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Ներածություն 

Այս հե տա զո տու թյունն ան ցկաց վել է ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի 
կող մից` Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր
պու թյան եր ևա նյան գրա սե նյա կի ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում: Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե րի կա տար ման սույն 
հե տա զո տու թյու նը 2010թ. ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի կող մից ի րա կա
նաց ված մո նի թո րին գի շա րու նա կու թյունն է։ Այդ ժա մա նա կից ի վեր Եվ
րո պա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված վճիռ նե րի քա նա կը գրե թե կրկ
նա պատկ վել է: Ե թե նա խորդ մո նի թո րին գով հե տա զոտ վել են 26 վճիռ նե
րի կա տար ման գոր ծըն թաց նե րը, ներ կա յումս վճիռ նե րի քա նա կը հաս նում 
է 48ի, ո րոն ցից 38ի նկատ մամբ սկս վել է կա տա րո ղա կան վա րույ թը, 3ի 
ա ռն չու թյամբ վա րույթն ա վարտ վել է, ի սկ մնա ցած 7 գոր ծի ա ռն չու թյամբ 
կա տար ման վա րույթ նե րը դեռ չեն սկ սել, քա նի որ ո րո շում նե րը դեռ ու ժի մեջ 
չեն մտել կամ դրանք դեռ չեն փո խանց վել Կո մի տե ի ի րա վա սու թյան տակ։ 

Ա ռա ջին մո նի թո րին գից ի վեր ան ցել է կարճ ժա մա նակ, սա կայն այդ 
ըն թաց քում տե ղի են ու նե ցել նկա տե լի փո փո խու թյուն ներ։ 2010 թվա կա նի 
հու նի սին թիվ 14րդ Ար ձա նագ րու թյան ըն դու նու մից հե տո, զգա լի փո փո
խու թյուն նե րի են են թարկ վել վե րահս կող մարմ նի` ԵԽ Նա խա րար նե րի կո
մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) վե րահս կո ղա կան ըն թա ցա կար գե րը։ 2011 թվա
կա նի հուն վա րից ներ մուծ վել է վե րահս կո ղու թյան եր կու ղի հա մա կարգ` սո
վո րա կան (ս տան դարտ) և խս տաց ված։ Ա ռա ջի նը նա խա տե սում է վճ ռի կա
տար ման թույլ վե րահս կո ղու թյուն` Կո մի տե ի նվա զա գույն մի ջամ տու թյամբ։ 
Ե րկ րոր դը նա խա տե սում է Կո մի տե ի լայն մի ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյուն 
և նա խա տես վում է այն պի սի գոր ծե րի հա մար, ո րոն ցում կամ ան հրա ժեշտ 
է ան հա պաղ կի րա ռել ան հա տա կան մի ջոց ներ կամ ո րոնք բարձ րաց նում են 
հա մա կար գային խն դիր ներ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ կամ պրակ
տի կա յում։ Ըն թաց քի մեջ գտն վող 38 գոր ծե րից 12ը քնն վում են խս տաց
ված ըն թա ցա կար գի ներ քո։

 Փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել նաև ներ պե տա կան պրակ տի կա
յում և օ րենսդ րու թյան մեջ։ 20102013թթ.ի ըն թաց քում ՀՀ Սահ մա նադ րա
կան դա տա րա նը մի քա նի ան գամ ան դրա դար ձել է Եվ րո պա կան դա տա
րա նի ո րո շում նե րի հի ման վրա « նոր հան գա ման քի» հիմ քով գոր ծե րի վե
րա բաց ման վա րույթ նե րը կար գա վո րող մի շարք օ րենսդ րա կան նոր մե րի (և՛ 
քա ղա քա ցի ա կան, և՛ քրե ա կան դա տա վա րու թյան ներ քո) սահ մա նադ րա կա
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նու թյան հար ցին։ Իր հեր թին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը սկ սել է ա վե լի հա
ճախ ան դրա դառ նալ գոր ծի վե րա բաց ման դի մում նե րին, ո րոնք հա ջոր դում 
են, որ պես կա նոն, կամ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի, կամ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի որ ևէ ո րոշ մա նը։ Այս ա մե նի ար դյուն քում օ րենս դի րը մի քա նի 
ան գամ փո փո խու թյուն ներ է կա տա րել կար գա վո րող նոր մե րով, ո րոնց ար
դյուն քում բա րե լավ վել են ՄԻ ԵԴ վճիռ նե րի հի ման վրա գոր ծե րի վե րա բաց
ման օ րենսդ րա կան հիմ քե րը։ Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ օ րենսդ րա կան բա րե
փո խում նե րի մի մա սի հիմ քե րը մատ նանշ վել է ին դեռ նա խորդ հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րում։ Այ դու հան դերձ, չնա յած վե րը նշ ված դրա կան զար
գա ցում նե րին, դեռ վաղ է նշել ՄԻ ԵԴ վճիռ նե րի կա տար ման հա մընդ հա նուր 
դրա կան պրակ տի կայի մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից։ 
Հենց թե կուզ այն հան գա ման քը, ո րը 2007 թվա կա նի ապ րի լից ի վեր (ե
րբ ու ժի մեջ մտավ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա բե րյալ կա յաց ված 
ա ռա ջին վճի ռը և սկս վեց ա ռա ջին գոր ծով ա ռա ջին կա տա րո ղա կան վա րույ
թը1) ամ բող ջու թյամբ կա տար ված են հա մար վում մի այն ե րեք վճիռ ներ,2 
ար դեն ի սկ խո սում է վճիռ նե րի կա տար ման ոչ բա վա րար ա րա գու թյան մա
սին։ Ա վե լին, կան մի շարք գոր ծեր, ո րոնց մա սին կխոս վի ա ռան ձին կար գով, 
ո րոնց ա ռու մով ար դեն մոտ ե րեք տա րի որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի կա տար վել 
ոչ՛ Կո մի տե ի, ո՛չ կա ռա վա րու թյան կող մից։ Նման փաս տե րը բնավ չեն խո
սում վճիռ նե րի կա տար ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի մա սին։ 

Նա խորդ ու սում նա սի րու թյան մեջ մենք փաս տել է ին վճիռ նե րի կա տար
ման ոչ բա վա րար վի ճա կի մա սին և նշել, որ ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա
ջա նում ի րա կա նաց նել գոր ծող օ րենսդ րու թյան շա րու նա կա կան կա տա րե
լա գոր ծում և դրանց հա մա պա տաս խա նե ցու մը ՀՀ մաս նակ ցու թյամբ մի
ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հանձ նա րա րա կան նե րի պա հանջ նե րին։ 
Այ սօր մենք կա րող ե նք փաս տել, որ նշ ված խն դիր նե րը մե ծա մա սամբ կա
տար ված են և ե թե վճիռ նե րի կա տար ման ներ կայիս ըն թաց քը դեռ ցան կա
լի ար դյուն քը չի տա լիս, ան հրա ժեշտ է եր կուս տեք, ՀՀ կա ռա վա րու թյան և 
Կո մի տե ի կող մից, ա ռա վել մsեծ ջան քեր ու ռե սուրս ներ ներդ նել, որ պես զի 
ա պա հով վի վճիռ նե րի կա տար ման ար դյու նա վետ ար դյունք ներ։

 

1 ՄկրտչյաննընդդեմՀայաստանի, թիվ 6562/03, 11/01/2007։
2  ՄկրտչյաննընդդեմՀայաստանի, թիվ 6562/03, 11/01/2007։ Միշա
ՀարությունյաննընդդեմՀայաստանի,36529/03, 28/06/2007։ ՄելտեքսՍՊԸ-ն
ևՄեսրոպՄովսեսյաննընդդեմՀայաստանիՀանրապետության,32282/04, 
16/06/2008։



7

Մեթոդաբանություն

 Նա խորդ մո նի թո րին գը բաղ կա ցած էր ե րեք բա ժին նե րից, ո րոն ցից 
ա ռա ջի նը նե րա ռում էր հա մա ռոտ տե ղե կու թյուն ներ Կո մի տե ի վե րահս կո
ղա կան ըն թա ցա կար գե րի մա սին, ե րկ րորդ բա ժի նը նե րա ռում էր յու րա քան
չյուր գոր ծի փաս տե րի հա մա ռոտ շա րադ րան քը և Կո մի տե ի` տվյալ գոր ծով 
վա րույ թի ման րա մասն շա րադ րան քը, ի սկ եր րորդ բա ժի նը` Կո մի տե ի փաս
տաթղ թե րի հա վել ված ներ։ Այս պի սով, հե տա զո տու թյան հիմ նա կան մի ջու կը 
ե րկ րորդ բա ժինն էր, ո րում հե տա զո տու թյու նը բա ժան ված էր ը ստ գոր ծե րի։ 
Ի տար բե րու թյուն նա խոր դի, սույն հե տա զո տու թյու նը ո րոշ վեց կազ մա կեր
պել ոչ թե ը ստ գոր ծե րի, այլ ը ստ թե մա տիկ ո լորտ նե րի։ Գտ նում ե նք, որ 
այդ ե ղա նա կով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ա վե լի մատ չե լի ու դյու րին 
կլի նեն ըն թեր ցո ղի հա մար։ Ե թե նա խոր դի դեպ քում մի այն ո րո շա կի քա նա
կով գոր ծեր ու սում նա սի րե լուց հե տո էր հնա րա վոր հան գել կոնկ րետ եզ րա
կա ցու թյան կա տա րո ղա կան վա րույ թի ար դյու նա վե տու թյան կամ խն դիր նե
րի մա սին, հե տա զո տու թյան շա րադ րան քը ը ստ թե մա տիկ ո լորտ նե րի հենց 
սկզ բից տա լիս է ի րե րի ամ բող ջա կան վի ճա կը։ Ի հա վե լումն, այս հե տա զո
տու թյան մեջ չի նե րառ վել Կո մի տե ի վե րահս կո ղա կան ըն թա ցա կար գե րի 
մա սին ման րա մասն տե ղե կու թյուն, այլ հա մա ռոտ կեր պով նշ վել են մի այն 
նոր ըն թա ցա կար գե րի մա սին, ո րոնք սկ սել են կի րառ վել 2011 թվա կա նի 
հուն վա րից։
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1.ԵԽՆախարարներիկոմիտեիվերահսկողական
նորընթացակարգերը

2011 թվա կա նի հուն վա րից սկ սել են կի րառ վել Կո մի տե ի վե րահս կո
ղա կան նոր ըն թա ցա կար գե րը։ Սահ ման վել է վե րահս կո ղու թյան եր կու ղի 
հա մա կարգ, ը ստ ո րի բո լոր գոր ծե րի վե րահս կո ղու թյու նը կա տար վե լու է 
ստանդարտ ըն թա ցա կար գի հա մա ձայն, քա նի դեռ, հաշ վի առ նե լով գոր ծի 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, ո րո շում չի կա յաց վում վե րահս կո ղու թյու նը ի րա
կա նաց նել խստացված ըն թա ցա կար գով։ Խս տաց ված ըն թա ցա կար գով նա
խա տես վում է վե րահս կել. 

1.  վ ճիռ ներ, ո րոնք պա հան ջում են ան հա տա կան մի ջոց նե րի ան հա
պաղ ի րա կա նա ցում,

2.   պի լո տային վճիռ ներ,
3.  վ ճիռ ներ, ո րոնք վեր հա նում են հա մա կար գային խն դիր ներ ներ պե

տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ կամ պրակ տի կա յում, 
4.  միջ պե տա կան գան գատ նե րի ա ռու մով կա յաց ված վճիռ ներ։ 

Խս տաց ված ըն թա ցա կարգ կա րող է կի րառ վել նաև Կոն վեն ցի այի ան
դամ պե տու թյան կամ Քար տու ղա րու թյան կող մից պա հան ջի հի ման վրա։ 

Խս տաց ված կամ ստան դարտ ըն թա ցա կարգ կի րա ռե լու մա սին ո րո շու
մը կա յաց վում է Կո մի տե ի կող մից գու մար վող նիս տե րի ըն թաց քում։ Սկզ
բուն քո րեն, այս եր կու սը փոխ կա պակց ված վա րույթ ներ են և կա րող են ան
ցում ներ կա տար վել ի նչ պես ստան դարտ ըն թա ցա կար գից խս տաց ված ըն
թա ցա կար գի, այն պես էլ հա կա ռա կը։ 

Վճ ռի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո մինչև վեց ա մս վա ըն թաց քում պա տաս
խա նող պե տու թյու նը պար տա վոր է ներ կա յաց նել Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա
գիր, ո րում շա րադ րում է, թե ի նչ անհատական և ընդհանուր բնույ թի գոր
ծո ղու թյուն ներ է նա խա տե սում կի րա ռել տվյալ գոր ծով վճ ռի կա տա րումն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով։3 Այս փու լում Կո մի տե ի վե րահս կո ղու թյու նը ֆոր
մալ բնույ թի է և նե րա ռում է մի այն ստու գե լը, որ պես զի Գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրա գի րը ժա մա նա կին ներ կա յաց վի։ Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ստա նա
լուց հե տո Քար տու ղա րու թյու նը ու սում նա սի րում է ծրագ րում ա ռա ջարկ վող 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը և դրանց հա մար նա խա տես վող ժա մա նա կա ցույ

3  Անհատական և ընդհանուր բնույթի միջոցների մանրամասն նկարագրությունը 
տրված է նախորդ ուսումնասիրությունում։
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ցը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա պի մեջ մտ նում կա ռա վա րու թյան հետ` 
պար զա բա նում նե րի կամ ճշգր տում նե րի հա մար։ Այս հատ վա ծում Քար տու
ղա րու թյու նը կա րող է խոր հուրդ ներ ու ա ռա ջարկ ներ ներ կա յաց նել կա ռա
վա րու թյա նը ծրագ րի կե տե րի վե րա բե րյալ` ը նդ հուպ մինչև ո րոշ ծա վա լուն 
հար ցե րի վե րա բե րյալ հա մա տեղ կլորսե ղան քն նար կում նե րի, սե մի նա րե
րի կազ մա կեր պում։ Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մա սին պե տու թյան հետ 
վերջ նա կան հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե լուց հե տո Քար տու ղա րու թյունն 
ա ռա ջար կում է Կո մի տե ին ա ռա ջի կա նիս տե րից մե կում (ոչ ո ւշ, քան Գոր ծո
ղու թյուն նե րի ծրա գի րը ստա նա լուց հե տո վեց ա մս վա ըն թաց քում) ըն դու նել 
ծրա գի րը։ Կո մի տեն նիս տում ըն դու նում է ո րո շում ծրա գիրն ըն դու նե լու մա
սին և ա ռա ջար կում պա տաս խա նող պե տու թյա նը պար բե րա բար տե ղե կաց
նել Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման մա սին։ 

Երբ պե տու թյու նը գտ նում է, որ ծրագ րի բո լոր կամ ո րոշ կե տե րը կա
տար ված են, ներ կա յաց նում է Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույց Քար տու ղա րու
թյա նը։ « Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույ ցը» նոր հաս կա ցու թյուն է, ո րն ա ռա
ջար կել է կի րա ռել Մար դու ի րա վունք նե րի գլ խա մա սային կո մի տեն (CDDH) 
2009 թվա կա նին։4 Ը նդ ո րում, Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը կա րող է ներ
կա յաց վել Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույ ցի հետ մի ա սին և ե թե ծրագ րում շա
րադր վում է կա տար վե լիք քայ լե րի ու դրանց ժա մա նա կա ցույ ցի մա սին, զե
կույ ցում տրա մադր վում է տե ղե կատ վու թյուն, թե ի նչ քայ լեր են ար դեն կա
տար վել։5 Քար տու ղա րու թյունն ու սում նա սի րում է զե կույ ցը և ե թե գտ նում 
է, որ պե տու թյունն ի րա վամբ կա տա րել է ծրագ րի բո լոր կե տե րը, զե կույ ցը 
ներ կա յաց նե լուց հե տո վեց ա մս վա ըն թաց քում դի մում է Կո մի տե ին` ա ռա
ջար կե լով ա ռա ջի կա նիս տում ըն դու նել ո րո շում վճ ռի կա տար ման և վա րույ
թի ա վարտ ման մա սին։ 

Վե րը նշ ված ըն թա ցա կար գը չի նշա նա կում, որ բո լոր կար ևոր ո րո շում
նե րը Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի ու զե կույ ցի բո վան դա կու թյան մա սին 
պետք է ըն դուն վեն Կո մի տե ի նիս տե րի ըն թաց քում` քն նար կում նե րի ար
դյուն քում։ Այս ա ռու մով Քար տու ղա րու թյու նը Կո մի տե ից ստա ցել է լայն լի
ա զո րու թյուն ներ նշ ված փաս տաթղ թե րի նա խագ ծե րը տվյալ պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան հետ բա նակ ցե լու վե րա բե րյալ և ա վե լի հա ճախ Գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գի րը կամ զե կույ ցը ըն դուն վում է Կո մի տե ի նիս տում ա ռանց 

4  Տե՛ս Նախարարների կոմիտեի CM/Inf/DH(2009)29rev փաստաթուղթը։ 
5  Համաձայն վերը նշված փաստաթղթի, Գործողությունների զեկույցը «տեղեկություն 

է, որը տրամադրվում է պատասխանող պետության կողմից, որով շարադրում է, 
թե ինչ միջոցներ են իրականացվել վճիռը կատարելու ուղղությամբ, և/կամ բացա
տրությունները, թե ինչու անհրաժեշտություն չկա հավելյալ միջոցներ կիրառել»։ 
Այսպի սով, ի տարբերություն Գործողությունների ծրագրի, որը նախա տեսում է 
կոն կրետ գործողությունների ծրագիր և ժամանակացույց, զեկույցը զուտ տեղե
կատվություն է։ 
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քն նար կում նե րի, քա նի որ ա կն կալ վում է, որ բո լոր վի ճե լի հար ցե րը լուծ վել 
են Քար տու ղա րու թյան կող մից։ Այ դու հան դերձ, և՛ Քար տու ղա րու թյու նը, և 
մաս նա կից պե տու թյու նը կա րող են պա հան ջել ան ցկաց նել քն նար կում ներ 
կոնկ րետ փաս տաթղ թի կամ գոր ծի ա ռու մով։ Այդ դեպ քում նիս տից մեկ 
ա միս ա ռաջ Քար տու ղա րու թյու նը Կո մի տե ի նիս տի մաս նա կից նե րի հա մար 
նա խօ րոք պատ րաս տում է քն նարկ ման հա մար նա խա տես վող գոր ծե րի ցու
ցա կը և դրանց վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ։ 

Նիս տի ըն թաց քում Կո մի տեն կա րող է ո րո շում կա յաց նել ստան դարտ 
ըն թա ցա կար գից խս տաց ված ըն թա ցա կար գի ան ցնե լու վե րա բե րյալ, ի նչ
պես նաև հա կա ռա կը։ Բնա կա նա բար, ե թե Կո մի տեն բա վա րար ված է վճ ռի 
կա տար ման գոր ծո ղու թյուն նե րով, ո րո շում է կա յաց նում ան ցնել խս տաց
ված ըն թա ցա կար գից ստան դարտ ըն թա ցա կար գի, ի սկ ե թե բա վա րար ված 
չէ պե տու թյան կող մից վճ ռի կա տար ման քայ լե րով, ո րո շում է կա յաց նում 
ստան դարտ ըն թա ցա կար գից ան ցնել խս տաց ված ըն թա ցա կար գի։ 

