

փաստական հանգամանքները` Գ.Վիրաբյանի ստացած 

վնասվածքների և դրանց շուրջ հետաքննության ընթացքում տրված 

բացատրությունների առումով Եվրոպական դատարանը գտել է, որ 

«(…) թե՛ Կառավարության և թե՛ ներպետական մարմինների կողմից 

դիմումատուի վնասվածքների առումով տրված բացատրությունը 

խիստ կասկածելի է և անհավանականֈ Միևնույն ժամանակ, այն նշում 

է, որ հետաքննության բոլոր փուլերում դիմումատուն ներկայացրել է 

համապատասխան և մանրամասն նկարագրություն այն մասին, թե ով 

է իր նկատմամբ վատ վերաբերմունք ցուցաբերել և ինչպես է դա տեղի 

ունեցելֈ Նրա պնդումները համապատասխանում էին տարբեր 

բժշկական արձանագրություններում առկա նրա վնասվածքների 

նկարագրությանը (…)ֈ 

Վերոնշյալը հաշվի առնելով` Դատարանը չի կարող դիմումատուի 

վնասվածքների վերաբերյալ Կառավարության բացատրությունը 

համարել բավարար և համոզիչ, և հետևաբար, այն եզրակացնում է, որ 

նրա վնասվածքները վերաբերելի են վատ վերաբերմունքի այն 

դրսևորումներին, որոնց մասով մարմինները պատասխանատու էին» 

(տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի վճիռը, կետեր 154-155): 

 Սալմանը 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(21986/93, 

27.06.2000թ.) 

 

 

 Վարնավան 

և այլոք 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(16064/90160

65/90, 

16066/90, 

16068/90, 

16069/90, 

16070/90, 

16071/90, 

16072/90 և 

16073/90, 

18.09.2009թ.) 
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ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(21987/93, 

18.12.1996թ.) 
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11. Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը եզրահանգել 

է, որ «(…) դիմումատուն ենթարկվել է առանձնապես դաժան վատ 

վերաբերմունքի, որը նրան պատճառել է սուր ֆիզիկական և հոգեկան 

ցավ և տառապանքֈ Մասնավորապես, նրա ամորձիներին 

շարունակաբար հասցվել են հարվածներ ոտքերով, ձեռքերով և 

մետաղական առարկաներովֈ Այս վնասվածքները երկարատև 

հետևանքներ թողեցին նրա առողջության վրա, քանի որ նրա ձախ 

ամորձին այնպես էր պատռվել, որ այն ստիպված հեռացվեց: 

Այնուհետև նրան, ձեռնաշղթաներով ձեռքերը մեջքին կապած, ծեծի 

էին ենթարկել, և նա ստացել էր հարվածներ կրծքավանդակին և 

կողոսկրերին: Այս գործի հանգամանքներից կարելի է լուրջ 

հետևություններ անել, որ դիմումատուի նկատմամբ մտադրաբար է 

ցուցաբերվել վատ վերաբերմունք` նրան պատժելու կամ ահաբեկելու 

նպատակով, կամ էլ երկուսը միասին: Հաշվի առնելով վատ 

վերաբերմունքի բնույթը, աստիճանը և նպատակը` Դատարանը 

գտնում է, որ այն կարելի է բնորոշել որպես խոշտանգումների 

ենթարկելու գործողություններ (տե՛ս Selmouni, վերևում մեջբերված, 

§§96-105, և Salman, վերևում մեջբերված, §115)» (տե՛ս Վիրաբյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետ 

157): 

Արդյունքում Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ տեղի է ունեցել 

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի էական խախտում: 

2. Անդրադառնալով իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին 

Գ.Վիրաբյանի պնդումների շուրջ արդյունավետ քննություն 

իրականացնելու վերաբերյալ հարցին` Եվրոպական դատարանը նշել 

է. «Դատարանը վերահաստատում է, որ երբ անհատը ենթադրաբար 

պնդում է այն մասին, որ նրա նկատմամբ 3-րդ հոդվածի խախտմամբ 

ցուցաբերվել է խիստ վատ վերաբերմունք ոստիկանության կողմից 

կամ Պետության այլ նման գործակալների կողմից, ապա այդ դրույթով, 

որը ընթերցվում է Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի համաձայն Պետության 

 Գեֆգենն 

ընդդեմ 

Գերմանիայ

ի (22978/05, 

01.06.2010թ.) 

 

 

 Ակուլինը և 

Բաբիչը 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (5742/02, 

02.10.2008թ.) 

 

 Թիմուրտաս

ն ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(23531/94, 

13.06.2000թ.) 

 

 

 Թեքինն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(52/1997/836/

1042, 

09.06.1998թ.) 

 

 

 Ինդելիկատո
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հիմնական պարտականության մասին դրույթի հետ հետևյալ կերպ` 

«իրենց իրավազորության ներքո գտնվող յուրաքանչյուրի համար 

ապահահովում են այն իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք 

սահմանված են Կոնվենցիայի ...», [ա]նուղղակի կերպով պահանջվում 

է արդյունավետ պաշտոնական հետաքննության իրականացում (տե՛ս 

Assenov aոd Օthers, վերևում մեջբերված, §102, և Labita, վերևում 

մեջբերված, §131)ֈ 

Հետաքննություն իրականացնելու պարտականությունը 

«արդյունքի պարտականություն չէ, այլ միջոցների պարտականություն 

է»: Պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր հետաքննություն լինի հաջողված 

կամ հանգի մի եզրակացության, որը համապատասխանում է 

դիմումատուի կողմից նշված դեպքերի շարադրանքին, սակայն դրա 

միջոցով գործնականում պետք է հնարավոր լինի արձանագրել գործի 

փաստերը, և այն դեպքում, երբ պարզվում է, որ պնդումները ճիշտ են, 

ապա նաև հանգեցնի հանցանքի համար պատասխանատուների 

բացահայտմանը, ու արդարացված լինելու դեպքում` նրանց 

պատժելուն: Այսպիսով, վատ վերաբերմունքի մասին լուրջ 

պնդումներով հետաքննությունը պետք է ամբողջական լինի: Դրանից 

հետևում է, որ մարմինները միշտ պետք է լրջորեն ձգտեն պարզել, թե 

ինչ է տեղի ունեցել և չպետք է հիմնվեն հապճեպ արված կամ անհիմն 

եզրակացությունների վրա իրենց հետաքննությունը փակելու կամ 

դրանք իրենց որոշումների հիմք դարձնելու համար: Նրանք պետք է 

ձեռնարկեն բոլոր հնարավոր ողջամիտ միջոցները` միջադեպի հետ 

կապված ապացույցները պարզելու համար, որը ներառում է, 

մասնավորապես, առերեսումը, դատաբժշկական փորձաքննության 

ապացույցները և այլն: Հետաքննության ցանկացած թերություն, որը 

կարող է խաթարել վնասվածքների պատճառի կամ հանցանքի համար 

պատասխանատու անձանց ինքնության հաստատմանը, կարող է այս 

չափանիշին չհամապատասխանելու վտանգ առաջացնել (տե՛ս 

Mikheyev, վերևում մեջբերված, §108, և Akulinin aոd Babich, վերևում 

ն ընդդեմ 

Իտալիայի 

(31143/96, 

18.10.2001թ.) 

 

 

 Օգորն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(21594/93, 

20.05.1999թ.) 

 

 

 Մեհմետ 

Էմին 

Յոքսելն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(40154/98, 

20.07.2004թ.) 

 

 Էրգինն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի     

(66/1997/850/

1057, 

28.07.1988թ.) 

 

 Դեվերն 

ընդդեմ 
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մեջբերված, §46, և Vladimir Fedrov, վերևում մեջբերված, §67): 

Ավելին, հետաքննությունը պետք է նպատակահարմար լինի: 

Կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում, 

երբ պաշտոնական հետաքննության արդյունավետությունը կասկած է 

առաջացնում, Դատարանը հաճախ գնահատում է այն փաստը, թե 

արդյոք մարմինները պատշաճ և համապատասխան ժամկետներում 

են արձագանքել բողոքներին (տե՛ս Labit, վերևում մեջբերված, §133-

135)ֈ Ուշադրություն է դարձվում հետաքննությունը սկսելու, 

ցուցմունքներ վերցնելը ուշացնելու (տե՛ս Timurtas v. Turkey, թիվ 

23531/94, §89, ՄԻԵԿ 2000 VI, և Tekin v. Turkey, 1998 թվականի հունիսի 

9, §67, Զեկույցներ 1998 IV), ինչպես նաև հետաքննության ընթացքում 

պահանջված ժամկետի տևողության վրա (տե՛ս Indelicato v. Italy, թիվ 

31143/96, §37, 2001 թվականի հոկտեմբերի 18): 

Վերջապես, Դատարանը վերահաստատում է այն հանգամանքը, 

որ որպեսզի Պետության գործակալների կողմից ենթադրյալ վատ 

վերաբերմունքը հետաքննության արդյունավետության նպատակով 

համարվի արդյունավետ, այն պետք է լինի անկախ: Հետաքննության 

անկախությամբ ենթադրվում է ոչ միայն ենթակայության կամ 

ինստիտուցիոնալ կապի բացակայություն, այլ նաև գործնական 

իմաստով անկախություն (տե՛ս Օgur v. Turkey [GC], թիվ 21594/93, §91, 

ՄԻԵԿ 1999 III, Mehmet Emin YՖksel v. Turkey, թիվ 40154/98, §37, 2004 

թվականի հուլիսի 20, ինչպես նաև Ergi v. Turkey, 1998 թվականի 

հուլիսի 28, §83, Զեկույցներ 1998 IV, երբ աղջկա մահը հետաքննող 

պետական դատախազը անվտանգության ուժերի և PKK-ի ենթադրյալ 

բախման ժամանակ անկախության պակաս ցույց տվեց` հիմնվելով 

միայն դեպքի մեջ ներգրավված ոստիկանների կողմից տրամադրված 

տեղեկությունների վրա» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետեր 161-164): 

13. Վերոգրյալ դրույթները կիրառելով սույն գործի փաստական 

տվյալների նկատմամբ` Եվրոպական դատարանը, ընդունելով 

Բելգիայի 

(6903/75, 

27.02.1980թ.) 

 

 Մինելլին 

ընդդեմ 

Շվեյցարիայ

ի  (8660/79, 

25.03.1983թ.) 

 

 

 Դակտարաս

ն ընդդեմ 

Լիտվայի 

(42095/98, 

10.10.2000թ.). 

 

 

 Մատիժասև

իչն ընդդեմ 

Սերբիայի 

(23037/04, 

19.09.2006թ.) 

 

 

 Խայդարովն 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (21055/09,  

20.05.2010թ.) 
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հանդերձ, որ սույն գործով քրեական վարույթը հարուցվել է 

դիմումատուի նկատմամբ ենթադրյալ վատ վերաբերմունքի 

ցուցաբերման հենց նույն օրը և սկսվել է հետաքննություն, 

այնուամենայնիվ նշել է, որ «(…) քրեական գործի հանգամանքները 

բացառապես հիմնվել են իրադարձությունների մասին ոստիկանների 

կողմից տրամադրված տարբերակի վրա, ներառյալ` 

հանցագործություն կատարած ենթադրյալ անձանց և նրանց այն 

գործընկերների կողմից տրամադրված տեղեկությունների վրա, ովքեր 

բոլորը որոշակիորեն ներգրավված էին 2004 թվականի ապրիլի 23-ի 

իրադարձություններում` չլսելով նույնիսկ դիմումատուին կամ որևէ 

այլ վկայի: Ավելին, հենց սկզբից իրադարձությունների մասին այս 

տարբերակը համարվել է հաստատված փաստ (տե՛ս, օրինակ` 

վերոնշյալ §34 մեջ նշված դատաբժշկական փորձաքննություն 

կարգադրելու մասին քննիչի որոշումը) և ամբողջ հետաքննությունը 

իրականացվել է այդ կանխավարկածով: Անհրաժեշտ է նշել, որ 

ոստիկանության տարբերակը քննիչի կողմից հենց այդպես ընդունվել 

է այն ժամանակ, երբ նա նույնիսկ իր տրամադրության տակ չի ունեցել 

դիմումատուի վնասվածքների բնույթի և հնարավոր պատճառների 

մասին դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունները: 

Արդյունքում, դիմումատուն դարձել է այդ վարույթի միակ 

մեղադրյալը, մինչդեռ նշված ոստիկանները երբեք չեն համարվել 

հնարավոր կասկածյալներ և, ավելին, մասնակցել են միայն որպես 

վկաներ, իսկ ոստիկանության աշխատակից Հ.Մ-ի դեպքում` որպես 

զոհ» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի վճիռը, կետ165): 

Եվրոպական դատարանը, կասկած հայտնելով, որ 

հետաքննություն իրականացնող մարմնի միակ նպատակն է եղել 

դիմումատուին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը և դրա 

շուրջ ապացույցներ հավաքելը, նշել է, որ «Հետաքննություն 

իրականացնող մարմինները հետաքննության ոչ մի փուլում չեն 

 

 Ալլենե դե 

Րիբեոնն 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(15175/89, 

10.02.1995թ.) 

 

 Գարիցկին 

ընդդեմ 

Լեհաստանի 

(14348/02, 

06.02.2007թ.) 

 

 

 Նաչովան և 

այլոք 

ըննդեմ 

Բուլղարիայ

ի (43577/98, 

43579/98, 

06.07.2005թ.) 

 

 

 Բեկոսն ու 

Կոիտրոպոլ

ոսն ընդդեմ 

Հունաստան

ի (15250/02, 

13.12.2005թ.) 
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տրամադրել որևիցե բացատրություն այն մասին, թե ինչու են նրանք 

համարում ոստիկանների կողմից տրված ցուցմունքները հավաստի, 

իսկ դիմումատուի ցուցմունքները` ոչ վստահելի: Վատ 

վերաբերմունքի մասին իր պնդումների առումով ամբողջական 

հետաքննություն իրականացնելու և հանցագործություն կատարած 

անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և պատժելու 

մասին դիմումատուի բազմաթիվ պահանջները անտեսվել են, կամ 

դրանց տրվել է մակերեսային պատասխան (տե՛ս, օրինակ` վերոնշյալ 

§54): Այսպիսով, պարզվում է, որ հետաքննություն իրականացնող 

մարմինները առանց որևէ հիմնավորման նախապատվությունը տվել 

են ոստիկանների կողմից տրամադրված վկայությանը և դրանով 

կարելի է ասել չեն ցուցաբերել անհրաժեշտ օբյեկտիվությունը և 

անկախությունը» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 

Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի վճիռը, կետ 

167): 

Այնուհետև Եվրոպական դատարանը, փաստելով, որ 

հետաքննությունը սկսվելուց մոտ մեկ ամիս անց դիմումատուի դեմ 

քրեական գործը մարզի դատախազությունից ուղարկվել է Երևան 

քաղաքի դատախազություն, նշել է, որ «(…) դիմումատուի դեմ 

հարուցված քրեական գործի ուղարկումը, անկախ դրա պատճառից և 

նպատակից, առանձնապես տարբեր արդյունքներ չի տվել, քանի որ 

Երևան քաղաքի դատախազությունը առանց վարանելու անփութորեն 

մերժել է վատ վերաբերմունքի մասին դիմումատուի պնդումները (…) 

և շարունակել է իրականացնել նույն տիպի հետաքննություն` 

հիմնվելով իրադարձությունների մասին նույն տարբերակի վրա» 

(տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի վճիռը, կետ 168): 

Անդրադառնալով իր նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին 

Գ.Վիրաբյանի պնդումների շուրջ քննությանը` Եվրոպական 

դատարանը նշել է, որ քննության ընթացքում առկա են եղել մի շարք 

 

 

 Սելջուկը և 

Ակսերն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի  

(23184/94 և 

23185/94, 

24.04.1988թ.) 

 

 

 

 Գաբրիելյան

ն ընդդեմ 

Հայաստանի

 (8088/05, 

10.04.2012թ.) 

 

 

 Սեժդովիչն 

ընդդեմ 

Իտալիայի 

(56581/00, 

01.03.2006թ.) 

 

 

 Յանակիևն 

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (40476/98, 
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էական բացթողումներ և անհամապատասխանություններ, որոնք 

կարող էին վտանգել դրա վստահելիությունը և արդյունավետությունը: 

Եվրոպական դատարանը, մասնավորապես, անդրադառնալով 

դիմումատուի դատաբժշկական փորձաքննության անցկացման 

կարգին, նշել է, որ «Նման փորձաքննություն անցկացնելու 

կարգադրություն տվող քննիչի որոշումը կայացվել է ենթադրյալ վատ 

վերաբերմունքի ցուցաբերման հաջորդ օրը, մասնավորապես` 2004 

թվականի ապրիլի 24-ին (…)ֈ Դիմումատուն պնդել է, որ 

դատաբժշկական փորձագետ Գ.-ն սկսել է իր փորձաքննությունը 

միայն 2004 թվականի մայիսի 5-ինֈ Փորձագետի զեկույցից 

միանգամայն պարզ չէ, թե արդյո՞ք դա այդպես է, սակայն կարելի է 

վստահաբար ենթադրել, որ փորձագետը չի սկսել փորձաքննությունը 

քննիչի որոշումից հետո առնվազն երեք օրվա ընթացքում (…)ֈ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ արդյունքում կազմված փորձագետի զեկույցը 

չէր պարունակում որևիցե նշում դիմումատուի կրծքավանդակի և 

կողոսկրերի վնասվածքների մասին (…), ինչն ընդամենը մի քանի օր 

առաջ արձանագրվել էր Արտաշատի հիվանդանոցի բժիշկների 

կողմից (…)ֈ Այսպիսով, չի կարելի բացառել, որ դատաբժշկական 

փորձագետի կողմից այս բացթողման պատճառ է հանդիսացել հենց 

նշված ուշացումըֈ Չի կարելի բացառել նաև այն, որ դա արվել է 

հպանցիկ քննության արդյունքում` հնարավոր անկախության 

պակասի պատճառովֈ Ամեն դեպքում, այս հանգամանքը ստիպում է 

Դատարանին կասկածել դատաբժշկական եզրակացությունների 

հավաստիության մեջֈ Ավելին, եթե դատաբժշկական փորձագետը 

արձանագրեր այս վնասվածքները, ապա նրա` դիմումատուի 

վնասվածքների հնարավոր պատճառների մասին 

եզրակացությունները կարող էին միանգամայն տարբեր լինել» 

(տե՛սՎիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի վճիռը, կետ 170): 

Եվրոպական դատարանը շեշտել է նաև, որ դատաբժշկական 

10.08.2006թ.) 

 

 

 Ուիլիսն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(36042/97, 

11.06.2002թ.) 
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փորձագետ Գ.-ի կողմից կազմված զեկույցում առկա են մի շարք 

կարևոր թերություններ` նշելով. «(…) ինչպես հետաքննության ամբողջ 

ընթացքը, այնպես էլ այստեղ կասկածելի է, որ զեկույցը, որը 

ամբողջությամբ հիմնված էր իրադարձությունների մասին հապճեպ 

ընդունված ոստիկանության տարբերակի վրա, կարող էր համարվել 

այնպիսի միջոց, որն իսկապես ուղղված էր և կարող էր տալ անկախ և 

օբյեկտիվ բացատրություն դիմումատուի վնասվածքների հնարավոր 

պատճառների մասին (…)ֈ Երկրորդ. զեկույցով որևէ պատասխան չէր 

տրվել քննիչի կողմից առաջադրված հիմնական հարցերից մեկին, այն 

է` թե արդյո՞ք դիմումատուի ամորձիին հասցված վնասվածքը 

պատճառվել է մեկ, թե մի քանի հարվածով, ինչը, ելնելով գործի 

հանգամանքներից և միմյանց հակասող իրադարձությունների մասին 

տարբերակներից, էական նշանակություն ուներ հետաքննության 

համարֈ Երրորդ. փորձագետի նախնական եզրակացությունը 

պարունակում էր հետևյալ արտահայտությունը` «Ձախ ամորձիին 

հասցված վնասվածքը տրավմատիկ բնույթի է և կարող էր 

պատճառված լինել ցանկացած տեսակի հարվածով» (…), որով 

առաջարկվում էր դիմումատուի վնասվածքների հնարավոր 

պատճառների լայն շրջանակ, բայց որը, անբացատրելի 

պատճառներով, հանվել է նույն եզրակացության թարմացված 

տարբերակից (…)ֈ Սա ևս մեկ անգամ կասկած է առաջացնում 

դատաբժշկական փորձագետի թե՛ անկախ լինելու և թե՛ ամբողջական 

փորձաքննություն անցկացնելու մեջ, ինչպես նաև նրա 

եզրակացությունների հավաստիության մեջ» (տե՛սՎիրաբյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետ 171): 

Եվրոպական դատարանը, արձանագրելով, որ հետաքննություն 

իրականացնող մարմինները նշյալ դատաբժշկական փորձաքննության 

որևէ թերության չեն անդրադարձել, և դատաբժշկական նոր 

փորձաքննությունն անցկացվել է դեպքից մոտ երեք ամիս անց, 

եզրահանգել է. «(…) Դատարանը համոզված է, որ նման հետաձգված 



փորձաքննությամբ հնարավոր չէր լինի ճշգրիտ կերպով արձանագրել 

դիմումատուի վնասվածքները և հետևաբար տալ հավաստի 

եզրակացություններֈ Այսպիսով Դատարանը լրջորեն կասկածում է, որ 

այս եղանակով հնարավոր եղավ շտկելու առաջին դատաբժշկական 

փորձաքննության թերություններըֈ Սա հաստատվեց նաև այն 

փաստով, որ նոր փորձաքննության արդյունքում կազմված զեկույցը 

պարունակում էր այնպիսի եզրակացություններ, որոնք ըստ էության 

նույնն էին, ինչ որ առաջին զեկույցի եզրակացությունները (…)» 

(տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի վճիռը, կետ 172): 

 Եվրոպական դատարանն արձանագրել է նաև, որ 

հետաքննություն իրականացնող մարմինները չեն իրականացրել այլ 

բժշկական ապացույցների գնահատում, մասնավորապես, չեն 

գնահատվել Արտաշատի հիվանդանոցի արձանագրությունները, 

հիվանդանոցի բժիշկները հարցաքննվել են դեպքից մոտ երկուսուկես 

ամիս հետո: Այս ապացույցների և դատաբժշկական 

փորձաքննությունների եզրակացությունների միջև առկա 

հակասությունները չեն պարզվել և պատասխան չի տրվել այն 

հարցին, թե արդյոք դիմումատուի վնասվածքներն ամբողջությամբ 

կարող էին պատճառված լինել ոստիկանների կողմից նշված 

հանգամանքներում (տե՛սՎիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 

Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետ 173): 

Ամփոփելով վերոգրյալը` Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, 

որ հետաքննություն իրականացնող մարմիններին չի հաջողվել 

համապատասխան ժամկետներում իրականացնել հետաքննության 

արդյունավետ արդյունքի հասնելու համար կարևոր նշանակություն 

ունեցող բժշկական ապացույցների պատշաճ և օբյեկտիվ ձեռքբերում և 

գնահատում (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 

Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի վճիռը, կետ 

174)ֈ 



Անդրադառնալով այլ ապացույցների` Եվրոպական դատարանը 

նկատել է նաև, որ «(…) հետաքննություն իրականացնող մարմինները 

անմիջապես չեն մեկուսացրել և հարցաքննել դեպքի մեջ ներգրավված 

ոստիկաններին` դրանով իսկ չեն կանխել հնարավոր հանցավոր 

պայմանավորվածությունը»ֈ Անդրադառնալով ոստիկանների 

հարցաքննության ընթացակարգին և բովանդակությանը` 

Եվրոպական դատարանը գտել է, որ «(…) տվյալ 

հարցաքննությունները ունեցել են պարզապես ձևական բնույթ, և 

Դատարանը չի կարող դրանք համարել լուրջ և պատշաճ 

ժամկետներում կատարված փորձ, ուղղված պարզելու այն 

հանգամանքները, որոնց ժամանակ դիմումատուն ստացել է իր 

վնասվածքները»: 

Եվրոպական դատարանն արձանագրել է նաև, որ ոստիկանության 

աշխատակիցներից ցուցմունքներ վերցնելու ընթացքում ջանքեր չեն 

գործադրվել դիմումատուի ձերբակալության, ոստիկանության բաժին 

բժիշկների այցի, դիմումատուի հարբածության վիճակի զննության և 

վնասվածքները ստանալու ժամերի հետ կապված գործի նյութերում 

առկա անհամապատասխանությունները պարզաբանելու համարֈ 

Համապատասխան հարցեր չեն տրվել նաև բժիշկ Ա.Գ-ին, ով դեպքի 

օրը երկու անգամ այցելել է ոստիկանության բաժին (տե՛սՎիրաբյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետեր 

175-176): 

Վերոգրյալից բացի, Եվրոպական դատարանը նշել է մի շարք այլ 

թերություններ և բացթողումներ, այն է` չեն հարցաքննվել 

Գ.Վիրաբյանի փաստաբանն ու ոստիկան Օ.Բ-ն, դիմումատուի և 

ոստիկանների առերեսումներն անցկացվել են մեկուկես ամսից մինչև 

երեք ու կես ամիս ուշացումներով, իսկ դիմումատուի և 

ոստիկանապետի տեղակալ Գ-ի միջև առերեսում չի անցկացվել: 

Արդյունքում Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ դրանով 

զգալիորեն նվազագույնի է հասցվել այդ միջոցների 



արդյունավետությունը: Եվրոպական դատարանը նշել է նաև, որ 

պարզ չէ, «(…) թե ինչ հիմքերով է քրեական վարույթը կարճելու մասին 

դատախազի որոշմամբ սահմանվում, որ ոստիկան Հ.Մ.-ն 

ինքնապաշտպանվելու նպատակով է ոտքով հարվածել դիմումատուի 

ամորձիներին (…) այն դեպքում, երբ գործի ապացույցները նման 

պնդում չեն պարունակում: Վերջապես, ներպետական դատարանները 

հետաքննության ընթացքում լիովին չեն անդրադարձել վերոնշյալ 

հետաքննության թերություններից որևիցե մեկին, և պարզվում է, որ 

այդ ընթացքում իրականացվել է դիմումատուի պնդումների միայն 

մակերեսային քննություն (…)» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետ 177): 