Ներ կա յաց ված զե կույ ցի ա ռու մով Կո մի տեն կա րող է նիս տի ըն թաց քում 
նաև հանձ նա րա րել Քար տու ղա րու թյա նը ման րա մասն ու սում նա սի րել ներ
կա յաց ված զե կույ ցը և հա ջորդ նիս տին ներ կա յաց նել գրա վոր եզ րա կա ցու
թյուն զե կույ ցի վե րա բե րյալ։ Օ րի նակ, Մի նա սյա նի/ Սե միր ջյա նի գոր ծով (Հյու
սի սային պո ղո տայի գոր ծե րի շար քում ա ռա ջին վճի ռը) ՀՀ կա ռա վա րու թյու
նը 2013թ. մայի սի 21ին ներ կա յաց րել է Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույց, ո րը 
Կո մի տեն հանձ նա րա րել է Քար տու ղա րու թյա նը ու սում նա սի րել և 2013թ. 
դեկ տեմ բե րի նիս տի հա մար պատ րաս տել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն զե կույ
ցի վե րա բե րյալ։ 

Ե թե վճ ռի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վեց ա մս վա ըն թաց քում պե տու թյու
նը Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր և Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույց չի ներ կա յաց
նում, Քար տու ղա րու թյունն ու ղար կում է հի շե ցում։ Ե թե նշ ված փաս տաթղ
թե րը կր կին չեն ներ կա յաց վում հի շե ցու մից հե տո ե րեք ա մս վա ըն թաց քում, 
Քար տու ղա րու թյունն ա ռա ջար կում է ան ցնել խս տաց ված ըն թա ցա կար գի։ 
Խս տաց ված ըն թա ցա կար գի ան ցում է կա տար վում նաև այն դեպ քում, ե րբ 
Քար տու ղա րու թյու նը և կա ռա վա րու թյու նը չեն կա րո ղա նում հա մա ձայ նու
թյուն ձեռք բե րել Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի կամ զե կույ ցի վե րա բե րյալ։ 
Այս դեպ քում Կո մի տեն ո րո շում է կա յաց նում ան ցնել խս տաց ված ըն թա
ցա կար գի, ո րի ըն թաց քում Կո մի տեն ան ցնում է վե րահս կո ղու թյան ա վե լի 
ակ տիվ ե ղա նա կի` պա տաս խա նող պե տու թյա նը ա ռա ջար կե լով կա տա րել 
կոնկ րետ քայ լեր և դա ներ կա յաց նե լով որ պես ի րա վի ճա կից ե լք գտ նե լու 
ո ւղ ղու թյամբ ցու ցա բեր ված ա ջակ ցու թյուն։ Իր ամ բող ջու թյան մեջ, եր կու ղի 
ըն թա ցա կար գը ու նի հետ ևյալ տես քը.6

6 ԵԽ Նախարարների կոմիտեի թիվ CM/Int/DH(2010)37 փաստաթուղթ, էջ 9։ 
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2.Գործողություններիծրագրիտրամադրումը

Վ ճիռ նե րի կա տար ման վե րահս կո ղու թյան նոր կար գի հա մա ձայն, վճ ռի 
ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ա ռա վե լա գույ նը վեց ա մս վա ըն թաց քում պա տաս
խա նող պե տու թյու նը պար տա վոր է Նա խա րար նե րի կո մի տե ին ներ կա յաց
նել Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր (action plan)։7 Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րով 
պե տու թյու նը ներ կա յաց նում է, թե ի նչ ան հա տա կան և ը նդ հա նուր բնույ թի 
մի ջոց ներ է վեր ջինս նա խա տե սում ի րա կա նաց նել վճ ռի կա տար ման նպա
տա կով։ Այս փու լը նոր եր կու ղի հա մա կար գի ա ռա ջին փուլն է, ո րը կոչ վում 
է «ս տան դարտ վե րահս կո ղու թյան» փուլ և ո րի ըն թաց քում Նա խա րար նե
րի կո մի տե ի դե րա կա տա րու մը սահ մա նա փակ ված է զուտ ստու գե լով, թե 
ա րդյո՞ք պե տու թյու նը վե րը նշ ված ժամ կե տում ներ կա յաց րել է Գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրա գիր, թե ո չ։ Ե թե վեց ա մս վա ըն թաց քում Գոր ծո ղու թյուն նե
րի ծրա գի րը չի ներ կա յաց վում, կո մի տեն ու ղար կում է հի շե ցում,8 ի սկ ե թե 
դրա նից ե րեք ա միս ան ց ծրա գի րը կր կին չի ստաց վում, կո մի տեն ո րո շում է 
ստան դարտ վե րահս կո ղու թյան վա րույ թը փո խա կեր պել «խս տաց ված վե
րահս կո ղու թյան» վա րույ թի9, ո րը նա խա տե սում է վե րահս կո ղու թյան ա ռա
վել խիստ ե ղա նակ։ 

2013 թվա կա նի հու լիս ա մս վա դրու թյամբ կո մի տե ի վա րույ թում գտն
վող 38 գոր ծե րից 11ի ա ռն չու թյամբ կա ռա վա րու թյան կող մից Գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրագ րեր չեն ներ կա յաց վել։ Դրանք է ին Վի րա բյա նի (33)10, Ան
տո նյա նի (32), Սիլ վա Ա սատ րյա նի (15), Վա հե Գրի գո րյա նի (30), Խա չատ
րյանն ու այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի (37), Խա չատ րյա նի (14), Մա մի կո նյա նի 
(16), Պո ղո սյանն ու Բաղ դա սա րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի (27), Շո լո խո վի 
(31), Ստե փա նյա նի (12) և Սե ֆի լյա նի (34) վե րա բե րյալ գոր ծե րը։ Նշ ված
նե րից Ս. Ա սատ րյա նի գոր ծով Գոր ծո ղու թյան ծրա գի րը ներ կա յաց նե լու 
6ամ սյա ժամ կե տը սպառ վել էր 09.11.2010թ.ին, Խա չատ րյա նի գոր ծով` 
01.09.2010թ.ին, Մա մի կո նյա նի գոր ծով` 04.04.2011թ.ին և Ստե փա նյա
նի գոր ծով` 27.07.2010թ.ի ն։ Այ սինքն` նշ ված գոր ծե րով Գոր ծո ղու թյուն նե
րի ծրագ րի տրա մադ րու մը կա ռա վա րու թյան կող մից ու շաց վել է երկուսից
երեքտարիժամկետով և ներ կա յումս այս ժամ կե տը դեռևս հո սում է։ Ու
շադ րու թյան է ար ժա նի այն փաս տը, որ նշ ված ժամ կետ նե րին հա ջոր դած 

7  Տե՛ս Նախարարների կոմիտեի 06/09/2010թ. թիվ CM/Inf/DH(2010)37 փաստա
թուղթը, կետ 12։

8 Տե՛ս նույն փաստաթուղթը, կետ 26։
9 Նույն տեղում, կետ 27։
10  Նիշը ցույց է տալիս գործերի ցուցակում տվյալ գործի համարը։
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բո լոր այն նիս տե րում, որ տեղ Կո մի տե ի օ րա կար գե րում ը նդ գրկ ված են ե ղել 
նշ ված գոր ծե րը, Կո մի տեն որ ևէ գոր ծուն ա ռա ջարկ չի կա տա րել Գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրագ րե րի ու շաց ման կա պակ ցու թյամբ։ Ի նչ վե րա բե րում է մնա
ցած գոր ծե րին, ա պա Վի րա բյա նի և Ան տո նյա նի գոր ծե րով նշ ված ժամ կե տը 
լրա ցել է 02.07.2013թ.ին, Վա հե Գրի գո րյա նի գոր ծով` 17.06.2013թ.ին, 
Պո ղո սյան/ Բաղ դա սա րյա նի գոր ծով` 12.03.2013թ.ին, Շո լո խո վի գոր ծով` 
30.04.2013թ.ին և Սե ֆի լյա նի գոր ծով` 02.07.2013թ.ի ն։ Այ սինքն, նշ ված 
գոր ծե րով Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի տրա մադ րու մը ու շաց վել է մեկից
չորսամսով։ Խա չատ րյանն ու այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով ծրա գի րը 
ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը դեռ վրա չի հա սել։ 

Վե րը նշ ված 11 գոր ծե րից զատ մնա ցած 27 գոր ծե րով Գոր ծո ղու թյուն
նե րի ծրա գի րը ներ կա յաց վել է և այդ ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք ներն ըն թաց
քի մեջ ե ն։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ նշ ված 11 գոր ծե րից 10ը ա ռանց քային (LEAD) 
գոր ծեր են, այ սինքն` այն պի սի դա տա կան վճիռ ներ են, ո րոն ցում ՄԻ ԵԴը 
նկա տել է հա մա կար գային խն դիր ներ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան և/ կամ 
դա տա կան պրակ տի կայի հետ կապ ված և այդ ա ռու մով կա յաց րել է պի լո
տային վճիռ ներ։ Նման գոր ծե րով վճիռ նե րի կա տա րու մը, հետ ևա բար, ա ռա
վել օ պե րա տի վու թյուն և ու շադ րու թյուն է պա հան ջում, մինչ դեռ տվյալ դեպ
քում նկա տե լի է ան գոր ծու թյուն։ Ան հաս կա նա լի է նաև Կո մի տե ի մո տե ցու մը 
այն ա ռու մով, որ նշ ված 10 վճիռ նե րից մի այն մեկն է քնն վում խս տաց ված 
ըն թա ցա կար գի ներ քո (Վի րա բյա նի գոր ծով վճի ռը), ի սկ մնա ցա ծը քնն վում 
են ստան դարտ ըն թա ցա կար գի ներ քո։ Սա հա կա սում է Կո մի տե ի եր կու
ղի հա մա կար գի սկզ բունք նե րին, հա մա ձայն ո րի, ե թե պե տու թյան կող մից 
վճիռն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վեց ա մս վա ըն թաց քում Գոր ծո ղու թյուն նե
րի ծրա գի րը չի ներ կա յաց վում և Քար տու ղա րու թյան կող մից ա ռա ջին հի շե
ցու մից հե տո ե րեք ա մս վա ժամ կե տում կր կին ծրա գի րը չի ներ կա յաց վում, 
այդ հան գա մանք նե րը հիմք են ստան դարտ ըն թա ցա կար գից խս տաց ված 
ըն թա ցա կար գի ան ցնե լու հա մար։ Տվյալ դեպ քում ա ռն վազն չորս գոր ծե րով 
Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը չի ներ կա յաց վել եր կու սից ե րեք տա րի և այդ 
ժամ կե տը դեռ շա րու նակ վում է, մինչ դեռ Կո մի տեն շա րու նա կում է գոր ծե րը 
քն նել ստան դարտ ըն թա ցա կար գով։
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3.Գործողություններիզեկույցիտրամադրումը

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, « Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույ ցը» նոր հաս կա ցու
թյուն է և այս ըն թա ցա կար գը սկ սել է կի րառ վել 2011 թվա կա նի հուն վա րից։ 
Այդ պա հից ի վեր, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րել է Գոր ծո ղու թյուն նե
րի զե կույց ներ յոթ գոր ծե րով (Կի րա կո սյա նի, Մխի թա րյա նի, Թադ ևո սյա նի 
գոր ծե րով (վար չա կան կա լանք), Մի նա սյան/ Սե միր ջյա նի, Հով հան նի սյան/ Շի
րո յա նի, Ե րա նո սյա նի գոր ծե րով (փոխ հա տու ցում գույ քի օ տար ման դի մաց) 
և Ա շոտ Հա րու թյու նյա նի գոր ծով (բժշ կա կան խնամք և բու ժում կա լան քի 
տակ)։ Նշ ված գոր ծե րով կա ռա վա րու թյու նը տե ղե կաց րել է կի րառ ված ը նդ
հա նուր և ան հա տա կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին և եզ րա հան գել, 
որ բո լոր ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը վճ ռի կա տար ման ո ւղ ղու թյամբ 
Կոն վեն ցի այի 46րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն սպառ վել են և, այդ
պի սով, ա ռա ջար կել է փա կել կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րը։ Կո մի տեն դեռ 
ո րո շում ներ չի կա յաց րել նշ ված գոր ծե րով։ 

4.Այլտեղեկություններիտրամադրումը

Մի շարք գոր ծե րով Կո մի տեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյու նից ար դեն մի քա նի տա րի շա րու նակ սպա սում է տե ղե կու թյուն
ներ և որ ևէ բա ցատ րու թյուն չի ներ կա յաց վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից, 
թե ին չու այդ տե ղե կու թյուն նե րը չեն տրա մադր վում։ Այս պես. 

•   Վար չա կան կա լան քի ա ռա ջին խմ բի11 գոր ծե րով (Կի րա կո սյան (4), 
Թադ ևո սյան (5), Կա րա պե տյան (13), Մխի թա րյան (6) և Գալս տյան 
(1)) Կո մի տեն 2010 թվա կա նից ի վեր ՀՀ կա ռա վա րու թյու նից սպա
սում է տե ղե կատ վու թյուն 2004 թվա կա նից Նա խա գա հի հրա մա նագ
րի հի ման վրա սկս ված ՁՊՎնե րի վե րա նո րոգ ման լայ նա մասշ տաբ 
պե տա կան ծրագ րի ար դյունք նե րի մա սին` հատ կա պես Ար մա վի րի և 
Էջ մի ած նի ՁՊՎնե րի մա սով, քա նի որ հենց այս հիմ նարկ նե րում է ին 

11  Անվանումը պայմանական է։ Այս խմբի գործերում հիմնական խախտումը, որ 
արձանագրվել էր ՄԻԵԴի կողմից, կալանքի պայմաններն էին և դրանց դեմ 
բողոքարկելու իրավական պաշտպանության արդյունավետ կառուցակարգի 
բացակայությունը։ Արձանագրվել էին նաև դատավարական իրավունքների 
խախտումներ և դատապարտման դեմ բողոքարկելու իրավունքի խախտում։
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վե րը նշ ված գոր ծե րով ի րա վա խախտ ման զո հե րը պահ վել վար չա
կան կա լան քի տակ։ Ի հա վե լումն, Կո մի տեն սպա սում է նաև տե ղե
կատ վու թյան այն մա սին, թե կա լան քի պայ ման նե րի դեմ ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան ի նչ մե խա նիզմ ներ կան։ Եվ վեր ջա պես, Կո մի տեն 
սպա սում է տե ղե կատ վու թյան, թե ա րդյո՞ք վե րը նշ ված ան ձինք շա
րու նա կում են մնալ ա նա զա տու թյան մեջ կամ թե ա րդյո՞ք նրանց դատ
վա ծու թյան մա սին տվյալ նե րը շա րու նա կում են պահ պան վել։ Նշ ված 
տե ղե կու թյուն նե րը մինչ այժմ չեն տրա մադր վել։

•   Դեռ նախ կին զե կույ ցում նշել է ինք, որ Կո մի տեն հրա վի րել էր ՀՀ կա
ռա վա րու թյա նը նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը նշ ված գոր ծե րով, այդ թվում 
նաև Գալս տյա նի (1) գոր ծով, ներ կա յաց նել դեռ 2010թ. դեկ տեմ բե րի 
թիվ 1100 նիս տում, սա կայն այդ տե ղե կու թյուն նե րը նշ ված նիս տում 
չէ ին ներ կա յաց վել և Կո մի տեն ո րո շել էր հար ցը տե ղա փո խել 2011թ. 
մար տի գար նա նային նս տաշր ջան, սա կայն այս նիս տում նույն պես տե
ղե կու թյուն նե րը չէ ին ներ կա յաց վել: 2010թ. դեկ տեմ բե րի նիս տում Կո
մի տեն հայ տա րա րել էր, որ Գալս տյա նի և նմա նա տիպ հինգ այլ վար չա
կան կա լան քի գոր ծե րով (վե րը նշ ված չորս գոր ծե րը նե րա ռյալ) կա տա
րո ղա կան վա րույ թի սկս վե լուց ի վեր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյու նը որ ևէ տե ղե կատ վու թյուն չէր տրա մադ րել:

•   Վար չա կան կա լան քի ե րկ րորդ խմ բի գոր ծե րով12 (Ա մի րյան (7), Ա շու
ղյան (3), Գաս պա րյա նի գոր ծով ա ռա ջին (9) և ե րկ րորդ վճիռ նե րը (10) 
և Սա փե յան (8)) Կո մի տեն 2010 թվա կա նից սպա սում է տե ղե կատ
վու թյան հան րա հա վաք նե րի և մի ա վո րում նե րի ա զա տու թյան մա սին 
օ րենսդ րու թյան մեջ 2008 թվա կա նից հե տո կա տար ված բա րե փո խում
նե րի մա սին և թե ա րդյո՞ք դի մու մա տու նե րի նկատ մամբ շա րու նակ վում 
են հե տապն դում նե րը։ Այս տե ղե կու թյուն նե րը դեռ չեն տրա մադր վել։ 

•  Ա շոտ Հա րու թյու նյա նի գոր ծով կա ռա վա րու թյու նը 2013թ. հու լի սին 
ներ կա յաց րել է Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույց, ո րում ներ կա յաց րել է տե
ղե կատ վու թյուն կա լան քի պայ ման նե րի դեմ բո ղո քարկ ման ի րա վա
կան պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ նե րի մա սին, ո րը նախ կի նում պա
հանջ վել էր Կո մի տե ի կող մից։ Այ դու հան դերձ, Կո մի տեն պա հան ջել 
էր նաև տե ղե կատ վու թյուն դա տա րա նի դահ լիճ նե րում եր կա թե ճա
ղա վան դակ նե րի կի րառ ման պրակ տի կայի վե րա բե րյալ,13 ո րի մա սին 

12  Այս խմբի գործերում հիմնականում արձանագրվել է Կոնվենցիայի 11րդ հոդվածի 
խախտում` խաղաղ հավաքների իրավունք։

13  Աշոտ Հարությունյանի գործով վճռում ՄԻԵԴը սահմանել էր, որ ամբաստանյալին 
դատարանի դահլիճում երկաթե ճաղավանդակի մեջ պահելը հավասարազոր էր 
նվաստացուցիչ վերաբերմունքի` հաշվի առնելով, որ ճաղավանդակի մեջ պահելու 
անհրաժեշտություն տվյալ գործի հանգամանքների ներքո չի եղել։
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Գոր ծո ղու թյուն նե րի զե կույ ցում ո չինչ չի նշ վել։ 
•  Սա րու խա նյա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել էր, որ ը նտ