14. Ամփոփելով վերոգրյալը` Եվրոպական դատարանը 

եզրահանգել է, որ «(…) վատ վերաբերմունքի մասին դիմումատուի 

պնդումների առումով մարմինների կողմից ձեռնարկված 

հետաքննությունը եղել է անարդյունավետ, ոչ պատշաճ և 

միանգամայն թերի: Դրանով հնարավոր չի եղել տալ հավաստի 

եզրակացություններ և արձանագրել գործի փաստերը: Իրավասու 

մարմինները բավականաչափ բարեխիղճ չեն եղել, և չի կարելի ասել, 

որ մտադրված են եղել բացահայտելու և պատժելու հանցագործներին» 

(տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի վճիռը, կետ 178): 

Հետևաբար, Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ տեղի է ունեցել 

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի ընթացակարգային խախտում: 

15. Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` 

«Յուրաքանչյուր ոք, ով մեղադրվում է քրեական հանցագործություն 

կատարելու մեջ, համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա 

մեղավորությունն ապացուցված չէ օրենքին համապատասխան»: 

Անդրադառնալով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին 

որոշմամբ անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը խախտելու 

վերաբերյալ դիմումատուի պնդումներին` Եվրոպական դատարանը, 



վկայակոչելով իր նախադեպային իրավունքի շրջանակներում 

բազմիցս արտահայտած իրավական դիրքորոշումները, նշել է, որ «(…) 

6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված անմեղության 

կանխավարկածը արդար քրեական դատավարության այն 

բաղադրիչներից մեկն է, որը պահանջվում է 6-րդ հոդվածի 1-ին կետով 

(տե՛ս Deweer v. Belgium, 1980 թվականի փետրվարի 27, §56, Սերիա Ա 

թիվ 35, և Minelli v. Switzerland, 1983 թվականի մարտի 25, §27, Սերիա 

Ա թիվ 62): Այն կխախտվի, եթե քրեական իրավախախտման մեջ 

մեղադրվող անձի վերաբերյալ պետական պաշտոնյայի ցուցմունքում 

կարծիք արտահայտվի այն մասին, որ նա մեղավոր է, նախքան դա 

ապացուցված կլինի օրենքի համաձայն: Նույնիսկ որևիցե 

պաշտոնական եզրակացության բացակայության պայմաններում, դա 

բավարար պատճառ կարող է հանդիսանալ կարծելու, որ պաշտոնյան 

գտնում է, որ մեղադրյալը մեղավոր է (տե՛ս Daktaras v. Lithuania, թիվ 

42095/98, §41, ՄԻԵԿ 2000 X): Ավելին, անմեղության կանխավարկածի 

սկզբունքը կարող է խախտվել ոչ միայն դատավորի կամ դատարանի 

կողմից, այլ նաև այլ պետական մարմինների կողմից, այդ թվում նաև 

դատախազների կողմից (տե՛ս Allenet de Ribemount v. France, 1995 

թվականի փոտրվարի 10, §36, Սերիա Ա թիվ 308, և Daktaras, վերևում 

մեջբերված, §42): 

Բացի դրանից, հայտարարությունն այն մասին, որ անձին 

պարզապես կասկածում են հանցագործություն կատարելու մեջ, պետք 

է հստակորեն տարբերակվի այն բացահայտ արված 

հայտարարությունից, որ անհատը, թեպետ դեռ չի կայացվել 

վերջնական մեղադրական եզրակացություն, կատարել է տվյալ 

հանցագործությունը (տե՛ս Matijaševic v. Serbia, թիվ 23037/04, §48, 

ՄԻԵԿ 2006 X, և Khaydarov v. Russia, թիվ 21055/09, §149, 2010 թվականի 

մայիսի 20): Վերջինով խախտվում է անմեղության կանխավարկածի 

դրույթը, մինչդեռ առաջին տեսակի հայտարարությունը Դատարանի 

կողմից քննված զանազան իրավիճակներում համարվել է 



անառարկելի (տե՛ս Garycki v. Pօland գործը, թիվ 14348/02, §67, 2007 

թվականի փետրվարի 6): Այն հարցը, թե արդյոք պետական 

պաշտոնյայի կողմից արված հայտարարությամբ խախտվել է 

անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, պետք է որոշվի այն 

կոնկրետ հանգամանքների համատեքստում, որոնց պայմանում արվել 

է վիճարկվող հայտարարությունը (տե՛ս Daktaras, վերևում մեջբերված` 

§43» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի վճիռը, կետեր 185-186): 

16. Վերոգրյալ իրավական դիրքորոշման լույսի ներքո 

մեկնաբանելով Երևանի Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների 

դատախազ Հ.Բաբայանի 2004 թվականի օգոստոսի 30-ի որոշումը, 

որով Գ.Վիրաբյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել 

է և քրեական գործի վարույթը կարճվել է` (տե՛ս սույն որոշման 1-ին 

կետը) Եվրոպական դատարանը նշել է, որ «(…) այս որոշումը 

ձևակերպվել է այնպես, որ կասկած չի առաջացել այն առումով, որ 

դատախազի կարծիքով դիմումատուն հանցանք է կատարել: 

Մասնավորապես, դատախազը սկզբում ամփոփ տեսքով հավաքել է 

գործի փաստական հանգամանքները, ինչպես նշված են դիմումատուի 

դեմ ներկայացված մեղադրանքի մեջ, և ներկայացրել այնպես, որ 

դրանով առաջարկվում էր հաստատել, որ ոստիկան Հ.Մ-ն գործել է 

ինքնապաշտպանության նկատառումներով, իսկ դիմումատուն 

կանխամտածված վնասվածքներ էր հասցրել նրան: Այնուհետև 

դատախազը եզրակացրել է, որ նպատակահարմար չէր քրեական 

հետապնդում իրականացնել դիմումատուի նկատմամբ, քանի որ 

կատարվածի պատճառով նա նույնպես վնասվել է: Սա նշելով` 

դատախազը հատուկ օգտագործել է «Հանցանքը կատարելու 

ժամանակ [դիմումատուն] նույնպես վնաս է ստացել» և «զրկանքների 

միջոցով [դիմումատուն] քավել է իր մեղքը» բառերը (…)»: 

Եվրոպական դատարանը նշել է նաև, որ վերաքննիչ և վճռաբեկ 

դատարաններն անփոփոխ են թողել դատախազի որոշումը և ըստ 



էության, չեն առարկել դրա դեմ, և շեշտել է, որ դատարաններում 

անցկացվող վարույթներով չի որոշվել դիմումատուի քրեական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, այլ որոշվել է այն 

հարցը, թե արդյոք անհրաժեշտ էր կարճել գործը դատախազի 

որոշման հիմքերով: Հետևաբար, Եվրոպական դատարանը գտել է, որ 

այս վարույթները նպատակաուղղված չեն եղել դիմումատուի 

«մեղավորությունը օրենքի համաձայն ապացուցելուն»: 

Այնուհետև, Եվրոպական դատարանը, շեշտելով, որ ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով 

(այն ժամանակ գործող խմբագրությամբ) նախատեսված քրեական 

գործի վարույթը կարճելու հիմքն ինքն իրեն ենթադրում էր, որ 

մեղսագրվող արարքի կատարումն անվիճարկելի փաստ է, գտել է, որ 

դիմումատուի դեմ քրեական գործի կարճման համար դատախազի 

պատճառաբանությունները և ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով (այն ժամանակ 

գործող խմբագրությամբ) կարճված որոշումն անփոփոխ թողնելը 

անմեղության կանխավարկածի խախտումներ էին (տե՛սՎիրաբյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետեր 

189-192): 

Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ 

տեղի է ունեցել Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետի խախտում: 

 

17. Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի համաձայն` «Սույն Կոնվենցիայում 

շարադրված իրավունքներից և ազատություններից օգտվելը 

ապահովվում է առանց խտրականության, այն է` անկախ սեռից, 

ռասայից, մաշկի գույնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական կամ այլ 

համոզմունքից, ազգային կամ սոցիալական ծագումից, ազգային 

փոքրամասնությանը պատկանելուց, գույքային դրությունից, ծննդից 

կամ այլ դրությունից»: 

Ցուցաբերված վատ վերաբերմունքն իր քաղաքական հայացքներով 



պայմանավորված լինելու մասին Գ.Վիրաբյանի պնդումներին 

Եվրոպական դատարանը անդրադարձել է Կոնվենցիայի 3-րդ 

հոդվածի հետ դիտարկվող 14-րդ հոդվածի և՛ նյութական, և՛ 

ընթացակարգային երաշխիքների տեսանկյունից և հիշեցրել է, որ 

«Խտրականությունը տարբեր վերաբերմունքի դրսևորումն է 

համեմատաբար նույն իրավիճակում գտնվող անձանց նկատմամբ 

առանց որևէ օբյեկտիվ կամ հիմնավորված պատճառի (տես՛ Willis v. 

Սnited Kingdom, թիվ 36042/97, §48, ՄԻԵԿ 2002-IV)ֈ Նախկինում 

Դատարանում քննվել են մի շարք գործեր, որոնց ժամանակ 

դիմումատուները, Կոնվենցիայի 2-րդ կամ 3-րդ և 14-րդ հոդվածների 

համաձայն, հայտարարել են, որ մահը կամ վատ վերաբերմունքը 

խտրականության, մասնավորապես ռասայական ատելության, 

դրսևորման արդյունք է եղելֈ (...) Այդ իսկ պատճառով պետական 

մարմինները պետք է բոլոր հասանելի ձևերով պայքարեն ռասիզմի և 

ռասայական հիմքով բռնության դեմ` այդպիսով իսկ խթանելով 

հասարակության` ժողովրդավարության պատկերացումը խթանելու 

նպատակով, որում բազմազանությունն ընկալվում է ոչ թե որպես 

սպառնալիք, այլ որպես զարգացման աղբյուր (տե՛ս Nachova and Օthers 

v. Bulgaria [GC], թիվֈ 43577/98 և 43579/98, §145, ՄԻԵԿ 2005VII, Bekos 

and Koutropoulos v. Greece, թիվ 15250/02, §63, ՄԻԵԿ 2005XIII 

(հատվածներ) և Stօica v. Romaոia, թիվ 42722/02, §126, 2008 թվականի 

մարտի 4-ին)» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 

Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետ 199): 

Եվրոպական դատարանը գտել է, որ վերոգրյալը կիրառելի է նաև 

այնպիսի գործերի դեպքում, երբ հայտարարվում է, որ Կոնվենցիայի 3-

րդ հոդվածին հակասող վերաբերմունքը դրսևորվել է` ելնելով 

քաղաքական դրդապատճառներից և շեշտել է, որ «(…) Քաղաքական 

բազմակարծությունը, որը ենթադրում է քաղաքական բազմազան 

համոզմունքների և շարժումների խաղաղ գոյակցություն, առանձնակի 

կարևորություն է ներկայացնում օրենքի գերակայության վրա 



հիմնված ժողովրդավարական հասարակության գոյատևման համար, 

մինչդեռ քաղաքական տարակարծությունը ճնշելու, վերացնելու կամ 

դրանից խուսափելու կամ քաղաքական տարակարծություն ունեցող 

կամ այն բարձրաձայնող անձանց պատժելու նպատակով Պետության 

ներկայացուցիչների կողմից իրականացվող բռնության 

գործողությունները վտանգում են ժողովրդավարական 

հասարակության սկզբունքներն ու արժեքները» (տե՛ս Վիրաբյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետ 

200): 

Անդրադառնալով Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի նյութաիրավական 

կողմին` Եվրոպական դատարանը, վկայակոչելով իր նախադեպային 

իրավունքը, հիշեցրել է, որ ապացույցներն ուսումնասիրելիս 

դատարանը սահմանել է «հիմնավոր կասկածներից վեր» ապացույցի 

ստանդարտ, և որ ապացույցը կարող է բխել համատեղ գոյություն 

ունեցող` բավականաչափ հիմնավորված, պարզ և համահունչ 

եզրահանգումներից կամ նմանատիպ փաստերի անհերքելիության 

կանխավարկածից: 

18. Գործի փաստական տվյալների գնահատման և ամփոփման 

արդյունքում Եվրոպական դատարանը գտել է, որ չի ապացուցվել, որ 

ոստիկանության կողմից դիմումատուի նկատմամբ դրսևորված վատ 

վերաբերմունքը պայմանավորված է եղել քաղաքական 

դրդապատճառներով և վճռել, որ Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի հետ 

դիտարկվող 14-րդ հոդվածի նյութաիրավական կողմը չի խախտվելֈ 

19. Այնուհետև, անդրադառնալով Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի 

ընթացակարգային կողմին` Եվրոպական դատարանն արձանագրել է, 

որ «(…) բռնությամբ ուղեկցվող միջադեպեր հետաքննելիս պետական 

մարմինները լրացուցիչ պարտավորություն են ստանձնում. այն է` 

ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը` քաղաքական ցանկացած 

դրդապատճառ բացահայտելու և պարզելու, թե արդյոք տարբերվող 

քաղաքական համոզմունքների նկատմամբ 



անհանդուրժողականությունն իր դերն է ունեցել այդ դեպքերումֈ Այդ 

պարտավորությունը չկատարելը և քաղաքական նկատառումներով 

պայմանավորված բռնությունը որևէ քաղաքական երանգ չունեցող 

գործերի հետ նույն հիմքով քննելը կնշանակի աչք փակել այն 

գործողությունների վրա, որոնցով խախտվում են հիմնարար 

իրավունքներըֈ Էապես տարբեր իրավիճակները կարգավորելու 

եղանակների միջև տարբերակում չկատարելը կարող է հանգեցնել 

չհիմնավորված վերաբերմունքի, որը չի համապատասխանում 

Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածին (տե՛ս համապատասխան 

փոփոխություններով (mutatis mutandis), Nachova and Others v. Bulgaria, 

թիվ 43577/98 և 43579/98, §158, 2004 թվականի փետրվարի 26, և Bekos 

aոd Koutropoulos, վերևում մեջբերված, §69)ֈ 

(...) [Ք]աղաքական դրդապատճառների առկայության փաստի 

ապացուցումը չափազանց դժվար է գործնականումֈ Բռի 

գործողության քաղաքական հնարավոր երանգները հետաքննելու` 

պատասխանող Պետության պարտականությունը ենթադրում է 

հնարավոր, սակայն ոչ ծայրահեղ ջանքերի գործադրումֈ Պետական 

մարմինները պետք է ձեռնարկեն բոլոր համապատասխան քայլերը 

վկայություններ հավաքելու ու ապահովելու, ճշմարտությունը 

բացահայտելու բոլոր գործնական միջոցներն օգտագործելու և 

ամբողջովին հիմնավորված, անկողմնակալ և օբյեկտիվ որոշումներ 

ընդունելու համար` բաց չթողնելով որևէ կասկածելի փաստ, որը 

կարող է մատնանշել քաղաքական նկատառումներով բռնությանը 

(տես՛ համապատասխան փոփոխություններով (mutatis mutaոdis), 

Nachova and Օthers, վերևում մեջբերված, §159, և Bekos and 

Koutropoulos, վերևում մեջբերված, §69)» (տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը, կետեր 218-219): 

20. Վերոգրյալ դրույթները կիրառելով սույն գործի փաստական 

հանգամանքների նկատմամբ` Եվրոպական դատարանն 

արձանագրել է. «(…) դիմումատուն բազմաթիվ առիթներով 



հետաքննության մարմիններին պնդել է, որ իր նկատմամբ դրսևորված 

վատ վերաբերմունքը կապված է ընդդիմության կողմից 

կազմակերպված ցույցերին իր մասնակցության հետ, և ունի 

քաղաքական դրդապատճառներ և պահանջել, որ այս հանգամանքը 

հետաքննվի, իսկ մեղավորները պատժվեն (…)ֈ Երկու այլ վկաներ այս 

պնդումը հիմնավորող փաստարկներ են ներկայացրել (…)ֈ Վերջապես 

Դատարանը նկատում է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների 

պաշտպանը նշել է ձերբակալման պատճառների բացակայությունը 

(…)ֈ 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` Դատարանը համարում է, որ 

հետաքննության մարմիններն ունեին հավաստի և բավարար 

տեղեկություններ, որոնց հիման վրա ակնհայտ էր դառնում 

նախնական ստուգում և, կախված արդյունքից, դիմումատուի 

նկատմամբ դրսևորված վատ վերաբերմունքի հնարավոր 

քաղաքական դրդապատճառների հետաքննություն անցկացնելու 

անհրաժեշտությունըֈ 

Այդուհանդերձ, պետական մարմինները գրեթե ոչինչ չեն արել այս 

տեղեկությունները ստուգելու համարֈ Ոստիկանության միայն երկու 

աշխատակիցներից` Ա.Մ-ից և Ռ.Ս-ից էին հարցրել, թե արդյոք իրենք 

տեղյակ են եղել դիմումատուի քաղաքական պատկանելիության 

մասին, սակայն սա չի կարող համարվել նման լուրջ պնդումը 

հետաքննելու իրական փորձ և պարզապես ձևական բնույթ է կրում 

(…)ֈ Այլ հարցեր չեն տրվել, իսկ ոստիկանության մյուս 

աշխատակիցները, այդ թվում` Հ.Մ-ն և Ա.Կ-ն, ում դիմումատուն 

ուղղակիորեն մատնանշել է որպես իր նկատմամբ բռի 

գործողություններ կատարելուց առաջ և հետո քաղաքական 

տեսանկյունից անհանդուրժողական հայտարարություններ արած 

անձանց, նույնիսկ չեն հարցաքննվել այդ պնդումների առնչությամբֈ 

Ոչ մի փորձ չի կատարվել` պարզելու դիմումատուի ձերբակալման 

հանգամանքները, այդ թվում` բազմաթիվ անճշտություններ և 



ձերբակալման հնարավոր քաղաքական երանգը մատնանշող այլ 

տարրեր, իսկ ներկայացված նյութերից ոչ մի եզրակացություն չի 

արվելֈ Ուստի Դատարանը եզրակացնում է, որ պետական 

մարմինները չեն կատարել Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի հետ 

դիտարկվող 14-րդ հոդվածի համաձայն ստանձնած իրենց 

պարտավորությունը, այն է` ձեռնարկել բոլոր հնարավոր քայլերը` 

պարզելու, թե արդյոք դիմումատուի նկատմամբ դրսևորված վատ 

վերաբերմունքը ցուցաբերվել է խտրականության հիմքով» 

(տե՛ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի վճիռը, կետեր 222-224): 

Վերոգրյալի հիման վրա Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ 

խախտվել է Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի հետ դիտարկվող 14-րդ 

հոդվածի ընթացակարգային կողմըֈ 

21. Այսպիսով, նկատի ունենալով, որ Եվրոպական դատարանը 

հաստատված է համարել սույն գործով դիմումատու Գ.Վիրաբյանի` 

միջազգային պայմանագրով նախատեսված իրավունքի խախտման 

փաստը, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 4264-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 

իմաստով Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի վճիռը նոր հանգամանք է 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական և զինվորական գործերով պալատի 

2005 թվականի մայիսի 13-ի որոշումը վերանայելու համար: 

22. Սկոցցարին և Ջունտան ընդդեմ Իտալիայի գործով 

Եվրոպական դատարանն իրավական դիրքորոշում է արտահայտել 

այն մասին, որ վճիռը, որով Դատարանը խախտում է արձանագրում, 

պատասխանող պետության վրա իրավական պարտավորություն է 

դնում ոչ միայն շահագրգիռ անձանց վճարել արդարացի 

փոխհատուցման կարգով տրամադրվելիք գումարները, այլ նաև 

Նախարարների կոմիտեի վերահսկողությամբ ընտրել ընդհանուր և 

(կամ), անհրաժեշտության դեպքում, անհատական միջոցներ, որոնք 



անհրաժեշտ է ձեռնարկել ներպետական իրավական համակարգում` 

վերջ տալու համար Դատարանի արձանագրած խախտումները և 

հնարավորինս շտկելու դրա հետևանքները: Բացի այդ, 

Նախարարների կոմիտեի վերահսկողությամբ պետությունը ազատ է 

Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածով ստանձնած իր պարտավորությունների 

կատարման միջոցների ընտրության հարցում` պայմանով, որ դրանք 

համատեղելի են Դատարանի վճռի մեջ տեղ գտած 

եզրակացությունների հետ (տե՛ս Scozzari and Giunta v. Italy, 2000 

թվականի հուլիսի 13-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 39221/98 և 41963/98, 

կետ 249): 

Սելջուկը և Ակսերն ընդդեմ Թուրքիայի գործով Եվրոպական 

դատարանը նշել է, որ «Կոնվենցիայի խախտում արձանագրած 

Դատարանի վճռով պատասխանող պետության վրա 

պարտավորություն է դրվում դադարեցնել խախտումը և դրա 

հետևանքների համար այնպիսի հատուցում տրամադրել, որ 

հնարավորինս վերականգնվի խախտումից առաջ առկա 

իրավիճակը (restitutio in integrum): Եթե restitutio in integrum-ը 

գործնականում հնարավոր չէ, ապա պատասխանող պետությունն 

ազատ է վճիռը կատարելու միջոցների ընտրության հարցում (…)» 

(տե՛ս Selcuk and Asker v. Turkey, 1998 թվականի ապրիլի 24-ի վճիռը, 

գանգատներ թիվ 23184/94 և 23185/94, կետ 125): 

Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռում Եվրոպական 

դատարանը նշել է. «(…) Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում 

ճանաչելու դեպքում դիմումատուն որքան հնարավոր է պետք է գտնվի 

այն իրավիճակում, որում նա կլիներ, եթե սույն դրույթի պահանջները 

չանտեսվեին (տե՛ս, mutatis mutandis, Sejdovic v. Italy [ՄՊ], գանգատ 

թիվ 56581/00, §127, ՄԻԵԴ 2006 և Yanakiev v. Bulgaria, գանգատ թիվ 

40476/98, §89, 10 օգոստոսի 2006թ.): 

Այս առնչությամբ Դատարանը (…) այն կարծիքին է, որ այն 

դեպքում, երբ դատաքննությունն իրականացվել է Կոնվենցիայի 6-րդ 



հոդվածով նախատեսված արդար դատաքննության իրավունքի 

խախտմամբ, փոխհատուցման ամենապատշաճ ձևը կլինի վարույթի 

վերաբացումն ու գործի նորից քննումը` արդար դատաքննության 

բոլոր պահանջներին համապատասխան (տե՛ս, mutatis mutandis, 

Lungoci, վերը ցիտած, § 56)» (տե՛ս Գաբրիելյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի ապրիլի 

10-ի վճիռը, գանգատ թիվ 8088/05, կետեր 103-104): 

23. Հետևաբար, Գ.Վիրաբյանի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 

քրեական և զինվորական գործերով պալատի 2005 թվականի մայիսի 

13-ի որոշման վերանայման արդյունքում Երևանի Էրեբունի և 

Նուբարաշեն համայնքների առաջին ատյանի դատարանի 2004 

թվականի նոյեմբերի 12-ի և ՀՀ քրեական և զինվորական գործերով 

վերաքննիչ դատարանի 2005 թվականի մարտի 3-ի որոշումները 

պետք է բեկանել և գործն ուղարկել Երևանի Էրեբունի և Նուբարաշեն 

վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարան` նոր քննության, ինչը հնարավորություն կտա վերացնել 

Գ.Վիրաբյանի` Եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված 

իրավունքների խախտումները: 

 

2014թ.  

16. ՇԴ/0012/11/13 

2014թ. մարտի 28-ին 

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, Վիրաբյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով կրկնելով անմեղության կանխավարկածի 

սկզբունքի վերաբերյալ նախկինում ձևավորած իրավական 

մոտեցումները, շեշտել է, որ «(…) 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով 

սահմանված անմեղության կանխավարկածը արդար քրեական 

դատավարության այն բաղադրիչներից մեկն է, որը պահանջվում է 6-

րդ հոդվածի 1-ին կետով (…): Այն կխախտվի, եթե քրեական 

իրավախախտման մեջ մեղադրվող անձի վերաբերյալ պետական 

պաշտոնյայի ցուցմունքում կարծիք արտահայտվի այն մասին, որ նա 

մեղավոր է, նախքան դա ապացուցված կլինի օրենքի համաձայն (…): 

 Վիրաբյանն 

ըննդեմ 

Հայաստանի 

(40094/05, 

02.10.2012թ.) 

 

 Խոշտանգումների 

արգելում,  

 արդար 

դատաքննության 

իրավունք: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90985
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113302


Բացի դրանից, հայտարարությունն այն մասին, որ անձին 

պարզապես կասկածում են հանցագործություն կատարելու մեջ պետք 

է հստակորեն տարբերակվի այն բացահայտ արված 

հայտարարությունից, որ անհատը, թեպետ դեռ չի կայացվել 

վերջնական մեղադրական եզրակացություն, կատարել է տվյալ 

հանցագործությունը (…): Վերջինով խախտվում է անմեղության 

կանխավարկածի դրույթը, մինչդեռ առաջին տեսակի 

հայտարարությունը Դատարանի կողմից քննված զանազան 

իրավիճակներում համարվել է անառարկելի (…): Այն հարցը, թե 

արդյոք պետական պաշտոնյայի կողմից արված հայտարարությամբ 

խախտվել է անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, պետք է 

որոշվի այն կոնկրետ հանգամանքների համատեքստում, որոնց 

պայմանում արվել է վիճարկվող հայտարարությունը (…)» 

(տե´ս Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

40094/05, կետեր 185-186): 

 

17. ՍԴ/30045/01/13 

2014թ. մարտի 18-ին 

 

(…) Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք 

որոշումներում՝ ներպետական դատարանների կողմից կայացված 

որոշումների չպատճառաբանվածությունը կամ ոչ բավարար 

պատճառաբանվածությունը դիտել [է] «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված` անձի 

արդար դատական քննության իրավունքի խախտում (տե´ս Սալովն 

ընդդեմ Ուկրաինայի (Salov v. Սkraine) 06.09.2005 թվականի որոշումը, 

գանգատ թիվ 65518/01, Բոլդեան ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. 

Romania) 15.02.2007 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 

19997/02, Գրադինարն ընդդեմ Մոլդովայի (Gradinar v. 

Moldova) 08.04.2008 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 7170/02)» (տե´ս 

Ֆրունզիկ Գալստյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի 

 Սալովն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(65518/01, 

06.09.2005թ.) 

 

 

 Գրադինարն 

ընդդեմ 

Մոլդովայի 

(7170/02, 

08.04.2008թ.) 