րա թեկ նա ծո ւի գրան ցու մը ան վա վեր ճա նա չե լը ԿԸՀի կող մից հան
գեց րել էր դի մու մա տո ւի ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախտ մա նը։ Գրան
ցումն ան վա վեր էր ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ թեկ նա ծուն դի մու մի մեջ 
չէր նշել ծնող նե րի բնա կա րա նի հա մա սե փա կա նա տեր լի նե լու մա սին 
փաս տը։ Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել էր, որ տվյալ ժա մա նա կաշր
ջա նում բնա կա րան նե րի սե փա կա նաշ նորհ ման ի րա վա կան նոր մե րը 
և պրակ տի կան խիստ հա կա սա կան է ին, ո րն էլ մո լո րու թյան մեջ էր 
գցել թեկ նա ծո ւին ան շարժ գույ քի մա սին իր դի մու մում նշե լու, կամ 
չն շե լու հար ցում։ Բո լոր դեպ քե րում, Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել 
էր, որ ը նտ րա թեկ նա ծու նե րի գրանց ման և՛ կար գա վո րող նոր մե րը, և´ 
պրակ տի կան չու նե ին ան հրա ժեշտ հս տա կու թյուն։ Այս ա ռու մով կա
տա րո ղա կան վա րույ թում Կո մի տեն մեծ ու շադ րու թյուն է հրա վի րել 
ը նդ հա նուր բնույ թի տե ղե կու թյուն նե րի վրա և դեռ 2010թ. դեկ տեմ
բե րի 1100րդ նիս տում հրա վի րել էր Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը 
ներ կա յաց նել իր դիր քո րո շու մը, թե ա րդյո՞ք ան հրա ժեշ տու թյուն կար 
հս տա կեց նե լու ը նտ րա թեկ նա ծու նե րի սե փա կա նու թյան գրանց ման 
ըն թա ցա կար գե րը։ Կո մի տեն խնդ րել էր նույն նիս տում ներ կա յաց
նել նաև պար զա բա նում, թե ա րդյո՞ք գո յու թյուն ու նի թեկ նա ծու նե րի 
գրանց ման վե ճե րի հետ կապ ված ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի 
ո րո շում նե րի վի ճարկ ման ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու
թյան մի ջոց՝ հաշ վի առ նե լով տվյալ գոր ծով դա տա կան ստուգ ման ըն
թաց քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի, ի նչ պես նաև Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի վա րույ թում ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ար տա հայտ
ված հա կա սա կան դիր քո րո շում նե րը: Նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան կող մից 2013թ. հու լի սի դրու թյամբ դեռ չէ ին տրա
մադր վել, մինչ դեռ ը նտ րա կան օ րենս գիր քը խնդ րո ա ռար կա ժա մա
նա կա հատ վա ծից առ այ սօր բազ միցս են թարկ վել է փո փո խու թյան` 
այդ թվում նաև ը նտ րա թեկ նա ծու նե րի գրանց ման կար գը։ 
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5.Անհատականբնույթիմիջոցներ

5.1.  Գոր ծե րի վե րա բա ցում

 Մեր ու նե ցած տվյալ նե րի հա մա ձայն, մինչ այժմ հա րուց վել են գոր ծե րի 
վե րա բաց ման յոթ վա րույթ ներ, ո րոն ցից չոր սի վե րա բե րյալ Կո մի տեն հայ
տա րա րել է վճ ռի կա տար ման վա րույ թի ա վար տի մա սին (դ րանք են Մի շա 
Հա րու թյու նյա նի, Պայ քար և Հաղ թա նակ ՍՊԸի, Նի կո ղո սյանն ու Մել քո
նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, Մել տեքս ՍՊԸի գոր ծե րը), ի սկ ե րեք գոր ծե րով 
վճ ռի կա տար ման վա րույթ նե րը Կո մի տե ում դեռ ըն թաց քի մեջ ե ն։ 

Ա վարտ ված չորս գոր ծե րով վե րա բաց ման վա րույթ նե րի մա սին մեր 
գնա հա տա կա նը ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց ված է ստորև շա րադր ված 
«Ա վարտ ված վա րույթ ներ» բաժ նում։ Այդ բաժ նում մենք ներ կա յաց րել ե նք 
մեր դրա կան գնա հա տա կա նը ե րեք գոր ծե րի ա ռու մով և մեր բա ցա սա կան 
գնա հա տա կա նը մեկ գոր ծի` Մել տեքս ՍՊԸի գոր ծի կա պակ ցու թյամբ` վեր
ջինս այն հիմ նա վոր մամբ, որ այդ գոր ծով Կո մի տեն հայ տա րա րել էր վճ ռի 
կա տար ման վա րույ թի ա վարտ ման մա սին, ա ռանց հաշ վի առ նե լու ներ պե
տա կան մա կար դա կում` ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում գոր ծի վե րա
բաց ման վա րույ թի ըն թաց քի մեջ գտն վե լու փաս տը։14 

Կո մի տե ում ըն թաց քի մեջ գտն վող ե րեք վա րույթ նե րից մե կով ներ պե տա
կան մա կար դա կում ա վարտ վել է գոր ծի վե րա բաց ման վա րույ թը, ի սկ եր կու 
գոր ծե րով վե րա բաց ման վա րույթ նե րը դեռ ըն թաց քի մեջ ե ն։ Վե րա բաց ման 
վա րույթն ա վարտ վել է Մաք սիմ Գաս պա րյա նի ե րկ րորդ գոր ծով վճ ռի մա սով 
(գան գատ թիվ 22571/05): Այս գոր ծի վե րա բաց ման վա րույ թի ըն թաց քը ներ
պե տա կան մա կար դա կում հե տաքրք րա կան էր այն քա նով, որ սկզ բում դա տա
րան նե րը չէ ին կողմ նո րոշ վում, թե որ դա տա րա նը պետք է ի րա կա նաց ներ վե
րաքն նու թյուն` վար չա կան, թե քրե ա կան դա տա րա նը։ Գոր ծի փաս տե րը վե րա
բե րում է ին վար չա կան կա լան քին և դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում մի շարք 
դա տա վա րա կան խախ տում նե րին, մաս նա վո րա պես` իր դեմ ցուց մունք տված 
ոս տի կան նե րին դա տա րա նում հար ցաքն նե լու ան հնա րի նու թյու նը։ Եվ րո պա
կան դա տա րա նը 6րդ հոդ վա ծի հիմ քով գոր ծը քն նել էր որ պես քրե ա կան գործ 
և, հետ ևա բար, ար ձա նագ րել է քրե ա դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խախ
տում (հա կընդ դեմ հարց ման ի րա վուն քի խախ տում, պաշտ պա նի ի րա վուն քի 
խախ տում և այլն)։ Վե րա բաց ման վա րույ թում Վե րաքն նիչ քրե ա կան դա տա
րա նը կա յաց րել էր գոր ծը վե րա բա ցե լու մա սին ո րո շում և գործն ու ղար կել էր 
Եր ևա նի քա ղա քի Շեն գա վի թի վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

14  Տե՛ս ավելի մանրամասն «Ավարտված վարույթներ» բաժնում։
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դա տա րան նոր հան գա ման քի հիմ քով քն նու թյուն կա տա րե լու հա մար, սա կայն 
վեր ջինս ո րո շել էր, որ գոր ծը նե րա ռում է վար չաի րա վա կան բնույ թի հարց և 
գործն ու ղար կել էր Վար չա կան դա տա րան։ Վեր ջինս գտել էր, Եվ րո պա կան դա
տա րա նը ար ձա նագ րել էր քրե ա դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խախ տում և 
որ հար ցի լու ծու մը հնա րա վոր էր մի այն քրե ա կան դա տա վա րու թյան ըն թա ցա
կար գով, հետ ևա բար այն են թա կա էր վե րա դարձ ման Եր ևան քա ղա քի Շեն
գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան: Ի վեր ջո, 
Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի դա տա րա նը կա տա րել գոր ծի վե րաքն նու թյուն, 
սա կայն դա ո րո շեց ա նել վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով։ Նման պայ
ման նե րում դա տա խա զը հրա ժար վեց մաս նակ ցել նիս տին` պատ ճա ռա բա նե
լով, որ դա տաքն նու թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով ան ցկաց նե
լու պայ ման նե րում դա տա խա զի մաս նակ ցու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում 
Սահ մա նադ րու թյան 103րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իր լի ա զո րու թյուն նե րին։ 
Գոր ծի վե րաքն նու թյան ար դյուն քում դա տա րա նը ո րո շեց, որ « վար չա կան ի րա
վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծում չկա որ ևէ ա պա ցույց, ո րով կհաս տատ վեր 
Մաք սիմ Գաս պա րյա նի կող մից վար չա կան ի րա վա խախտ ման առ կա յու թյու նը։ 
Ի նչ վե րա բե րում է ոս տի կա նու թյան բաժ նի 2 աշ խա տա կից նե րի զե կու ցագ րե
րին, ա պա նույ նիսկ այդ զե կու ցագ րե րից պարզ չէ, թե Մաք սիմ Գաս պա րյա նը 
կոնկ րետ ի նչ ի րա վա խախ տում է թույլ տվել, ե րբ է կա տա րել են թադր վող ի րա
վա խախ տու մը... Այս պի սով, դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Մաք սիմ Գաս
պա րյան 2004թ. մայի սի 20ին պե տա կան կամ հա սա րա կա կան կար գի, քա ղա
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, կա ռա վար ման սահ ման ված 
կար գի դեմ որ ևէ ի րա վա խախ տում, դի տա վո րյալ գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր
ծու թյուն չի կա տա րել...»։15

Նշ ված եզ րա հանգ ման հի ման վրա դա տա րա նը ո րո շեց կար ճել գոր ծի 
վա րույ թը։ Այս դա տա կան ակ տը գու ցե մի ակ դա տա կան ա կտն է, որ տեղ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա նոր հան գա ման քի հիմ քով 
գոր ծի վե րա բաց ման ար դյուն քում դա տա րա նը կա յաց րեց մե ղադ րյա լի հա
մար բա րեն պաստ դա տա կան ա կտ։ Թեև դա տա րա նը չկա յաց րեց ար դա
րաց ման ո րո շում, քա նի որ գոր ծը քն նում էր վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով (թեև Մաք սիմ Գաս պա րյա նը միջ նոր դել էր, որ պես զի գոր ծը քնն վեր 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով), այ դու հան դերձ, հա մե մա տած վե րա
բաց ված վա րույթ նե րի ար դյուն քում կա յաց ված մյուս դա տա կան ակ տե րի 
հետ (վե րը նշ ված չորս ա վարտ ված վա րույթ նե րով գոր ծե րը), այս դա տա կան 
ակ տով ոչ թե մե ղադ րան քը թողն վեց նույ նը, այլ մե ղադ րանքն ը նդ հան րա
պես հան վեց և ան ձը փաս տո րեն ար դա րաց վեց` թեև ձևա կան ի մաս տով 

15  Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 
07.04.2010թ. ԵՇԴ/0001/05/10 որոշումը։
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ար դա րաց ման վե րա բե րյալ ո րո շում չի կա յաց վել։ Հաշ վի առ նե լով գոր ծի 
վե րա բաց ման վա րույ թի ար դյունք նե րը սույն գոր ծով, գտ նում ե նք, որ սույն 
գոր ծով ան ձի հա մար ա պա հով վեց ի րա կան ու ար դյու նա վետ restitutio in 
integrum ըն թա ցա կարգ։ Այս հիմ քով սույն գոր ծով ՄԻ ԵԴ վճ ռի կա տա րու մը 
գնա հա տում ե նք դրա կան։ Մի ա ժա մա նակ փաս տում ե նք, որ կա ռա վա րու
թյու նը սույն գոր ծի վե րա բաց ման ու Շեն գա վի թի վար չա կան շր ջա նի դա տա
րա նի ո րոշ ման մա սին Կո մի տե ին տե ղյակ չի պա հել։ 

Ինչ վե րա բե րում է մյուս եր կու գոր ծե րին, ա պա դրան ցից ա ռա ջի նը Մու
րադ խա նյա նի գործն է, ո րի շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց վել է գոր ծի վե րա բաց
ման դի մում Վճ ռա բեկ դա տա րան և վեր ջինս 2013թ. հու նի սի 21ին կա յաց րել 
է գոր ծի վե րա բաց ման մա սին ո րո շում։16 Գոր ծով դեռ վե րաքն նու թյուն չի ան
ցկաց վել և դեռ պարզ չէ, թե ի նչ շր ջա նակ նե րում կանց կաց վի վե րաքն նու թյու
նը։ Թեև գոր ծի վե րա բաց ման մա սին ո րո շու մը ի նք նին դրա կան եր ևույթ է, 
սա կայն ձեռն պահ ե նք մնում գնա հա տել դա տա րա նի ո րոշ ման նշա նա կու թյու
նը վճ ռի կա տար ման նպա տա կով, քա նի որ վերջ նա կան գնա հա տա կան կա
րե լի է տալ մի այն վա րույ թի ա վարտ ման դեպ քում։ Ե րկ րոր դը Ար տակ Գաբ
րի ե լյա նի գործն է, ո րի ա ռու մով վե րա բաց ման դի մում է ներ կա յաց վել 2013թ. 
հու լի սի 8ին, սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դեռ չի ար ձա գան քել դի մու մին։ 
Հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով վա րույ թը նույն պես դեռ չի ա վարտ վել, ձեռն
պահ ե նք մնում գնա հա տա կան տալ վա րույ թի նշա նա կու թյան մա սին։ 

5.2.   Փոխ հա տուց ման գու մար նե րի վճա րու մը

 Փոխ հա տուց ման գու մար նե րի վճա րու մը, որ պես կա նոն, կա տար վում է 
սահ ման ված ժամ կետ նե րի մեջ` վճ ռի ու ժի մտ նե լուց հե տո ե րեք ա մս վա ըն
թաց քում։ Մեզ հայտ նի է մի այն մեկ դեպք, ե րբ սահ ման ված գու մա րը վճ ռի 
ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո դեռ տևա կան ժա մա նակ չի վճար վել և շա րու նա կում 
է մնալ չվ ճար ված։ Թու նյանն ու այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով վճի ռը կա
յաց վել է 2012թ. հոկ տեմ բե րի 9ին և ու ժի մեջ մտել 2013թ. մայի սի 11ին, սա
կայն մո նի թո րինգն ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում` 2013 թվա կա նի օ գոս տո սի 
15ի դրու թյամբ փոխ հա տուց ման վճա րը, ո րը կազ մում էր 30,000 եվ րո նյու
թա կան վնա սի, 1,500ա կան եվ րո յու րա քան չյուր չորս դի մու մա տու նե րին ոչ 
նյու թա կան վնա սի և 30 եվ րո դա տա կան ծախ սե րի դի մաց, դեռ չէ ին վճար վել։ 
Վճար ման ու շաց ման փաս տի մա սին դի մու մա տու նե րի փաս տա բա նը` Վա հե 
Գրի գո րյա նը հայտ նել է Կո մի տե ին 30.05.2013 նա մա կով։17 

16 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի 21/06/2013թ. ՎԲ01/13 որոշումը։
17 Հավելված 10։
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6.Ընդհանուրբնույթիմիջոցներ
 
6.1.  Օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ և ներ պե տա կան  

պրակ տի կա

6.1.1.  Վար չա կան կա լանք

 Վար չա կան կա լան քի են թարկ ված ան ձանց գոր ծե րով դեռ մինչև դրանց 
կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րի սկիզ բը Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ օ րենսգր քում լայն փո փո խու թյուն ներ են կա տար վել։ Մաս նա
վո րա պես, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քից 
հան վել են որ պես վար չա կան տույ ժի տե սակ ա զա տու թյու նից զր կում նա
խա տե սող բո լոր դրույթ նե րը։ Ը նդ հան րա պես, վար չա կան կա լանք հաս
կա ցու թյու նը լի ո վին վե րաց վեց օ րենսդ րա կան պրակ տի կայից, ո րը սկիզբ 
ա ռավ 2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րից, ը ստ ո րի 
սահ ման վեց ան ձին պատ ժե լու նպա տա կով ա զա տու թյու նից զր կե լու մի այն 
եր կու հիմք` հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հիմ նա վոր կաս կա ծի հիմ քով 
ան ձին ձեր բա կա լե լը կամ կա լա նա վո րե լը և հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման 
հա մար դա տա պարտ ված ան ձի ա զա տազր կու մը։ Այ սինքն, նոր Սահ մա նադ
րու թյու նը բա ցա ռեց վար չա կան կամ կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լու հիմ քով ան ձի ա զա տազր կու մը:18 

6.1.2.  Խոշ տանգ մամբ ստաց ված ա պա ցույ ցի օգ տա գոր ծում
 

Այս հար ցը բարձ րա ցավ Մի շա Հա րու թյու նյա նի գոր ծով հայտ նի վճ
ռից հե տո։ Սույն գոր ծի կա պակ ցու թյամբ օ րենսդ րա կան որ ևէ փո փո խու
թյուն չի կա տար վել, քա նի որ դրա կա րի քը բա ցա կա յում է ր։ Խոշ տանգ մամբ 
ստաց ված ա պա ցույ ցի օգ տա գոր ծու մը հս տա կո րեն ար գել ված էր Քրե ա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105րդ հոդ վա ծով դեռ մինչև ՄԻ ԵԴի կող
մից հայտ նի վճ ռի կա յա ցու մը։ Այ դու հան դերձ, ի հա վե լումն օ րենսդ րա կան 
դրույ թի, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2010 թվա կա նից սկ սեց զար գաց նել ի նք

18  Տե՛ս, այս իմաստով, Գալստյանի, Կիրակոսյանի, Մխիթարյանի, Կարապետյանի, 
Թադևոսյանի, Սափեյանի, Ամիրյանի, Աշուղյանի և Գասպարյան (1) և Գասպարյան 
(2) ի գործերով վճիռները և դրանց համապատասխան վարույթները Կոմիտեում։ 
Այս իմաստով տե՛ս նաև 2010 թվականի մոնիորինգի արդյունքները։ 
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նու րույն նա խա դե պային ի րա վունք խոշ տանգ մամբ ստաց ված ա պա ցույ ցի 
ան թույ լատ րե լի ու թյան մա սին` ներդ նե լով « թու նա վոր ծա ռի պտուղ ներ» 
սկզ բուն քը, ո րով սահ ման վեց, որ ան թույ լատ րե լի է ոչ մի այն է ա կան խախ
տու մով (տ վյալ դեպ քում խոշ տանգ մամբ) ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցը, այլ նաև 
դրա նից բխող ա ծան ցյալ ա պա ցույ ցը և դրանց եր կու սի տակ ըն կած փաս
տա կան տվյալ նե րը։19 Ի հա վե լումն, սահ ման վե ցին նաև հա վե լյալ ե րաշ
խիք ներ, օ րի նակ, մե ղադ րյա լի կող մից խոշ տանգ ման մա սին դա տա րա նում 
հն չեց րած հայ տա րա րու թյան դեպ քում դա տա րա նի կող մից դա տա խա զին 
քրե ա կան գործ հա րու ցե լու միջ նոր դու թյամբ դի մե լու պար տա կա նու թյան, 
խոշ տանգ ման փաս տի հայտ նա բե րու մից հե տո բժշ կա կան քն նու թյան ան
ցկաց ման ձգձգ ման ան թույ լատ րե լի ու թյան և ծա ռայո ղա կան քն նու թյու նը 
որ պես խոշ տանգ ման մա սին հայ տա րա րու թյան ոչ պատ շաճ ար ձա գանք 
հան դի սա նա լու մա սին։20 Ըն դուն վե ցին նաև նոր նա խա դե պեր ա պա ցույց նե
րի ըն դու նե լի ու թյան, վե րա բե րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա
րար հա մակ ցու թյան հաս կա ցու թյուն նե րի պրակ տիկ կի րա ռու թյան մա սին, 
ո րոնց հիմ քում ըն կած փաս տե րը թեև չէ ին վե րա բե րում խոշ տանգ մա նը, սա
կայն ի րա վուն քի մա սին նա խա դե պային սահ մա նում նե րը լի ո վին կի րա ռե լի 
են նաև խոշ տան գում նե րի փաս տե րի նկատ մամբ։21 Ներ կա յումս Մի շա Հա
րու թյու նյա նի գոր ծով սահ ման ված այն նա խա դե պային դրույ թը, հա մա ձայն 
ո րի խոշ տան գու մով ստաց ված ա պա ցույ ցը չի կա րող մնալ ա պա ցույց նե րի 
զանգ վա ծում նույ նիսկ դրա ա պա ցու ցո ղա կան նվազ նշա նա կու թյան դեպ
քում, լայ նո րեն ճա նաչ ված սկզ բունք է ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում։ 

6.1.3. Դա տա կան նիս տի ծա նու ցում

 Նի կո ղո սյանն ու Մել քո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով վճ ռի հի ման 
վրա օ րենսդ րա կան որ ևէ փո փո խու թյուն չի կա տար վել, սա կայն այդ վճի
ռը հիմ նո վին փո խեց դա տա կան նիս տե րի մա սին ծա նու ցե լու ներ պե տա կան 
պրակ տի կան։ Ե թե նախ կի նում ը ստ ձևա վոր ված պրակ տի կայի դա տա րա
նի կող մից ծա նու ցագ րի հանձ նու մը փոս տային բա ժան մուն քին ի նք նին հա
մար վում էր պատ շաճ ծա նու ցում (ա ռանց հա մոզ վե լու, թե ա րդյոք դա տա
վա րու թյան մաս նա կի ցը ստա ցել է ծա նու ցու մը), ա պա վե րը նշ ված վճ ռից 

19  Արայիկ Գզոյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2010թ. փետրվարի 12ի 
ԵԱՔԴ/0049/01/09 որոշումը։ 

20 Արայիկ Գզոյանի գործով վճիռը, § 2529։ 
21  Օրինակ, Արմեն Սարգսյանի, Համայակ Սահակյանի, Մակար Հովհաննիսյանի, 

Սիրակ Սաքանյանի գործերով Վճռաբեկ դատարանի որոշումները։ 
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հե տո կար գը է ա պես փո փոխ վեց և դա տա րան նե րից պա հանջ վեց դա տա
կան նիս տը սկ սել մի այն հե տա դարձ ծա նուց ման ան դոր րագ րի ստա ցու մից 
հե տո։ Այս կար գը է ա պես բարձ րաց րեց դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խի քը։

6.1.4. Այ լընտ րան քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն

 Բա յա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴն ո րո շել էր, որ այն պի
սի պայ ման նե րում, ե րբ կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող մարդ կանց հա մար ներ պե տա կան ի րա վա կան 
հա մա կար գը այ լընտ րան քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հնա րա վո րու
թյուն չէր տա լիս, այլ սահ մա նում էր մի այն քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյուն, խախտ վում էր ան ձի մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քը, 
քա նի որ ա ռանց այ լընտ րան քի հնա րա վո րու թյուն տա լու ան ձին քրե ա կան 
հե տապն դելն ու դա տա պար տե լը ի րա վուն քի այն պի սի մի ջամ տու թյուն էր, 
ո րն ան հրա ժեշտ չէ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում։ Տվյալ դեպ
քում փաս տե րը վե րա բե րում է ին մինչև 2004 թվա կա նի հու լիսն ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծին, ե րբ մի կող մից Այ լընտ րան քային զին վո րա կան ծա ռա
յու թյան մա սին օ րեն քը դեռ ու ժի մեջ չէր մտել, ի սկ մյուս կող մից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը պար տա վոր վել էր մինչ օ րեն քի ըն դու նու մը քրե ա կան 
հե տապնդ ման չեն թար կել կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա
կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող մարդ կանց։ Այ սինքն, վճի ռը վե րա բե րում 
էր մի այն պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վե լու փաս տե
րին և վճ ռով ի րա վա կան դիր քո րո շում չէր ար տա հայտ վել 2004 թվա կա նի 
հու լի սին ու ժի մեջ մտած «Այ լընտ րան քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
մա սին» օ րեն քի վե րա բե րյալ։ Այ դու հան դերձ, ի տար բե րու թյուն Եվ րո պա
կան դա տա րա նի, ԵԽ քա ղա քա կան մար մին նե րը ՀՀ իշ խա նու թյուն նե րից 
բազ միցս պա հան ջել են ըն դու նել «եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խան այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն», ո րը կրո նա կան հա մոզ մունք նե
րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող մարդ կանց հա մար 
« կա պա հո վի հս տա կո րեն ար տա հայտ ված քա ղա քա ցի ա կան բնույ թի իս կա
կան այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն, ո րը չպետք է լի նի ոչ կան խար գե լող, 
և ոչ էլ պատ ժող բնույ թի»։22 Դա է պատ ճա ռը, որ Բա յա թյա նի գոր ծով վճ ռի 

22  ԵԽԽՎ 2007թ. թիվ 1532 Բանաձևը «Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների 
և հանձնառությունների կատարման վերաբարյալ»։ Տե՛ս նաև ԵԽԽՎ 2009թ. թիվ 
1609 Բանաձևը, § 16.4, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների հանձնակատար 
Թոմաս Համմերբերգի զեկույցը, CommDH(2011)12 փաստաթուղթը, § 122 և 156
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կա տար ման վա րույ թում ը նդ հա նուր բնույ թի մի ջոց նե րի շար քում ՀՀն պար
տա վոր վել է այ լընտ րան քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը փո խա րի նել 
այ լընտ րան քային քա ղա քա ցի ա կան բնույ թի ծա ռա յու թյամբ և այդ նպա տա
կով ար դեն կա տա րել է գոր ծուն քայ լեր։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ Ազ գային ժո
ղո վը 02.05.2013թ. ըն դու նել է «Այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին օ րենք, ո րն 
ու ժի մեջ է մտել 2013թ. հու նի սի 8ի ց։ Ը ստ այս օ րեն քի, նա խա տես վում 
է սահ մա նել ա ռան ձին այ լընտ րան քային զին վո րա կան և այ լընտ րան քային 
աշ խա տան քային ծա ռա յու թյուն ներ (հոդվ. 3): Այ լընտ րան քային զին վո րա
կան ծա ռա յու թյան կա րող է ան ցնել այն ան ձը, ո րի կրո նա կան դա վա նան քին 
կամ հա մոզ մունք նե րին հա կա սում են միայն զենք կրելը,պահելը,պահ-
պանելըկամօգտագործել,ի սկ այ լընտ րան քային աշ խա տան քային  ծա ռա
յու թյան  կա րող է ան ցնել այն քա ղա քա ցին, ո րի կրո նա կան դա վա նան քին 
կամ հա մոզ մունք նե րին հա կա սում է ընդհանրապես զինվորական ծառա-
յություն անցնելը: Այ լընտ րան քային զինվորական ծա ռա յու թյան ի րա կա
նա ցու մը կազ մա կեր պում և վե րահս կում է պաշտ պա նու թյան բնա գա վա
ռում ՀՀ կա ռա վա րու թյան լի ա զո րած պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը, 
ի սկ այ լընտ րան քային աշխատանքային  ծա ռա յու թյան ի րա կա նա ցու մը 
կազ մա կեր պում և վե րահս կում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան լի ա զո րած պե տա կան 
կա ռա վար ման հա տուկ մար մի նը (հոդվ. 14)։ Այ լընտ րան քային ծա ռա յու
թյան ան ցնե լու մա սին դի մու մի վե րա բե րյալ ո րո շու մը կա յաց վում է Հան րա
պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը, ո րը կազմ ված է տա րած քային կա ռա վար ման, 
ա ռող ջա պա հու թյան, աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի, կր թու թյան և 
գի տու թյան, ոս տի կա նու թյան և պաշտ պա նու թյան բնա գա վառ նե րում Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան լի ա զո րած պե տա կան կա
ռա վար ման մար մին նե րի, ի նչ պես նաև կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մի 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի և կրո նի ո լորտ նե րը հա մա կար գող ստո
րա բա ժան ման մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից (հոդվ. 3)։ Այ լընտ րան քային 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ժամ կե տը կր ճատ վել է 36 ամ սից մինչև 30 
ա միս, ի սկ այ լընտ րան քային աշ խա տան քային ծա ռա յու թյան ժամ կե տը` 42 
ամ սից մինչև 36 ա միս: 

Ան ցու մային դրույթ նե րում առ կա է 24րդ հոդ վա ծը, ո րի 3րդ մա սը ու նի 
հետ ևյալ բո վան դա կու թյու նը. «3. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա
կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու  մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծի 12րդ և 13րդ մա սե րով նա խա տես

158, որում Հանձնակատարը նշում է, որ 2011 թվականի դրությամբ Այլընտրանքային 
զինվորական ծառայության մասին օրենքը իր բնույթով քաղաքացիական չէ, քանի որ 
վերահսկվում է ռազմական կառույցների կողմից։ Տե՛ս նաև Վենետիկի հանձնաժողովի 
20.12.2011թ. թիվ 644/2011 Կարծիքը նմանատիպ եզրահանգումների մասին։
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ված դեպ քե րում սույն օ րեն քի 5րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` այ լընտ րան
քային  ծա ռա յու թյան  ժամ կե տը նվա զեց վում է ան ձի՝ քրե ա կան պա տիժ կրե
լու կամ քրե ա կան հե տապնդ ման են թարկ վե լու ար դյուն քում ա նա զա տու
թյան մեջ գտն վե լու ժամ կե տով»: Այս ի մաս տով զու գա հեռ փո փո խու թյան 
է են թարկ վել վե րը նշ ված օ րեն քը և դրա հա մա պա տաս խա նա բար 3րդ 
հոդ վա ծում ա վե լաց վել են 12 և 13րդ մա սե րը, ը ստ ո րոնց նա խա տես վում է 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տել և քրե ա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց նել այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր մինչև 2013 թվա կա նի օ գոս
տո սի 1ը դի մում ներ կա յաց նեն այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն ան ցնե լու 
վե րա բե րյալ։

Գտ նում ե նք, որ վե րը նշ ված փո փո խու թյուն նե րը կա րող են ա պա հո
վել «ի րա կան քա ղա քա ցի ա կան այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն»` ի նչ պես 
նշում են ԵԽ մի շարք մար մին ներ, քա նի որ, ա ռա ջին, սահ ման ված են եր կու 
ա ռան ձին, ի նք նու րույն այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան տե սակ ներ` զինվո-
րական և քաղաքացիական, ո րոնց հիմ քե րը, պայ ման նե րը, կար գա վո րող 
մար մին նե րը տար բեր են և, ա մե նա կար ևո րը, քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու
թյան կար գա վո րող մար մին նե րը գտն վում են պաշտ պա նու թյան նա խա րա
րու թյան վե րահս կո ղու թյու նից դուրս։ 

Խնդ րա հա րույց կա րող է լի նել մի այն ան ցու մային 24րդ հոդ վա ծի 3րդ 
մա սը։ Ե թե ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող դա տա պար տյա լը դի մի այ լընտ
րան քային ծա ռա յու թյան և նրա դի մու մը հաս տատ վի, ա պա ան ձը պատ ժի 
կրու մից ա զատ վե լուց հե տո դեռ պետք է կա տա րի այ լընտ րան քային ծա ռա
յու թյուն` այս ծա ռա յու թյան սահ ման ված ժամ կե տի (36 ա միս) ա նա զա տու
թյան մեջ գտն վե լու ժամ կե տի տար բե րու թյան չա փով։ Այս հան գա ման քը կա
րող է բարձ րաց նել կրկ նա կի պատ ժի են թարկ վե լու խն դիր, ե թե այ լընտ րան
քային ծա ռա յու թյան ի րա կա նաց ման ե ղա նա կը իր մեջ պա րու նա կի պատ ժի 
կամ հան ցա գոր ծու թյան կան խար գել ման քրե ա կան ի րա վուն քի է լե մենտ ներ։ 

6.1.5.  Խա փան ման մի ջոց կա լանք

20112012թթ.ի ըն թաց քում Եվ րո պա կան դա տա րա նը մի շարք վճիռ
նե րով ան դրա դար ձել է խա փան ման մի ջոց կա լան քի խն դիր նե րին, ո րոնք 
բո լո րը ներ կա յումս գտն վում են Կո մի տե ի վա րույ թում (Պո ղո սյա նի, Մու րադ
խա նյա նի, Փի րու զյա նի, Գրի գո րյա նի, Սե ֆի լյա նի, Ա սատ րյա նի և Մալ խա
սյա նի գոր ծե րով վճիռ նե րը)։ Այս գոր ծե րով ա ռանց քային են Պո ղո սյա նի և 
Գրի գո րյա նի գոր ծե րով վճիռ նե րը։

 Պո ղո սյա նի գոր ծով խնդ րո ա ռար կա հար ցերն է ին, ա ռա ջին, խա փան
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ման մի ջոց կա լան քի ժամ կե տի եր կա րաձ գու մը ոչ թե դա տա րա նի ո րոշ ման 
հի ման վրա, այլ ի նք նա բե րա բար` այն փաս տի ու ժով, որ քրե ա կան գոր ծը 
ար դեն մուտք էր ե ղել դա տա րան, ե րկ րորդ, նա խաքն նու թյան փու լում կա
լան քի ժամ կե տի եր կա րաձգ ման մա սին դա տա կան ո րո շու մը բո ղո քար կե լու 
ան հնա րի նու թյու նը զուտ այն հիմ քով, որ քրե ա կան գոր ծը ար դեն մուտք էր 
ե ղել դա տա րան, և, եր րորդ, դա տա վո րի մոտ տար ված լի նե լու ի րա վուն քի 
խախ տու մը այն հիմ քով, որ ե թե փա խուս տի մեջ գտն վող ան ձի նկատ մամբ 
նրա բա ցա կա յու թյամբ դա տա րա նը ո րո շել էր նրա նկատ մամբ կի րա ռել խա
փան ման մի ջոց կա լանք, հայտ նա բեր վե լուց կամ վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մարմ նին ներ կա յա նա լուց հե տո մե ղադ րյա լը ոչ թե տար վում էր դա տա վո րի 
մոտ, որ պես զի վեր ջինս նրա ներ կա յու թյամբ կր կին քն նու թյան առ ներ խա
փան ման մի ջոց կա լան քի հար ցը, այլ տար վում էր կա լա նա վայր` դա տա րա նի 
նախ կին ո րոշ ման հի ման վրա։

 Պո ղո սյա նի գոր ծի հիմ քով ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը Կո մի տե ին ներ կա
յաց րել է Գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, ո րում, ը նդ հա նուր բնույ թի գոր ծո ղու
թյուն նե րի շար քում, շա րադ րել է նա խա դե պային ի րա վուն քում այն զար գա
ցում նե րի մա սին, ո րոնք լու ծել են վե րը նշ ված խն դիր նե րի մի մա սը։ Ա վե լին, 
կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րել է նաև հատ ված ներ Քրե ա կան դա տա վա
րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծից` որ պես ա պա ցույց առ այն, որ վե րը 
նշ ված խն դիր նե րի մի մա սը լուծ վե լու են նոր օ րենսգր քով, ո րն ու ժի մեջ է 
մտ նե լու 2014 թվա կա նի հուն վա րի 1ից (տե´ս Հա վել ված 7)։ Մաս նա վո րա
պես, կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րել է Վար դան Մի նա սյա նի գոր ծով Վճ
ռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պը, ը ստ ո րի սահ ման վել է, որ քրե ա կան գոր ծը 
պետք է դա տա րան ու ղար կել խա փան ման մի ջոց կա լան քի ժամ կե տի սպա
ռու մից ա ռն վազն 15օր ա ռաջ, որ պես զի քրե ա կան գոր ծը դա տաքն նու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու օ րեն քով սահ ման ված 15օ րյա ժամ կե տում դա տա
վո րը հար կադր ված չլի նի ան դրա դառ նա խա փան ման մի ջոց կա լան քի եր
կա րաձգ ման, փո փոխ ման կամ վե րաց ման հար ցին։ Կա ռա վա րու թյու նը այս 
ա ռու մով վկա յա կո չել է նաև Քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի 
208րդ հոդ վա ծը, ո րի ե րկ րորդ մա սը նույն պես սահ մա նում է, որ քրե ա կան 
գոր ծը պետք է դա տա րան ու ղարկ վի խա փան ման մի ջոց կա լան քի ժամ կե տի 
սպա ռու մից ա ռն վազն 15 օր ա ռաջ։ Կա ռա վա րու թյու նը այս կար գա վո րու մը 
ներ կա յաց նում է որ պես Պո ղո սյա նի գոր ծով բարձ րաց ված ա ռա ջին խնդ րի 
լուծ ման ար դյու նա վետ և վերջ նա կան ե ղա նակ։ Քա նի որ նույն հա մա կար
գային խնդ րին Եվ րո պա կան դա տա րա նը ան դրա դար ձել է նաև Սե ֆի լյա
նի, Մալ խա սյա նի և Փի րու զյա նի գոր ծե րով, նշա նա կում է կա ռա վա րու թյան 
ներ կա յաց րած լու ծու մը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է նաև այս գոր ծե րին։

 Մենք հա մա ձայն չենք կա ռա վա րու թյան վե րը նշ ված դիր քո րոշ ման 
հետ։ Վար դան Մի նա սյա նի գոր ծով սահ ման ված 15օ րյա ի րա վա կար գա
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վո րու մը խնդ րի ժա մա նա կա վոր լու ծում էր` այն քա նով, որ քա նով թույլ է ին 
տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը որ պես դա տա րան, այլ ոչ 
թե օ րենս դիր մար մին։ Մինչ դեռ բազ միցս ա ռա ջարկ վել է խնդ րի հիմ նա կան 
ի րա վա կար գա վո րու մը լու ծել օ րենսդ րա կան ե ղա նա կով` սահմանելովկա-
լանքիհստակժամկետներդատաքննությանփուլում։ Պո ղո սյա նի գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քում ըն կած էր այն գա ղա փա րը, որ 
կա լան քի ցան կա ցած փու լում դրա ժամ կետ նե րը պետք է հս տա կո րեն ի րա
վա կար գա վոր ված լի նեն` պրակ տի կայի կամ օ րենսդ րու թյան ու ժով։ Դա 
բխում է «օ րի նա կա նու թյան» ու նի վեր սալ սկզ բուն քի բա ղադ րիչ հան դի սա
ցող «ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան» ը նդ հա նուր գա ղա փա րից, հա մա ձայն 
ո րի օ րեն քը պետք է հա մա պա տաս խա նի ո րո շա կի ո րա կա կան պա հանջ նե
րի, ո րոն ցից է ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյու նը։ Այ սինքն, օ րեն քը պետք է տվյալ 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րի հս տա կո րեն, որ պես զի կա լա նա վո րի 
մոտ ա պա հո վի օ րեն քի կի րա ռու թյան և ի րա վա կան հետ ևանք նե րի կան խա
տե սե լի ու թյուն։ Հա մա ձայն Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա
վուն քի, այն պի սի հան գա մանք նե րում, ե րբ կա լան քի ժամ կետ նե րը վա րույ թի 
ցան կա ցած փու լում հս տա կո րեն օ րենսդ րո րեն կա նո նա կարգ ված չեն և դա 
ա ռա ջաց նում է ա նո րո շու թյուն կա լա նա վո րի հա մար առ այն, թե դեռ որ քան 
ժամ կե տով պետք է շա րու նակ վի իր կա լան քը, նման հան գա ման քը բարձ
րաց նում է կա լան քի օ րի նա կա նու թյան մա սին հարց։23 Հենց այս գա ղա փա
րը հաշ վի առ նե լով սահ ման վեց Վար դան Մի նա սյա նի գոր ծով 15օ րյա ի րա
վա կար գա վո րու մը, ո րը կոչ ված էր ժա մա նա կա վո րա պես լու ծե լու կա լան քի 
ժամ կե տի կան խա տե սե լի ու թյու նը նախաքննությունից դատաքննության
անցումայինփուլում` դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տու թյան 15օ րյա 
ժամ կե տում, մինչ դեռ հիմ նա կան խն դի րը` դա տաքն նու թյան ողջ փու լում 
կա լան քի ժամ կետ նե րի կար գա վո րու մը, շա րու նա կում է բաց մնալ առ այ
սօր։ Ցան կա ցած քրե ա կան գոր ծում, որ տեղ մե ղադ րյա լը կա լան քի տակ է, 
դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լի 15օ րյա ժամ կե տի ա վար
տով կա լա նա վո րի հա մար սկս վում է կա լան քի ժամ կե տի ա նո րո շու թյան 
փուլ։ Թվում էր, թե խն դի րը պետք է որ վերջ նա կան լու ծում ստա նար Քրե ա
կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քով, սա կայն ի նչի նչ նկա տա ռում նե րից 
ել նե լով նա խագ ծի հե ղի նակ նե րը չեն ցան կա ցել դա տաքն նու թյան փու լում 
կա լան քի ժամ կետ նե րին ի րա վա կար գա վո րում տալ։ 