 

 Արդար 

դատաքննության 

իրավունք: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90987
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70096
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85775


մարտի 26-ի թիվ ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 18-20-րդ կետերը): 

Վերահաստատելով Ֆ.Գալստյանի գործով որոշման մեջ 

արտահայտված իրավական դիրքորոշումները՝ Վճռաբեկ 

դատարանը Գ.Խնուսյանի գործով որոշման մեջ արձանագրել է, որ 

«(…) հաշվի առնելով արդարադատության իրականացման ընթացքում 

կայացված դատական ակտերի իրավական նշանակությունը՝ 

Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ քրեական դատավարության 

ցանկացած փուլում դատարանի կողմից չհիմնավորված, 

չպատճառաբանված (կամ ոչ պատշաճ պատճառաբանված) 

որոշումների կայացումն անընդունելի է: (…)» (տե´ս Գևորգ Խնուսյանի 

գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 

ԵԷԴ/0030/01/12 որոշման 14-րդ կետը): 

 

 Բոլդեան 

ընդդեմ 

Ռումինիայի 

(19997/02, 

15.02.2007թ.) 

 

18. ԵԷԴ/0138/06/13 

2014թ. մարտի 28-ին 

 

13. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 3-

րդ մասի 1-ին կետի համաձայն՝ «Խափանման միջոց կիրառելու 

անհրաժեշտության և կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ դրա 

տեսակն ընտրելու հարցը լուծելիս հաշվի [է] առնվում վերագրվող 

արարքի բնույթը և վտանգավորության աստիճանը»: 

Մեջբերված քրեադատավարական դրույթը Վճռաբեկ դատարանը 

վերլուծության է ենթարկել Վ.Պողոսյանի գործով որոշման մեջ և 

իրավական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ «(…) 

մեղադրյալին վերագրվող արարքի բնույթը և վտանգավորության 

աստիճանը թեև չեն կարող գնահատվել որպես կալանավորման 

հիմնավորվածությունը հաստատելու ինքնուրույն հիմք, 

այնուամենայնիվ դրանք էական նշանակություն ունեն խափանման 

միջոցի տեսակն ընտրելիս, ինչպես նաև գրավի թույլատրելիության 

հարցը լուծելիս: Մեղսագրվող հանցանքի ծանրությունը և հետևաբար 

նաև ակնկալվող պատժի խստությունը հանդիսանում են քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու կամ գործի քննությանը 

խոչընդոտելու հավանականությունը գնահատելու կարևոր տարրեր և 

 Մամեդովան 

ըննդեմ 

Ռուսաստան

ի (7064/05, 

01.06.2006թ.) 

 Պանչենկոն 

ըննդեմ 

Ռուսաստան

ի (45100/98, 

08.02.2015թ.) 

 

 

 Իլիժկովը 

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (33977/96, 

26.07.2001թ.) 

 Կալանավորման 

հիմնավորվածութ

յուն: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117316
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=90982
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75646
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68148
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59613


գործի նյութերից բխող մյուս հանգամանքների հետ միասին 

հնարավորություն են տալիս հիմնավորված ենթադրություններ անել 

անձի ազատության հիմնարար իրավունքը սահմանափակելու 

հիմքերի առկայության կամ բացակայության մասին: Վճռաբեկ 

դատարանը փաստում է, որ նույնանման իրավական դիրքորոշում 

բազմիցս իր նախադեպային նշանակության վճիռներում հայտնել է 

նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ի թիվս այլոց 

տե´ս Mamedova v. Russia, 2006 թվականի հունիսի 1-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 7064/05, կետ 74, Panchenko v. Russia 2005 թվականի փետրվարի 8-

ի վճիռը, գանգատ թիվ 45100/98, կետ 102, Ilijkov v. Bulgaria, 2001 

թվականի հուլիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 33977/96, կետ 81): (…)» 

(տե´ս Վահագն Հակոբի Պողոսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 

2013 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ ԿԴ1/0062/06/12 որոշման 13-րդ 

կետը): 

 

 

19. ԵԱՔԴ/0189/01/12 

2014թ. մայիսի 31-ին 

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, կիրառելով և 

մեկնաբանելով «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3 (դ) ենթակետը, եկել է այն ընդհանուր 

հետևության, որ եթե մեղադրյալին դատավարության որևէ փուլում 

հնարավորություն չի տրվել հարցեր ուղղելու իր դեմ ցուցմունք տված 

անձին, ապա նա զրկվում է արդար դատաքննության իրավունքից 

(տե՛ս Ունտերպերտինգերն ընդդեմ Ավստրիայի գործով Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի 1986 թվականի նոյեմբերի 24-

ի վճիռը, գանգատ թիվ 9120/80, 31-33-րդ կետեր): Անձի 

դատապարտումը չի կարող ամբողջապես կամ վճռական չափով 

հիմնվել այնպիսի անձի հայտնած տվյալների վրա, որին հարցեր 

ուղղելու համարժեք հնարավորություն պաշտպանության կողմը չի 

ունեցել (տե՛ս Սադակը և ուրիշներն ընդդեմ Թուրքիայի (թիվ 1) գործով 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2001 թվականի 

 Ունտերպեր

տինգերն 

ընդդեմ 

Ավստրիայի 

(9120/80, 

24.11.1986թ.) 

 

 

 Սադակը և 

ուրիշներն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի  

(29900/96, 

11.07.2001) 

 

 Արդար 

դատքննության 

իրավունք (ՄԻԵԿ 

6-րդ հոդվածի 3 (դ) 

ենթակետ): 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=92905
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57588
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59594


հուլիսի 17-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 29900/96 և այլն, 65-րդ կետ): 

Ունտերպերտինգերի և Սադակի գործերով Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի արտահայտած իրավական 

դիրքորոշումները ոչ թե կոնկրետ գործի փաստերով պայմանավորված 

դատողություններ են, այլ Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի կայուն նախադեպային պրակտիկայի արտահայտություն, 

որոնք բազմիցս վերահաստատվել ու կիրառվել են (տե՛ս Հուլկի 

Գյունեշն ընդդեմ Թուրքիայի գործով Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի 2003 թվականի հունիսի 19-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 28490/95, 53-54-րդ կետեր, Գոսսան ընդդեմ Լեհաստանի 

գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2007 

թվականի հունվարի 9-ի վճիռը, գանգատ թիվ 47986/99, 54-55-րդ 

կետեր, Բալսիտե-Լիդեիկյենեն ընդդեմ Լիտվայի գործով Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 72596/01, 86-րդ կետ, Չական ընդդեմ Ալբանիայի 

գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2009 

թվականի դեկտեմբերի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 44023/02, 102-րդ կետ, 

և այլն): 

Հակընդդեմ հարցման (կոնֆրոնտացիայի) իրավունքով 

չապահովված ապացույցը մեղադրական դատավճռի հիմքում դնելու 

իրավաչափության հարցին Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձել 

է Հ.Սահակյանի գործով որոշման մեջ (տե՛ս mutatis mutandis Համայակ 

Զալիկոյի Սահակյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի 

հոկտեմբերի 20-ի թիվ ԼԴ/0212/01/10 որոշման 22-24-րդ կետերը): 

27. Սույն որոշման նախորդ կետում մեջբերված՝ Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական 

դիրքորոշումների հիման վրա՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, 

որ քրեական դատավարությունում արդար դատաքննության 

հիմնարար իրավական արժեքի բաղադրատարրերից է 

պաշտպանության կողմի իրավունքը հակընդդեմ հարցման 

 Հուլկի 

Գյունեշն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(28490/95, 

19.06.2003թ.) 

 

 Գոսսան 

ընդդեմ 

Լեհաստանի 

(47986/99, 

09.01.2007թ.) 

 

 

 Բալսիտե-

Լիդեիկյենեն 

ընդդեմ 

Լիտվայի 

(72596/01, 

04.11.2008թ.) 

 

 

 Չական 

ընդդեմ 

Ալբանիայի 

(44023/02, 

08.12.2009թ.) 

 

 Հելն ընդդեմ 

Ֆինլանդիայի 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61169
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78870
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89307
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96033


(կոնֆրոնտացիայի) ենթարկել մեղադրական բովանդակությամբ 

ցուցմունք տված վկաներին: Ընդ որում, նշված իրավունքի իրացման 

համար անհրաժեշտ է, որպեսզի պաշտպանության կողմին տրվի 

մեղադրյալի դեմ հանդես եկած անձանց ցուցմունքները վարույթի որևէ 

փուլում վիճարկելու, նրան հարցաքննելու համարժեք և պատշաճ 

հնարավորություն: 

34. Անդրադառնալով պաշտպանի բողոքի փաստարկներին այն 

մասին, որ Վերաքննիչ դատարանն անտեսել է իր կողմից 

ներկայացված խախտումները և անդրադարձել է դրանցից միայն 

մեկին (տե՛ս սույն որոշման 15-րդ կետը)՝ Վճռաբեկ դատարանն 

արձանագրում է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն 

իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ «(…) թեև 6-րդ 

հոդվածի 1-ին կետը դատարաններին պարտավորեցնում է 

պատճառաբանել իր որոշումները, սակայն այն չի կարող 

մեկնաբանվել որպես կողմի ներկայացրած յուրաքանչյուր 

փաստարկին դատարանի կողմից մանրամասն պատասխան տալու 

պահանջ: Բացի այդ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն միջոցների 

ամբողջությունը, որոնց կողմը կարող է դիմել դատավարության 

ընթացքում, ինչպես նաև դատական վճիռների և որոշումների 

կայացման և կազմման օրենսդրական, սովորութային և դոկտրինալ 

առանձնահատկությունները, որոնք առկա են յուրաքանչյուր 

Պայմանավորվող Պետությունում: Ահա թե ինչու այն հարցը, թե 

դատարանն արդյոք կատարել է որոշումը պատճառաբանելու՝ 

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածից բխող իր պարտականությունը, կարող է 

քննարկվել միայն գործի հանգամանքների լույսի ներքո» (տե՛ս, Հելն 

ընդդեմ Ֆինլանդիայի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի 1997 թվականի դեկտեմբերի 19-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

157/1996/776/977, կետ 55, Ռուիզ Տորիջան ընդդեմ Իսպանիայի գործով 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 1994 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ի վճիռը, գանգատ թիվ 18390/91, կետ 29, Վան դե Հարքն 

(157/1996/776/

977,19.12.1997

թ. ) 

 

 Ռուիզ 

Տորիջան 

ընդդեմ 

Իսպանիայի 

(18390/91, 

09.12.1994թ.) 

 

 Վան դե 

Հարքն 

ընդդեմ 

Նիդեռլանդնե

րի  (16034/90, 

19.04.1994թ.) 
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ընդդեմ Նիդեռլանդների գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի 1994 թվականի ապրիլի 19-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

16034/90, կետ 61): Նշված դիրքորոշման հիման վրա` Վճռաբեկ 

դատարանն արձանագրում է, որ Վերաքննիչ դատարանի որոշման 

մեջ գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող 

փաստարկները մանրակրկիտ կերպով քննարկվել և 

պատճառաբանվել են, հետևաբար այս առումով պաշտպանի 

պնդումները հիմնազուրկ են: 

20. ՎԲ-07/13  

2014թ. մայիսի 31-ին 

 

 Ժ.Սեֆիլյանի գանգատի հիման վրա Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանը (այսուհետ նաև` Եվրոպական դատարան) 

2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Սեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով (գանգատ թիվ 22491/08) վճիռ է կայացրել 

(այսուհետ նաև` Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճիռ), որով 

ճանաչել է Ժ.Սեֆիլյանի «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայով (այսուհետ նաև` Կոնվենցիա) երաշխավորված 

ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, անձնական և 

ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքների խախտման փաստը: 

8. Որպես նոր հանգամանք վկայակոչելով Եվրոպական 

դատարանի` 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-իՍեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով վճիռը՝ Ժ.Սեֆիլյանը ՀՀ քրեական և զինվորական 

գործերով վերաքննիչ դատարանի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի, 

2007 թվականի փետրվարի 23-ի, 2007 թվականի մայիսի 14-ի և ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի 2008 թվականի մայիսի 4-ի 

որոշումների վերանայման վարույթ հարուցելու վերաբերյալ վճռաբեկ 

բողոք է ներկայացրել, որի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանը 2013 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի որոշմամբ հարուցել է ՀՀ քրեական և 

զինվորական գործերով վերաքննիչ դատարանի 2006 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի, 2007 թվականի փետրվարի 23-ի, 2007 թվականի 

մայիսի 14-ի և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի 2008 

 Սեֆիլյանն 

ընդդեմ 

Հայաստանի 

(22491/08,  

2012թ.  

վերջնական՝

2013) 

 

 

 Քսերաժն 

ընդդեմ 

Ալբանիայի 

(28342/95, 

23.01.2001թ.) 

 

 

 Րյաբիխը 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (52854/99, 

24.07.2003թ.) 

 

 Անձնական և 

ընտանեկան 

կյանքը հարգելու 

իրավունք: 
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թվականի մայիսի 4-ի որոշումների վերանայման վարույթ: 

14. Բողոք բերած անձը փաստարկել է, որ Եվրոպական 

դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 2-ի՝Սեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանի վճռով ճանաչվել է իր` Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին, 

3-րդ և 4-րդ կետերով երաշխավորված ազատության և անձնական 

անձեռնմխելիության, 8-րդ հոդվածով երաշխավորված անձնական և 

ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքների խախտման փաստը: 

34.Բողոք բերած անձը փաստարկել է նաև, որ ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի հատկանիշներով քրեական գործ 

հարուցելու մասին որոշումը, հարուցված քրեական գործի 

շրջանակներում Առաջին ատյանի դատարան ներկայացված` 

Ժ.Սեֆիլյանի աշխատավայրում և բնակարանում խուզարկություններ 

կատարելու համար թույլտվություն ստանալու մասին 

միջնորդությունները և դրանք բավարարելու մասին որոշումները 

հիմնավորվել են Եվրոպական դատարանի կողմից Կոնվենցիայի 8-րդ 

հոդվածի պահանջներին հակասող ճանաչված` Առաջին ատյանի 

դատարանի 2006 թվականի օգոստոսի 15-ի` Ժ.Սեֆիլյանի 

հեռախոսային խոսակցությունների, այլ հաղորդումների և 2006 

թվականի դեկտեմբերի 1-ի` Երևանի Պարարվեստի ուսումնարանի 

դահլիճում 2006 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կայանալիք «Հայ 

կամավորականների համախմբում» կազմակերպության համաժողովի 

ընթացքում ելույթների ու կոչերի գաղտնալսումը և ձայնագրառումը 

թույլատրելու մասին որոշումների հիման վրա ձեռք բերված 

տեղեկություններով: Կոնվենցիայի 8-րդ և ՀՀ Սահմանադրության 22-

րդ հոդվածների պահանջների խախտմամբ ձեռք բերված 

տեղեկությունների հիման վրա կայացված որոշումներով կատարված 

խուզարկության արդյունքում զենքի ու ռազմամթերքի 

հայտնաբերումն էլ հիմք Է ծառայել Ժ.Սեֆիլյանին մեղադրանք 

առաջադրելու և հետագայում դատապարտելու համար: 

 

 

 Բրատյակինն 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (72776/01, 

09.03.2006թ.) 

 

 Xheraj  

ընդդեմ Ալբա

նիայի 

(37959/02, 

29.07.2009թ.) 

 

 

 Ռադչիկովն 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (65582/01, 

24.05.2007թ.) 

 

 Սկոցցարին և 

Ջունտան 

ընդդեմ 

Իտալիայի 

(39221/98 և 

41963/98, 

13.07.2000թ.) 

 

 

 Gencel 
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Քսերաժն ընդդեմ Ալբանիայի գործով Եվրոպական դատարանը 

նշում է, որ «(…) Կոնվենցիայի նախաբանի լույսի ներքո իրավունքի 

գերակայությունը պայմանավորվող պետությունների ընդհանուր 

նվաճումն է, որի հիմնարար կողմերից է իրավական որոշակիության 

սկզբունքը, որը պահանջում է, ի թիվս այլնի, որ եթե դատարանները 

վերջնականապես որոշել են որևէ հարց, նրանց որոշումը չպետք է 

կասկածի տակ դրվի (տես Brumarescu v. Romania [ՄՊ], թիվ 28342/95, § 

61, ՄԻԵԴ 1999-VII): 

(...) [Ի]րավական որոշակիության պահանջները բացարձակ չեն: 

Այս սկզբունքից շեղումն արդարացված է միայն այն դեպքում, երբ դա 

անհրաժեշտ է էական և անհաղթահարելի բնույթ ունեցող 

հանգամանքների թելադրանքով (տես Ryabykh v. Russia, թիվ 52854/99, 

§ 52, ՄԻԵԿ 2003-IX) կամ եթե լուրջ իրավաչափ նկատառումները 

գերակայում են իրավական որոշակիության սկզբունքի նկատմամբ 

(տես Bratyakin v. Russia (որոշում), թիվ 72776/01, 9 մարտի 2006)» 

(Xheraj v. Albania գործով 2008թ. հուլիսի 29-ի վճռի 51-52-րդ կետեր): 

Ռադչիկովն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանը, վերահաստատելով իրավական որոշակիության 

սկզբունքի կարևորությունը, նշել է, որ քրեական գործերով 

վերանայման առանձնահատուկ համատեքստում իրավական 

որոշակիության սկզբունքի պահանջը բացարձակ չէ և այս սկզբունքից 

շեղվող ցանկացած որոշում պետք է գնահատվի 7-րդ 

արձանագրության 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետի լույսի ներքո, որն 

ուղղակիորեն թույլատրում է պետությանը նոր փաստերի կամ 

նախորդ վարույթում տեղ գտած` գործի ելքի վրա ազդող հիմնարար 

թերության հիմքով նորոգել գործի վարույթը (Radchikov v. Russia 

գործով 2007 թվականի մայիսի 24-ի վճռի 42-րդ կետ): 

 Այսպես, Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական 

դատարանն արձանագրել է բողոք բերած անձի` Կոնվենցիայի 5-րդ 

հոդվածի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ կետերով և 8-րդ հոդվածով նախատեսված 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(53431/99, 

23.10.2005թ.) 

 

 Բրացցին 

ըննդեմ 

Իտալիայի 

(36822/02, 

13.10.2005թ.) 

 

 

 Սամոգին 

ըննդեմ 

Իտալիայի 

(67972/01, 

18.05.2004թ.) 

 

 Օջալանն 

ընդդեմ 

Թուրքիայի  

(46221/99, 

12.05.2005թ.) 

 

 Selcսk aոd 

Asker ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(23184/94 և 

23185/94, 

24.04.1998) 
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իրավունքների խախտումներ: 

Մասնավորապես, Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

խախտում արձանագրելու համար հիմք է ծառայել բողոք բերած 

անձին ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի 3-

րդ մասով նախատեսված հիմքով կալանքի տակ պահելը: Այս 

կապակցությամբ Եվրոպական դատարանն անդրադարձել է 

վերոնշյալ հոդվածում առկա այն կարգավորմանը, որի համաձայն՝ 

քրեական գործով մինչդատական վարույթում կալանքի տակ պահելու 

ժամկետի ընթացքը կասեցվում է այն օրը, երբ դատախազը քրեական 

գործն ուղարկում է դատարան, և արդեն իսկ ձևավորված 

նախադեպային պրակտիկայի վկայակոչմամբ ընդգծել է, որ. «Երբ 

հարցը վերաբերում է ազատությունից զրկելուն, ապա հատկապես 

կարևոր է, որ պահպանվի իրավական որոշակիության ընդհանուր 

սկզբունքըֈ Հետևաբար, էապես կարևոր է, որ ներպետական 

իրավունքով հստակորեն սահմանված լինեն ազատությունից զրկելու 

պայմանները, իսկ օրենքն էլ կիրառման մեջ ինքնին կանխատեսելի 

լինի, որպեսզի համապատասխանի Կոնվենցիայով սահմանված 

«օրինականության» չափանիշին՝ չափանիշ, որով պահանջվում է, որ 

ցանկացած օրենք լինի բավարար չափով կոնկրետ, որպեսզի 

ցանկացած ոք, անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան 

խորհրդատվությամբ, հնարավորություն ունենա կանխատեսել իր 

գործողությունների հնարավոր հետևանքները՝ այնքանով, որքանով 

դա ողջամտորեն հնարավոր է տվյալ իրավիճակում» (տե՛սՍեֆիլյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռի 75-րդ կետը): 

Վերահաստատելով Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 

արտահայտած իրավական դիրքորոշումը Եվրոպական դատարանը 

նշել է, որ. «(…) արդեն քննել է համանման բողոք Հայաստանի դեմ 

բերված մեկ այլ գործում, որում եկել է եզրահանգման, որ տեղի է 

ունեցել Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում, քանզի 

դիմումատուի նկատմամբ կալանքը չի կիրառվել դատարանի 
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որոշման հիման վրա և, հետևաբար, եղել է անօրինական՝ նշյալ 

դրույթի իմաստով: Դատարանը չի տեսնում սույն գործով այլ 

եզրահանգում կատարելու որևէ պատճառ և եզրակացնում է, որ 

դիմումատուի նկատմամբ՝ 2007 թվականի հունիսի 10-ից 22-ն ընկած 

ժամանակահատվածում կիրառված կալանքը՝ 5-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի իմաստով եղել է անօրինական» (տե՛ս Սեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով վճռի 76-րդ կետը): 

18. Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի առնչությամբ 

նախադեպային իրավունքում ձևավորված ընդհանուր 

սկզբունքները Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով կիրառելու 

արդյունքում Եվրոպական դատարանը կոնվենցիոնալ պահանջների 

խախտում է արձանագրել՝ հիմնվելով այն հանգամանքների վրա, որ 

ներպետական դատարանները դիմումատուին կալանավորելու և 

կալանքի ժամկետը երկարաձգելու իրենց որոշումներում 

սահմանափակվել են մեղադրանքի ծանրությամբ և դիմումատուի՝ 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու և վարույթին 

խոչընդոտելու վտանգի հիմքերը վերացական և կարծրատիպային 

ձևով կրկնելով առանց մատնանշելու որևէ պատճառ առ այն, թե ինչու 

են իրենք հիմնավորված համարել այն ենթադրությունները, թե 

դիմումատուն կարող էր թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող 

մարմնից կամ խոչընդոտել վարույթի ընթացքինֈ Եվրոպական 

դատարանը հիմնավոր, սակայն ոչ բավարար գործոն է համարել 

Վերաքննիչ դատարանի կողմից մատնանշված քրեական վարույթն 

իրականացնող մարմնից թաքնվելու վտանգը՝ գրավով կալանքից 

չազատելը հիմնավորելու համար, քանի որ Վերաքննիչ դատարանը 

հաշվի չի առել Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքով 

սահմանված գործոններից ոչ մեկը, ներառյալ այն փաստերը, որ 

դիմումատուն 1992 թվականից ի վեր մշտապես բնակվել է 

Հայաստանում և ունեցել է ընտանիք, սեփականություն և երկրի հետ 

ակնհայտորեն ամուր սոցիալական կապեր, և որ նրա անձնագիրը 
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առգրավվել էր, իսկ դա զգալիորեն նվազեցնում էր փախուստի 

վտանգըֈ Անդրադառնալով վերաքննիչ դատարանի նույն որոշման մեջ 

նշված` գրավով կալանքից չազատելու մյուս հիմքին, 

մասնավորապես՝ որ նույն գործով մեղադրվող մեկ այլ անձ նույնպես 

գտնվում էր կալանքի տակ` Եվրոպական դատարանը գտել է, որ այն 

չի առնչվում դիմումատուի գործի հետ: Վերոգրյալի հիման վրա 

Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ 

պատճառաբանությունները, որոնց հիման վրա ընդունվել են 

դիմումատուի կալանավորման, կալանքի ժամկետի երկարաձգման և 

գրավով ազատելը մերժելու մասին որոշումները, չեն եղել «հիմնավոր 

և բավարար» (տե՛սՍեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռի 88-

93-րդ կետերը): 

19. Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետի խախտման 

առնչությամբ Եվրոպական դատարանը վերահաստատել է իր այն 

դիրքորոշումը, որ. «(…) 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետը պահանջվում է, 

որպեսզի կալանքի դեմ բերված բողոքը քննելիս դատարանն 

ապահովի դատական քննության երաշխիքներըֈ Քննությունը պետք է 

լինի մրցակցային, և միշտ պետք է ապահովվի «կողմերի 

հավասարությունը» մեղադրանքի կողմի և կալանավորված անձի 

միջևֈ Կողմերի հավասարությունն ապահովված չի համարվում, եթե 

պաշտպանին մերժում են տրամադրել գործով նախաքննությամբ ձեռք 

բերված այն փաստաթղթերը, որոնք կարևոր են նրա պաշտպանյալին 

կալանքի տակ պահելու օրինականությունն արդյունավետորեն 

վիճարկելու համար (…)» (տե՛սՍեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 

վճռի 103-րդ կետը): 

Անդրադառնալով կոնկրետ գործի փաստական 

հանգամանքներին` Եվրոպական դատարանը նշել է, որ. «(…) իր 

վստահորդին վերաբերող պնդումների հիմքը և նրան կալանքի տակ 

պահելու օրինականությունն արդյունավետորեն վիճարկելու 

նպատակով պաշտպանության կողմին պետք է տրամադրվեն գործին 



առնչվող առնվազն այն նյութերը, որոնք վերջինիս անհրաժեշտ են դա 

անելու համար, այդ թվում նաև՝ արդարացնող ապացույցները, որոնք 

ևս պետք է տրամադրվեն պաշտպանության կողմինֈ (…) սույն գործի 

պարագայում դա տեղի չի ունեցել» (տե՛ս Սեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով վճռի 104-րդ կետը): 

Արդյունքում Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ 

ընդհանուր իրավասության դատարանում կալանքի ժամկետը 

երկարացնելու միջնորդության քննության ընթացակարգով չեն 

երաշխավորվել մրցակցության սկզբունքը և կողմերի 

հավասարությունը, ուստիև արձանագրել է Կոնվենցիայի 5-րդ 

հոդվածի 4-րդ կետի խախտում: 

20. Ինչ վերաբերում է Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտմանը, 

ապա Առաջին ատյանի դատարանի 2006 թվականի օգոստոսի 15-ի 

որոշման հիման վրա բողոք բերած անձի հեռախոսային 

խոսակցությունների և այլ հաղորդումների գաղտնալսումը և 

ձայնագրառումը նույն հոդվածի 1-ին կետի լույսի ներքո գնահատելով 

որպես միջամտություն դիմումատուի իրավունքներին՝ Եվրոպական 

դատարանը քննարկման առարկա է դարձրել այդ միջամտության՝ 

նույն հոդվածի 2-րդ կետի իմաստով արդարացված լինելու խնդիրը: 

Նախ, Եվրոպական դատարանն ուշադրություն է հրավիրել իր 

կողմից սահմանված նախադեպային իրավունքին, համաձայն 

որի՝ «(…) «օրենքին համապատասխան» արտահայտությամբ ոչ միայն 

պահանջվում է, որ վիճարկվող միջոցը որոշակի հիմքեր ունենա 

ներպետական իրավունքում, այլ նաև այդ արտահայտությունը 

վերաբերում է խնդրո առարկա օրենքի որակին, այսինքն պահանջվում 

է, որ այն հասանելի լինի շահագրգիռ անձի համար և կանխատեսելի 

լինի իր հետևանքների առումով (…)» (տե՛ս Սեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով վճռի 121-րդ կետը): 

Օրենքի հասանելիության առումով կոնկրետ գործով Եվրոպական 

դատարանը գտել է, որ դիմումատուի հեռախոսային 



խոսակցությունների գաղտնալսումը ներպետական իրավունքի 

տեսանկյունից եղել է հիմնավորված և որ օրենքի դրույթների 

հասանելիության առումով ոչ մի խնդիր չի ծագել (տե՛ս Սեֆիլյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռի 122-րդ կետը): 

Անդրադառնալով օրենքի կանխատեսելիության խնդրին՝ 

Եվրոպական դատարանը ևս մեկ անգամ անդրադարձել է արդեն իսկ 

ձևավորված նախադեպային իրավունքին՝ նշելով, որ. «Հեռախոսային 

խոսակցությունների գաղտնալսումը և վերահսկման այլ ձևերը լուրջ 

միջամտություն են անձնական կյանքի և հաղորդակցության 

նկատմամբ և համապատասխանաբար պետք է հիմնված լինեն 

հատկապես հստակ «օրենքի» վրաֈ Կարևոր է խնդրի վերաբերյալ 

ունենալ հստակ և մանրամասն կանոններ, հատկապես երբ 

կիրառման համար առկա տեխնոլոգիաները շարունակաբար 

կատարելագործվում են (…): 

Վերահսկման գաղտնի միջոցառումների վերաբերյալ իր 

նախադեպային իրավունքում Դատարանը մշակել է հետևյալ 

նվազագույն երաշխիքները, որոնք պետք է սահմանվեն 

օրենսդրությամբ լիազորությունների չարաշահումներից խուսափելու 

նպատակով, հանցագործությունների բնույթը, որոնք կարող են 

վերահսկման մասին որոշում կայացնելու հիմք հանդիսանալ, 

մարդկանց այն կատեգորիաների սահմանումը, որոնց հեռախոսները 

կարող են ենթակա լինել գաղտնալսման, հեռախոսների 

գաղտնալսման ժամանակահատվածը, այն ընթացակարգը, որին 

պետք է հետևել ձեռք բերված տվյալների ուսումնասիրության, 

օգտագործման և պահպանման համար, կանխարգելիչ միջոցները, 

որոնք պետք է ձեռնարկել այդ տվյալները այլ կողմերին հաղորդելու 

դեպքում, և այն հանգամանքները, որոնց դեպքում 

ձայնագրությունները կարող են կամ պետք է ջնջվեն կամ 

ժապավենները՝ ոչնչացվեն (…)» (տե՛ս Սեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով վճռի 124-125-րդ կետերը): 



Վերոշարադրյալի լույսի ներքո դիտարկելով կոնկրետ գործի 

հանգամանքները` Եվրոպական դատարանը եկել է այն հետևությանը, 

որ՝ «(…) ներպետական օրենսդրությամբ կամայական միջամտության 

դեմ որոշ երաշխիքներ ապահովված էինֈ Մասնավորապես, ՔԴՕ-ի 

281-րդ և 284-րդ հոդվածներով հեռախոսային խոսակցությունների 

գաղտնալսման համար պահանջվում էր դատարանի թույլտվությունըֈ 

Ավելին, վերահսկումը կարող էր թույլատրվել միայն հիմքեր 

պարունակող գրավոր միջնորդության հիման վրա, որը կարող էր 

ներկայացվել բացառապես կոնկրետ ծառայությունների 

ղեկավարների կողմիցֈ Միջնորդության մեջ պետք է մանրամասն 

նշվեին այն տվյալները, որոնք նախատեսվում էր ստանալ, և 

հսկողության իրականացման ժամկետը, ինչպես նաև միջնորդությանը 

պետք է կցվեին բոլոր այն նյութերը, որոնք հիմնավորում էին նման 

միջոցառման իրականացման անհրաժեշտությունը» (տե՛ս Սեֆիլյանն 

ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռի 128-րդ կետը): 

Այդուհանդերձ Եվրոպական դատարանը գտել է, որ ներպետական 

օրենքում առկա են համապատասխան թերություններ, 

մասնավորապես դատարանը նշել է, որ. «(…) օրենքով սահմանված 

չեն եղել ո՛չ իրավախախտումների տեսակները, ո՛չ էլ այն անձանց 

շրջանակը, որոնց դեպքում կարելի է թույլատրել գաղտնալսումըֈ Այն 

նաև չի մանրամասնել այն հանգամանքները կամ հիմքերը, որոնց 

առկայության պայմաններում կարելի էր նման միջոցառման 

իրականացման որոշում կայացնելֈ Այս առումով հարկ է նշել, որ նման 

մանրամասնությունների բացակայությունը կարող էր հանգեցնել լուրջ 

հետևանքների՝ հաշվի առնելով այն, որ սույն միջոցառման 

իրականացման թույլտվություն կարելի էր տալ որևէ քրեական 

վարույթի բացակայության պայմաններումֈ 

Օրենքով նաև նախատեսված չէր գաղտնալսման համար հստակ 

առավելագույն ժամկետֈ Այսպիսով, թեպետ գաղտնալսման 

իրականացում թույլատրող դատական որոշման գործողության 



ժամկետը սովորաբար սահմանափակվել է վեց ամսով, այդուհանդերձ, 

դատավորն ազատ է եղել կայացնելու այլ որոշում: 

Ավելին, օրենքով նախատեսված չէր միջոցառման իրականացման 

նկատմամբ պարբերական վերահսկողություն կամ դրա կիրառման 

նկատմամբ դատական կամ նմանաբնույթ այլ անկախ հսկողություն 

կամ տվյալներն ուսումնասիրելու, օգտագործելու, պահելու և 

ոչնչացնելու որևէ կանոնֈ Ոչ էլ պահանջվում էր գաղտնալսումը 

դադարեցնելուց հետո ծանուցել այն անձին, ում նկատմամբ այն 

կիրառվել էր՝ այն դեպքերում, երբ նման ծանուցումն այլևս չէր 

վտանգի գաղտնալսման նպատակը (…)»  (տե՛ս Սեֆիլյանն ընդդեմ 

Հայաստանիգործով վճռի 130-132-րդ կետերը): 

Արդյունքում Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ 

միջամտությունը «օրենքին համապատասխան» չի եղել՝ նկատի 

ունենալով, որ տվյալ ժամանակահատվածում հայաստանյան օրենքը 

չի պարունակել բավականաչափ հստակ և մանրամասն կանոններ ու 

չի ապահովել չարաշահման դեմ բավականաչափ երաշխիքներֈ 

Սկոցցարին և Ջունտան ընդդեմ Իտալիայի գործով Եվրոպական 

դատարանն իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, 

որ. «(…) վճիռը, որով Դատարանը խախտում է արձանագրում, 

պատասխանող պետության վրա իրավական պարտավորություն է 

դնում ոչ միայն շահագրգիռ անձանց վճարել արդարացի 

փոխհատուցման կարգով տրամադրվելիք գումարները, այլ նաև 

Նախարարների կոմիտեի վերահսկողությամբ ընտրել ընդհանուր 

և/կամ անհրաժեշտության դեպքում անհատական միջոցներ, որոնք 

անհրաժեշտ է ձեռնարկել ներպետական իրավական համակարգում` 

վերջ տալու համար Դատարանի արձանագրած խախտումներին և 

հնարավորինս շտկելու դրանց հետևանքները: Բացի այդ, 

Նախարարների կոմիտեի վերահսկողությամբ պետությունը ազատ է 

Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածով ստանձնած իր պարտավորությունների 

կատարման միջոցների ընտրության հարցում` պայմանով, որ դրանք 



համատեղելի են Դատարանի վճռի մեջ տեղ գտած 

եզրակացությունների հետ: 

Կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածի հիման վրա արդարացի 

փոխհատուցման կարգով գումարների տրամադրման նպատակը 

բացառապես կրած վնասի համար հատուցում տալն է այնքանով, 

որքանով որ այդ վնասը հետևանք է խախտման, որն այլ կերպ 

վերականգնվել չի կարող» (տե՛ս Scozzari and Giunta v. Italy գործով 

Եվրոպական դատարանի 2000 թվականի հուլիսի 13-ի վճիռը, 

գանգատներ թիվ 39221/98 և 41963/98, կետեր 249-250): 

Սելջուկը և Ասկերն ընդդեմ Թուրքիայի գործով Եվրոպական 

դատարանը նշել է, որ. «Կոնվենցիայի խախտում արձանագրած 

Դատարանի վճռով պատասխանող պետության վրա 

պարտավորություն է դրվում դադարեցնել խախտումը և դրա 

հետևանքների համար այնպիսի հատուցում տրամադրել, որ 

հնարավորինս վերականգնվի խախտումից առաջ առկա իրավիճակը 

(restitutio in integrum): Եթե restitutiօ in integrum-ը գործնականում 

հնարավոր չէ, ապա պատասխանող պետությունն ազատ է վճիռը 

կատարելու միջոցների ընտրության հարցում (…)» (տե՛ս Selcսk aոd 

Asker v. Tսrkey գործով Եվրոպական դատարանի 1998 թվականի 

ապրիլի 24-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 23184/94 և 23185/94, կետ 125): 

28. Գործի վերաբացումը Եվրոպական դատարանի կողմից ևս 

գնահատվում է որպես «restitutio in integrum»-ը հնարավորինս 

ապահովելու միջոց: Ընդ որում, Եվրոպական դատարանը, հղում 

կատարելով Հանձնարարականին և համարելով, որ վարույթի 

վերսկսումը կարող է տեղի ունենալ «բացառիկ» հիմքերով, այդպիսիք է 

համարում հատկապես Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտման 

դեպքերը, երբ գործի քննությունն իրականացվել է արդար 

դատաքննության իրավունքի խախտմամբ: Եվրոպական դատարանն 

իր մի շարք վճիռներում շեշտել է, որ այս դեպքում հատուցման 

ամենապատշաճ ձևը կլինի վարույթի վերաբացումն ու գործի նոր 



քննությունը՝ արդար դատաքննության բոլոր պահանջների 

պահպանմամբ: Եվրոպական դատարանի համար կայուն պրակտիկա 

է դարձել նաև գործերի վերաբացման վերաբերյալ դրույթներն 

ընդգրկել վճռի մեջ (տե՛ս, ի թիվս այլոց, Gencel v. Turkey գործով 

Եվրոպական դատարանի 2003 թվականի հոկտեմբերի 23-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 53431/99, Ceylan v. Turkey գործով Եվրոպական 

դատարանի 2005 հոկտեմբերի 11-ի վճիռը, գանգատ թիվ 46454/99, 

Bracci v. Italy գործով Եվրոպական դատարանի 2005 թվականի 

հոկտենբերի 13-ի վճիռը, գանգատ թիվ 36822/02, Somogyi v. 

Italy գործով Եվրոպական դատարանի 2004 թվականի մայիսի 18-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 67972/01): Անկախ և անկողմնակալ դատարանի 

կողմից գործի քննության իրավունքի խախտման պարագայում 

վարույթի վերաբացման` որպես մինչև խախտումը գոյություն ունեցած 

վիճակի վերականգնման համարժեք միջոցի մասին 

դիրքորոշումը Օջալանն ընդդեմ Թուրքիայի գործով հաստատվել է 

նաև Եվրոպական դատարանի Մեծ պալատի կողմից (տե՛ս Ocalan v. 

Turkey գործով Եվրոպական դատարանի 2005 թվականի մայիսի 12-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 46221/99): 

Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռում Եվրոպական 

դատարանը նշել է. «(…) Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում 

ճանաչելու դեպքում դիմումատուն որքան հնարավոր է պետք է գտնվի 

այն իրավիճակում, որում նա կլիներ, եթե սույն դրույթի պահանջները 

չանտեսվեին (տե՛ս, mutatis mutandis, Sejdovic v. Italy [ՄՊ], գանգատ 

թիվ 56581/00, §127, ՄԻԵԴ 2006 և Yanakiev v. Bulgaria, գանգատ թիվ 

40476/98, §89, 10 օգոստոսի 2006թ.): 

Այս առնչությամբ Դատարանը (…) այն կարծիքին է, որ այն 

դեպքում, երբ դատաքննությունն իրականացվել է Կոնվենցիայի 6-րդ 

հոդվածով նախատեսված արդար դատաքննության իրավունքի 

խախտմամբ, փոխհատուցման ամենապատշաճ ձևը կլինի վարույթի 

վերաբացումն ու գործի նորից քննումը՝ արդար դատաքննության 



բոլոր պահանջներին համապատասխան (տե՛ս, mutatis mutandis, 

Lungoci, վերը ցիտած, § 56)» (տե՛ս Գաբրիելյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի ապրիլի 

10-ի վճիռը, գանգատ թիվ 8088/05, կետեր 103-104): 

36. Խանն ընդդեմ Միացյալ թագավորության և Փի. Ջի.-ն և Ջեի. 

Էյջ.-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավարության գործերով Եվրոպական 

դատարանի ձևավորած իրավական դիրքորոշման համաձայն՝ «(…) 

Դատարանի խնդիրը չէ որոշել ապացույցների որոշակի տեսակների, 

օրինակ, ներպետական օրենսդրության խախտմամբ ձեռք բերված 

ապացույցների օգտագործման թույլատրելիությունը, կամ որոշել 

արդյոք դիմումատուն իրականում մեղավոր է, թե՝ ոչֈ Պատասխան 

ակնկալող հարցն այն է, թե արդյոք քննությունը, որպես 

ամբողջություն, ներառյալ եղանակը, որի միջոցով ձեռք է բերվել 

ապացույցը, եղել է արդարֈ Սա ներառում է վիճարկվող 

«անօրինականության» ստուգումը և եթե խոսքը գնում է Կոնվենցիայով 

սահմանված այլ իրավունքի խախտման մասին, վերջինիս բնույթի 

պարզումը» (տե՛ս Khan v. the Սnited Kingdom գործով Եվրոպական 

դատարանի 2000 թվականի մայիսի 12-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

35394/97, կետ 34, P.G. and J.H. v. the Սnited Kingdom գործով 

Եվրոպական դատարանի 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 44787/98, կետ 76): 

Վերոնշյալ գործերով Եվրոպական դատարանն արձանագրել է, որ 

գաղտնի ձայնագրող սարքի օգտագործումը եղել է Կոնվենցիայի 8-րդ 

հոդվածի խախտում, քանի որ նման միջոցի օգտագործումը չի ունեցել 

իրավական հիմքեր ներպետական օրենսդրության մեջ, և 

դիմումատուի` անձնական կյանքը հարգելու իրավունքին 

միջամտությունը նախատեսված չի եղել օրենքով, միևնույն ժամանակ 

այդ գործերի հանգամանքներում նման ճանապարհով ստացված 

տեղեկատվությունը որպես ապացույց օգտագործելը Եվրոպական 

դատարանը չի դիտել Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով 



երաշխավորված արդարության պահանջներին հակասող (տե՛ս Khan 

v. the Սnited Kingdom գործով վերը հիշատակված վճիռը, կետեր 25-28, 

P.G. and J.H. v. the Սnited Kingdom գործով վերը հիշատակված վճիռը, 

կետեր 37-38)ֈ Նշված գործերով Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 

խախտման բացակայության մասին եզրահանգման համար, ի թիվս 

այլոց, հիմք է ծառայել այն, որ ձայնագրող սարքի օգտագործումը 

ներպետական օրենդրության տեսնակյունից եղել է օրինական (տե՛ս 

Khan v. the Սnited Kingdom գործով վերը հիշատակված վճիռը, կետ 36, 

P.G. and J.H. v. the Սnited Kingdom գործով վերը հիշատակված վճիռը, 

կետ 78): Բացի այդ, Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռում 

Եվրոպական դատարանը ևս հստակ նշել է, որ դիմումատուի 

հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումը ներպետական 

իրավունքի տեսանկյունից եղել է հիմնավորված (տե՛ս սույն որոշման 

20-րդ կետը): 

 

 

21. ԵԿԴ/0118/11/13 

2014թ. մայիսի 14-ին 

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ հոդվածները 

մեկնաբանել է որպես այդ դրույթների նյութաիրավական կողմերի 

ենթադրյալ խախտման կապակցությամբ արդյունավետ քննություն 

իրականացնելու դատավարական պարտականություն սահմանող 

նորմեր` հաշվի առնելով այս իրավունքների հիմնարար բնույթը 

(տե՛ս McCann and Others v. The Սnited Kingdom գործով 1995 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ի վճիռը, գանգատ թիվ 18984/91, կետեր 157-164, Ergi 

v. Turkey գործով 1998 թվականի հուլիսի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

23818/94, կետ 82 և Assenov and Others v. Bulgaria գործով 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 24760/94, կետեր 101-106): 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 1-

 Մակկանը և 

այլոք ըննդեմ 

Միացյալ 

Թագավորութ

յան (18984/91, 

27.09.1995թ.) 

 

 

 Էրգին 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(23818/94, 

28.07.1998թ.) 

 

 Կյանքի 

իրավունք,  

 Խոշտանգումների 

արգելում: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=92908
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57943
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58200


ին կետը պետություններին պարտավորեցնում է ոչ միայն ձեռնպահ 

մնալ անձանց կյանքի նկատմամբ դիտավորյալ, անօրինական 

ոտնձգություններից, այլ նաև սահմանում է, որ պետությունները պետք 

է իրենց իրավազորության ներքո գտնվող անձանց կյանքի 

պաշտպանության համար համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն (ի 

թիվս այլոց, տե՛ս Օsman v. the Սnited Kingdom գործով 1998 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 87/1997/871/1083 կետ 115): 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով 

սահմանված կյանքի իրավունքի պատշպանությունն անուղղակիորեն 

պետությունից պահանջում է անձանց մահվան կապակցությամբ 

պաշտոնապես օբյեկտիվ քննություն իրականացնել: Նման քննություն 

իրականացնելու պարտականությունը ծագում է բոլոր դեպքերում` 

սպանության կամ կասկած հարուցող մահվան դեպքերում` անկախ 

նրանից, թե հանցանք կատարած անձինք անհատներ են, թե 

պետական մարմիններ կամ անհայտ անձինք (տե՛ս Nachova and Others 

v. Bilgaria գործով 2005 թվականի հուլիսի 6-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 

43577/98, 43579/98, կետ 110): 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 

պահանջն է ապահովել անկախ և անաչառ պաշտոնական քննություն, 

որը բավարարում է արդյունավետության որոշակի նվազագույն 

չափանիշների: Իրավասու մարմինները պետք է գործեն պատշաճ 

ջանասիրությամբ և արագությամբ և պարտավոր են նախաձեռնել 

քննություն, որն ի վիճակի է նախ որոշակիացնել այն 

հանգամանքները, որոնցում դեպքը տեղի է ունեցել և կարգավորող 

համակարգի գործունեության ցանկացած թերություն, երկրորդ` 

բացահայտել դրանում ներգրավված պետական պաշտոնյաներին և 

մարմիններին: Հասարակական հսկողության պահանջը այս 

համատեքստում նույնպես կարևոր է (տե՛ս mutatis mutandis, Kats and 

 Ասսենովը և 

այլոք  

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (24760/94, 

28.10.1998թ. ) 

 

 

 Օսմանն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(87/1997/871/

1083, 

28.10.1998թ.) 

 

 Նաչովան և 

այլոք 

ըննդեմ 

Բուլղարիայ

ի (43577/98, 

43579/98, 

06.07.2005թ.) 

 

 

 Տանրիկուլու

ն ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(23763/94, 
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Others v. Ukraine, 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի վճիռ գանգատ թիվ 

29971/04, կետ 116): 

Քննությունն արդյունավետ կարող է համարվել այն դեպքում, երբ 

հնարավոր կլինի քննությամբ ձեռք բերված փաստերը համադրել և 

հանցանք կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկել: 

Իշխանությունները տեղի ունեցած իրադարձությունը բացահայտելու 

համար պետք է ձեռնարկեն հասանելի, խելամիտ քայլեր` վկաների 

հարցաքննություն, դատաբժշկական փորձաքննության նշանակում, 

ինչպես նաև դիահերձում, ինչը թույլ կտա բացահայտել առկա 

վնասվածքների ամբողջական և իրական պատկերը, ինչպես նաև 

մահվան պատճառը (տե՛ս Tanrikulu v. Turkey գործով 1999 թվականի 

հուլիսի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 23763/94, կետ 109 և Gül v. Turkey 

գործով 2000 թվականի դեկտեմբերի 14-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

22676/93, կետ 89): Քննության եզրակացությունը պետք է հիմնված լինի 

գործով առկա փաստերի ամբողջական, օբյեկտիվ և անկողմնակալ 

վերլուծության վրա: 

Քննության ընթացքում կիրառման ենթակա միջոցները բացարձակ 

իրավունք չեն սահմանում մեղադրելու կամ դատապարտելու համար 

և քննության ընթացքում ցանկացած խախտում կամ հանցանք 

կատարած անձին չհայտնաբերելը դիտվում է որպես 

արդյունավետության պահանջի խախտում (տե՛ս Esat Bayram v. 

Turkey գործով 2009 թվականի մայիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

75535/01, կետ 47 և Ramsahai and Others v. the Netherlands գործով 2007 

թվականի մայիսի 15-ի վճիռը, գանգատ թիվ 52391/99, կետ 321): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր 

որոշումներում բազմիցս ընդգծել է, որ քննության 

արդյունավետությունը գնահատելիս կարևոր է հատկապես այն 

հանգամանքը, թե որքան արագ են իշխանություններն արձագանքում 

Կոնվենցիայի 2-րդ և 3-րդ հոդվածների խախտման վերաբերյալ 

բողոքներին, ինչը նպաստում է հանրության վստահության 

08.07.1999թ.) 

 

 

 Կացը և այլոք 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(29971/04, 

18.12.2008թ.) 

 

 Իսատ 

Բայրամը 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(75535/01, 

26.05.2009թ.)  

 

 

 Գյուլը 

ըննդեմ 

Թուրքիայի  

(22676/93, 

14.12.2000թ.) 

 

 Ռամսահայը 

ընդդեմ 

Նիդերլանդն

երի 

(52391/99, 

15.25.2007թ.) 
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պահպանմանը օրինականության ամրապնդման և անօրինական 

գործողությունների նկատմամբ հանդուրժողականության բացառման 

հարցում (տե՛ս Hugհ Jordan v. United Kingdom գործով 2001 թվականի 

մայիսի 4-ի վճիռը, գանգատ թիվ 24746/94, կետ 108, Yaşa v. Turkey 

գործով 1998 թվականի սեպտեմբերի 2-ի վճիռը, զեկույցներ 1998-IV, 

էջեր 2439-2440, կետեր 102-104): 

Քննությունը պետք է լինի մանրամասն: Դա նշանակում է, որ 

մարմինները միշտ պետք է կատարեն լուրջ քայլեր, որպեսզի պարզեն` 

ինչ է տեղի ունեցել, և չպետք է հիմնվեն շտապողական կամ թույլ 

պատճառաբանված հետևությունների վրա, որպեսզի փակեն իրենց 

քննությունը կամ որպես իրենց որոշումների հիմք ընդունեն: Նրանք 

պետք է կատարեն իրենց համար հասու բոլոր ողջամիտ քայլերը, 

որպեսզի ապահովեն դեպքի հետ կապված ապացույցները, ներառյալ, 

ի թիվս այլոց, ականատեսների հարցաքննությունը և բժշկական 

ապացույցները: Քննության ցանկացած թերություն, որը հարցականի 

տակ է դնում պատճառված վնասվածքների պատճառները կամ 

պատասխանատու անձանց պարզելու կարողությունը, վտանգում է 

այս չափանիշի իրագործումը (տես, ի թիվս այլոց, Mikheyev v. Russia, 

2006 թվականի հունվարի 26-ի վճիռ, գանգատ թիվ 77617/01, կետ 107): 

Քննությունն արդյունավետ համարելու համար այն իրականացնող 

պատասխանատու մարմիններն օրենքով և գործնականում պետք է 

անկողմնակալ և անկախ լինեն: Սա նշանակում է, որ ոչ միայն 

ենթակարգային կապի, այլ պրակտիկ գործունեության մեջ այս 

մարմինները պետք է անկախ լինեն (տե՛ս Ramsahai and Others գործով 

2007 թվականի մայիսի 15-ի վճիռը, կետեր 325, 333-346, Scavuzzo-Hager 

and Others v. Switzerland գործով 2006 թվականի փետրվարի 7-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 41773/98, կետեր 78, 80-86): Անհրաժեշտ է նաև 

հասարակության անդամներին ինչպես քննության, այնպես էլ դրա 

արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններով 

ապահովել, հասարակության անդամների մոտ վստահություն 

 

 Scavuzzo-

Hager 

ընդդեմ 

Շվեյցարիայ

ի (41773/98, 

07.02.2006թ.) 

 

 

 Գյուլեքը 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(54/1997/838/

1044, 

27.07.1998թ.) 

 

 Ջորդանն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորութ

յան (24746/94, 

04.05.2001թ.) 

 

 Յասան 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(63/1997/847/1

054, 

02.09.1998թ.) 
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առաջացնել օրենքի գերակայության նկատմամբ, ինչպես նաև 

բացառել հանցավոր համագործակցությունը կամ հանցավոր 

արարքների նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունք 

ցուցաբերելը: Բոլոր դեպքերում տուժողները պետք է ներառվեն 

քննության մեջ` վերջիններիս օրինական շահերն ապահովելու 

նպատակով (տե՛ս Güleç v. Turkey գործով 1998 թվականի հուլիսի 27-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 54/1997/838/1044, կետ 82): 

Վճռաբեկ դատարանն ընդգծում է, որ այն հանգամանքը, որ 

մահվանը նախորդող ժամանակահատվածում Ժ.Բաղումյանը գտնվել 

է ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ-ի բուժանձնակազմի հսկողության ներքո, 

դեռևս չի վկայում պատշաճ և արդյունավետ մասնագիտական 

բժշկական օգնություն ստանալու մասին: Բացի այդ, բուժման 

արդյունավետության մասին չի վկայում նաև քննիչի այն դիտարկումը, 

որ ՔԿՀ-ում աշխատում է ոչ թե մեկ բուժակ, այլ քսանմեկ 

բուժաշխատող: Հարկ է նշել, որ Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ 

Հայաստանի գործով վճռում Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանն ընդգծել է, որ այն փաստարկը, որ ՔԿՀ-ի բուժմասն ունի 

բավարար անձնակազմ, անտեղի է, եթե հիվանդի համար հատկապես 

չի ապահովվում արդյունավետ բժշկական օգնություն (տե՛ս Աշոտ 

Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով 2010 թվականի հունիսի 

15-ի վճիռը, գանգատ թիվ 34334/04, կետ 112): 

 

 

 Միխեևն 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (77617/01, 

26.01.2006թ.) 