Այս պի սով, մենք գտ նում ե նք, որ Վար դան Մի նա սյա նի նա խա դե պով և 
Քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի 208րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար
գա վո րու մով չի լուծ վում դա տաքն նու թյան փու լում կա լան քի ժամ կետ նե րի 
ո րո շա կի ու թյան խն դի րը։ 

23  Տե՛ս, օրինակ, Ստաշայտիսն ընդդեմ Լիտվայի, թիվ 47679/99, 21/03/2002, § 67: 
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Ինչ վե րա բե րում է Պո ղո սյա նի գոր ծով բարձ րաց ված մյուս եր կու խն
դիր նե րին (ա ռա ջին, կա լան քի նշա նակ ման կամ եր կա րաձգ ման վե րա բե րյալ 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի ո րո շու մը բո ղո քար կե լու ան հնա րի նու թյու նը 
վե րաքն նիչ դա տա րան` քրե ա կան գոր ծի դա տա րան մուտք լի նե լուց հե տո 
և, ե րկ րորդ, փա խուս տի մեջ գտն վող մե ղադ րյա լին հայտ նա բե րե լուց հե տո 
դա տա վո րի մոտ տա նե լու պար տա կա նու թյու նը` որ պես զի դա տա րա նը կր
կին քն նի կա լան քի մա սին հար ցը), ա պա այս ա ռու մով հա մա միտ ե նք կա
ռա վա րու թյան հետ, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի զար գա ցած նա խա դե պային 
ի րա վուն քի ու ժով24 այս եր կու խն դիր նե րը վերջ նա կան լու ծում են գտել ի րա
վա կի րառ պրակ տի կա յում։

 Խա փան ման մի ջոց կա լան քի պրակ տի կայի հետ կապ ված կան մի շարք 
այլ հա մա կար գային խն դիր ներ, ո րոնց թեև ան դրա դար ձել է Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը, սա կայն Կո մի տեն և կա ռա վա րու թյու նը դեռ չեն ան դրա դար
ձել դրանց ի րենց փաս տաթղ թե րում և կար ծում ե նք, որ կող մե րը դրանց 
կանդ րա դառ նան վա րույ թի ա վե լի ո ւշ փու լե րում` այդ թվում կապ ված նաև 
ա պա գա յում սպաս վե լիք վճիռ նե րի շր ջա նակ նե րում։ Այդ պի սի խն դիր նե րից 
են, օ րի նակ, կա լան քի ժամ կետ նե րի եր կա րաձ գու մը այն պի սի հիմ նա վո
րում նե րով, ի նչ պի սին են « կա տար վե լիք քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը» և 
«ք րե ա կան գոր ծի ըն թաց քի մեջ գտն վե լը»,25 ո րոնք, հատ կա պես ա ռա ջի նը, 
դեռ տա րած ված պրակ տի կա է ի րա վա կի րա ռող նե րի մոտ։ Ա վե լին, Եվ րո
պա կան դա տա րա նը գրե թե բո լոր գոր ծե րով ան դրա դար ձել է խա փան ման 
մի ջոց կա լան քի նշա նակ ման կամ եր կա րաձգ ման հար ցում հիմ նա վոր կաս
կա ծի մա սին հար ցին` սահ մա նե լով այդ հար ցի ի րա վա կար գա վո րու մը Կոն
վեն ցի այի հիմ քով։ Այս ի մաս տով խնդ րա հա րույց է Քրե ա կան դա տա վա րու
թյան նոր օ րենսգր քով ա ռա ջարկ վող ի րա վա կար գա վո րու մը, հա մա ձայն ո րի 
ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ մե ղադր վող ան ձի 
նկատ մամբ կա լանք նշա նա կե լիս դա տա վո րը կա րող է բա վա րար վել մի այն 
հիմ նա վոր կաս կա ծի առ կա յու թյամբ և պար տա վոր չէ քն նու թյան ա ռար կա 
դարձ նել կա լան քի ա վան դա կան հիմ քե րը` փա խուս տի դի մե լու, նոր հան ցա
գոր ծու թյուն կա տա րե լու և քն նու թյա նը խո չըն դո տե լու հնա րա վո րու թյուն նե
րը (հոդվ. 116)։ Նման մո տե ցու մը կա րող է հա կա սել Կոն վեն ցի այի պա հանջ
նե րին, ը ստ ո րի կա լան քի պայ ման ներն ու հիմ քե րը միշտ, վա րույ թի բո լոր 
փու լե րում պետք է քն նու թյան ա ռար կա հան դի սա նան դա տա վո րի կող մից։ 

Կան նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից բարձ րաց ված խն դիր ներ, 
ո րոնք թեև օ րենսդ րա կան կամ նա խա դե պային ի րա վուն քով հս տա կո րեն 

24  Տիգրան Վահրադյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 26.12.2009թ. ԼԴ/0197/06/08 
որոշումը և Անուշ Ղավալյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 28.11.2008թ. 
ԵՔՐԴ/0299/01/08 որոշումը։ 

25  Եվրոպական դատարանը անդրադարձել է այս խնդիրներին Փիրուզյանի գործով։
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լու ծում չեն ստա ցել, սա կայն պրակ տի կա յում մե ծա մա սամբ հետ ևո ղա կա նո
րեն կի րառ վում է Եվ րո պա կան դա տա րա նի մո տե ցում նե րը։ Օ րի նակ, Փի րու
զյա նի գոր ծով կա լան քի ժամ կե տի եր կա րաձգ ման դա տա կան վա րույ թում 
դա տա վո րը հրա ժար վել էր քն նել հիմ նա վոր կաս կա ծի մա սին հար ցը` նշե լով, 
որ այդ հար ցը դա տա կան ստուգ ման ա ռար կա չէ։ Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
ար ձա նագ րել է Կոն վեն ցի այի 5րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի խախ տում, եզ րա
հան գե լով, որ հիմ նա վոր կաս կա ծի մա սին հար ցի բա ցառ մամբ դա տա րա նը 
դա տա կան ստուգ ման շր ջա նակ նե րը նե ղաց րել է այն չափ, որ 5րդ հոդ վա
ծի 4րդ մա սով սահ ման ված ե րաշ խի քը զրկ վել էր իր ի մաս տից։26 Ներ կա 
դա տա կան պրակ տի կա յում դա տա րան նե րը հետ ևո ղա կա նո րեն քն նու թյան 
ա ռար կա են դարձ նում հիմ նա վոր կաս կա ծի մա սին հար ցը վա րույ թի ցան
կա ցած փու լում` ի րենց նա խա ձեռ նու թյամբ կամ կող մի փաս տարկ նե րի ներ
քո։ Ե րկ րորդ խն դի րը, ո րը նույն պես լուծ վել է պրակ տի կայի ու ժով, քրե ա կան 
գոր ծի նյու թե րը պաշտ պա նա կան կող մին չտ րա մադ րե լու խնդ րին է վե րա բե
րում։ Փի րու զյա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը կր կին ար ձա նագ րել է 
Կոն վեն ցի այի 5րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի խախ տում այն հիմ քով, որ դա տա
վո րը քն նի չից պա հան ջել ու ստա ցել էր քրե ա կան գոր ծի նյու թե րը, սա կայն 
դրանք չէր տրա մադ րել պաշտ պա նա կան կող մին։ Դա տա րա նը սահ մա նել էր 
դա տա կան ստուգ ման վա րույ թի մր ցակ ցային պայ մա նի խախ տում։27 Ներ
կա յումս տա րած ված պրակ տի կայի հա մա ձայն, դա տա րան նե րը քրե ա կան 
գոր ծի նյու թե րը ի րենց ո րո շում նե րի մեջ չեն վկա յում, ե թե այդ նյու թե րը, ել նե
լով քն նու թյան գաղտ նի ու թյու նից, չեն տրա մադր վել պաշտ պա նա կան կող
մին։ Թեև կա ռա վա րու թյու նը այս եր կու եր ևույթ նե րը իր փաս տաթղ թե րում 
չի հի շա տա կում, սա կայն կար ծում ե նք, որ վա րույ թի հե տա գա փու լե րում, 
կամ այլ գոր ծե րով, Կո մի տեն դրանց կանդ րա դառ նա և այս ի մաս տով կար
ծում ե նք, որ դրանք նույն պես պետք է գնա հա տա կա նի ար ժա նա նան։ 

6.1.6.   Բա րո յա կան վնա սի դի մաց նյու թա կան   
փոխ հա տու ցում

 Պո ղո սյանն ու Բաղ դա սա րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴն 
ար ձա նագ րել է խախ տում այն հիմ քով, որ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս քա ղա քա ցի նե րին ստա նալ բա րո յա կան վնա
սի դի մաց նյու թա կան փոխ հա տու ցում ա նօ րի նա կան ա զա տազրկ ման կամ 
ար գել ված վե րա բեր մուն քի հա մար։ Նմա նա տիպ ո րո շում կա յաց վեց նաև 

26  Տե՛ս Փիրուզյանի գործով վճիռը, § 121։
27  Տե՛ս Փիրուզյանի գործով վճիռը, § 118։
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Խա չատ րյա նը և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով` այս ան գամ ա նօ րի նա
կան ճա նաչ ված խա փան ման մի ջոց կա լան քի ա ռու մով։ Այս եր կու գոր ծե րով 
ՄԻ ԵԴն ար ձա նագ րել է Կոն վեն ցի այի 13րդ և 5րդ հոդ ված նե րի խախ տում 
ներ պե տա կան ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի բա ցա կա յու թյան հիմ
քով։ Ա ռա ջին վճ ռի ըն դու նու մից ան ցել է ար դեն ա վե լի քան մեկ տա րի, ի սկ 
սեպ տեմ բե րին կլ րա նա վճ ռի ու ժի մեջ մտ նե լու մեկ տա րին, սա կայն իշ խա
նու թյուն նե րը դեռ ոչ մի գոր ծուն քայլ չեն կա տա րել օ րենսդ րու թյան մեջ այդ 
բա ցը լրաց նե լու կա պակ ցու թյամբ։ Դա տա րան նե րը շա րու նա կում են մեր ժել 
ա նօ րի նա կան կա լա նա վոր ման դի մաց բա րո յա կան վնա սի հիմ քով նյու թա
կան փոխ հա տուց ման պա հանջ նե րը` վկա յա կո չե լով նման փոխ հա տու ցում 
շնոր հե լու օ րենսդ րա կան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյու նը։ 

6.1.7.  Սե փա կա նու թյան օ տա րում

 Սե փա կա նու թյան օ տար ման հար ցին Եվ րո պա կան դա տա րա նը ան
դրա դար ձել է Հյու սի սային պո ղո տայի մի շարք վճիռ նե րով (Մի նա սյա նը և 
Սե միր ջյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, Հով հան նի սյա նը և Շի րո յա նը ը նդ դեմ Հա
յաս տա նի, Ե րա նո սյա նը և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, Թու նյա նը և այ լոք 
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, Դա նի ե լյա նը և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի)։ Խնդ րո 
ա ռար կա հար ցը նշ ված գոր ծե րում կա յա նում էր նրա նում, ա ռա ջին, որ քա
ղա քա ցի նե րի գույ քի օ տա րու մը պե տա կան կա րիք նե րի հա մար կա տար վել 
էր օ րեն քի բա ցա կա յու թյամբ` կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի հի ման վրա, 
ե րկ րորդ, որ հա մար ժեք փոխ հա տու ցում չէր տր վել։ Ա ռա ջի նը բարձ րաց նում 
է հա մա կար գային բնույ թի խն դիր, ի սկ ե րկ րոր դը` կա մա յա կա նու թյան։ 

Ա ռա ջին խնդ րի մա սով կա ռա վա րու թյու նը իր ներ կա յաց րած Գոր ծո ղու
թյուն նե րի ծրագ րում28 վկա յա կո չում է 2006թ. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա
նի ՍԴՈ630 ո րո շու մը և այդ ո րոշ ման հի ման վրա 2006թ. նոյեմ բե րի 27
ին « Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան 
օ տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը` այդ ա մե նը ներ կա յաց նե լով որ
պես գե րա կա հան րային շա հի հիմ քով ան ձին սե փա կա նու թյու նից զր կե լու 
հիմ նախնդ րի և գույ քի օգ տա գործ ման ի րա վուն քի հետ կապ ված ի րա վի ճա
կը բա րե լա վող և հե տա գա խախ տում նե րը կան խող մի ջոց ներ։ 

Մենք հա մա միտ են կա ռա վա րու թյան այս դիր քո րոշ ման հետ։ Հյու սի
սային պո ղո տայի գոր ծե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի. մինչև նշ ված 
օ րեն քի ըն դու նու մը կա տար ված գույ քի օ տա րում և օ րեն քի ըն դու նու մից հե
տո կա տար ված գույ քի օ տա րում։ Ա ռա ջին խմ բի բո լոր գոր ծե րում ի րա վուն
28  Տե՛ս Հավելված 5։
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քի մա սին հար ցը օ րեն քի բա ցա կա յու թյամբ գույ քի օ տար ման խն դիրն էր, 
ո րն օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո, փաս տո րեն, լու ծում ստաց ված։ Ներ կա յումս 
գույ քի օ տար ման որ ևէ գոր ծըն թաց չի կա տար վում վե րը նշ ված օ րեն քի շր
ջանց մամբ` հիմն վե լով մի այն կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման վրա։ 
 

6.1.8. Վ ճիռ նե րի թարգ մա նում ու տա րա ծում

2013թ. հու լի սի 31ի դրու թյամբ Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
կայ քում հրա պա րակ ված է ե ղել 37 հայե րեն լեզ վով թարգ ման ված վճիռ` ը նդ
հա նուր առ մամբ կա յաց ված 48 վճիռ նե րից (77%)։ Վճիռ նե րը, որ պես կա նոն, 
թարգ ման վում և հրա պա րակ վում են զգա լի ու շա ցում նե րով։ Օ րի նակ, վեր ջին 
հրա պա րակ ված վճի ռը Պո ղո սյա նը և Բաղ դա սա րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 
վճիռն է, ո րը ՄԻ ԵԴի կող մից կա յաց վել է 2012թ. հու լի սի 12ին և ու ժի մեջ 
մտել նույն թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 12ի ն։ Այ սինքն, վճ ռի թարգ մա նումն ու 
հրա պա րա կու մը կա տար վել է ու ժի մեջ մտ նե լուց մոտ տա սը ա միս ան ց։ Դրան 
նա խոր դել է Վա հե Գրի գո րյա նի գոր ծով վճ ռի թարգ մա նու թյան հրա պա րա կու
մը 2013թ. հու լի սի 10ին, մինչ դեռ սույն գոր ծով ՄԻ ԵԴ վճի ռը ու ժի մեջ էր մտել 
17.12.2012թ.ին, այ սինքն` ու շա ցու մը կազ մել էր մոտ յոթ ա միս։

Վճ ռի պաշ տո նա կան թարգ մա նու թյան ու հրա պա րակ ման ու շա ցու մը 
խն դիր ներ է բարձ րաց նում գոր ծի վե րա բաց ման նպա տա կով նոր հան գա
ման քի հիմ քով Վճ ռա բեկ դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու հար ցում։ Ա րա
րատ Մու րադ խա նյա նի գոր ծով նոր հան գա ման քի հի ման վրա ներ կա յաց
ված դի մու մին ի պա տաս խան Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ըն դու նել է նա խա դե
պային ո րո շում, հա մա ձայն ո րի դի մու մի ներ կա յաց ման 3ամ սյա ժամ կե տը 
սկիզ բը պետք է հաշ վել ոչ թե վճ ռի ու ժի մեջ մտ նե լու ամ սաթ վի, այլ թարգ
ման ված տեքս տի պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վա նից կամ, ի նչ պես 
նշել է դա տա րա նը, «Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան հա մա պա տաս
խան կայ քում տե ղադ րե լու օր վա նից»։29 Այս նա խա դե պը վճիռ նե րի թարգ
մա նու թյուն նե րի ու շաց ման պրակ տի կայի դրա կան ար ձա գանք է, ո րը ե րաշ
խիք է տա լիս, որ պես զի գոր ծի վե րա բաց ման հա մար դի մում ներ կա յաց նե լու 
օ րեն քով սահ ման ված ե ռամ սյա ժամ կե տը չվ տանգ վի։ 

Թարգ մա նու թյան ո րա կի, վճիռ նե րում օգ տա գործ ված բարդ հաս կա ցու
թյուն նե րի ու տեր մին նե րի հայե րեն բա րե հունչ ու հա մար ժեք ար տա հայ տու
թյուն նե րի ներ մուծ ման ա ռում նե րով մեր կող մից ար ձա նագր վել են դրա կան 
զար գա ցում ներ։

29  Վճռաբեկ դատարանի 15.10.2012թ. ՎԲ08/12 որոշումը Արարատ Մուրադ
խանյանի գործով, էջ 2։
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 Նախ կին հե տա զո տու թյամբ ար դեն նշել ե նք, որ վճիռ նե րից զատ ՄԻ
ԵԴն ըն դու նել է նաև բազ մա թիվ ո րո շում ներ (ըն դու նե լի ու թյան, մաս նա կի 
ըն դու նե լի ու թյան, ա նըն դու նե լի ու թյան, մաս նա կի ա նըն դու նե լի ու թյան, գոր
ծի վա րույ թը կար ճե լու, հաշ տու թյան մա սին և այլն), ո րոնց մեջ կան բազ
մա թիվ ո րո շում ներ, ո րոնք կար ևոր նա խա դե պային նշա նա կու թյուն ու նեն 
ներ պե տա կան պրակ տի կայի ու օ րենսդ րու թյան զար գաց ման հա մար։ Այդ 
ա ռու մով և՛ նախ կի նում, և՛ այժմ ա ռա ջարկ վում է թարգ ման վող գոր ծե րի մեջ 
ը նդ գր կել նաև այդ ո րո շում նե րից ա ռա վել կար ևոր նե րը։ 

6.1.9.  Վ ճիռ նե րի ը նդ գր կե լը դա սըն թաց նե րի ծրագ րե րում   
և դրանց հան րային ի րա զե կու մը

 Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ կա յաց ված ՄԻ ԵԴ վճիռ նե րը հետ ևո ղա կա նո
րեն ը նդ գրկ վում են Դա տա կան դպ րո ցի, Դա տա խա զու թյան դպ րո ցի և Փաս
տա բա նա կան դպ րո ցի սկզբ նա կան և շա րու նա կա կան ի րա վա բա նա կան կր
թու թյան ու սում նա կան ծրագ րե րում։ Մինչ այժմ կա յաց ված բո լոր վճիռ նե րը, 
պաշ տո նա կան թարգ մա նու թյամբ, ներ կա յաց վում են այս դպ րոց ներ հա ճա
խող հետ ևյալ մաս նա գի տա կան խմ բե րին` դա տա վոր նե րին, դա տա վոր նե րի 
օգ նա կան նե րին, դա տա կան ծա ռայող նե րին, դա տա կան դպ րո ցի ո ւնկն դիր
նե րին, դա տա խազ նե րին, Դա տա խա զու թյան դպ րո ցի ո ւնկն դիր նե րին, ՀԿԾ 
քն նիչ նե րին, փաս տա բան նե րին և Փաս տա բա նա կան դպ րո ցի ո ւնկն դիր
նե րին։ Ու սում նա կան ծրագ րե րում վճիռ նե րը մշակ վում ու մա տուց վում են 
ի րա վի ճա կային խն դիր նե րի, թես տե րի, հե տա զո տա կան նյու թե րի և ու սում
նա կան ֆիլ մե րի ե ղա նա կով։ Դա սա վան դող նե րի ու ժե րով թարգ ման վում ու 
մա տուց վում են ոչ մի այն վճիռ նե րը, այլ նաև ա ռա վել կար ևո րու թյուն ներ
կա յաց նող ո րո շում նե րը, ո րոնք կա յաց վել են ը նդ դեմ Հա յաս տա նի և ո րոնք 
նա խա դե պային կար ևոր սահ մա նում ներ են պա րու նա կում։ ՄԻ ԵԴ վճիռ
նե րի ի րա զեկ ման նման պրակ տի կան լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է Նա
խա րար նե րի կո մի տե ի «Ան դամ պե տու թյուն նե րում Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի տեքս տի և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հրա պա րակ ման և տա րած ման 
մա սին» Rec(2002)13 հանձ նա րա րա կա նի պա հանջ նե րին։ 
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7.Ավարտվածվարույթներ

 Հինգ գոր ծով Կո մի տեն հայտ նել է վճ ռի կա տար ման վա րույ թի փակ ման 
մա սին` հայ տա րա րե լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րել է իր 
պար տա վո րու թյու նը վճ ռի կա տար ման ո ւղ ղու թյամբ։ Ներ կա յաց նենք այդ գոր
ծե րը և դրանց կա տար ման ար դյունք նե րի մա սին մեր գնա հա տա կան նե րը։

7.1. Մկրտ չյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի

Վ ճի ռը կա յաց վել է՝ 11.01.2007թ.
Ու ժի մեջ է մտել՝ 11.04.2007թ.