 

 Աշոտ 

Հարությունյ

անն ընդդեմ 

Հայաստանի 

(34334/04, 

15.06.2010թ.) 

 

 

  

22. ԱՎԴ/0102/01/12 

2014թ. մայիսի 31-ին 

 

15. ՀՀ Սահմանադրության 19-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

«Յուրաքանչյուր ոք ունի (…) իրեն ներկայացված մեղադրանքի 

հիմնավորվածությունը պարզելու համար հավասարության 

պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ 

(…) իր գործի հրապարակային քննության իրավունք (…)»: 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

ին կետի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք, (…) նրան ներկայացված 

ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի (…) 

 Լոբո 

Մաչադոն 

ընդդեմ 

Պորտուգալի

այի (15764/89, 

20.02.1996թ.) 

 

 Կ.Ս.-ն 

ընդդեմ 

 Արդար 

դատաքննություն,  

 հրապարակային 

քննության 

իրավունք: 
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արդարացի և հրապարակային դատաքննության իրավունք (…)»: 

Մեջբերված նորմերը Վճռաբեկ դատարանը վերլուծության է 

ենթարկել Հ.Հակոբյանի գործով   որոշման մեջ՝ արտահայտելով 

հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. «ՀՀ Սահմանադրության 

իմաստով «հավասարության պայմաններում, արդարության բոլոր 

պահանջների պահպանմամբ (…) իր գործի (…) քննության 

իրավունքը» և Կոնվենցիայի իմաստով «արդարացի (…) 

դատաքննության իրավունքը», inter alia, ենթադրում է, որ 

դատավարության յուրաքանչյուր մասնակից պետք է 

հնարավորություն ունենա ծանոթանալ դատավարական 

հակառակորդի ներկայացրած ցանկացած ապացույցի և, դատարանի 

դիրքորոշման վրա ազդելու ակնկալիքով, իր վերաբերմունքը հայտնել 

դրա առնչությամբ: Վճռաբեկ դատարանի այս իրավական 

դիրքորոշումը բխում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի համապատասխան նախադեպային իրավունքից (տե՛ս 

Լոբո Մաչադոն ընդդեմ Պորտուգալիայի (Lobo Machado v. Portugal) 

գործով Պալատի 1996թ. փետրվարի 20-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

15764/89, կետ 31, Կ.Ս.-ն ընդդեմ Ֆինլանդիայի (K.S. v. Finland) գործով 

Մեծ Պալատի 2001թ. մայիսի 31-ի վճիռը, գանգատ թիվ 29346/95, կետ 

21, Վալստոնն ընդդեմ Նորվեգիայի (Walston (no. 1) v. Norway) գործով 

Պալատի 2003թ. հունիսի 3-ի վճիռը, գանգատ թիվ 37372/97, կետ 56): 

ՀՀ Սահմանադրության իմաստով «իր գործի հրապարակային 

քննության իրավունքը» և Կոնվենցիայի իմաստով «հրապարակային 

դատաքննության իրավունքը», inter alia, ենթադրում է, որ, որպես 

կանոն, ապացույցների հետազոտումը պետք է իրականացվի 

հրապարակային դատաքննության պայմաններում: Դա ապահովում է 

արդարադատության իրականացման նկատմամբ հասարակության 

վերահսկողությունը, ինչը կարևոր հանրային արժեք է: Վճռաբեկ 

դատարանի այս իրավական դիրքորոշումը բխում է Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի համապատասխան 

Ֆինլանդիայի 

(29346/95, 

31.05.2001թ.) 

 

 Վալստոնն 

ընդդեմ 

Նորվեգիայի  

(37372/97, 

03.06.2003թ.)  

 

   Աքսենն 

ընդդեմ 

Գերմանիայ

ի (8273/78, 

08.12.1983թ.) 

 

 

 Դիենեն 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(18160/91, 

26.09.1995թ.) 

 

 Հումատովն 

ընդդեմ 

Ադրբեջանի 

(9852/03 և 

13413/04, 

29.11.2007թ.) 
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նախադեպային իրավունքից (տե՛ս Աքսենն ընդդեմ Գերմանիայի 

(Axen v. Germany) գործով Պալատի 1983թ. դեկտեմբերի 8-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 8273/78, կետ 25, Դիենեն ընդդեմ Ֆրանսիայի (Diennet v. 

France) գործով Պալատի 1995թ. սեպտեմբերի 26-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 18160/91, կետ 33, Հումատովն ընդդեմ Ադրբեջանի (Hummatov v. 

Azerbaijan) գործով Պալատի 2007թ. նոյեմբերի 29-ի վճիռը, գանգատներ 

թիվ 9852/03 և 13413/04, կետ 140): (...)» (տե՛ս Հարություն Արշավիրի 

Հակոբյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 23-ի 

թիվ ԵԱՔԴ/0128/01/09 որոշման 18-րդ կետը): 

 

23. ԳԴ5/0014/01/13 

2014թ. մայիսի 31-ին 

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք 

որոշումներում՝ ներպետական դատարանների կողմից կայացված 

որոշումների չպատճառաբանվածությունը կամ ոչ բավարար 

պատճառաբանվածությունը դիտել [է] «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված` անձի 

արդար դատական քննության իրավունքի խախտում (տե՛ս Սալովն 

ընդդեմ Ուկրաինայի (Salov v. Սkraine) 06.09.2005 թվականի որոշումը, 

գանգատ թիվ 65518/01, Բոլդեան ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. 

Romania) 15.02.2007 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 

19997/02, Գրադինարն ընդդեմ Մոլդովայի (Gradinar v. 

Moldova) 08.04.2008 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 7170/02)» (տե՛ս 

Ֆրունզիկ Գալստյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի 

մարտի 26-ի թիվ ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 18-20-րդ կետերը): 

 Սալովն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(65518/01, 

06.09.2005թ.) 

 

 

 Գրադինարն 

ընդդեմ 

Մոլդովայի 

(7170/02, 

08.04.2008թ.) 

 

 Բոլդեան 

ընդդեմ 

Ռումինիայի 

(19997/02, 

15.02.2007թ.) 

 

 Արդար 

դատաքննության 

իրավունք: 

24. ՍԴ/0185/01/13 Բողոք բերած անձը նշել է նաև, որ դուրս գալով իր  Սոկուրենկո  Արդար 
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2014թ. մայիսի 31-ին 

 

լիազորությունների շրջանակից` Վերաքննիչ դատարանը խախտել է 

նաև «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

ին մասը, քանի որ չի գործել որպես «օրենքի հիման վրա ստեղծված 

դատարան»: Այս կապակցությամբ բողոքաբերը վկայակոչել է 

Սոկուրենկոն և Ստրիգունն ընդդեմ Ուկրաինայի գործով Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի 2006 թվականի հուլիսի 20-ի 

վճիռը, գանգատներ թիվ 29458/04 և 29456/04: 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 78-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն` «Իրավական ակտը տարածվում է մինչև դրա ուժի մեջ 

մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա, այսինքն` ունի հետադարձ 

ուժ միայն սույն օրենքով և այլ օրենքներով, ինչպես նաև տվյալ 

իրավական ակտով նախատեսված դեպքերում: 

Հետադարձ ուժ չի կարող տրվել իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձանց իրավունքները կամ ազատությունները 

սահմանափակող, դրանց իրականացման կարգը խստացնող կամ 

պատասխանատվություն սահմանող կամ պատասխանատվությունը 

խստացնող կամ պարտականություններ սահմանող կամ 

պարտականությունների կատարման կարգ սահմանող կամ 

խստացնող, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց 

գործունեության նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության 

կարգ սահմանող կամ խստացնող, ինչպես նաև նրանց իրավական 

վիճակն այլ կերպ վատթարացնող իրավական ակտերին»: 

Մեջբերված իրավադրույթները, ինչպես նաև արարքի 

հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք 

կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենքի 

հետադարձ ուժի արգելքի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի մի շարք վճիռներ (օրինակ՝ G. v France, 

գանգատ թիվ 15312/89, 1995 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վճիռ, կետ 

24, C.R. v. The Սnited Kingdom, գանգատ թիվ 20190/92, 1995 թվականի 

ն և 

Ստրիգունն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(29458/04 և 

29456/04, 

20.07.2006թ.) 

 

 

 Գ.-ն ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(15312/89, 

27.09.1995թ. )  

 

 

 Ս.Ռ-ն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(20190/92, 

22.11.1995թ.) 

 

 

 Ս.Վ-ն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(20166/92, 

դատաքննության 

իրավունք:  

 Օրենքի հիման 

վրա ստեղծված 

դատարան: 
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նոյեմբերի 22-ի վճիռ, կետ 32 և S.W. v. The Սnited Kingdom, գանգատ 

թիվ 20166/92, 1995 թվականի նոյեմբերի 22-ի վճիռ, կետ 34 և այլն) 

Վճռաբեկ դատարանը համակարգային վերլուծության է 

ենթարկելՎ.Գալոյանի գործով որոշման մեջ, որտեղ իրավական 

դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին, որ «(…) ժամանակի ընթացքում 

քրեական օրենքի գործողության և քրեական օրենքի հետադարձ ուժի 

կառուցակարգերը ճիշտ կիրառելու համար ելակետային 

նշանակություն ունի հանցավոր արարքի կատարման պահը: (…) 

Հետևաբար իրավասու մարմինը հանցանք կատարած անձի 

նկատմամբ քրեական օրենքի այս կամ այն նորմի կիրառելիության 

հարցը լուծելիս պետք է ղեկավարվի հանցավոր արարքի 

(գործողության կամ անգործության) փաստացի կատարման պահի և 

քրեական օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահի համադրմամբ՝ անկախ այն 

հանգամանքից, թե երբ է իրականացվում վարույթը և վարույթն 

իրականացնելու պահին կիրառման ենթակա օրենքը գործում է, թե ոչ: 

Նշված կանոնը` որպես կամայական մեղադրման, դատապարտման և 

պատժման դեմ ուղղված արդյունավետ երաշխիք, «չկա 

հանցագործություն և պատիժ, եթե այն սահմանված չէ օրենքով» 

(nullum crimen, nulla poena sine lege) սկզբունքի անկյունաքարն է, և 

դրանից ցանկացած շեղում, բացառությամբ քրեական օրենքի 

հետադարձ ուժի կանոնի, կհանգեցնի (…) միջազգային և 

ներպետական իրավանորմերի պահանջների խախտման: (…)» (տե՛ս 

Վաղարշակ Էդիկի Գալոյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 

թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ ԵԷԴ/0008/15/13 որոշման 17-րդ 

կետը): 

 

22.11.1995թ.) 

 

 

25. ՏԴ/0071/01/13 

2014թ. մայիսի 31-ին 

 

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ բողոքաբերի կողմից 

առաջարկված կարգավորումը (տե՛ս սույն որոշման 10-րդ կետը) 

խնդրահարույց է այն առումով, որ այն, ըստ էության, անալոգիա 

կիրառելու առաջարկություն է: Մինչդեռ «Իրավական ակտերի մասին» 

 Կոկինակիս

ն ըննդեմ 

Հունաստան

ի (14307/88, 

 Քրեական օրենքի 

մեկնաբանումը:  

 Անալոգիայի 

կիրառման 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=92916
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ՀՀ օրենքի 88-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` «Անալոգիա չի 

կարող կիրառվել, եթե դրանով սահմանափակվում են ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց իրավունքները, ազատությունները, կամ 

նրանց համար նախատեսվում է նոր պարտավորություն կամ 

պատասխանատվություն, (...)»: 

Անալոգիայի կիրառման արգելքին Վճռաբեկ դատարանն 

անդրադարձել է իր մի շարք նախադեպային որոշումներում` 

սահմանելով, որ քրեական օրենքը չի կարող տարածական 

մեկնաբանվել և կիրառվել անալոգիայով (օրինականության սկզբունքի 

և քրեական օրենքն անալոգիայով կիրառելու արգելքի մասին mսtatis 

mսtaոdis տե՛ս Վարուժան Գագիկի Ավետիսյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ 

դատարանի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ ՍԴ3/0013/01/11 և 

Երվանդ Ռաֆիկի Մելքոնյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 

թվականի մայիսի 11-ի թիվ ԵՇԴ/0090/01/10 որոշումները): 

ՀՀ քրեական օրենսգիրքը 65-րդ և 67.1-րդ հոդվածների կիրառման 

առումով անձի վիճակը վատթարացնող կարգավորում է սահմանել, 

հետևաբար այդ պատճառով ևս այն չի կարող տարածվել 67.1-րդ 

հոդվածի և 375.3-րդ հոդվածի 6-րդ մասի վրա, ինչն համահունչ է 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից 

արտահայտված այն դիրքորոշմանը, ըստ որի` քրեական օրենքը 

չպետք է ի վնաս մեղադրյալի տարածական մեկնաբանության 

ենթարկվի, այսինքն` կիրառվի անալոգիայով (տե՛ս Kokkinakis v. 

Greece գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 1993 

թվականի մայիսի 25-ի վճիռը, գանգատ թիվ 14307/88, կետ 52): 

 

25.05.1993թ.) 

 

արգելք: 

26. ԵԿԴ/0223/07/14 

2014թ. օգոստոսի 

15-ին 

 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` 

Եվրոպական կոնվենցիա) 8-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

«1. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր անձնական ու ընտանեկան կյանքի, 

բնակարանի և նամակագրության նկատմամբ հարգանքի իրավունք: 

 Նադան 

ընդդեմ 

Շվեյցարիայ

ի (10593/08, 

12.09.2012թ.) 

 Անձնական  և 

ընտանեկան 

կյանքի նկատմամբ 

հարգանքի 

իրավունք: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93566
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2. Չի թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունն այդ 

իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա 

նախատեսված է օրենքով և անհրաժեշտ է ժողովրդավարական 

հասարակությունում` ի շահ պետական անվտանգության, 

հասարակական կարգի կամ երկրի տնտեսական բարեկեցության, 

ինչպես նաև անկարգությունների կամ հանցագործությունների 

կանխման, առողջության կամ բարոյականության պաշտպանության 

կամ այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության նպատակով»: 

18. Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի համատեքստում 

մեկնաբանելով «անձնական կյանք» եզրույթը՝ Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանը (այսուհետ` Եվրոպական դատարան) 

արձանագրել է, որ այն լայն հասկացություն է և ենթակա չէ սպառիչ 

սահմանման: Եվրոպական դատարանը գտել է, որ անձնական կյանքի 

ոլորտն ընդգրկում է մարդու առողջությունը, ֆիզիկական և հոգեկան 

ամբողջականությունը: Անձնական կյանքի իրավունքը ներառում է 

նաև անհատական զարգացումը, այլոց և ընդհանրապես արտաքին 

աշխարհի հետ հարաբերություններ հաստատելը և զարգացնելը (տե՛ս 

NADA v. SWITZERLAND գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի 2012 թվականի սեպտեմբերի 12-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

10593/08, կետ 151): 

24. Սակայն հանրային և մասնավոր շահերի 

հավասարակշռության կարևորագույն սկզբունքը ենթադրում է, որ 

մարդու իրավունքներն ու ազատությունները բացարձակ չեն, և դրանց 

իրացումը պետք է հակակշռվի ավելի լայն հանրային շահով: Ինչպես 

արդեն նշվել է, թե Եվրոպական կոնվենցիան և թե ՀՀ 

Սահմանադրությունն իրավաչափ են համարում անձի 

համապատասխան իրավունքների և ազատությունների որոշակի 

սահմանափակումը ժողովրդավարական հասարակության 

կարևորագույն արժեքների պաշտպանության համար: Եվրոպական 

 Ի.Ս.-ն  

ընդդեմ 

Գերմանիայի 

(31021/08, 

05.06.2014թ.) 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144361


դատարանի նախադեպային իրավունքի ուսումնասիրությունը ևս 

ցույց է տալիս, որ Եվրոպական դատարանը խախտում չի 

արձանագրել բոլոր այն դեպքերում, երբ Եվրոպական կոնվենցիայի 8-

րդ հոդվածով սահմանված իրավունքները սահմանափակվել են նույն 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված իրավաչափ նպատակների 

ապահովման համար (տե՛ս, ի թիվս այլոց, I.S. v. Germany գործով 

Եվրոպական դատարանի 2014 թվականի հունիսի 5-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 31021/08): 

27. ԵԱՔԴ/0056/06/14 

2014թ. հոկտեմբերի 

31-ին 

 

Վճռաբեկ դատարանը փաստում է նաև, որ մեղադրյալին 

վերագրվող արարքի բնույթը և հանրային վտանգավորության 

աստիճանը էական նշանակություն ունեն գրավի թույլատրելիության 

հարցը լուծելիս: Մեղսագրվող հանցանքի ծանրությունը և հետևաբար 

նաև ակնկալվող պատժի խստությունը հանդիսանում են քրեական 

վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու կամ գործի քննությանը 

խոչընդոտելու հավանականությունը գնահատելու կարևոր տարրեր և 

գործի նյութերից բխող մյուս հանգամանքների հետ միասին 

հնարավորություն են տալիս հիմնավորված ենթադրություններ անել 

անձի ազատության հիմնարար իրավունքը սահմանափակելու 

հիմքերի առկայության կամ բացակայության մասին (տե՛ս Վահագն 

Հակոբի Պողոսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի 

փետրվարի 15-ի թիվ ԿԴ1/0062/06/12 որոշման 13-րդ կետը): Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանն իր կայուն նախադեպային 

իրավունքի շրջանակներում բազմիցս շեշտել է, որ անձին վերագրվող 

արարքի ծանրությունը, գործի նյութերից բխող մյուս փաստական 

տվյալների հետ միասին, կարևոր նշանակություն ունի մեղադրյալի 

հետագա վարքագծի վերաբերյալ հիմնավորված ենթադրություն 

անելու համար (ի թիվս այլոց տես Mamedova v. Russia, 2006 թվականի 

հունիսի 1-ի վճիռը, գանգատ թիվ 7064/05, կետ 74, Panchenko v. Russia 

2005 թվականի փետրվարի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 45100/98, կետ 102, 

Ilijkov v. Bulgaria, 2001 թվականի հուլիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

 Մամեդովան 

ըննդեմ 

Ռուսաստան

ի (7064/05, 

01.06.2006թ.) 

 

 

 Պանչենկոն 

ըննդեմ 

Ռուսաստան

ի (45100/98, 

08.02.2015թ.) 

 

 

 Իլիժկովը 

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (33977/96, 

26.07.2001թ.) 

 

 Շտոգմյուլլեր

ը ըննդեմ 

 Կալանքի տակ 

պահման հիմքերը: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=95724
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75646
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68148
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59613


33977/96, կետ 81): 

16. Զարգացնելով գրավի թույլատրելիության վերաբերյալ իր 

նախադեպային իրավունքը՝ Վճռաբեկ դատարանը հարկ է համարում 

փաստել նաև, որ մեղադրյալին կալանքից գրավով ազատելու հարցը 

քննարկելիս դատարանները հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնեն 

այն հանգամանքին, թե մեղադրյալի նկատմամբ ինչ հիմքով է 

կալանավորումը կիրառվել որպես խափանման միջոց, և արդյոք 

տվյալ դեպքում գրավը՝ որպես կալանավորման այլընտրանք, կարող է 

գործուն երաշխիք հանդիսանալ տվյալ հիմքի չեզոքացման համար: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային 

իրավունքի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Եվրոպական 

դատարանը մշակել է հանցագործության համար մեղադրվող անձին 

մինչև դատավճիռը կալանքի տակ պահելու համար ընդունելի չորս 

հիմնական հիմքեր. մեղադրյալի՝ դատաքննությանը չներկայանալու 

վտանգը (տե՛ս Stogmuller v. Austria, 1969 թվականի նոյեմբերի 10, § 15), 

վտանգը, որ մեղադրյալն ազատ արձակվելու դեպքում կխոչընդոտի 

արդարադատության իրականացմանը (տե՛ս Wemhoff v. Germany, 

1968 թվականի հունիսի 27, § 14) կամ կկատարի նոր հանցանքներ 

(տե՛ս Matznetter v Austria, 1969 թվականի նոյեմբերի 10, § 9) կամ 

կկատարի հասարակական անկարգություններ (տե՛ս Letellier v. 

France, 1991 թվականի հունիսի 26, § 51): ՀՀ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասում ըստ 

էության նախատեսված են նշված հիմքերը, որոնցից յուրաքանչյուրի 

առկայությունը կալանավորման պայմանների հետ միասին ինքնին 

հիմք է անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց 

կիրառելու համար: 

Միևնույն ժամանակ, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված իրավանորմի 

ուսումնասիրությունից հետևում է, որ անձի կալանավորման հարցը 

Ավստրիայի 

(1602/62, 

10.11.1969թ.) 

 

 

 Մատցնետեր

րը ընդդեմ 

Ավստրիայի 

(2178/64, 

10.11.1969թ.) 

 

 

 Լետտելիերը 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(12369/86, 

26.06.1991թ.) 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57582
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լուծելիս իրավասու դատարանները լիազորված են քննարկել 

դատաքննությանը մեղադրյալի ներկայանալը երաշխավորող 

այլընտրանքային միջոցների կիրառման հնարավորությունը: ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգրքի 143-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

հիման վրա այդպիսի միջոց է գրավը: Նշված նորմը, մասնավորապես, 

ամրագրում է, որ «Գրավը (…) հանցագործության համար 

մեղադրվողին կալանքից ազատելու համար դրամի, արժեթղթերի, այլ 

արժեքների ձևով դատարանի դեպոզիտ մեկ կամ մի քանի անձանց 

կատարած ներդրումն է՝ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի 

տրամադրության տակ մեղադրյալի գտնվելն ապահովելու 

նպատակով»: 

Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ գրավը 

քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից մեղադրյալի թաքնվելու 

վտանգը չեզոքացնելու երաշխիք է, և համապատասխան հիմքերի 

առկայության դեպքում իրավասու դատարանի կողմից կարող է 

կիրառվել վարույթն իրականացնող մարմնի տրամադրության տակ 

մեղադրյալի գտնվելն ապահովելու նպատակով: 

 

28. ԵԿԴ/0252/01/13 

2014թ. հոկտեմբերի  

31-ին 

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային 

իրավունքի ուսումնասիրությունը ևս ցույց է տալիս, որ Եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով երաշխավորված 

անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, ի թիվս այլոց, ենթադրում է 

մեղադրանքի կողմի պարտականությունը ներկայացնելու անձին 

դատապարտելու համար բավարար ապացույցներ (տե՛ս, ի թիվս 

այլոց, Barbera Messegue and Jabardo v. Spain, գանգատ թիվ 10590/83, 

1988 թվականի դեկտեմբերի 6-ի վճիռ, 77-րդ կետ, Janosevic v. Sweden, 

գանգատ թիվ 34619/97, 2002 թվականի հուլիսի 23-ի վճիռ, 97-րդ կետ): 

Այսպիսով, անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը ենթադրում 

է ապացույցների այնպիսի ամբողջության առկայություն, որն 

անհրաժեշտ է անձի մեղավորությունը ողջամիտ (հիմնավոր) 

 Յանոշևիչն 

ընդդեմ 

Շվեդիայի 

(34619/97, 

23.07.2002թ.) 

 

 

 Բերբերա 

Մեսսեգեն և 

Ջաբարդոն 

ընդդեմ 

Իսպանիայի 

 Արդար 

դատաքննության 

իրավունք: 

 Անմեղության 

կանխավարկած: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=95718
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կասկածից վեր ապացուցված համարելու, այլ ոչ թե անձի 

մեղավորության մասին ենթադրություններ անելու համար: 

(…) Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք 

որոշումներում՝ ներպետական դատարանների կողմից կայացված 

որոշումների չպատճառաբանվածությունը կամ ոչ բավարար 

պատճառաբանվածությունը դիտել [է] «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված` անձի 

արդար դատական քննության իրավունքի խախտում (տե՛ս Սալովն 

ընդդեմ Ուկրաինայի (Salov v. Սkraine) 06.09.2005 թվականի որոշումը, 

գանգատ թիվ 65518/01, Բոլդեան ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. 

Romania) 15.02.2007 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 

19997/02, Գրադինարն ընդդեմ Մոլդովայի (Gradinar v. Moldova) 

08.04.2008 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 7170/02)» (տե՛ս Ֆրունզիկ 

Գալստյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի մարտի 26-ի 

թիվ ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 18-20-րդ կետերը): 

(34619/97, 

06.12.1988թ.) 

 

 

 Սալովն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(65518/01, 

06.09.2005թ.) 

 

 Գրադինարն 

ընդդեմ 

Մոլդովայի 

(7170/02, 

08.04.2008թ.) 

 

 Բոլդեան 

ընդդեմ 

Ռումինիայի 

(19997/02, 

15.02.2007թ.) 

 

29. ԵԷԴ/0030/01/12 

2014թ. հոկտեմբերի 

31-ին 

 

24. Վճռաբեկ դատարանն անհրաժեշտ է համարում նշել, որ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր կայուն 

նախադեպային պրակտիկայում ձևավորել է հետևյալ սկզբունքները. 

(ա) ելնելով օժանդակության սկզբունքից` առաջին հերթին 

ներպետական մարմինների խնդիրն է Կոնվենցիայի ենթադրյալ 

խախտումների դիմաց հատուցում տրամադրելը: Այս 

կապակցությամբ այն հարցը, թե արդյոք դիմողը կարող է հավակնել 

ենթադրյալ խախտման «տուժողի» կարգավիճակի` վերաբերում է 

 Նիկոլովան 

և 

Վելիչկովան 

ըդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (7888/03, 

20.12.2007թ.) 

 

 փոխհատուցում 

ստանալու 

իավունք,  

 Տուժողի 

կարգավիճակ: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57429
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Կոնվենցիայի հիման վրա վարույթի բոլոր փուլերին, 

(բ) դիմողի համար բարենպաստ որոշումը կամ միջոցառումն 

սկզբունքորեն բավարար չէ նրան «տուժողի» կարգավիճակից զրկելու 

համար, քանի դեռ ներպետական մարմիններն ակնհայտորեն կամ 

ըստ էության չեն ընդունել Կոնվենցիայի խախտումը և հետագայում 

տրամադրել հատուցում, 

(գ) դիմողի` «տուժողի» կարգավիճակ ունենալու 

հնարավորությունը կախված է այն հատուցումից, որը ներպետական 

պաշտպանության միջոցները տրամադրել են նրան, 

(դ) օժանդակության սկզբունքը չի նշանակում հրաժարվել 

ներպետական պաշտպանության միջոցներն օգտագործելու միջոցով 

ձեռք բերված արդյունքի նկատմամբ վերահսկողությունից, այլապես 

Կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքները կզրկվեն իրենց 

էությունից: Այդ կապակցությամբ պետք է կրկնել, որ Կոնվենցիայի 

նպատակն է երաշխավորել ոչ թե տեսական կամ պատրանքային, այլ 

գործնական և արդյունավետ իրավունքներ (տե՛ս mutatis mutandis  

Nikolova and Velichkova v. Bulgaria գործով Մեծ պալատի 2008 

թվականի մարտի 20-ի վճիռ, գանգատ թիվ 7888/03, կետ 49): 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ մի շարք 

գործերում արտահայտած իրավական դիրքորոշումների 

համակարգային վերլուծությունից հետևում է, որ անձը կորցնում է 

Կոնվենցիայի իմաստով` 7-րդ արձանագրության 4-րդ հոդվածի 

խախտման հետևանքով «տուժողի» կարգավիճակը, երբ պետությունը 

ճանաչում է կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելիության 

սկզբունքի խախտման փաստը, դադարեցնում է երկրորդ 

հետապնդումը և վերացնում խախտման հետևանքները՝ անձին 

առաջարկելով համարժեք հատուցում (տե՛ս Zigarella v. Italy գործով 

2002 թվականի հոկտեմբերի 3-ի որոշում, գանգատ թիվ 48154/99, 

Falkոer v. Austria գործով 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի որոշում, 

գանգատ թիվ 6072/02, Sergey Zolotukhin v. Russia գործով 2009 

 

 Զիգարելլան 

ընդդեմ 

Իտալիայի 

(48154/99, 

03.10.2002թ.) 

   

 

 Ֆալկները 

ընդդեմ 

Ավստրիայի 

(6072/02, 

30.09.2004թ.) 

 

 Սերգեյ 

Զոլոտուխին

ն ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (14939/03, 

10.02.2009թ.) 
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թվականի փետրվարի 9-ի վճիռը, գանգատ թիվ 14939/03, կետեր 113-

115): 

 

30. ԵԷԴ/0122/01/13 

2014թ. դեկտեմբերի 

16-ին 

 

15.1. Այսպես, Ս.Ռ.-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության և Ս.Վ.-ն 

ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործերով Եվրոպական 

դատարանն արձանագրել է, որ Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ 

հոդվածում ամրագրված երաշխիքները, լինելով օրենքի 

գերակայության էական տարրեր, Կոնվենցիայի պաշտպանության 

համակարգում կայուն տեղ ունեն, և դա հատկապես ընդգծվում է այն 

փաստով, որ Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի համաձայն` անգամ 

պատերազմի կամ արտակարգ դրության ժամանակ 7-րդ հոդվածից 

որևէ շեղում չի թույլատրվում: Վերջինս, ելնելով իր առարկայից և 

նպատակից, պետք է այնպես մեկնաբանվի ու կիրառվի, որպեսզի 

նախատեսի կամայական մեղադրման, դատապարտման և պատժման 

դեմ ուղղված արդյունավետ երաշխիքներ (տե՛ս Ս.Ռ.-ն ընդդեմ 

Միացյալ Թագավորության գործով (C.R. v. THE UNITED KINGDOM), 

1995 թվականի նոյեմբերի 22-ի վճիռը, գանգատ թիվ 20190/92, կետ 32, 

Ս.Վ.-ն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով (S.W. v. THE 

UNITED KINGDOM), 1995 թվականի նոյեմբերի 22-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 20166/92, կետ 34): 

Կոկկինակիսն ընդդեմ Հունաստանի գործով վճռում Եվրոպական 

դատարանը դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ Եվրոպական 

կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետը նախատեսված չէ միայն նրա 

համար, որ ի վնաս մեղադրյալի հետադարձության կարգով քրեական 

օրենքի կիրառումն արգելվի: Այն ընդհանուր առմամբ ամրագրում է 

նաև այն սկզբունքը, որ միայն օրենքը կարող է սահմանել հանցանքը և 

նախատեսել պատիժը (nullum crimen, nulla poena sine lege), ինչպես 

նաև այն սկզբունքը, որ քրեական օրենքը չպետք է ի վնաս մեղադրյալի 

տարածական մեկնաբանության ենթարկվի, օրինակ՝ այն չպետք է 

կիրառվի անալոգիայով (տե՛ս Կոկկինակիսն ընդդեմ Հունաստանի 

 Ս.Ռ-ն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորութ

յան (20190/92, 

22.11.1995թ.) 

 

 

 Ս.Վ-ն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(20166/92, 

22.11.1995թ.) 

 

 

 Կոկինակիս

ն ըննդեմ 

Հունաստան

ի (14307/88, 

25.05.1993թ.) 

 

 

 Կանտոնին 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

 Պատիժ 

բացառապես 

օրենքի հիման 

վրա: 
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գործով (KOKKINAKIS v. GREECE), 1993 թվականի մայիսի 25-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 14307/88, կետ 52): 

16. Եվրոպական դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի վերը 

մեջբերված դիրքորոշումներից հետևում է բացարձակ կանոնն այն 

մասին, որ միայն օրենքը կարող է սահմանել հանցանքը և 

նախատեսել պատիժը, ինչպես նաև այն, որ քրեական օրենքը չպետք է 

ի վնաս մեղադրյալի տարածական մեկնաբանության ենթարկվի: 

Արարքի հանցավորությունն ու պատժելիությունը պետք է 

նախատեսված լինեն իրավական որոշակիության չափանիշին 

բավարարող օրենքով: Այս առումով Եվրոպական դատարանն իր 

նախադեպային իրավունքում ձևավորել է «օրենք» հասկացությանն 

առաջադրվող այնպիսի որակական չափանիշներ, ինչպիսիք են 

հասանելիությունը և կանխատեսելիությունը (ի թիվս այլ աղբյուրների, 

տե՛ս, Կանտոնին ընդդեմ Ֆրանսիայի (CANTONI v. FRANCE) գործով 

Եվրոպական դատարանի 1996 թվականի նոյեմբերի 15-ի վճիռ, 

գանգատ թիվ 17862/91, կետ 29; Է.Կ.-ն ընդդեմ Թուրքիայի (E.K. v. 

TURKEY) գործով 2002 թվականի փետրվարի 7-ի վճիռ, գանգատ թիվ 

28496/95, կետ 51): Որակական այս պահանջները պետք է ապահովվեն 

ինչպես հանցագործության, այնպես էլ դրա համար պատժի 

նշանակման ժամանակ (տե՛ս վերը՝ Աչորն ընդդեմ Ֆրանսիայի 

(ACHOUR v. FRANCE) Մեծ պալատի 2006 թվականի մարտի 29-ի 

որոշում, գանգատ թիվ 67335/01, կետ 41): Անձը համապատասխան 

դրույթի տառացի ընկալումից և, անհրաժեշտության դեպքում, դրա 

կապակցությամբ դատարանների տված մեկնաբանությունից պետք է 

հասկանա, թե որ գործողությունների և անգործության համար է 

քրեական պատասխանատվություն նախատեսվում և ինչ պատիժ 

կնշանակվի այդ գործողությունների կատարման և/կամ 

անգործության համար (ի թիվս այլ աղբյուրների, տե՛ս վերը 

վկայակոչված` Կանտոնիի գործով որոշման 29-րդ կետը): 

Միևնույն ժամանակ Եվրոպական դատարանն ընդգծել է, որ 

(17862/91, 

15.11.1996թ.) 

 

 

 Է.Կ.-ն ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(28496/95, 

07.02.2002թ.) 

 

 Աչորն 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(67335/01, 

29.03.2006թ.) 

 Ստերլեցը, 

Կոսլերը և 

Կրենզն 

ընդդեմ 

Գերմանիայի 

(44801/98, 

22.03.2001թ.) 

 

 Պեսսինոն 

ընդդեմ 

Ֆրանսիայի 

(40403/02, 

10.10.2006թ.) 
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Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածը չի կարող ընկալվել որպես դատական 

մեկնաբանման միջոցով քրեական պատասխանատվության 

կանոնների աստիճանական հստակեցման բացառում, պայմանով, եթե 

հետևող զարգացումը համապատասխանում է արարքի էությանը և 

կարող է ողջամտորեն կանխատեսելի լինել (տե՛ս , ի թիվս այլ 

աղբյուրների, Ստերլեցը, Կոսլերը և Կրենզն ընդդեմ Գերմանիայի 

(Streletz, Kessler and Krenz v. Germany) գործով 2011 թվականի մարտի 

22-ի վճիռը, գանգատ թիվ 34044/96 35532/97 44801/98, կետ 50): 

Մատչելի և ողջամտորեն կանխատեսելի դատական մեկնաբանության 

բացակայությունը նույնիսկ կարող է հանգեցնել ամբաստանյալի 

Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքի խախտում 

արձանագրելուն (տե՛ս Պեսսինոն ընդդեմ Ֆրանսիայի (PESSINO v. 

FRANCE) գործով 2006 թվականի հոկտեմբերի 10-ի վճիռը, գանգատ 

թիվ 40403/02, կետեր 35-36): 

 

 

 

31. ԵԿԴ/0199/01/13 

2014թ. դեկտեմբերի 

16-ին 

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ նաև՝ 

Եվրոպական դատարան) նախադեպային իրավունքի համաձայն՝ 

«օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան» արտահայտությունն 

ընդգրկում է ոչ միայն ինքնին դատարանի գոյության իրավական 

հիմքը, այլ նաև դատարանի կողմից իր կառավարման որոշակի 

կանոնների պահպանումը (տե՛ս Sokurenko and Strygun v. 

Ukraine գործով Եվրոպական դատարանի 2006 թվականի հուլիսի 20-ի 

վճիռը, գանգատներ թիվ 29458/04 և 29456/04, կետ 24): Զենդի գործով 

Մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ 

Հանձնաժողով) դիրքորոշում է արտահայտել, որ Կոնվենցիայի 6-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան» 

եզրույթը ենթադրում է դատարանների կազմակերպական ամբողջ 

կառուցվածքը՝ ներառյալ որոշակի տեսակի դատարանների 

իրավասության շրջանակներում ընդգրկվող հարցերի շրջանակը 

 Սոկուրենկոն 

և Ստրիգունն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(29458/04 և 

29456/04, 

20.07.2006թ.) 

 

 

 Զանդն 

ընդդեմ 

Ավստրիայի 

(7360/76, 

12.10.1978թ.) 

 Արդար 

դատաքննության 

իրավունք, 

 օրենքի հիման վրա 

ստեղծված 

դատարան: 
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(տե՛ս Zand v. Austria, գանգատ թիվ 7360/76, Հանձնաժողովի 1978 

թվականի հոկտեմբերի 12-ի զեկույցը): 

17. Վերահաստատելով և 16-16.1-րդ կետերում շարադրված 

իրավական նորմերի և վերլուծությունների լույսի ներքո 

զարգացնելով Լիա Ավետիսյանի գործով արտահայտած և նախորդ 

կետում մեջբերված դիրքորոշումը՝ Վճռաբեկ դատարանն 

արձանագրում է, որ քրեական գործերի քննության շրջանակներում 

դատարանն իրավասու չէ քրեական դատավարության կարգով 

քննություն իրականացնել քաղաքացիական բնույթի 

իրավահարաբերությունները (վեճը) պարզելու ուղղությամբ և 

հաստատել այդպիսի վեճի առարկան կազմող իրավաբանական 

փաստեր: Վճռաբեկ դատարանի վերջին դիրքորոշումը հիմնավորվում 

է համապատասխան փաստերը հաստատելու 

քաղաքացիադատավարական կանոնների՝ քրեադատավարական 

կանոններից սկզբունքային տարբերությամբ և դրանք մեկը մյուսով 

փոխարինելու անթույլատրելիությամբ: Հակառակ դեպքում քրեական 

վարույթ իրականացնող դատարանը դուրս կգա իր իրավասության 

սահմաններից, արդյունքում կխաթարվի քաղաքացիաիրավական ու 

քաղաքացիադատավարական հարաբերությունների ներքին 

տրամաբանությունը: Այս առումով անհրաժեշտ է նաև նշել, որ իր 

իրավասությունների սահմանազանցում թույլ տված դատարանը 

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով չի կարող 

հանդիսանալ «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան» վիճարկվող 

դատավարության առնչությամբ (տե՛ս Sokurenko and Strygun v. Ukraine 

գործով Եվրոպական դատարանի 2006 թվականի հուլիսի 20-ի վճիռը, 

գանգատներ թիվ 29458/04 և 29456/04, կետ 28): Արդյունքում կխախտվի 

անձի արդար դատաքննության իրավունքը: 

Ավելին, կարող է առաջանալ իրավիճակ, երբ նույն փաստի 

վերաբերյալ առկա լինեն քաղաքացիական դատավարության կարգով 

և քրեական դատավարության կարգով կայացված օրինական ուժի մեջ 

Զեկույց 

 
 

 Բրումարեսցո

ւն ընդդեմ 

Ռումինիայի 

(28342/95, 

23.01.2001թ.) 
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մտած իրար հակասող դատական ակտեր: Վերջին իրավիճակն 

անթույլատրելի է իրավական որոշակիության սկզբունքի 

տեսանկյունից, ինչը, հանդիսանալով իրավունքի գերակայության 

հիմնարար տարրերից մեկը, պահանջում է, ի թիվս այլնի, որ եթե 

դատարանները վերջնականապես որոշել են որևէ հարց, նրանց 

որոշումը չպետք է կասկածի տակ դրվի (տե՛ս Brumarescu v. Romania 

գործով Մեծ պալատի 1999 թվականի հոկտեմբերի 28-ի վճիռ, գանգատ 

թիվ 28342/95, 61-րդ կետը) 

 

32. ԵՄԴ/0027/01/14 

2014թ. դեկտեմբերի 

16-ին 

Ըստ բողոքաբերի` մինչև զենքի հայտնաբերման պահը վարույթ 

իրականացնող մարմնի կողմից որևէ արձանագրություն չի կազմվել, 

հետևաբար դրա հետևանքով ձեռք բերված ապացույցները չեն կարող 

դրվել մեղադրանքի հիմքում և առաջացնել քրեական 

պատասխանատվություն: Վկայակոչելով Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի (այսուհետ նաև՝ Եվրոպական դատարան)՝ 

Բաննիկովան ընդդեմ Ռուսաստանի և Ռամանաուսկասն ընդդեմ 

Լիտվայի գործերով կայացված որոշումները՝ բողոքի հեղինակը նշել է, 

որ տեղի է ունեցել հանցագործության սադրանք, մասնավորապես` 

գործի նյութերից երևում է, որ իրավապահ մարմիններն ատրճանակի 

մասին իմացել են առնվազն 2014 թվականի հունվարի 11-ին, երբ 

ատրճանակը գտնվել է Նինե Եսայանի մոտ, սակայն օրենքով 

նախատեսված գործողություններ չեն իրականացրել նշված օրը, այլ 

դրանք կատարել են 2014 թվականի հունվարի 12-ին, երբ այն արդեն 

գտնվել է Գ. Գալստյանի մոտ: Այսինքն՝ Մանե Բաբայանի, Նինա 

Եսայանի և ոստիկանության աշխատակիցների կողմից 

համաձայնեցված և անօրինական գործողությունների կատարման 

արդյունքում է ատրճանակը հայտնաբերվել Գ. Գալստյանի մոտ: 

Մինչդեռ ստորադաս դատարանները հանցագործության սադրանքի 

առկայությունը կամ բացակայությունը պարզելու ուղղությամբ չեն 

իրականացրել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները՝ բավարարվելով 

 Բաննիկովան 

ընդդեմ 

Ռուսաստան

ի (18757/06, 

04.11.2010թ.) 

 

 

 Ռամանաուս

կասն ընդդեմ 

Լիտվայի 

(74420/01, 

05.02.2008թ.) 

   

 Հանցագործության 

սադրանք: 
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անհիմն ու անօրինական պատճառաբանություններով: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր 

նախադեպային պրակտիկայում դատաքննության արդարացիության 

(Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդված) համատեքստում սահմանել 

և մեկնաբանել է «հանցագործության սադրանք» հասկացությունը՝ 

անթույլատրելի համարելով սադրանքի արդյունքում ձեռքբերված 

ապացույցներն անձին դատապարտելու համար օգտագործելը: 

Այսպես, Բաննիկովայի գործով կայացված որոշմամբ Եվրոպական 

դատարանը նշել է, որ « (…) հանդիպելով սադրանքի վերաբերյալ 

բողոքի՝ Դատարանը պետք է փորձի առաջին հերթին պարզել՝ 

կկատարվե՞ր արդյոք հանցանքն առանց իշխանությունների 

միջամտության: Դատարանի կողմից Ռամանաուսկասի գործով 

տրված սադրանքի սահմանման համաձայն՝ ոստիկանության կողմից 

հանցագործության սադրանքն առկա է այն դեպքում, երբ ներգրավված 

ոստիկանները, լինեն անվտանգության ուժերի անդամներ կամ նրանց 

հրահանգմամբ գործող անձինք, չեն սահմանափակվում հանցավոր 

գործունեությունը զգալիորեն պասիվ ձևով քննելով, այլ այնպիսի 

ազդեցություն են գործադրում օբյեկտի վրա, որով հրահրում են 

հանցագործության կատարում, որը հակառակ դեպքում չէր 

կատարվի, որպեսզի հնարավոր դարձնեն հանցագործության 

հաստատումը, այն է՝ ապահովեն ապացույցներ և հարուցեն քրեական 

հետապնդում  [տե՛ս Ramanauskas v. Lithuania, Մեծ պալատի 2008 

թվականի փետրվարի 5-ի վճիռ, գանգատ թիվ 74420/01, կետ 55]: 

Քննությունը «զգալիորեն պասիվ» կատարված լինելու հարցը 

որոշելիս՝ Դատարանը պետք է քննի գաղտնի միջոցառում 

իրականացնելու հիմքում ընկած պատճառները և այն իրականացնող 

մարմինների վարքագիծը: Դատարանը պետք է հիմք ընդունի այն, թե 

արդյոք եղել են օբյեկտիվ կասկածներ այն մասին, որ Դիմումատուն 

ներգրավված էր հանցավոր գործունեության մեջ կամ 

նախատրամադրված էր հանցագործություն կատարել: (…) 



Օբյեկտիվ կասկածների չափանիշի հետ սերտորեն կապված է այն 

հարցը, թե որ պահից են իշխանության մարմինները սկսել գաղտնի 

միջոցառման իրականացումը, այսինքն՝ արդյո՞ք գաղտնի 

գործակալներն ուղղակի «միացել» են հանցավոր արարքին, թե` 

հրահրել այն: (…) 

Այս չափանիշը կիրառվել է մի շարք գործերով, որոնցով 

ոստիկանները ներգրավվել էին մասնավոր անձի (ոչ ոստիկանության 

հետ համագործակցողի կամ իրազեկիչի) կողմից նրանց այնպիսի 

տեղեկությամբ դիմելուց հետո, որ Դիմումատուն արդեն իսկ 

նախաձեռնել է հանցավոր արարքը: (…) 

[Մի շարք գործերով] Դատարանը, հանդիպելով իրավիճակների, 

որոնցում ներգրավված էին երրորդ անձինք, հաստատել է իր 

մոտեցումը և նույնպես գտել, որ սադրանք տեղի չի ունեցել: (…) 

Գաղտնի գործակալի կողմից օրինական ներթափանցման և 

սադրանքի սահմանազատում կատարելիս Դատարանը պետք է 

պարզի՝ արդյոք Դիմումատուի վրա ճնշում է գործադրվել, որպեսզի նա 

կատարի հանցագործություն: (…) 

Վերոգրյալ չափանիշները կիրառելիս Դատարանը ապացուցման 

բեռը դնում է իշխանության մարմինների վրա: Այս կապակցությամբ 

Դատարանը նշել է, որ սադրանքի բացակայությունն ապացուցելու 

պարտականությունը դրված է հետապնդման մարմինների վրա՝ 

պայմանով, որ ամբաստանյալի պնդումներն ամբողջապես 

անհավանական չեն (…)»  (տե՛ս Bannikova v. Russia գործով Մեծ 

պալատի 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի վճիռը, գանգատ թիվ 18757/06, 

կետեր 37-38, 43-45, 47-48): 

 

2015թ.  

33. ՇԴ2/0004/01/14 

2015թ. փետրվարի 

27-ին 

Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումը բխում է նաև Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական 

դատարան) ձևավորած կայուն նախադեպային պրակտիկայից առ այն, 

 Սեֆիլյանն 
ընդդեմ 
Հայաստանի 

 Գաղտնի բնույթի 

վերահսկողական 

միջոցառումներ 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100089


 որ գաղտնի բնույթի վերահսկողական միջոցառումներ 

իրականացնելիս իշխանության չարաշահումը բացառելու համար 

որպես նվազագույն երաշխիք պետք է ապահովվի, ի թիվս այլնի, 

օրենքում այն հանցագործությունների բնույթը հստակ սահմանելը, 

որոնք կարող են հիմք ծառայել միջամտության թույլտվություն 

ստանալու համար (տե՛ս, օրինակ, Sefilyan v. Armenia, հունվարի 2-ի 

վճիռ, գանգատ թիվ 22491/08, կետ 125, Association for 

EuropeanIntegration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 2007 

թվականի հունիսի 28-ի վճիռ, գանգատ թիվ 62540/00, կետ 76, Liberty 

and Օthers v. the United Kingdom, 2008 թվականի հուլիսի 1-ի վճիռ, 

գանգատ թիվ 58243/00, կետ 95 և այլն): Հետևաբար 

հանցագործությունների շրջանակի տարածական մեկնաբանումը 

կհանգեցնի նաև Կոնվենցիայով երաշխավորված անձի իրավունքների 

և օրինական շահերի խախտման: 

(22491/08, 

02.10.2002թ.) 

 

 

 Եվրոպական 
ինտեգրման և 
մարդու 
իրավունքներ
ի 
ընկերակցութ
յունը և 
Եկիմջիևն 
ընդդեմ 
Բուլղարիայի  
(62540/00, 

27.06.2007թ.) 

 

 

 Լիբերտին և 
այլոք ըննդեմ 
Միացյալ 
Թագավորութ
յան (58243/00, 

01.07.2008) 

 

իրականացնելիս 

իշխանության 

չարաշահում: 

34. ԱՎԴ/0002/01/14 

2015թ. փետրվարի 

27-ին 

 

Վճռաբեկ դատարանը նշել է. «(…) միայն օրենքը կարող է 

սահմանել հանցանքը և նախատեսել պատիժը (…): Արարքի 

հանցավորությունն ու պատժելիությունը պետք է նախատեսված լինեն 

իրավական որոշակիության չափանիշին բավարարող օրենքով: Այս 

առումով Եվրոպական դատարանն իր նախադեպային իրավունքում 

ձևավորել է «օրենք» հասկացությանն առաջադրվող այնպիսի 

որակական չափանիշներ, ինչպիսիք են հասանելիությունը և 

կանխատեսելիությունը (…): Որակական այս պահանջները պետք է 

 Վճռաբեկ 

դատարանը 

սույն  գործով 

թեև հղում է 

կատարում 

ՄԻԵԴ 

նախադեպայ

ին 

իրավունքին, 

 «Օրենք» 

հասկացության 

չափանիշներ. 

հասանելիություն 

և 

կանխատեսելիությ

ուն: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113296
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87207
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100076


ապահովվեն ինչպես հանցագործության, այնպես էլ դրա համար 

պատժի նշանակման ժամանակ (…): Անձը համապատասխան դրույթի 

տառացի ընկալումից և, անհրաժեշտության դեպքում, դրա 

կապակցությամբ դատարանների տված մեկնաբանությունից պետք է 

հասկանա, թե որ գործողությունների և անգործության համար է 

քրեական պատասխանատվություն նախատեսվում և ինչ պատիժ 

կնշանակվի այդ գործողությունների կատարման և/կամ 

անգործության համար (…): 

(…) օրենքի՝ իրավական որոշակիության չափանիշին բավարարելն 

առաջին հերթին օրենսդրական կարգավորման խնդիր է, իսկ 

դատական մեկնաբանումը լրացնող դերակատարություն ունի: 

Օրենսդրի խնդիրն է հնարավորինս հստակ և որոշակի սահմանել 

հանցավոր համարվող արարքը և դրա համար պատիժը, իսկ 

դատարանների խնդիրն է՝ օրենսդրի կողմից սահմանված արարքի 

էությանը համապատասխան մեկնաբանել նորմերը՝ ապահովելով 

դրանց համապատասխանությունը զարգացող հասարակական 

հարաբերություններին: 

(…) ՀՀ քրեական օրենսգրքի որևէ նորմում առկա օրենսդրական 

բացը չի կարող վերացվել, հաղթահարվել կամ լրացվել դատական 

մեկնաբանման միջոցով, քանի որ օրինականության սկզբունքի 

անքակտելի տարրն է քրեական օրենքը տարածական մեկնաբանելու 

և անալոգիայով կիրառելու արգելքը: Հետևաբար նման իրավիճակն 

օրենսդրական կարգավորման խնդիր է: 

(…) դատական մեկնաբանման շրջանակները սահմանափակված 

են օրինականության սկզբունքով: Այդպիսի մեկնաբանումը հնարավոր 

է այն դեպքում, երբ իրականացվում է օրենսդրի կողմից սահմանված 

իրավակարգավորման շրջանակներում, բխում է դրա էությունից և 

բացառում քրեական օրենքի տարածական մեկնաբանումը կամ 

անալոգիայով կիրառումը: Վերոգրյալից հետևում է, որ այն դեպքում, 

երբ հանցակազմի պարտադիր հատկանիշը սահմանող 

այնուամենայ

նիվ կոնկրետ 

գործ չի 

վկայակոչում: 



հասկացության բովանդակության բացահայտումը կախված չէ գործի 

կոնկրետ հանգամանքներից, կարող է սահմանվել դրանցից 

վերացարկված, սակայն սահմանված չէ օրենքով, դատարանը, 

չունենալով գնահատման օբյեկտիվ չափանիշներ, զրկված է դրանք 

մեկնաբանելու հնարավորությունից: Նման դեպքերում օրենքը չի 

համապատասխանի իրավական որոշակիության սկզբունքին, 

հետևաբար դրա հիման վրա անձին դատապարտելը կհանգեցնի «չկա 

հանցագործություն և պատիժ, եթե այն սահմանված չէ օրենքով» 

(nullum crimen, nulla poena sine lege) կանոնի խախտման» (տե՛ս Դավիթ 

Սիմիդյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի 

դեկտեմբերի 16-ի թիվ ԵԵԴ/0122/01/13 որոշման 16-18-րդ կետերը): 

 

35. ՇԴ/0172/01/12 

2015թ. փետրվարի 

27-ին 

 

Անդրադառնալով բողոքաբերի այն փաստարկին, որ Առաջին 

ատյանի դատարանն անհիմն մերժել է պաշտպանության կողմի՝ 

դատարան մի շարք վկաներ հրավիրելու և հարցաքննելու վերաբերյալ 

միջնորդությունները, որոնց ցուցմունքներն էական նշանակություն 

կունենային առաջադրված մեղադրանքը հերքելու և Հ.Սարգսյանի 

անմեղությունը հաստատելու համար՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, 

որ «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-

րդ կետի «դ» ենթակետի իմաստով, որպես ընդհանուր կանոն, 

ներպետական դատարանների հայեցողությանն է թողնվում այն 

հարցի գնահատումը, թե արդյոք անհրաժեշտ է հրավիրել վկաներ, թե` 

ոչ, և չի պահանջվում ամբաստանյալի կողմից հանդես եկող 

յուրաքանչյուր վկայի հրավիրումը և հարցաքննությունը (տե՛ս 

Բրիկմոնտն ընդդեմ Բելգիայի (Bricmount v Belgium) գործով Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի 1989 թվականի հուլիսի 7-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 10857/84, կետ 89): 

Ինչ վերաբերում է բողոք բերած անձի այն փաստարկներին, որ 

Մ.Ղուկասյանի և Վ.Ղուկասյանի ցուցմունքները որպես ապացույց 

 Բրիկմոնտն 
ընդդեմ 
Բելգիայի 

(10857/84, 

07.07.1989թ.) 