 Փաս տե րի, վա րույ թի ըն թաց քի և Կո մի տե ի վերջ նա կան ո րոշ ման մա
սին շա րադր ված է նախ կին զե կույ ցում։ 

Վճ ռում ար ձա նագր ված խախ տու մը կա յա նում էր հետ ևյա լում. Ար մեն 
Մկրտ չյա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր քի 1801 
հոդ վա ծի հիմ քով են թարկ վել է վար չա կան տույ ժի հան րա հա վաք նե րի ան
ցկաց ման կար գը խախ տե լու հիմ քով (մաս նակ ցել էր չար տոն ված հան րա
հա վա քի), մինչ դեռ նման կարգ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում (2002թ. մայիս) 
օ րեն քով սահ ման ված չի ե ղել։ Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ ան ձի հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի մի ջամ տու թյու նը օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով չի ե ղել և ար ձա նագ րել է Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
11րդ հոդ վա ծի խախ տում։ Կո մի տեն 1082րդ նիս տում (27 մարտ 2008թ.) 
թիվ CM/ResDH(2008)2 բա նաձ ևով ո րո շել է ա վար տել գոր ծի վա րույ թը` հայ
տա րա րե լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րել է Կոն վեն ցի այի 
46րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյուն նե րը։ 

Սույն գոր ծով որ պես ան հա տա կան բնույ թի մի ջոց ներ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյունն ա պա հո վել է վճ ռի թարգ մա նու թյու նը, դրա հրա պա րա
կու մը պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում և դրա տա րա ծու մը մի շարք ի րա վա սու 
մար մին նե րում։ Վճիռն ը նդ գրկ վել է ՀՀ դա տա կան դպ րո ցի, Դա տա խա զու
թյան դպ րո ցի դա սըն թաց նե րի ծրագ րե րում։ Վճի ռը լայ նո րեն ի րա զեկ վել 
է հան րու թյան շր ջա նակ նե րում ԶԼՄնե րի կող մից և հա ճախ վկա յա կոչ վել 
ի րա վա բա նա կան տեքս տե րում (հայ ցե րում, դի մում նե րում, հե տա զո տու
թյուն նե րում, և այլն) փաս տա բան նե րի և հե տա զո տող նե րի կող մից։ Գոր ծի 
վե րա բաց ման վա րույթ չի հա րուց վել, քա նի որ չի ե ղել նման դի մում դի մու
մա տու` Ար մեն Մկրտ չյա նի կող մից։ 
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Ինչ վե րա բե րում է վճ ռի հետ կապ ված հա մա կար գային փո փո խու թյուն
նե րին, ա պա մինչև վճ ռի ըն դու նու մը ՀՀ Ազ գային Ժո ղովն ար դեն ըն դու նել 
էր « Ժո ղով ներ, հա վաք ներ, եր թեր և ցույ ցեր ան ցկաց նե լու մա սին» ՀՀ օ րեն
քը և վճ ռի ըն դուն ման պա հի դրու թյամբ հա մա կար գային խն դի րը, ո րն ար
ձա նագ րել էր Եվ րո պա կան դա տա րանն (օ րեն քի բա ցա կա յու թյու նը) ար դեն 
լուծ ված էր: Մենք հա մա միտ ե նք Կո մի տե ի այս ո րոշ ման հետ և գտ նում ե նք, 
որ սույն գոր ծով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րել է Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի վճի ռը։ 

7.2.  Նի կո ղո սյա նը և Մել քո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի

Վ ճի ռը կա յաց վել է՝ 06.12.2007թ.
Մ տել է ու ժի մեջ՝ 06.03.2008թ.

 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ Քա ղա քա ցի ա կան վե րաքն նիչ դա

տա րա նը խախ տել է բո ղո քար կող նե րի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա
վուն քը` նրանց բա ցա կա յու թյամբ ան ցկաց նե լով դա տա կան նիստ։ Ը ստ 
գոր ծի փաս տե րի, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ծա նու ցել էր բո ղո քար կում նե
րին դա տա կան նիս տի օր վա ու ժա մի մա սին։ Տվյալ ժա մա նա կա հատ վա
ծում դա տա կան նիս տի մա սին ծա նու ցու մը սահ մա նա փակ վում էր մի այն 
ծա նու ցագ րի փոս տային ա ռա քու մով` ա ռանց հա վաս տի ա նա լու հաս ցե ա
տի րոջ կող մից ծա նու ցագ րի ստաց վե լու մեջ։ Հետ ևե լով այս պրակ տի կային 
Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել էր, որ ծա նու ցու մը կա տար վել էր պատ շաճ 
ե ղա նա կով և, հետ ևա բար, կաշ կանդ ված չէր դա տա կան նիստն ան ցկաց նել 
ան ձի բա ցա կա յու թյամբ։ Մինչ դեռ փաս տե րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է 
տվել, որ դա տա կան նիս տի օր վա դրու թյամբ ծա նու ցա գի րը դեռ չէր հա սել 
դի մու մա տո ւին։ Հետ ևա բար, խնդ րո ա ռար կա հար ցը կա յա նում էր նրա նում, 
թե ա րդյոք ծա նուց ման նման ե ղա նա կը կա րող էր հա մար վել պատ շաճ ծա
նու ցում` ը ստ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի։ Եվ րո պա կան դա տա րա նը եզ րա
հան գել է, որ ծա նուց ման նման ե ղա նա կը պատ շաճ չէր, քա նի որ ան ձը զրկ
վել է դա տա կան նիս տին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից։ 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա եր կու դի մու մա տու նե րը 
նոր հան գա ման քի հիմ քով դի մել են Վճ ռա բեկ դա տա րան` խնդ րե լով վե
րա բա ցել գոր ծի վա րույ թի և ա պա հո վել նոր դա տա կան քն նու թյուն ի րենց 
մաս նակ ցու թյամբ։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ո րո շել է հա րու ցել գոր ծի վե րա
բաց ման վա րույթ և այդ հիմ քով բե կա նել է իր Քա ղա քա ցի ա կան վե րաքն
նիչ դա տա րա նի նախ կին ո րո շում նե րը և քա ղա քա ցի ա կան գործն ու ղար կել 
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ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նոր քն նու թյան: Ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը 
ան ցկաց րել է գոր ծի նոր քն նու թյուն՝ ա պա հո վե լով դի մու մա տու նե րի ներ
կա յու թյու նը դա տա կան քն նու թյա նը` « հաշ վի առ նե լով Եվ րո պա կան դա
տա րա նի 3341 կե տե րում նշ ված ի րա վա կան եզ րա հան գում նե րը պատ շաճ 
ծա նու ցե լու մա սին»: 13.08.2009թ. ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը, կող մե րի 
մաս նակ ցու թյամբ կա տա րե լով, ը ստ է ու թյան, նոր քն նու թյուն, վե րա հաս տա
տել է իր նախ կին ո րո շու մը ը նդ դեմ դի մու մա տու նե րի: Գոր ծի վե րա բաց ման 
ու նոր դա տա կան ակ տի մա սին փաս տե րը կա ռա վա րու թյունն ու ղար կել է 
Կո մի տե ին։ Կա ռա վա րու թյու նը Կո մի տե ին տե ղե կաց րել է նաև, որ վճ ռի հի
ման վրա փո փոխ վել է կող մե րին ծա նու ցե լու դա տա կան պրակ տի կան և նոր 
կար գի հա մա ձայն դա տա րան նե րը կա րող են սկ սել դա տա կան քն նու թյու
նը մի այն հա վաս տի ա նա լուց հե տո, որ կող մը ստա ցել է դա տա կան նիս տի 
մա սին ծա նու ցա գի րը։ Ի հա վե լումն, կա ռա վա րու թյու նը տե ղե կաց րել է նաև 
վճ ռի թարգ ման ման, հրա պա րակ ման, ի րա վա սու մար մին նե րին տե ղե կաց
նե լու և Դա տա կան դպ րո ցի ու դա տա խա զու թյան դպ րո ցի ու սում նա կան 
ծրագ րե րում վճ ռի նե րա ռե լու մա սին։

 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը, 2011թ. սեպ տեմ բե րի 14ին իր 1120րդ 
նիս տում Կո մի տեն ո րո շել է ա վար տել վճ ռի կա տար ման վե րահս կո ղու թյան 
վա րույ թը` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վճ ռի կա տար ման իր 
պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու հիմ քով։ 

Մենք հա մա միտ ե նք Կո մի տե ի հետ։ Ի թիվս ան հա տա կան բնույ թի մի
ջոց նե րի (փոխ հա տուց ման վճա րում և գոր ծի վե րա բա ցում), այս վճ ռի հի
ման վրա հիմ նո վին փո փոխ վեց դա տա կան նիս տե րի ծա նուց ման կար գը։ 
Ե թե նախ կի նում պատ շաճ ծա նու ցե լու պա հան ջը ա պա հո վե լու հա մար դա
տա րա նի կող մից բա վա րար էր կող մե րին դա տա կան նիս տի վայ րի և ժա
մի մա սին ծա նու ցագ րի զուտ ա ռա քու մը, ա պա ներ կա յումս բո լոր գոր ծե րով 
դա տա րան նե րը պար տա վոր են դա տա կան նիս տը սկ սել մի այն հե տա դարձ 
ծա նուց ման ան դոր րագ րի ստա ցու մից հե տո, ո րը դա տա վա րա կան կար ևոր 
ե րաշ խիք է, որ պես զի դա տա վա րու թյան կող մի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քը չխախտ վի։ 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծի վե րա բաց մա նը, ա պա այս ա ռու մով ներ պե
տա կան դա տա րան նե րը կա տա րել են « Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նում կա յաց ված վճիռ նե րի հի ման վրա ներ պե տա կան մա կար դա
կով ո րո շա կի գոր ծեր վե րաքն նե լու կամ վե րա բա ցե լու մա սին» Նա խա րար
նե րի կո մի տե ի թիվ R (2000) 2 հանձ նա րա րա կա նի պա հանջ նե րը: Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը ա պա հո վել է գոր ծի վե րա բաց ման վա րույթ, ո րի ար դյուն քում 
ի րա կա նաց վել է գոր ծի վե րաքն նու թյուն, ո րի շր ջա նակ նե րով վե րա կանգն
վել է դի մու մա տու նե րի status quoն` մինչև խախ տու մը ե ղած ի րա վի ճա կը։ 
Տվյալ դեպ քում այդ ի րա վի ճա կը գոր ծով ը ստ է ու թյան դա տա կան քն նու թյա
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նը նրանց ներ կա յու թյան ա պա հո վումն էր ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում։ 
Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է այն հան գա ման քին, որ դա տա րա նը կա յաց րել է դի
մու մա տու նե րի հա մար ոչ բա րեն պաստ դա տա կան ա կտ, այդ հան գա մանքն 
ար դեն դուրս է եվ րո պա կան կա ռույց նե րի վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե
րից և սու վե րեն ի րա վա կան հա մա կար գի ի րա վա զո րու թյան ա ռար կա է ։

7.3. Պայ քար և hաղ թա նակ ՍՊԸն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի

Վ ճի ռը կա յաց վել է՝ 20.12.2007թ.
Մ տել է ու ժի մեջ՝ 02.06.2008թ.

 Սույն գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը ար ձա նագ րել է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի խախ տում այն հիմ քով, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
վե րա դարձ րել էր Ըն կե րու թյան վճ ռա բեկ բո ղո քը ա ռանց այն քն նե լու։ Վեր
ջինս հրա ժար վել էր քն նել դի մու մը այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Ըն կե րու
թյու նը վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա տես ված պե տա կան 
տուր քը չէր վճա րել` պատ ճա ռա բա նե լով մի շարք ֆի նան սա կան խն դիր ներ 
(Ըն կե րու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նին ո ւղղ ված դի մու մին կցել էր պե տա
կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին միջ նոր դու թյուն)։ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը ու շադ րու թյուն է դարձ րել այն հան գա ման քի վրա, որ դի մու մը 
վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց վել էր ոչ թե դա տա կան ակ տի, այլ 
գրա սե նյա կի աշ խա տակ ցի կող մից` սո վո րա կան նա մա կի տես քով: Այ սինքն` 
դա տա կան քն նու թյուն չէր կա տար վել։ Քա նի որ վե րա դար ձի մա սին ո րո շու մը 
չէր կա յաց վել դա տա կան քն նու թյան հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հե
տա մուտ չէր ե ղել այն փաս տե րի մեջ, ո րոնք Ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց րել էր 
իր միջ նոր դու թյան մեջ որ պես հիմք պե տա կան տուր քը վճա րե լու ան հնա րի
նու թյան մա սին։ Նման հան գա մանք նե րում Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, 
որ դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց վել էր ա ռանց ու սում նա
սի րե լու վճա րու մը կա տա րե լու ան հնա րի նու թյան մա սին Ըն կե րու թյան փաս
տարկ նե րը, ո րի հան գա մանք նե րում Ըն կե րու թյան դա տա րա նի մատ չե լի ու
թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վել էր ան հա մա չա փո րեն։ 

02.12.2011թ.ին Կո մի տեն ո րո շել է ա վար տել գոր ծով վա րույ թը` հայ
տա րա րե լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րել է վճիռն ամ
բող ջու թյամբ։ Մենք հա մա միտ ե նք այդ ո րոշ ման հետ հետ ևյալ պատ ճա ռա
բա նու թյամբ։ 

Ան հա տա կան բնույ թի մի ջոց նե րի շար քում կա ռա վա րու թյու նը կա տա
րել է սահ ման ված փոխ հա տուց ման վճար նե րը։ Ըն կե րու թյու նը նոր հան
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գա ման քի հիմ քով դի մել է Վճ ռա բեկ դա տա րա նին և վեր ջինս 03.11.2008թ. 
կա յաց րել է գոր ծի վե րա բաց ման մա սին ո րո շում, բե կա նել է իր նախ կին 
ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Վար չա կան դա տա րան՝ նոր քն նու թյան։ Նոր 
քն նու թյան շր ջա նակ նե րում դա տա րա նը կա յաց րել է նույն ո րո շու մը գոր ծի 
է ու թյան վե րա բե րյալ։ 

Եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րոշ ման մեջ ան դրա դար ձել է նաև ՀՀ քա
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 70րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սով սահ ման ված 
դրույ թին, ո րն ար գե լում էր դա տա րան նե րին ա ռևտ րային կազ մա կեր պու
թյուն նե րին, ի տար բե րու թյուն ֆի զի կա կան ան ձանց, ա զա տել պե տա կան 
տուր քի վճա րու մից: Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նը, նման ար գելքն ի նք նին 
խն դիր էր ա ռա ջաց նում Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հիմ քով` դա
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ի մաս տով։ Որ պես ը նդ հա նուր բնույ
թի մի ջոց, 07.04.2009թ.ին Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 70րդ հոդ վա ծի 
3րդ մա սը վե րաց վել է: Վե րաց վել է նաև « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 22րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը, ո րն ու ներ նույ նա բո վան դակ տեքստ` եր
կու դրույթ նե րով էլ ո ւղ ղա կի ո րեն ար գել ված էր ա ռևտ րային կազ մա կեր պու
թյուն նե րին ա զա տել պե տա կան տուր քի վճա րու մից։ Նշ վա ծը վկա յում է թիվ 
Rec(2004)5 հանձ նա րա րա կա նի պա հանջ նե րի կա տար ման մա սին։ 

Անհ րա ժեշտ է նաև հաշ վի առ նել, որ վճի ռը թարգ ման վել և հրա պա
րակ վել է ՀՀ պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա
րա րու թյան ին տեր նետ կայ քում և ՀՀ դա տա կան իշ խա նու թյան ին տեր նետ 
կայ քում: Վճի ռը նե րառ ված է ՀՀ դա տա կան դպ րո ցի և ՀՀ դա տա խա զու
թյան դպ րո ցի ու սում նա կան ծրագ րե րում և պար բե րա բար ներ կա յաց վում է 
դա սըն թաց նե րի մաս նա կից նե րին: 

7.4.  Մի շա Հա րու թյու նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի

Վ ճի ռը կա յաց վել է՝ 28.06.2007թ.
Ու ժի մեջ է մտել՝ 28.09.2007թ.