 

 

 Ալ Քավաջան 
և այլոք 
ընդդեմ 
Միացյալ 
Թագավորութ
յան (26766/05, 

15.12.2011թ.) 

 

 Արդար 

դատաքննության 

իրավունք վկայի 

հրավիրում, 

հարցաքննություն: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100075
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57611
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օգտագործելու արդյունքում խախտվել է Հ.Սարգսյանի` «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» 

ենթակետով սահմանված` դատապարտման հիմքում դրված 

ապացույցների կապակցությամբ պաշտպանության կողմի հակընդդեմ 

հարցում իրականացնելու (կոնֆրոնտացիայի) իրավունքը` Վճռաբեկ 

դատարանն անհրաժեշտ է համարում նշել հետևյալը. 

ա) արդար դատաքննության իրավունքը ոտնահարվում է այն 

դեպքերում, երբ դատավարության որևէ փուլում անձին 

հնարավորություն չի տրվում հարցեր ուղղելու իր դեմ ցուցմունք 

տված վկային: Վճռաբեկ դատարանը, հիմք ընդունելով Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային 

պրակտիկան (տե՛ս, օրինակ,AL-Khawaja and Tahery v. the United 

Kingdom գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի վճիռը, գանգատ թիվ 

26766/05, 22228/06, կետեր 118-119), ընդգծում է, որ հակընդդեմ 

հարցման իրավունքով չապահովված ապացույցը չի կարող դրվել 

անձի մեղադրական դատավճռի հիմքում: Միևնույն ժամանակ այս 

արգելքը բացարձակ բնույթ չի կրում, մասնավորապես` հակընդդեմ 

հարցման իրավունքով չապահովված վկայի ցուցմունքը մեղադրական 

դատավճռի հիմքում դնելն արդար դատաքննության իրավունքի 

խախտման չի հանգեցնի, եթե վկայի բացակայությունը եղել է 

արդարացված, և եթե այդ ապացույցը վճռական կշիռ չի ունեցել անձի 

մեղքը հաստատող ապացույցների զանգվածում (տե՛ս mutatis mutandis 

Արտակ Գաբրիելյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի 

սեպտեմբերի 13-ի թիվ ՎԲ-04/13 որոշումը): 

 

36. ԱՐԱԴ/0001/11/14 

2015թ. փետրվարի 

27-ին 

Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի պատճառաբանված: 

Պատճառաբանման ենթակա են դատարանի կողմից դատավճռում 

շարադրվող բոլոր հետևությունները և որոշումները»: 

 Սալովն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

 Պատճառաբանվա

ծ դատական ակտ: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100082


 Մեջբերված դրույթները Վճռաբեկ դատարանը վերլուծության է 

ենթարկել Ֆ.Գալստյանի գործով որոշման մեջ՝ ձևավորելով հետևյալ 

իրավական դիրքորոշումը. «(...) Դատական ակտի 

պատճառաբանվածությունը կոչված է պարզաբանելու, թե ինչու է 

դատարանը եկել այս կամ այն հետևության, որ իրավանորմերով է 

ղեկավարվել նման որոշում կայացնելիս և միևնույն ժամանակ 

հնարավորություն է ստեղծում վերադաս դատարանի կողմից 

դատական ակտի օրինականության և հիմնավորվածության 

ստուգման համար: 

(...) Պատճառաբանված որոշման բացակայությունն արդեն իսկ 

օբյեկտիվորեն սահմանափակում է վերադաս դատական ատյանի 

հնարավորությունը` լիարժեք դատական ստուգման ենթարկելու 

բողոքարկվող դատական ակտի օրինականությունն ու 

հիմնավորվածությունը և կայացնելու արդարացի որոշում, հետևաբար 

դատական ակտի չպատճառաբանված լինելը հանգեցնում է քրեական 

դատավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկի` ՀՀ 

Սահմանադրությամբ և քրեադատավարական օրենքով 

երաշխավորված արդար դատական քննության իրավունքի 

խախտման: 

(...) Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք 

որոշումներում` ներպետական դատարանների կողմից կայացված 

որոշումների չպատճառաբանվածությունը կամ ոչ բավարար 

պատճառաբանվածությունը դիտել [է] «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված` անձի 

արդար դատական քննության իրավունքի խախտում 

(տե՛ս Սալովն ընդդեմ Ուկրաինայի (Salov v. kraine) 

06.09.2005 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 65518/01, Բոլդեան 

ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. Romania) 15.02.2007 թվականի 

որոշումը, գանգատ թիվ 19997/02, Գրադինարն ընդդեմ Մոլդովայի 

(65518/01, 

06.09.2005թ.) 

 

 

 Գրադինարն 

ընդդեմ 

Մոլդովայի 

(7170/02, 

08.04.2008թ.) 

 

 

 Բոլդեան 

ընդդեմ 

Ռումինիայի 

(19997/02, 

15.02.2007թ.) 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70096
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(Gradinar v. Moldova) 08.04.2008 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 

7170/02)» (տե՛ս Ֆրունզիկ Գալստյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 

2010 թվականի մարտի 26-ի թիվ ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 18-20-րդ 

կետերը): 

 

37. ԵԿԴ/0121/11/14 

2015թ. մարտի 27-ին 

 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասի տառացի օրենսդրական ձևակերպումից բխող այն 

կարգավորումը, որ համապատասխան ոչ արդարացնող հիմքով 

քրեական գործի վարույթի կարճում և քրեական հետապնդման 

դադարեցում չի թույլատրվում, եթե դրա դեմ առարկում է մեղադրյալի 

դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձը, «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայում (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) տեղ 

գտած «քրեական մեղադրանք» հասկացության ձևական 

մեկնաբանության արդյունք է: 

Վճռաբեկ դատարանի վերոհիշյալ դիրքորոշման համար հիմք է 

ծառայում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

(այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան) կողմից «քրեական մեղադրանք» 

եզրույթին տրված մեկնաբանությունը: Մասնավորապես, Եվրոպական 

դատարանն իր նախադեպային իրավունքում արձանագրել է, որ 

«քրեական մեղադրանք» հասկացությունը պետք է ընկալվի ոչ 

թե ձևական (փաստաթղթային), այլ բովանդակային (գործնական) 

իմաստով: Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով 

«մեղադրանք» հասկացությունը կարող է ընդհանուր ձևով բնորոշվել 

որպես իրավասու մարմնի կողմից անձին տրված պաշտոնական 

ծանուցում վերջինիս կողմից հանցանք կատարած լինելու կասկածի 

առկայության մասին: Դա կարող է տեղի ունենալ նախքան գործը 

դատարան ուղարկելը, օրինակ՝ անձին ձերբակալելու, վերջինիս 

պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրելու կամ մինչդատական 

վարույթը սկսելու ժամանակ: Առանձին դեպքերում անձի նկատմամբ 

 Սալովն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(65518/01, 

06.09.2005թ.) 

 

 
 Գ.Կ. ընդդեմ 

Լեհաստանի 

(388816/97, 

20.01.2004թ.) 

 

 

 Սուբինսկին 
ընդդեմ 
Սլովենիայի 
(19611/04, 

18.01.2007թ.) 

 

 «Քրեական 

մեղադրանք» 

հասկացության 

մեկնաբանություն: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=100074
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«մեղադրանքի» առկայության մասին կարող է վկայել նաև այնպիսի 

միջոցներ ձեռնարկելը, որոնք ենթադրում են հանցագործության մեջ 

կասկածանքի առկայություն, ինչպես նաև էականորեն ներգործում են 

կասկածվող անձի դրության վրա (տե՛ս Գ.Կ.-ն ընդդեմ 

Լեհաստանի (G.K. v. Poland) գործով վճիռ, 2004թ., հունվարի 20, կետ 

98, Սալովն ընդդեմ Ուկրաինիայի (Salov v. Ukraine) գործով վճիռ, 

2005թ., սեպտեմբերի 6, կետ 65, Շուբինսկին ընդդեմ 

Սլովենիայի (Šubinski v. Slovenia) գործով վճիռ, 2007թ., հունվարի 18, 

կետ 62): 

Վերոգրյալը Վճռաբեկ դատարանին հիմք է տալիս փաստելու, որ 

բոլոր այն դեպքերում, երբ քրեական գործի հարուցումը մերժելու կամ 

քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին որոշում կայացնելիս 

հայտնի է ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը և վերջինիս անունը 

հիշատակվում է վերոհիշյալ դատավարական փաստաթղթերում, այլ 

կերպ` փաստվում է համապատասխան անձի կողմից հանրորեն 

վտանգավոր արարքի կատարումը, ապա կարելի է արձանագրել 

մեղադրանքի` փաստացի քրեական հետապնդման առկայության 

մասին: Հետևաբար փաստացի քրեական հետապնդման ենթարկված 

անձի դատավարական իրավունքների, մասնավորապես՝ 

պաշտպանության իրավունքի անհամաչափ սահմանափակում թույլ 

չտալու համար վերջինս պետք է օգտվի օրենքով չարգելված բոլոր 

միջոցներով իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ 

պաշտպանության հնարավորությունից: 

38.  ԼԴ/0051/01/14 

2015թ. հունիսի 5-ին 

Պաշտպանության իրավունքը քրեական դատավարության հիմնարար 

սկզբունքներից մեկն է: Բացի այդ, այն հանդիսանում է «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված «զենքերի 

հավասարության» և ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությամբ 

ամրագրված մրցակցության սկզբունքների ապահովման 

կարևորագույն երաշխիք» (տե'ս Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի 

մարտի 26-ի Նորիկ Սեդրակի Պողոսյանի վերաբերյալ թիվ 

 Բրանդշտետ
տերն 
ընդդեմ 
Ավստրիայի 
(11170/84, 

12876/87, 

13468/87, 

28.08.1991թ.) 

 Զենքերի 

հավասարություն 

 Մեղադրյալի 

պաշտպանության 

իրավունք 
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ՀՅՔՐԴ2/0153/01/08 որոշման 25-րդ կետը): 

29. Վերահաստատելով և զարգացնելով նախորդ կետում մեջբերված 

դիրքորոշումը` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ անձի 

իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ինստիտուտի 

մասը հանդիսանալով` մեղադրյալի (կասկածյալի) պաշտպանության 

իրավունքի առանձնահատուկ կարևորությունը պայմանավորված է 

այդ սուբյեկտի դատավարական կարգավիճակով: Մասնավորապես՝ 

մեղադրյալը (կասկածյալը) այն անձն է, ով պետության անունից 

մեղադրվում (կասկածվում) է հանցանք կատարելու մեջ: 

Պաշտպանության իրավունքն անձի համար գործուն «զենք» է 

դիմակայելու իշխանական լիազորություններով օժտված պետական 

մարմինների գործողություններին: Այս առումով պաշտպանության 

իրավունքը քրեականդատավարության խնդիրների, մասնավորապես, 

հանցավոր արարքի հետ կապված պետական իշխանության 

ինքնիրավ գործողություններից և չարաշահումներից անձի 

պաշտպանության, ինչպես նաև անօրինական կամ առանց 

անհրաժեշտության դատավարական հարկադրանքի միջոցների, 

պատժի, իրավունքների և ազատությունների այլ սահմանափակման 

չենթարկվելու (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ, 2-րդ մասի 3-րդ կետ) իրացման 

միջոցներից է: 

Այդուհանդերձ, իրեն առաջադրված մեղադրանքից պաշտպանվելու 

անձի իրավունքը բացարձակ չէ: Դրա շրջանակները սահմանված 

են «օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով» (ՀՀ Սամանադրության 18-

րդ, 42-րդ, ՀՀքրեական դատավարության 19-րդ, 63-րդ, 65-րդ 

հոդվածներ) և «չի խախտում այլոց իրավունքներն ու 

ազատությունները» (ՀՀ Սահմանադրության 42-րդ հոդված) 

չափորոշիչներով: Հետևաբար մեղադրանքից պաշտպանվելու 

իրավունքը չի կարող ենթադրել անօրինական, այլոց իրավունքներն ու 

ազատությունները խախտող, այդ թվում` հանցավոր միջոցներով 

պաշտպանություն իրականացնելու իրավունք: Հակառակ 

մեկնաբանումը կհակասի օրինականության սկզբունքին, ինչպես նաև 

վերացական կդարձնի անձի իրավունքներն ու ազատությունները 

պաշտպանելու պետության պարտականության կատարումը (ՀՀ 



Սահմանադրության 3-րդ հոդված): 

Մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի սահմանների հարցին 

անդրադարձել է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանը Բրանդշտետերն ընդդեմ Ավստրիայի գործով` իրավական 

դիրքորոշում արտահայտելով այն մասին, որ «Մարդու իրավունքների 

և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի գ) 

ենթակետը չի նախատեսում պաշտպանության նպատակով 

ցանկացած փաստարկ օգտագործելու անսահմանափակ իրավունք: 

Հանցանք կատարելու մեջ մեղադրվող անձանց պաշտպանության 

իրավունքի գաղափարը կծանրաբեռնվեր, եթե ենթադրեր, որ նրանք 

չեն կարող ենթարկվել պատասխանատվության, երբ նշված 

իրավունքն իրացնելիս դիտավորյալ կեղծ կասկած հարուցեն վկաների 

կամ քրեական դատավարությանը ներգրավված այլ անձանց կողմից 

պատժելի վարքագիծ դրսևորելու մասին: Մեղադրյալին իր 

պաշտպանության նպատակով արված հայտարարությունների 

համար պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորությունն 

ինքնին չի ենթադրում 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի գ) ենթակետով 

երաշխավորված իրավունքների խախտում (տե՛ս Brandstetter v. 

Austria, 1991 թվականի օգոստոսի 28-ի վճիռ, գանգատներ թիվ 

11170/84, 12876/87, 13468/87, 52-53-րդ կետեր): 

 

39. ՏԴ/0052/06/14 

2015թ. հունիսի 5-ին 

16. «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ նաև 

Կոնվենցիա) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «Յուրաքանչյուր ոք 

ունի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք: Ոչ 

ոքի չի կարելի ազատությունից զրկել այլ կերպ, քան (...) օրենքով 

սահմանված կարգով (...)»: (…) 

18. ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն` «Պետական (...) 

մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու 

միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են 

Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով»: 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-

 Սոկուրենկո
ն և 
Ստրիգունը 
ընդդեմ 
Ուկրաինայի 
(29458/04 և 

29456/04, 

20.07.2006թ.) 

 Անձնական 

ազատության և 

անձեռնմխելիությ

ան իրավունք 

 Դատական ակտի 

օրինականությունը 

և 

հիմնավորվածությ

ունը: 
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ին մասի համաձայն` «Յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա 

քաղաքացիական իրավունքներն ու պարտականությունները կամ 

նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, 

ունի օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի 

կողմից ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային 

դատաքննության իրավունք: (…)»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն` « (…) [Դ]ատարանը (…) պարտավոր (…) [է] պահպանել 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, սույն 

օրենսգիրքը և մյուս օրենքները»: 

Մեջբերված նորմերի շրջանակներում Վճռաբեկ դատարանը հարկ է 

համարում անդրադառնալ առաջին ատյանի դատարանի դատական 

ակտի օրինականությունը և հիմնավորվածությունը ստուգելիս 

վերաքննիչ դատարանի իրավասությունների սահմաններին: 

Խնդրո առարկայի հետ կապված՝ Վճռաբեկ դատարանը 

Ա.Կարախանյանի գործով որոշման շրջանակներում ձևավորել է 

հետևյալ իրավական դիրքորոշումը. «(…) ՀՀ վերաքննիչ դատարանը 

հանդես է գալիս որպես առաջին ատյանի դատարանի կողմից 

կայացված դատական ակտի օրինականության և 

հիմնավորվածության ստուգման իրավասությամբ օժտված 

դատարան, որն առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը 

վերանայում է, որպես կանոն, վերջինիս կողմից հետազոտված 

փաստական տվյալների հիման վրա: Այսինքն, ամբողջ ծավալով 

գործի քննություն, ինչպես նաև գործով ներկայացված բոլոր 

ապացույցների հետազոտություն իրականացնելու լիազորություն ՀՀ 

վերաքննիչ քրեական դատարանին վերապահված չէ, հետևաբար, եթե 

վերաքննիչ դատարանը փորձում է դուրս գալ իր լիազորությունների 

շրջանակից, այն սկսում է գործել որպես առաջին ատյանի դատարան, 

ինչը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի իմաստով 

անթույլատրելի է» (տե՛ս Ա.Կարախանյանի գործով Վճռաբեկ 

դատարանի` 2009 թվականի հունիսի 29-ի թիվ ԵՔՐԴ/0569/01/08 

որոշման 17-րդ կետը): 

(…)  

20. Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ վերաքննիչ 



դատարանի կողմից ՀՀ քրեականդատավարության օրենսգրքի 287-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որոշման դատական 

վերանայման սահմանները կանխորոշվում են առաջին ատյանի 

դատարանում քննության առարկա դարձած կալանավորման 

հիմքերի, դրանք հաստատող փաստական տվյալների շրջանակներով, 

որոնց հիման վրա էլ վերաքննիչ դատարանը ստուգում է վերանայվող 

դատական ակտի օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը և 

կայացնում օրենքով նախատեսված որոշումներից մեկը` կալանքը 

վերացնելու և անձին ազատելու, կալանքը որպես խափանման միջոց 

ընտրելու կամ դրա ժամկետը երկարացնելու կամ բողոքն առանց 

բավարարման թողնելու մասին (ՀՀ քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 5-րդ մաս): 

Հակառակ պարագայում, երբ քննարկման է ենթարկվում 

կալանավորման այնպիսի նոր հիմք և այն հաստատող փաստական 

նոր տվյալ, որն առաջին ատյանի դատարանում չի հետազոտվել, 

վերաքննիչ դատարանը դուրս է գալիս իր լիազորությունների 

շրջանակներից. նման դեպքերում վերաքննիչ դատարանը ոչ թե 

իրականացնում է առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտի 

օրինականության և հիմնավորվածության ստուգում, այլ 

կալանավորման նոր հիմքի և այն հաստատող նոր նյութի 

շրջանակներում կայացնում է կալանավորման մասին նոր որոշում` 

փաստացի հանդես գալով որպես առաջին ատյանի դատարան, ինչն 

անթույլատրելի է և խախտում է դատարանների միջև առկա 

գործառութային կապը: Այդպիսի իրավիճակում վերաքննիչ 

դատարանը չի գործում որպես Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

իմաստով «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան»: Վերջին 

դիրքորոշումը հիմնավորվում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի կողմից արտահայտված այն դիրքորոշմամբ, որ իր 

իրավասությունների սահմանազանցում թույլ տված դատարանը 

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով չի կարող 

հանդիսանալ «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան» (տե՛ս 

Sokurenko and Strygun v. Ukraine գործով Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի՝ 2006 թվականի հուլիսի 20-ի վճիռը, 

գանգատներ թիվ 29458/04 և 29456/04, կետ 28): 



40. ԵԱՔԴ/0051/11/14 

2015թ. հունիսի 5-ին 

 

37. ՀՀ Սահմանադրության 15-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք (…)»: 
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուրի կյանքի իրավունքը 
պաշտպանվում է օրենքով: (…)»: 
38. Մեջբերված սահմանադրական և կոնվենցիոն նորմերով 

ամրագրված է կյանքի իրավունքը` որպես անձի հիմնարար 

իրավունք: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետ նաև` 

Եվրոպական դատարան), անդրադառնալով Կոնվենցիայի 2-րդ 

հոդվածով նախատեսված նորմին, այն մեկնաբանել է որպես այդ 

դրույթի նյութաիրավական կողմի ենթադրյալ խախտման 

կապակցությամբ արդյունավետ քննություն իրականացնելու 

դատավարական պարտականություն սահմանող նորմ` հաշվի 

առնելով այս իրավունքի հիմնարար բնույթը (տե՛սMcCann and Others 
v. The United Kingdom գործով 1995 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 18984/91, k կետեր 157-164, Ergi v. Turkey գործով 1998 

թվականի հուլիսի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 23818/94, կետ 82 

և Assenov and Others v. Bulgaria գործով 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-

ի վճիռը, գանգատ թիվ 24760/94, կետեր 101-106): 

Վճռաբեկ դատարանը նույնպես անդրադարձել է կյանքի իրավունքի 

վերլուծությանը մի շարք գործերով կայացված որոշումներում 

(տե՛ս, mutatis mutandis, Վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի մայիսի 

23-ի` Սեյրան Այվազյանի վերաբերյալ թիվ ՎԲ-17/08, 2010 թվականի 

օգոստոսի 27-ի` Լևոն Գուլյանի վերաբերյալ թիվ ԵԿԴ/0051/11/09, 2010 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի` Կարեն Փափազյանի վերաբերյալ թիվ 

ԵԷԴ/0002/11/10, 2013 թվականի փետրվարի 15-ի` Սուսաննա 

Անտոնյանի գործով թիվ ԵԿԴ/0077/11/12, 2014 թվականի մայիսի 31-ի` 

Ռուզաննա Նիազյանի գործով թիվ ԵԿԴ/0118/11/13 որոշումները): 

Մասնավորապես Եվրոպական դատարանի կողմից ձևավորված 

չափանիշների հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն իր նախադեպային 

իրավունքում դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ 

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով երաշխավորված կյանքի իրավունքի 

 Մակկանը և 

այլոք 

ըննդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(18984/91, 

27.09.1995թ.) 

 Էրգին 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(23818/94, 

28.07.1998թ.) 

 Ասսենովը և 

այլոք 

ընդդեմ 

Բուլղարիայ

ի (24760/94, 

28.10.1998թ. ) 

 Ջորդանն 

ընդդեմ 

Միացյալ 

Թագավորու

թյան 

(24746/94, 

04.05.2001թ.) 

 Յասան 

ընդդեմ 

Թուրքիայի 

(63/1997/847/

 Տուժողի 

իրավունքներ,  

 

 Անձնական և 

ընտանեկան 

կյանքը հարգելու 

իրավունք 

 

 Կյանքի 

իրավունք, 

 խոշտանգումների 

արգելում,  

 օրենքի 

գերակայություն: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103862
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57943
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58200
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58261
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59450
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58238
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58238


խախտման կապակցությամբ իրականացվող քննության 

արդյունավետության գնահատման հիմնական չափանիշներից են` 

ա) իրավասու մարմինները պետք է գործեն պատշաճ 

ջանասիրությամբ և արագությամբ, 

բ) քննության արդյունքում պետք է հստակեցվեն դեպքի 

հանգամանքները, 

գ) պետք է կատարվի մանրամասն քննություն, որն անհրաժեշտ է 

գործով ապացույցներ ձեռք բերելու համար: Վարույթն իրականացնող 

մարմինները պետք է ձեռնպահ մնան շտապողական կամ թույլ 

պատճառաբանված հետևություններից, քանի որ քննության 

ցանկացած թերություն, որը հարցականի տակ է դնում մահվան 

պատճառները պատասխանատու անձանց կողմից պարզելու 

կարողությունը, վտանգում է քննության արդյունավետությունը, 

հետևաբար և Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով պետության ստանձնած 

պարտավորությունների իրագործումը: 

Այն դեպքում, երբ պետության վերահսկողության ներքո 

(ոստիկանությունում, քրեակատարողական հիմնարկում և այլն) 

գտնվող անձը մահանում է, և պետությունը Կոնվենցիայի 2-րդ 

հոդվածի ուժով պարտավորություն է կրում ներկայացնելու մահվանը 

հանգեցրած իրադարձությունների համոզիչ բացատրություն, ապա 

իրավասու մարմինները (պաշտոնատար անձինք) կասկածելի 

մահվան փաստի առթիվ պետք է հարուցեն քրեական գործ և 

քրեադատավարական ողջ գործիքակազմի ներգրավմամբ 

իրականացնեն հնարավոր ողջամիտ քայլերը` դեպքի 

հանգամանքները պարզելու համար (մանրամասն տե՛ս Ռուզաննա 
Նիազյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի մայիսի 
31-ի թիվ ԵԿԴ/0118/11/13 որոշման 25-26-րդ կետերը): 
39. Նախորդ կետում վկայակոչված (ա) ենթակետում շարադրված 

չափանիշի կապակցությամբ Եվրոպական դատարանն իր 

որոշումներում բազմիցս ընդգծել է, որ քննության 

արդյունավետությունը գնահատելիս կարևոր է հատկապես այն 

հանգամանքը, թե որքան արագ են իշխանություններն արձագանքում 

Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի խախտման վերաբերյալ բողոքներին, 

ինչը նպաստում է հանրության վստահության պահպանմանը 

1054, 

02.09.1998թ.) 