 Սույն գոր ծով ար ձա նագր վել է Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի խախ տում 
այն հիմ քով, որ ազ գային դա տա րան նե րը դա տա պարտ ման հիմ քում, ա պա
ցույց նե րի զանգ վա ծում, թո ղել են խոշ տան գում ստաց ված ե րեք ա պա ցույց
ներ` մե ղադ րյա լի ի նք նա խոս տո վա նու թյու նը և եր կու վկա նե րի ցուց մունք նե
րը, ո րի հիմ քով դա տա վա րու թյու նը որ պես ամ բող ջու թյուն դար ձել է ա նար
դար։ Եվ րո պա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ թեև ազ գային դա տա րան
նե րը դա տա պար տե լիս հիմն վել են նաև այլ ա պա ցույց նե րի վրա և նշ ված 
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ե րեք ա պա ցույց նե րը ա պա ցու ցո ղա կան վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն չու նե ին, 
ե թե ան թույ լատ րե լի ա պա ցույ ցը ստաց վել է խոշ տանգ ման ե ղա նա կով, նույ
նիսկ դրա նվազ ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյան դեպ քում նման ա պա
ցույ ցը եր բեք չպետք է դր վի մե ղադ րան քի և դա տա պարտ ման հիմ քում։ Ը ստ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի, « Մե ղադ րող ա պա ցույ ցը, լի նի դա խոս տո վա նա
կան կամ ի րե ղեն ա պա ցույ ցի տես քով, ո րը ձեռք է բեր վել բռ նու թյուն նե րի 
գոր ծադր ման մի ջո ցով կամ դա ժա նու թյուն նե րի կամ այլ վե րա բեր մուն քի, 
ո րը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես խոշ տան գում, եր բեք չպետք է դր վի մեղ քի 
ա պա ցույ ցի հիմ քում՝ ան կախ դրա ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նից»: 
Դա տա րա նը սահ մա նել է ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախ տում 
և շնոր հել 4,000 եվ րո ոչ նյու թա կան (բա րո յա կան) վնա սի փոխ հա տու ցում։ 

2011թ. հու նի սի 8ի նիս տում Կո մի տեն ո րո շում կա յաց րեց ա վար տել 
վճ ռի կա տար ման վե րահս կո ղու թյան վա րույ թը այն հիմ քով, որ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րել է վճի ռը` Կոն վեն ցի այի 46րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սի հիմ քով։30 Մենք հա մա ձայն ե նք Կո մի տե ի ո րոշ ման հետ հետ ևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Վ ճի ռը թարգ ման վել ու հրա պա րակ վել է պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում։ 
Վճի ռը լայ նո րեն ի րա զեկ վել է բո լոր ի րա վա սու մար մին նե րին` դա տա րան
նե րին, դա տա խա զա կան և քնն չա կան մար մին նե րին, փաս տա բան նե րին։ 
Ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա յաց ված վճիռ նե րի շար քում այս 
վճի ռը ա մե նա հա ճախ վկա յա կոչ վող դա տա կան ակ տե րից է ի րա վա բա նա
կան տեքս տե րում։ Այն ը նդ գրկ ված է Դա տա կան դպ րո ցի, Դա տա խա զու
թյան դպ րո ցի և Փաս տա բա նա կան դպ րո ցի ու սում նա կան ծրագ րե րում։ 

Վճ ռի հի ման վրա հա րուց վել է գոր ծի վե րա բաց ման վա րույթ, ո րի ար
դյուն քում բե կան վել են Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ու Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
նախ կին ո րո շում նե րը և գործն ու ղարկ վել է ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան՝ 
ը ստ է ու թյան նոր քն նու թյան։ Վե րաքն նու թյան ար դյուն քում կր կին գնա
հատ վել են գոր ծով ա պա ցույց նե րը, այդ թվում նաև նոր ա պա ցույց ներ, սա
կայն ա պա ցույց նե րից բա ցա ռե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.06.2007թ. 
ո րոշ ման մեջ նշ ված և ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րը` վկա ներ Գ.Տա
վա րա ցյա նի, Կ.Ան տո նյա նի և ամ բաս տա նյա լի ի նք նա խոս տո վա նա կան 
ցուց մունք նե րը։ Այ սինքն, վե րա կանգն վել է մե ղադ րյա լի status quoն` մինչև 
խախ տու մը ե ղած ի րա վի ճա կը, ո րից հե տո ան ցկաց վել է գոր ծով ը ստ է ու
թյան քն նու թյուն պաշտ պա նա կան կող մի դա տա վա րա կան բո լոր ե րաշ խիք
նե րով։ Այդ ա մե նից հե տո ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է 
նախ կին դա տավ ճի ռը և հաշ վի առ նե լով, որ ամ բաս տա նյա լը կրել է Սյու նի

30 Տե՛ս Կոմիտեի թիվ CM/ResDH(2011)40 փաստաթուղթը։
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քի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 19.06.2002թ. դա տավճ ռով նշա
նակ ված 10 տա րի ժամ կե տով ա զա տազրկ ման ձևով պա տի ժը և չկ րած մաս 
չու նի, հա մա րել է պա տի ժը կրած: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ու ժի մեջ է թո ղել 
դա տավ ճի ռը, ի սկ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա դարձ րել է բո ղո քը։ 

Այն հան գա ման քը, որ 19.06.2002թ.ի խնդ րա հա րույց դա տա կան ակ տի 
ել քը վե րա նայ ման վա րույ թի ար դյուն քում մնա ցել է նույ նը, չի կա րող հիմք 
հա մար վել պն դե լու հա մար, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճի ռը չի կա տար
վել, քա նի որ վե րա նայ ման վա րույ թում դա տա րա նը հան գել է նույ նան ման եզ
րա հանգ ման գոր ծով ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման ար դյուն քում, ո րը որ պես 
դա տա վա րա կան փուլ և եր ևույթ դուրս է եվ րո պա կան մար մին նե րի վե րահս
կո ղու թյան շր ջա նա կից։ Հա կա ռա կը պն դել կն շա նա կի, որ եվ րո պա կան մար
մին նե րը ոչ թե ազ գային մար մին նե րին օ ժան դակ, այլ վե րա դաս կա ռույց ներ, 
ո րը հա կա սում է Կոն վեն ցի ոն մար մին նե րի սուբ սի դի ա րու թյան սկզ բուն քին։ 
Ո ւս տի, այն քա նով, որ քա նով իշ խա նու թյուն նե րը ա պա հո վել են գոր ծի վե րա
բաց ման վա րույթ ու վե րաքն նու թյան հնա րա վո րու թյուն Եվ րո պա կան դա տա
րա նի կող մից ար ձա նագր ված խախ տում նե րի բա ցառ մամբ, Հա յաս տա նը կա
տա րել է թիվ Rec(2000)2 Հանձ նա րա րա կա նի պա հանջ նե րը: 

Այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ վե րա նայ ման վա րույ
թում տե ղի ու նե ցած ո րոշ խախ տում ներ նույն պես կա րող են Եվ րո պա կան 
դա տա րան նոր գան գատ ներ կա յաց նե լու հիմք հան դի սա նալ « նոր փաս տի» 
հիմ քով, ո րից տե ղյակ չէր Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ե րբ կա յաց նում էր իր 
սկզբ նա կան վճի ռը: Հաշ վի առ նե լով, որ վե րա բաց ման վա րույ թի ա վար տից 
հե տո այդ վա րույ թի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած խախ տում նե րի հիմ քով նոր 
գան գատ չի ներ կա յաց վել Եվ րո պա կան դա տա րան, գոր ծի վե րա բաց ման 
վա րույ թի ըն թաց քում է ա կան խախ տում ներ տե ղի չեն ու նե ցել, ո րոնք կգ րա
վե ին Եվ րո պա կան դա տա րա նի ու շադ րու թյու նը։ 

7.5.   Մել տեքս ՍՊԸն և Մես րոպ Մով սե սյանն    
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի

Վ ճի ռը կա յաց վել է՝ 17.06.2008թ.
Ու ժի մեջ է մտել՝ 17.09.2008թ.

2002 թվա կա նի ապ րի լին Ըն կե րու թյու նը զրկ վել է հե ռուս տա հե ռար
ձակ ման ար տո նագ րից, ի սկ 2003 թվա կա նի ըն թաց քում մաս նակ ցել է ար
տո նագր ման յոթ մր ցույթ նե րի տար բեր հա ճա խա կա նու թյուն նե րի տի րույթ
նե րում, սա կայն բո լոր մր ցույթ նե րում Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ոյի ազ
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գային հանձ նա ժո ղո վի (Հ ՌԱՀ) ո րո շում նե րով հա մար վել է պարտ ված: Բո լոր 
մր ցույթ նե րում ՀՌԱՀը հրա ժար վել է Ըն կե րու թյա նը տրա մադ րել դի մում նե
րը մեր ժե լու մա սին ա ռան ձին ո րո շում ներ: ՀՌԱՀը բա վա րար վել է մի այն 
հաղ թող կազ մա կեր պու թյան վե րա բե րյալ կա յաց րած իր ո րոշ ման պատ ճեն 
Ըն կե րու թյա նը ու ղար կե լով՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ այդ ո րո շու մը ի նք նին 
հան դի սա նում է նաև ար տո նագր ման դի մու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շում։ Այ
սինքն, դի մու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շում նե րը չեն ու նե ցել պատ ճա ռա բա նա
կան մաս։ 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը 2008թ. հու նի սի 16ին կա յաց րել է վճիռ, 
ո րում սահ մա նել է Կոն վեն ցի այի 10րդ հոդ վա ծի խախ տում այն հիմ քով, 
որ Ըն կե րու թյան ի րա վունք նե րի մի ջամ տու թյու նը, ար տո նագ րի մեր ժու մը, 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի ե ղել, քա նի որ ո րո շում կա յաց նող մար
մի նը չի պատ ճա ռա բա նել իր ո րո շում նե րը։ Այս պի սով, ՄԻ ԵԴն ո րո շել է, որ 
ՀՌԱՀը չի ա պա հո վել օ րի նա կա նու թյան սկզ բուն քը իր ո րո շում նե րում, քա նի 
որ այդ սկզ բուն քը պա հան ջում է, որ հան րային մար մին նե րը պետք է պատ
ճա ռա բա նեն ի րենց ո րո շում նե րը։ 

Վճ ռի կա տար ման վա րույ թում իշ խա նու թյուն նե րը նա խա ձեռ նել են, որ
պես ան հա տա կան բնույ թի մի ջոց, ա ռա ջին, ա պա հո վել Ըն կե րու թյան մաս
նակ ցու թյու նը նոր մր ցույ թի, ե րկ րորդ, ի սկ որ պես ը նդ հա նուր բնույ թի մի ջոց` 
բա րե փո խել Ռա դի ոյի և հե ռուս տա տե սու թյան մա սին օ րենքն այն պես, որ
պես զի ՀՌԱՀը ման րա մաս նո րեն պատ ճա ռա բա նի իր ո րո շում նե րը ար տո
նագ րե րի դի մում նե րը մեր ժե լու մա սին։ Իր հեր թին, Ըն կե րու թյու նը տե ղյակ 
է պա հել Կո մի տե ին, որ ներ պե տա կան մա կար դա կում նա խա ձեռ նել է յոթ 
մր ցույթ նե րի հիմ քով ՀՌԱՀ ո րո շում նե րի վե րա բե րյալ կա յաց ված դա տա կան 
ո րո շում նե րը վե րա նայե լու և այդ հիմ քով 2004 թվա կա նին ա վարտ ված եր
կու դա տա կան գոր ծե րը վե րա բա ցե լու վա րույթ ներ։ Կո մի տեն դա ըն դու նել 
է ի գի տու թյուն և հրա վի րել կա ռա վա րու թյա նը տե ղյակ պա հել գոր ծի վե
րա բաց ման վա րույ թի զար գա ցում նե րի մա սին։ Այս պի սով, վճ ռի կա տար ման 
վա րույ թում Կո մի տե ի վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա ներ է ին, ա ռա ջին, օ րեն քի 
փո փո խու թյու նը, ե րկ րորդ, նոր մր ցույ թի ան ցկա ցու մը և եր րորդ, դա տա կան 
գոր ծե րի վե րա բաց ման վա րույթ նե րը։ 

10.06.2010թ.ին օ րեն քում կա տար վե ցին մի շարք փո փո խու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես, 49րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սով սահ ման վեց, որ ՀՌԱՀը մր
ցույ թում հաղ թող ճա նա չե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց նում է վար կա նի շային 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի հի ման վրա և որ ՀՌԱՀի ո րո շում նե րը պետք 
է լի նեն պատ շաճ հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված։ 

2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին ան ցկաց վել է հե ռուս տա տե սային հա
ղոր դում նե րի հե ռար ձակ ման նոր մր ցույթ ներ, ո րին մաս նակ ցել է Ըն կե րու
թյու նը և պարտ վել։ ՀՌԱՀը մեր ժել է Ըն կե րու թյան դի մու մը` ա ռան ձին ո րո
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շու մով տե ղե կաց նե լով Ըն կե րու թյան մերժ ման պատ ճառ նե րի ու հիմ քե րի 
մա սին։ 

2009 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը եր կու դի մու մով սկ սել է դա տա կան եր
կու գոր ծե րի վե րա բաց ման վա րույթ ներ, ո րոնց սա կայն մերժ վել են Վճ ռա
բեկ դա տա րա նի կող մից Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 204.28րդ հոդ վա ծի 
կի րառ մամբ։ Ըն կե րու թյու նը վի ճար կել է այս հոդ վա ծի սահ մա նադ րա կա նու
թյան հար ցը ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում և ստա ցել բա րեն պաստ 
դա տա կան ա կտ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նից և այդ հիմ քով կր կին 
դի մել Վճ ռա բեկ դա տա րան Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շու մը որ
պես « նոր հան գա մանք» հան դի սա նա լու հիմ քով։ Այս ան գամ Վճ ռա բեկ դա
տա րա նը հա րու ցել է վե րա բաց ման վա րույթ, սա կայն ար դյուն քում մեր ժել 
է վի ճա հա րույց դա տա կան ակ տե րը բե կա նե լու և դա տա կան գոր ծե րը վե
րաքն նե լու պա հան ջը` կի րա ռե լով Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 204.33րդ 
հոդ վա ծը։ Դի մու մա տուն այ նու հետև վի ճար կել է այս հոդ վա ծի սահ մա նադ
րա կա նու թյան հար ցը Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում և ստա ցել բա րեն
պաստ դա տա կան ա կտ, ո րի հի ման վրա կր կին դի մել է Վճ ռա բեկ դա տա րան 
« նոր հան գա ման քի» հիմ քով` գոր ծե րի վե րա բաց ման և վե րաքն նու թյան 
խնդ րան քով։ Այս դի մում նե րը կր կին, ար դեն եր րորդ ան գամ, մերժ վել են Վճ
ռա բեկ դա տա րա նի կող մից և այս ան գամ դա տա րա նը ը նդ հան րա պես հրա
ժար վել է հա րու ցել վե րա նայ ման վա րույթ` գտ նե լով, որ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի վեր ջին ո րո շու մը գոր ծի վե րա բաց ման « նոր հան գա մանք» չէ։ 
Ըն կե րու թյու նը կր կին, ար դեն չոր րորդ ան գամ, դի մել է Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան, սա կայն Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հրա ժար վել է ըն դու նել 
դի մու մը վա րույթ` պատ ճա ռա բա նե լով, որ ար դեն դիր քո րո շում հայտ նել է 
տվյալ հար ցի կա պակ ցու թյամբ և որ հե տա գա խն դիր նե րը են թա կա են կար
գա վոր ման օ րենսդ րի կող մից։ 

Հաշ վի առ նե լով, որ 14.09.2009թ. թիվ 1092 և 02.03.2010թ. թիվ 1078
րդ նիս տե րում Նա խա րար նե րի կո մի տեն ՀՀ կա ռա վա րու թյու նից պա հան
ջել էր ներ կա յաց նել ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն Մել տեքս Ըն կե րու
թյան կող մից նա խա ձեռ նած վե րա նայ ման դա տա կան վա րույթ նե րի մա սին, 
09.04.2010թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը Կո մի տե ին է ու ղար կել ՀՀ սահ մա նադ
րա կան դա տա րա նի 09.04.2010թ. ո րոշ ման թարգ մա նու թյու նը և նշել, որ 
նշ ված ո րոշ մամբ՝ որ պես « նոր եր ևան ե կած հան գա մանք» Ըն կե րու թյու նը 
նո րից կա րող է դի մել Վճ ռա բեկ դա տա րան գոր ծի վե րա բաց ման դի մու մով: 

Կո մի տե ի կող մից վե րահս կո ղու թյան վե րը նշ ված զար գա ցում նե րի ըն
թաց քում 2009թ. հոկ տեմ բե րին և 2012թ. դեկ տեմ բե րին Ըն կե րու թյունն եր
կու նոր գան գատ է ու ղար կել Եվ րո պա կան դա տա րան` ա ռա ջի նով վի ճար
կե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
վճ ռի չկա տա րե լը որ պես Ըն կե րու թյան նկատ մամբ Կոն վեն ցի այի կրկ նա կի 
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խախ տում, ե րկ րոր դով վի ճար կե լով 2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի մր ցույ թի 
ար դյունք նե րը` բարձ րաց նե լով մր ցույ թի ան ցկաց ման և հաղ թո ղին ո րո շե լու 
ըն թա ցա կար գային հար ցեր։ 

Վե րը նշ ված զար գա ցում նե րի լույ սի ներ քո 2011 թվա կա նի հու նի սի 
8ին Կո մի տեն ան սպա սե լի ո րո շում կա յաց րեց վա րույ թը փա կե լու մա սին 
այն հիմ քով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րել է վճ ռի կա տար
ման հետ կապ ված իր բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը։31 

Մենք հա մա ձայն չենք Կո մի տե ի ո րոշ ման հետ հետ ևյալ պատ ճա ռա բա
նու թյամբ: 

Գտ նում ե նք, որ վճ ռի կա տար ման վա րույթն ի րա կա նում ա նա վարտ է 
մնա ցել, ի սկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն էլ չի կա տա րել խախտ ված 
ի րա վուն քի վե րա կանգ ման ո ւղ ղու թյամբ մի քա նի կար ևոր քայ լեր։ 

Առաջին. ի սկզ բա նե ո րոշ վել էր կա ռա վա րու թյան և Կո մի տե ի միջև, 
որ Ըն կե րու թյա նը նոր մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն տա լը 
խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգն ման restitutio in integrum ե ղա նակ է։ 
Սա սխալ մո տե ցում է։ Խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լը նշա նա կում է 
ի րա վա խախտ ման զո հի status quoի (մինչև խախ տու մը ե ղած ի րա վի ճա կի) 
վե րա կանգ նում` այ սինքն ան ցյա լին, այլ ոչ թե ա պա գային ո ւղղ ված գոր ծո
ղու թյուն` ի րա վա խախտ ման զո հին նոր փոր ձու թյան ա ռջև կանգ նեց նե լով։ 
Ե թե հան գա մանք նե րի բե րու մով հնա րա վոր չէ վե րա կանգ նել մինչև խախ
տու մը ե ղած ի րա վի ճա կը, ա պա կա րիք էլ չկա նոր մր ցույ թին մաս նակ ցե լու 
հնա րա վո րու թյուն տա լը ներ կա յաց նել որ պես պե տու թյան կող մից Ըն կե
րու թյա նը տր ված հնա րա վո րու թյուն։ Ի վեր ջո, նոր մր ցույ թին մաս նակ ցե լու 
ի րա վուն քը Ըն կե րու թյու նը ստա ցել է օ րեն քի ու ժով, այլ ոչ թե պե տու թյան 
կող մից տր ված ար տո նու թյամբ, որ պես զի վեր ջինս կա ռա վա րու թյան կող
մից ներ կա յաց վի որ պես խախտ ված ի րա վուն քի ո ւղ ղու թյամբ կի րառ ված 
ջանք։ 

Գտ նում ե նք, որ նոր մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հան գա ման քը չպետք 
է դիտ վի որ պես խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգն ման ան հա տա կան 
բնույ թի մի ջոց նաև այն հիմ քով, որ դրա նով չի ա պա հով վում հե ռուս տաըն
կե րու թյան հա մար այն նույն պայ ման նե րը, ի նչ գո յու թյուն ու նե ին 2003թ. 
մր ցույթ նե րի ըն թաց քում: Մենք գտ նում ե նք, որ ե թե խոս քը վե րա բե րում 
է նոր մր ցույ թի ան ցկաց մա նը, ա պա դա պետք է ար վի նախ կին մր ցույթ
նե րի ըն թաց քում ՀՌԱՀի կող մից գնա հատ ված մր ցույ թային փա թեթ նե րի 
վերագնահատմամբ. այ սինքն վե րա նայ մամբ: Այ սինքն ՀՌԱՀը պետք է վե
րա նայի իր ո րո շում նե րը և վե րագ նա հա տի մր ցա կից նե րի մր ցույ թային փա
թեթ նե րը և կա յաց նի ո րո շում, սա կայն այս ան գամ պատ ճա ռա բա նե լով այն