 Կացը և այլոք 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(29971/04, 

18.12.2008թ.) 

 Գյուլեքը 

ըննդեմ 

Թուրքիայի 

(54/1997/838/

1044, 

27.07.1998թ.) 

 Գորելովն 
ընդդեմ 
Հայաստանի 
(49072/11, 

09.01.2014թ.) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90362
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58207
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58207
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58207
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139931


օրինականության ամրապնդման և անօրինական գործողությունների 

նկատմամբ հանդուրժողականության բացառման հարցում (տե՛ս Hugh 

Jordan v. United Kingdom գործով 2001 թվականի մայիսի 4-ի վճիռը, 

գանգատ թիվ 24746/94, կետ 108, Yasa v. Turkey գործով 1998 թվականի 

սեպտեմբերի 2-ի վճիռը, զեկույցներ 1998-IV, էջեր 2439-2440, կետեր 

102-104): 

Կյանքի իրավունքի խախտման կապակցությամբ իրականացվող 

քննության արդյունավետության (բ) և (գ) ենթակետերում շարադրված 

չափանիշների վերաբերյալ անհրաժեշտ է նշել, որ Կոնվենցիայի 2-րդ 

հոդվածի պահանջն է, որ իրավասու մարմինները գործեն պատշաճ 

ջանասիրությամբ և արագությամբ և պարտավոր լինեն նախաձեռնել 

քննություն, որն ի վիճակի է նախ որոշակիացնել այն 

հանգամանքները, որոնցում դեպքը տեղի է ունեցել և կարգավորող 

համակարգի գործունեության ցանկացած թերություն, երկրորդ` 

բացահայտել դրանում ներգրավված պետական պաշտոնյաներին և 

մարմիններին (տե՛ս mutatis mutandis, Kats and Others v. Ukraine, 2008 

թվականի դեկտեմբերի 18-ի վճիռ գանգատ թիվ 29971/04, կետ 116): 

Քննությունը պետք է լինի մանրամասն: Դա նշանակում է, որ 

մարմինները միշտ պետք է կատարեն լուրջ քայլեր, որպեսզի պարզեն` 

ինչ է տեղի ունեցել, և չպետք է հիմնվեն շտապողական կամ թույլ 

պատճառաբանված հետևությունների վրա, որպեսզի փակեն 

քննությունը կամ որպես իրենց որոշումների հիմք ընդունեն: Նրանք 

պետք է կատարեն իրենց համար հասու բոլոր ողջամիտ քայլերը, 

որպեսզի ապահովեն դեպքի հետ կապված ապացույցները, ներառյալ, 

ի թիվս այլոց, ականատեսների հարցաքննությունը և բժշկական 

ապացույցները:Քննության ցանկացած թերություն, որը հարցականի 

տակ է դնում վնասվածքների պատճառները կամ պատասխանատու 

անձանց պարզելու կարողությունը, վտանգում է այս չափանիշի 

իրագործումը (տես, ի թիվս այլոց, Gorelov v. Russia, 2014 թվականի 

հունվարի 9-ի վճիռ, գանգատ թիվ 49072/11, կետ 52): 

Անհրաժեշտ է նաև բացառել հանցավոր համագործակցությունը կամ 

հանցավոր արարքների նկատմամբ հանդուրժողական վերաբերմունք 

ցուցաբերելը (տե՛ս Güleç v. Turkey գործով 1998 թվականի հուլիսի 27-ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 54/1997/838/1044, կետ 82): 



46. Ամփոփելով վերոգրյալը` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, 

որ Հայաստանի Հանրապետությունը, իր ստանձնած միջազգային 

պարտավորություններին համապատասխան, կրում է զինծառայող 

Արեգ Մալխասյանի մահվան փաստի առթիվ պատշաճ, անաչառ և 

արդյունավետ քննություն կատարելու պարտավորություն` մահվան 

հանգամանքները պարզելու, մեղավոր պաշտոնատար անձանց 

բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով: 

Մինչդեռ, արդյունավետ քննություն 

չկատարելով՝ քրեական հետապնդման մարմինները թույլ են տվել 

ինչպես Սահմանադրության (15-րդ հոդված), միջազգային իրավունքի 

(Կոնվենցիայի 2-րդ հոդված), այնպես էլ քրեադատավարական 

իրավունքի նորմերի (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ, 

17-րդ հոդվածներ) էական խախտումներ, որոնք էլ պատշաճ 

իրավական գնահատականի չեն արժանացել ստորադաս 

դատարանների կողմից: Ավելին` ինչպես Քննիչի և Դատախազի 

որոշումները, այնպես էլ դրանց դատական ստուգման արդյունքում 

կայացված ստորադաս դատարանների դատական ակտերը չեն 

համապատասխանում Վճռաբեկ դատարանի և Եվրոպական 

դատարանի նախադեպային իրավունքներում ձևավորված իրավական 

դիրքորոշումներին (տե՛ս սույն որոշման 38-39-րդ կետերը): 

Արդյունքում խախտվել են անձի` օրենքով երաշխավորված 

իրավունքները: 

41. ԵՇԴ/0011/11/14 

2015թ. հունիսի 5-ին 

 

ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

համաձայն՝ «Որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով 

վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները (այդ թվում` օրենքի 

մեկնաբանությունները) պարտադիր են դատարանի համար 

նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության 

ժամանակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ 

փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի 

չեն տվյալ փաստական հանգամանքների նկատմամբ»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

համաձայն՝ «Որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով 

վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների եվրոպական 

Գործ վկայակոչված 
չէ 

 ՄԻԵԴ դատական 

ակտի 

հիմնավորումների 

պարտադիր 

բնույթը  

նույնանման 

փաստական 

հանգամանքներով 

գործի քննության 

ժամանակ 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103877


դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները, այդ թվում` օրենքի 

մեկնաբանությունները, պարտադիր են դատարանի համար 

նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության 

ժամանակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ 

փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի 

չեն տվյալ փաստական հանգամանքների նկատմամբ»: 

 

42. ԳԴ3/0001/11/14 

2015թ. հունիսի 5-ին 

 

 

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի 

համաձայն` «Յուրաքանչյուր ոք, ում՝ սույն Կոնվենցիայով 
ամրագրված իրավունքներն ու ազատությունները խախտվում են, ունի 
պետական մարմինների առջև իրավական պաշտպանության 
արդյունավետ միջոցների իրավունք, նույնիսկ, եթե նման խախտումը 
կատարել են ի պաշտոնե գործող անձինք»: 
… 

15. Վերահաստատելով և զարգացնելով Ա.Դավթյանի և 

Ս.Մկրտչյանի գործով որոշմամբ արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումները` Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ 

իրավասու մարմնի կողմից ինչպես իր կայացրած որոշման 

բողոքարկման ընթացակարգի մասին պարզաբանումներ 

ընդհանրապես չտրամադրելը, այնպես էլ 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված 

կարգավորումներին չհամապատասխանող, ոչ ամբողջական, անորոշ 

և դատավարության մասնակիցներին մոլորության մեջ գցող 

պարզաբանումներ տրամադրելը հավասարապես հակասում են 

օրինականության սկզբունքին և հանգեցնում անձանց իրավական 

պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտման: 

16. Սույն գործի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ 

Վարդենիսի քննչական բաժանմունքի պետ Գ.Մարգարյանի կողմից 

2014 թվականի հունիսի 13-ին կայացվել է քրեական հետապնդում 

չիրականացնելու մասին որոշում, որտեղ պարզաբանված չեն նշված 

որոշման բողոքարկման կարգն ու ժամկետները: Միևնույն ժամանակ 

վարույթն իրականացնող մարմինը կից գրությամբ դատավարության 

մասնակիցներին պարզաբանել է, որ Որոշումը կարող է բողոքարկվել 

Գործ վկայակոչված 
չէ 

 Իրավական 

պաշտպանության 

արդյունավետ 

միջոցի իրավունք 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103856


վերադաս դատախազին կամ դատարան (տե՛ս սույն որոշման 4-րդ և 

5-րդ կետերը): 

Նման պայմաններում տուժողի ներկայացուցիչը Որոշումը 

բողոքարկել է Առաջին ատյանի դատարան` առանց պահպանելու դրա 

բողոքարկման արտադատական կարգը: Արդյունքում Առաջին 

ատյանի դատարանը, գտնելով, որ խախտվել է 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածով 

նախատեսված` դատախազին բողոքարկելու կարգը, մերժել է դիմողի 

բողոքը (տե՛ս սույն որոշման 1-ին և 6-րդ կետերը): 

Այնուհետև` 2014 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, դիմող 

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Մ.Ավագյանը Որոշման 

դեմ բողոք է ներկայացրել ՀՀ գլխավոր դատախազին: Նշված բողոքը 

դատախազության կողմից ուղարկվել է Վերաքննիչ 

դատարան` «վերաքննիչ բողոքին կցելու և համատեղ ընթացքը 

լուծելու համար»(տե՛ս սույն որոշման 7-րդ կետը): 

Վերաքննիչ դատարանն իր հերթին, ստուգելով Առաջին ատյանի 

դատարանի որոշման օրինականությունը, որևէ դատական սխալ չի 

արձանագրել (տե՛ս սույն որոշման 2-րդ և 8-րդ կետը): 

18. Սույն որոշման 16-րդ կետում վերլուծված փաստական 

հանգամանքները դիտարկելով 14-15-րդ և 17-րդ կետերում 

շարադրված դիրքորոշումների լույսի ներքո` Վճռաբեկ դատարանն 

արձանագրում է, որ «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցչի 

բողոքը մերժելու մասին Առաջին ատյանի դատարանի որոշումը 

հիմնավորված չէ այն պարագայում, երբ ստորադաս դատարանը 

քննարկման առարկա չի դարձրել մինչդատական վարույթն 

իրականացնող մարմնի կողմից Որոշման բողոքարկման 

ընթացակարգը պարզաբանելու իր պարտականությունը պատշաճ 

կատարելու հարցը: 

Արդյունքում` Առաջին ատյանի դատարանը թույլ է տվել 

«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 

միջազգային դաշնագրի 2-րդ, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար 

ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 13-րդ, ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածներով 

երաշխավորված` անձի իրավունքների պաշտպանության 



արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում: 

 

43. ԵՄԴ/0020/01/14 

2015թ. հունիսի 5-ին 

 

18. «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիային (այսուհետ` 

Կոնվենցիա) կից թիվ 7 արձանագրության 4-րդ հոդվածի համաձայն` 

«1. Ոչ ոք չպետք է միևնույն պետության իրավազորության 

շրջանակներում երկրորդ անգամ դատվի 

կամքրեական դատավարության կարգով պատժվի այն 

հանցագործության կապակցությամբ, որի համար նա արդեն 

վերջնականապես արդարացվել է կամ դատապարտվել այդ 

պետության օրենքին և քրեական դատավարությանը 

համապատասխան: 

2. Նախորդ կետի դրույթները չեն խոչընդոտում գործի վերանայմանը 

տվյալ պետության օրենքին և քրեականդատավարությանը 

համապատասխան, եթե ի հայտ են եկել նոր կամ նոր բացահայտված 

փաստեր, կամ նախորդ քննության ժամանակ տեղ են գտել էական 

թերություններ, որոնք կարող էին ազդել դրա արդյունքի վրա: 

(…)»: 

Քսերաժն ընդդեմ Ալբանիայի գործով Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանը (այսուհետ` Եվրոպական դատարան) 

իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ. «(…) 

Կոնվենցիայի նախաբանի լույսի ներքո իրավունքի գերակայությունը 

պայմանավորվող պետությունների ընդհանուր նվաճումն է, որի 

հիմնարար կողմերից է իրավական որոշակիության սկզբունքը, որը 

պահանջում է, ի թիվս այլնի, որ եթե դատարանները վերջնականապես 

որոշել են որևէ հարց, նրանց որոշումը չպետք է կասկածի տակ 

դրվի (տե՛ս Brumărescu v. Romania [ՄՊ], թիվ 28342/95, § 61, ՄԻԵԴ 

1999-VII): 

(...) [Ի]րավական որոշակիության պահանջները բացարձակ չեն: Այս 

սկզբունքից շեղումն արդարացված է միայն այն դեպքում, երբ դա 

անհրաժեշտ է էական և անհաղթահարելի բնույթ ունեցող 

հանգամանքների թելադրանքով (տե՛ս Ryabykh v. Russia, թիվ 52854/99, 

§ 52, ՄԻԵԿ 2003-IX) կամ եթե լուրջ իրավաչափ նկատառումները 

գերակայում են իրավական որոշակիության սկզբունքի 

 Քսերաժն 

ընդդեմ 

Ալբանիայի 
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նկատմամբ (տե՛ս Bratyakin v. Russia (որոշում), թիվ 72776/01, 9 մարտի 

2006)» (տե՛ս Xheraj v. Albania գործով 2008թ. հուլիսի 29-ի վճռի 51-52-

րդ կետեր): 

Ռադչիկովն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով Եվրոպական դատարանը, 

վերահաստատելով իրավական որոշակիության սկզբունքի 

կարևորությունը, նշել է, որ քրեական գործերի վերանայման 

առանձնահատուկ համատեքստում իրավական որոշակիության 

սկզբունքի պահանջը բացարձակ չէ, և այս սկզբունքից շեղվող 

ցանկացած որոշում պետք է գնահատվի 7-րդ արձանագրության 4-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետի լույսի ներքո, որն ուղղակիորեն թույլատրում է 

պետությանը նոր փաստերի կամ նախորդ վարույթում տեղ 

գտած` գործի ելքի վրա ազդող հիմնարար թերության հիմքով նորոգել 

գործի վարույթը (տե՛ս Radchikov v. Russia գործով 2007 թվականի 

մայիսի 24-ի վճռի 42-րդ կետ): 

Մեջբերված իրավական նորմերի և դիրքորոշումների 

վերլուծությունից հետևում է, որ իրավական որոշակիության (res 

judicata) և կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելիության (non bis in 

idem) սկզբունքները մարդու իրավունքները երաշխավորող հիմնարար 

դրույթներ են: Միևնույն ժամանակ այնպիսի բացառիկ դեպքերում, երբ 

ի հայտ են եկել նոր կամ նոր բացահայտված փաստեր, կամ նախորդ 

քննության ժամանակ տեղ են գտել էական թերություններ, որոնք 

կարող էին ազդել դրա արդյունքի վրա, իրավական որոշակիության և 

կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելիության հիմնարար 

պահանջներից շեղումը թույլատրելի է (Կոնվենցիային կից թիվ 7 

արձանագրության 4-րդ հոդվածի 2-րդ կետ): 

19. Կոնվենցիայի վերոհիշյալ դրույթներին, Եվրոպական դատարանի 

նախադեպային իրավունքում մշակված չափանիշներին 

համապատասխան ամրագրելով իրավական որոշակիության և կրկին 

անգամ դատվելու անթույլատրելիության սկզբունքները՝ ՀՀ օրենսդիրը 

միաժամանակ նախատեսել է այդ սկզբունքներից շեղվելու իրավական 

հնարավորությունը և դատավարական ընթացակարգը: 

Այսպես` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի համաձայն` «Նույն անձի վերաբերյալ, նույն դեպքի առիթով 

դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ որոշման 



առկայությունը բացառում է քրեական գործը նորոգելը մեղադրանքն 

ավելի ծանրով փոխարինելու կամ ավելի խիստ պատիժ նշանակելու 

կամ մեկ այլ հիմքով, որն առաջ կբերի անձի վիճակի վատթարացում»: 

Նույն օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված է, 

որ. «[Ն]ույն հոդվածի երկրորդ մասի կանոնները չեն գործում այն 

բացառիկ դեպքերում, երբ գործի նախորդ դատական քննության 

ընթացքում թույլ են տրվել նյութական կամ դատավարական 

իրավունքի այնպիսի հիմնարար խախտումներ, որի արդյունքում 

ընդունված դատական ակտը խաթարում է արդարադատության բուն 

էությունը, խախտում է սահմանադրորեն պաշտպանվող շահերի 

անհրաժեշտ հավասարակշռությունը»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376.1-րդ հոդվածի 

համաձայն` վերաքննության կարգով բողոքարկման ենթակա են` 

«(…) 

2) առաջին ատյանի դատարանների` գործն ըստ էության լուծող 

օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերն այն բացառիկ 

դեպքերում, երբ գործի նախորդ դատական քննության ընթացքում 

թույլ են տրվելնյութական կամ դատավարական իրավունքի այնպիսի 

հիմնարար խախտումներ, որոնց արդյունքում ընդունված դատական 

ակտը խաթարում է արդարադատության բուն էությունը. 

(…)»: 

Վերոշարադրյալ քրեադատավարական նորմերի վերլուծությունից 

բխում է, որ օրենսդիրը տարբերակել է օրինական ուժի մեջ չմտած 

(սովորական վերանայում) և օրինական ուժի մեջ մտած (բացառիկ 

վերանայում) դատական ակտերի վերանայման հիմքերըֈ 

Մասնավորապես, ի տարբերություն օրինական ուժի մեջ չմտած 

դատական ակտերի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը 

կարող են վերանայվել բացառապես նյութական կամ դատավարական 

իրավունքի հիմնարար խախտման (կամ նոր երևան եկած կամ նոր 

հանգամանքների) հիմքովֈ Նման իրավակարգավորումը բխում է 

իրավաչափ այն գաղափարից, որ օրինական ուժի մեջ մտած 

դատական ակտերի վերանայումը ընդհանուր կանոնից բացառություն 

է և, որպես այդպիսին, ենթադրում է բողոքարկման բացառիկ հիմքերի 

առկայությունֈ 



Հարկ է ընդգծել, որ «հիմնարար խախտումը» ենթադրում է խախտման 

առավել ծանր բնույթ, քան քրեական օրենքի սխալ կիրառումը կամ 

քրեադատավարական օրենքի էական խախտումը 

(ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 397-398-րդ հոդվածներ)ֈ 

Հիմնարար խախտման էությունը դրսևորվում է նրանում, որ այն ի 

սկզբանե կանխորոշում է քրեական գործի քննության ոչ ճիշտ 

ընթացքը, բովանդակազրկում դրա նշանակությունը՝ դրանով իսկ 

վկայելով անօրինական և չհիմնավորված դատական ակտ կայացված 

լինելու մասինֈ 

 

44. ԵԿԴ/0033/01/13 

2015թ. հունիսի 5-ին 

 

13. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 358-րդ հոդվածը 

սահմանում է. 

«1. Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի օրինական և 

հիմնավորված: 

(…) 

3. Դատարանի դատավճիռը հիմնավորված է, եթե` 

 1) դրա հետևությունները հիմնված են միայն դատաքննության 

ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա. 

 2) այդ ապացույցները բավարար են մեղադրանքը գնահատելու 

համար. 

 3) դատարանի կողմից հաստատված ճանաչված հանգամանքները 

համապատասխանում են դատարանում հետազոտված 

ապացույցներին: 

 4. Դատարանի դատավճիռը պետք է լինի պատճառաբանված: 

Պատճառաբանման ենթակա են դատարանի կողմից դատավճռում 

շարադրվող բոլոր հետևությունները և որոշումները»: 

Մեջբերված դրույթները Վճռաբեկ դատարանը վերլուծության է 

ենթարկել Ֆ.Գալստյանի գործով որոշման մեջ՝ ձևավորելով հետևյալ 

իրավական դիրքորոշումը. «(...) Դատական ակտի 

պատճառաբանվածությունը կոչված է պարզաբանելու, թե ինչու է 

դատարանը եկել այս կամ այն հետևության, որ իրավանորմերով է 

ղեկավարվել նման որոշում կայացնելիս և միևնույն ժամանակ 

հնարավորություն է ստեղծում վերադաս դատարանի կողմից 

դատական ակտի օրինականության և հիմնավորվածության 

 Սալովն 

ընդդեմ 

Ուկրաինայի 

(65518/01, 

06.09.2005թ.) 

 Գրադինարն 

ընդդեմ 

Մոլդովայի 

(7170/02, 

08.04.2008թ.) 

 

 Բոլդեան 

ընդդեմ 

Ռումինիայի 

(19997/02, 

15.02.2007թ.) 

 

 Պատճառաբանվա

ծ դատական ակտ 

դատավճիռ: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=103853
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70096
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85775
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117316


ստուգման համար: 

(...) Պատճառաբանված որոշման բացակայությունն արդեն իսկ 

օբյեկտիվորեն սահմանափակում է վերադաս դատական ատյանի 

հնարավորությունը` լիարժեք դատական ստուգման ենթարկելու 

բողոքարկվող դատական ակտի օրինականությունն ու 

հիմնավորվածությունը և կայացնելու արդարացի որոշում, հետևաբար 

դատական ակտի չպատճառաբանված լինելը հանգեցնում 

է քրեական դատավարության կարևորագույն սկզբունքներից մեկի` ՀՀ 

Սահմանադրությամբ և քրեադատավարական օրենքով 

երաշխավորված արդար դատական քննության իրավունքի 

խախտման: 

(...) Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր մի շարք 

որոշումներում` ներպետական դատարանների կողմից կայացված 

որոշումների չպատճառաբանվածությունը կամ ոչ բավարար 

պատճառաբանվածությունը դիտել [է] «Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական 

կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով երաշխավորված` անձի 

արդար դատական քննության իրավունքի խախտում 

(տե՛ս Սալովն ընդդեմ ՈՒկրաինայի (Salov v. Ukraine) 

06.09.2005 թվականիորոշումը, գանգատ թիվ 65518/01, Բոլդեան 

ընդդեմ Ռումինիայի (Boldea v. Romania) 15.02.2007 թվականի 

որոշումը, գանգատ թիվ 19997/02, Գրադինարն ընդդեմ Մոլդովայի 

(Gradinar v. Moldova) 08.04.2008 թվականի որոշումը, գանգատ թիվ 

7170/02)» (տե՛ս Ֆ.Գալստյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի՝ 2010 

թվականի մարտի 26-ի թիվ ԵԿԴ/0058/11/09 որոշման 18-20-րդ 

կետերը): 

 

45. ԵԱՔԴ/0386/06/15 

2015 թվականի 

օգոստոսի 28-ին 

12. ՀՀ Սահմանադրության 16-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի ազատության և 
անձեռնմխելիության իրավունք: Մարդուն կարելի է ազատությունից 
զրկել միայն օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում (…): 
Մարդուն կարելի է կալանավորել միայն դատարանի որոշմամբ (…)»: 
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի (այսուհետ՝ նաև 

Գործ վկայակոչված 
չէ 

 Ազատության և 

անձնական 

անձեռնմխելիությ

ան իրավունք 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=104239


Կոնվենցիա) 5-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Յուրաքանչյուր ոք ունի 
ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունք: Ոչ ոքի չի 
կարելի ազատությունից զրկել այլ կերպ, քան հետևյալ դեպքերում 
և օրենքով սահմանված կարգով. 

(…) 
գ) անձի օրինական կալանավորումը կամ ձերբակալումը` 
իրավախախտում կատարած լինելու հիմնավոր կասկածի 
առկայության դեպքում նրան իրավասու օրինական մարմին 
ներկայացնելու նպատակով կամ այն դեպքում, երբ դա հիմնավոր 
կերպով անհրաժեշտ է համարվում նրա կողմից հանցագործության 
կատարումը կամ այն կատարելուց հետո նրա փախուստը կանխելու 
համար. 

(…)»: 
 

46. ԵԿԴ/0179/11/14 

2015 թվականի 

օգոստոսի 28-ին 

16. ՀՀ Սահմանադրության 92-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության 

համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական 

ատյանը, բացի սահմանադրական արդարադատության հարցերից, 

վճռաբեկ դատարանն է, որը կոչված է ապահովելու օրենքի 

միատեսակ կիրառությունը: Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները 

սահմանվում են Սահմանադրությամբ և օրենքով»: 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 

ինչպես նաև ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

համաձայն՝ որոշակի փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով 

վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները, այդ թվում` օրենքի 

մեկնաբանությունները, պարտադիր են դատարանի համար 

նույնանման փաստական հանգամանքներով գործի քննության 

ժամանակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վերջինս ծանրակշիռ 

փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ դրանք կիրառելի 

չեն տվյալ փաստական հանգամանքների նկատմամբ: 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 

(ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի) հիման վրա 

վճռաբեկ դատարանի` նախկինում կայացված որոշումը ոչ կիրառելի 

Գործ վկայակոչված 
չէ 

 ՄԻԵԴ դատական 

ակտի 

հիմնավորումների 

պարտադիր 

բնույթը  

նույնանման 

փաստական 

հանգամանքներով 

գործի քննության 

ժամանակ 
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ճանաչելիս դատարանները չեն կարող բավարարվել կիրառման 

ենթակա և քննության առարկա գործերի փաստական 

հանգամանքների տարբերությունների պարզ համադրմամբ: 

Յուրաքանչյուր գործ իր փաստական հանգամանքների 

համակցությամբ եզակի է, ուստի դատարանը պետք է յուրաքանչյուր 

դեպքում պարզի, թե կիրառման ենթակա և քննության առարկա 

գործերի փաստական հանգամանքների տարբերությունները որքանով 

են էական: Հակառակ պարագայում ՀՀ քրեականդատավարության 

օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասում (ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-

րդ հոդվածի 4-րդ մասում) ամրագրված իրավանորմը կդառնա 

անկիրառելի: 

Դրա հետ մեկտեղ, վճռաբեկ դատարանի` նախկինում կայացված 

որոշման կիրառելիության հարցը լուծելիս դատարանը պետք է հաշվի 

առնի նաև այն, թե տվյալ դատական ակտի հիմնավորման 

բովանդակությունը կազմող ինչպիսի դրույթ է ենթակա կիրառման: 

Եթե այդ դրույթն իր բնույթով առավել ընդհանրական է, ապա 

կիրառման համար պահանջվում է փաստական հանգամանքների 

առավել փոքր ընդհանրություն: Եվ ընդհակառակը՝ եթե դրույթն իր 

բնույթով առավել կոնկրետ է, ապա կիրառման համար պահանջվում է 

փաստական հանգամանքերի առավել մեծ ընդհանրություն (Վճռաբեկ 

դատարանը նույնաբովանդակ դիրքորոշում է արտահայտել Անահիտ 

Սիմոնյանի գործով 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ ԵԿԴ/0055/11/13 

որոշման 14-15-րդ կետերում): 
 

 