31  Տե՛ս Կոմիտեի փաստաթուղթ CM/ResDH(2011)39։ 
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պես, ի նչ պես պա հանջ վում է ներ կայիս ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ և 
ԵԽ չա փա նիշ նե րով, քա նի որ հենց չպատ ճա ռա բա նելն էր կաս կա ծի տակ 
դրել մր ցույթ նե րի օ րի նա կա նու թյան հար ցը և հենց չպատ ճա ռա բա նելն էր 
հան գեց րել Կոն վեն ցի այի 10րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված խոս քի ա զա
տու թյան ի րա վուն քի խախտ ման փաս տի ճա նաչ մա նը` ՄԻ ԵԴի կող մից: 
Հաշ վի առ նե լով նշ վա ծը, գտ նում ե նք, որ նոր մր ցույ թին մաս նակ ցե լը չպետք 
է դիտ վեր Կո մի տե ի կող մից որ պես խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու 
ան հա տա կան մի ջոց։ 

Երկրորդ, Կո մի տեն հաշ վի չի ա ռել, որ գոր ծի վե րա բաց ման վա րույթ նե
րը, ո րին այն քան նշա նա կու թյուն են տա լիս ԵԽ մար մին նե րը, դեռ ըն թաց քի 
մեջ է ին։ Ի նչ ի մաստ ու ներ Կո մի տե ի կող մից ըն դու նել և ի գի տու թյուն գրան
ցել Ըն կե րու թյան փաս տա բան նե րի հա ղոր դում նե րը գոր ծի վե րա բաց ման 
մա սին, ե թե ի վեր ջո դրանց որ ևէ նշա նա կու թյուն չէր տր վե լու և նույ նիսկ 
ան դրա դարձ չէր ար վե լու վա րույ թի փակ ման մա սին ո րոշ ման մեջ։ Այն օր
վա դրու թյամբ, ե րբ Կո մի տեն ըն դու նեց վա րույ թը փա կե լու մա սին ո րո շու մը 
(08.06.2011թ.), Մել տեքս ՍՊ Ըն կե րու թյու նը Սահ մա նադ րա կան դա տա
րա նում վի ճար կում էր ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
204.33րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից դրա կի
րառ ման սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը, ո րն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վում էր 
Ըն կե րու թյան գոր ծի վե րա բաց մա նը, քա նի որ հենց վե րա բաց ման հա մար 
ներ կա յաց ված դի մու մի մերժ ման ա ռն չու թյամբ էր Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե
րը նշ ված նոր մը կի րա ռել այն պես, որ բարձ րա ցել դրա կի րա ռու թյան սահ
մա նադ րա կա նու թյան մա սին հարց։ Ը նդ ո րում, հենց այդ դի մու մով հա րուց
ված վա րույ թի ըն թաց քում Կո մի տե ի ո րո շու մից մոտ մեկ ա միս հե տո ծն վեց 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ՍԴՈ946 ո րո շու մը, ո րի կար ևո րու թյու նը 
եվ րո պա կան վճիռ նե րի կա տար ման ներ պե տա կան կա ռու ցա կար գե րի բա
րե լավ ման գոր ծում դժ վար է գե րագ նա հա տել։ 

Երրորդ, Կո մի տեն հաշ վի չի ա ռել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նում դեռ 
ըն թաց քի մեջ էր 2009 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին ներ կա յաց ված դի մում, ո րով 
վի ճարկ վող ի րա վուն քի և փաս տե րի մա սին հար ցե րը ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ
վում է ին Կո մի տե ի վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա խն դիր նե րին։ Դրանք է ին 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից գոր ծի վե րա բաց ման եր կու դի մում նե րի մերժ
ման հիմ քում դր ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վել է ին Եվ րո
պա կան դա տա րա նին որ պես « նոր հան գա մանք» կրկ նա կի խախ տում ար
ձա նագ րե լու հա մար։ 

Վե րը նշ ված ե րեք հան գա մանք նե րի հիմ քով գտ նում ե նք, որ վճ ռի կա
տար ման վա րույթն ի րա կա նում մնա ցել է ա նա վարտ։ 

Վե րը նշ վա ծից մա սամբ բխում է նաև մեր հա ջորդ պն դու մը այն մա սին, 
որ վճիռն ամ բող ջու թյամբ չի կա տար վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
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կող մից։ Այդ ի մաս տով ներ կա յաց նում ե նք հետ ևյալ եզ րա հան գում նե րը. 
Առաջին, Ըն կե րու թյու նը, ը նդ հա նուր առ մամբ ե րեք ան գամ եր կո ւա կան 

դի մում նե րով դի մել է Վճ ռա բեկ դա տա րան նոր հան գա մանք նե րի հիմ քով 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2004 թվա կա նի ո րո շում նե րը վե րա նայե լու պա հան
ջով: Դի մում նե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նից պա հան ջել էր հա րու ցել վե րա
նայ ման վա րույթ և վե րա նայել 2004թ. իր ո րո շում նե րը, ո րոն ցով մեր ժել էր 
Տն տե սա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րի դեմ Ըն կե րու թյան բե րած վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո լոր չորս դի մում նե րի կա պակ ցու թյամբ 
հա րու ցել է վե րա նայ ման վա րույթ ներ, դի մում ներն ըն դու նել է վա րույթ, սա
կայն հե տա գա քն նու թյան ըն թաց քում մեր ժել է դի մում նե րը և հրա ժար վել է 
վե րա նայել Տն տե սա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ, ա ռա ջին, Կոն վեն ցի այի 10րդ հոդ վա ծը խախտ վել է ոչ թե վի
ճա հա րույց մր ցույթ նե րի ըն թաց քում, այլ մր ցույթ նե րից հե տո՝ ՀՌԱՀի կող
մից ո րո շում կա յաց նե լիս պատ շաճ պատ ճա ռա բա նու թյուն չներ կա յաց նե լով, 
հետ ևա բար, նման հան գա մանք նե րում ան հրա ժեշ տու թյուն չկար վե րա նայել 
Տն տե սա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րը: Ե րկ րորդ, քա նի որ Եվ րո պա կան դա
տա րա նը գտել է, որ ՀՀ դա տա րան նե րը Կոն վեն ցի այի խախ տում թույլ չեն 
տվել (6րդ հոդ վա ծով խախ տում չի ար ձա նագր վել), հետ ևա բար նույն պես 
հիմք չկա Տն տե սա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րը վե րա նայե լու հա մար: Այս
պի սով, թեև հա րուց վել են վե րա բաց ման վա րույթ ներ, սա կայն դա տա կան 
ակ տե րի վե րա նա յում, վե րաքն նու թյուն տե ղի չի ու նե ցել: Մի այն վե րաքն
նու թյան ար դյուն քում Ըն կե րու թյու նը ի րա կան, ար դյու նա վետ հնա րա վո րու
թյուն կս տա նար վի ճար կե լու ՀՌԱՀի 2003 թվա կան նե րի մի ջամ տող բնույ
թի վար չա կան ակ տե րի հիմ քե րը, դրանց բո վան դա կային մա սե րը: Նման 
հան գա մանք նե րում կա րե լի է պն դել, որ նոր հան գա ման քի հիմ քով դա տա
կան ակ տե րի վե րա նայ ման վա րույթ հա րու ցե լով, սա կայն վե րաքն նու թյուն 
չանց կաց նե լով Հա յաս տա նը չի ա պա հո վել գոր ծի վե րա բաց ման ար դյու նա
վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ, ո րը կա րող էր հան գեց նել 
խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգն մա նը։ Այս հիմ քով կա րող ե նք պն դել 
նաև, որ Հա յաս տա նը ի րա կա նում չի կա տա րել ՆԿ թիվ Rec(2000)2 Հանձ
նա րա րա կա նի պա հանջ նե րը, քա նի որ վե րա նայ ման վա րույթ հա րու ցե լը 
դեռ restitution in integrum չէ: 

Երկրորդ,մենք գտ նում ե նք, որ չի կա տար վել նաև ը նդ հա նուր բնույ թի 
մի ջոց նե րի կի րա ռե լու պայ մա նը։ Դրա շր ջա նակ նե րում, հի շեց նենք, Կո մի տեն 
և կա ռա վա րու թյու նը ձեռք է ին բե րել հա մա ձայ նու թյուն կար գա վո րող օ րեն
քը փո փո խել այն պես, որ պես զի ՀՌԱՀը ման րա մասն պատ ճա ռա բա ներ իր 
ո րո շում նե րը ար տո նա գի րը տա լու կամ մեր ժե լու մա սին։ Դրա նպա տա կը 
ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ը նդ հա նուր պայ մա նի ա պա հո վումն էր հանձ
նա ժո ղո վի ո րո շում նե րում։ 2010 թվա կա նի մր ցույ թի ար դյունք նե րի հիմ քով 
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ՄԻ ԵԴ ներ կա յաց ված գան գա տում Ըն կե րու թյու նը վի ճար կում էր ՀՌԱՀի 
վար կա նի շային քվե ար կու թյան և գրա վոր պատ ճա ռա բա նու թյան միջև ան
հա մա պա տաս խա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես, որ վար կա նի շային քվե ար
կու թյան ե ղա նա կը չէր ա պա հո վում ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյուն, քա նի որ 
քվե ար կու թյան վար կա նիշ նե րը չէ ին ար տա հայ տում գրա վոր պատ ճա ռա բա
նու թյան հիմ քե րը, օ րի նակ, որ գրա վոր պատ ճա ռա բա նու թյան մեջ ՀՌԱՀը 
կա րող էր վե ցից հինգ չա փո րո շիչ նե րի հիմ քով կազ մա կեր պու թյան մր ցույ
թային փա թե թը գնա հա տել « լավ», ի սկ մեկ չա փո րո շի չով` « վատ», մինչ դեռ 
վար կա նի շային քվե ար կու թյան ար դյունք նե րով այդ գնա հա տա կան նե րը 
կա րող է ին ար տա հայտ վել «զ րո» թվա նիշ նե րով։ Այ սինքն, ան կախ նրա նից, 
թե ի նչ գրա վոր պատ ճա ռա բա նու թյուն էր տր վում գրա վոր փաս տաթղ թում, 
վար կա նի շային քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը ի նք նու րույն ապ րող գնա
հա տա կան ներ է ին։ Ո րո շում նե րը պատ ճա ռա բա նե լու նման ե ղա նա կը, Մել
տեքս ՍՊԸի օ րի նա կով, չէր ա պա հո վում ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյուն։ Հետ
ևա բար, ան հրա ժեշտ էր ոչ թե ա վար տել վե րահս կո ղա կան վա րույ թը, այլ 
շա րու նա կել և պար տադ րել օ րեն քը բա րե փո խել այն քան ժա մա նակ, մինչև 
որ սահ ման վե ին ՀՌԱՀի կող մից ի րա վամբ պատ ճա ռա բան ված ո րո շում ներ 
տա լու ի րա կան ու ար դյու նա վետ ե րաշ խիք ներ։
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8.Հավելվածներ

Հավելված1

ՆախարարներիկոմիտեիCM/Rec(2010)3հանձնարարա-
կաննանդամպետություններին«Դատավարությանչա-
փազանցերկարտևողությանդեմպաշտպանությանար-
դյունավետմիջոցներիմասին»

(ըն դուն ված է Նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 2010 թվա կա նի 
փետր վա րի 24ին, իր 1077րդ նս տաշր ջա նի ըն թաց քում)

 Նա խա րար նե րի կո մի տեն, Եվ րո պայի խորհր դի կա նո նադ րու թյան 15
րդ հոդ վա ծի «բ» կե տի հա մա ձայն,

 Հի շեց նե լով, որ Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ պե տու թյուն նե րի և կա ռա
վա րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը, հան դի պե լով 2005 թվա կա նի մայի սի 16ին 
և 17ին Վար շա վա յում ըն թա ցող Եր րորդ Գա գա թա ժո ղո վում, հայտ նել են 
ի րենց վճ ռա կա նու թյու նը ա պա հո վե լու, որ ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան 
ներ պե տա կան մի ջոց նե րը հա սա նե լի են յու րա քան չյուր ան ձի հա մար, ով ու
նի վի ճե լի բո ղոք Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի խախտ ման վե րա բե րյալ (ETS թիվ 
5 – այ սու հետ « Կոն վեն ցի ա»),

 Հի շեց նե լով Նա խա րար նե րի կո մի տե ի Rec(2004)6 հանձ նա րա րա կան
ա ռա ջար կու թյունն ան դամ պե տու թյուն նե րին «Ի րա վա կան պաշտ պա նու
թյան ներ պե տա կան մի ջոց նե րի բա րե լավ ման մա սին» և նպա տակ ու նե նա
լով զար գաց նել այն՝ գործ նա կան ցու ցում ներ տա լով ան դամ պե տու թյուն
նե րին դա տա վա րու թյան չա փա զանց եր կար տևո ղու թյան հա մա տեքս տում,

 Հի շեց նե լով նաև Նա խա րար նե րի կո մի տե ի հռ չա կա գի րը «Ազ գային և 
եվ րո պա կան մա կար դակ նե րով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն
վեն ցի այի ար դյու նա վետ կա տա րումն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ տևա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին» (ըն դուն ված է 2006 թվա կա նի մայի սի 19ին, իր 
116րդ նս տաշր ջա նի ըն թաց քում),

 
Ող ջու նե լով այս կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պայի խորհր դի այլ մար մին նե րի 

աշ խա տան քը, հատ կա պես՝ « Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ ի րա վուն քի մի ջո ցով» 
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եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով) և Ար դա րա դա տու
թյան ար դյու նա վե տու թյան եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը,

 Ընդգ ծե լով Կոն վեն ցի այի հա մա ձայն Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե
րի պար տա վո րու թյուն նե րը` ի րենց ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող յու
րա քան չյու րի հա մար ա պա հո վե լու այն ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե
րը, ո րոնք սահ ման ված են Կոն վեն ցի այով, այդ թվում՝ 6րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սով ամ րագր ված ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային 
դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը և 13րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վուն քը,

 Հի շեց նե լով, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ
սու հետ՝ « Դա տա րան») նա խա դե պային ի րա վուն քը, հատ կա պես՝ նրա պի
լո տային վճիռ նե րը, այս կա պակ ցու թյամբ ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար 
նա խա տե սում են կար ևոր ցու ցում ներ և հրա հանգ ներ, 

 Վե րա հաս տա տե լով, որ ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման չա փա
զանց եր կար ու շա ցում նե րը խիստ վտան գա վոր են, մաս նա վո րա պես ի րա
վուն քի գե րա կա յու թյան և ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ա ռու մով,

Մ տա վա խու թյուն հայտ նե լով, որ դա տա վա րու թյան չա փա զանց եր կար 
տևո ղու թյու նը, ո րը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է հա մա կար գային խն դիր
նե րով, մինչ այժմ ա մե նա տա րած ված խն դիրն է, ո րը հան դի պում է Դա տա
րա նին հաս ցե ագր ված գան գատ նե րում, և որ այդ պի սով այն ան մի ջա կան 
վտանգ է ներ կա յաց նում Դա տա րա նի ար դյու նա վե տու թյան և, հետ ևա բար, 
Կոն վեն ցի այի հա մա ձայն մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա
կար գի հա մար,

 Հա մոզ ված լի նե լով, որ դա տա վա րու թյան չա փա զանց եր կար տևո ղու
թյան խնդ րի լուծ ման մի ջո ցա ռում նե րի նա խա տե սու մը կն պաս տի՝ սուբ սի
դի ա րու թյան սկզ բուն քի հա մա ձայն, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա
ծու թյան բարձ րաց մանն ան դամ պե տու թյուն նե րում և Կոն վեն ցի այի հա մա
կար գի ար դյու նա վե տու թյան պահ պան մա նը, այդ թվում՝ օգ նե լով նվա զեց
նել Դա տա րան ներ կա յաց վող գան գատ նե րի քա նա կը,

 
Ա ռա ջար կում է, որ պես զի ան դամ պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն

նե րը.

1.   ձեռ նար կեն բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը ա պա հո վե լու, որ 
ներ պե տա կան դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րը՝ ան կախ դրան 
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տր վող ներ պե տա կան ո րա կա վո րու մից, ո րոնք կա րող են վե րա բե
րել քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
կամ ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ո րոշ մա նը, 
ա վարտ վեն ող ջա միտ ժամ կետ նե րում,

2.   այս կա պակ ցու թյամբ, ա պա հո վեն, որ պես զի ներդր վեն կա ռու ցա
կար գեր, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեն հայտ նա բե րել այն դա
տա վա րու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են չա փա զանց եր կար տևո ղու
թյուն ու նե նան, ի նչ պես նաև հայտ նա բե րել դրանց հիմ քում ըն կած 
պատ ճառ նե րը՝ այդ պի սով նպա տակ ու նե նա լով կան խե լու 6րդ հոդ
վա ծի ա պա գա խախ տում նե րը,

3.   ըն դու նեն, որ այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա վա րու թյան չա փա զանց 
եր կար տևո ղու թյան հիմ քում ըն կած է հա մա կար գային խն դիր, ան
հրա ժեշտ են ձեռ նար կել մի ջո ցա ռում ներ այդ խն դի րը, ի նչ պես նաև 
դրա հետ ևանք նե րը ա ռան ձին գոր ծե րով լու ծե լու հա մար,

4.   ա պա հո վեն, որ պես զի գո յու թյուն ու նե նան այն պի սի մի ջոց ներ, 
ո րոնք թույլ կտան ա րա գաց նել այն դա տա վա րու թյուն նե րը, ո րոնք 
կա րող են չա փա զանց եր կար տևո ղու թյուն ու նե նալ՝ նպա տակ ու
նե նա լով կան խե լու այդ գոր ծըն թա ցը,

5.   ձեռ նար կեն բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րը ա պա հո վե լու, որ 
ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան ներ պե տա կան մի ջոց ներն առ կա 
են ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 
խախտ ման վե րա բե րյալ բո լոր վի ճե լի բո ղոք նե րի հա մար,

6.   հա մոզ վեն, որ պաշտ պա նու թյան նման մի ջոց ներն առ կա են դա տա
վա րու թյան բո լոր այն փու լե րի հա մար, ո րոնք կա րող են վե րա բե րել 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կամ 
ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ո րոշ մա նը,

7.   այս կա պակ ցու թյամբ, այն դեպ քե րում, ե րբ դա տա վա րու թյու նը չա
փա զանց եր կար տևո ղու թյուն ու նի, ա պա հո վե լու, որ այդ խախ
տումն ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ը ստ է ու թյան ճա նաչ ված լի նի և որ.
 ա.  դա տա վա րու թյուն նե րը, որ քա նով հնա րա վոր է, ա րա գաց վեն, 

կամ
բ.   փոխ հա տու ցու մը տրա մադր վի տու ժող նե րին բո լոր այն վնաս նե րի 

դի մաց, ո րոնք նրանք կրել են կամ նա խընտ րե լի է, ո ր
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գ.   հա տու ցու մը վճար վի այս եր կու մի ջոց նե րի հա մադ րու թյան հա
մար,

8.  ա պա հո վեն, որ դա տա վա րու թյունն ա րա գաց նե լու կամ փոխ հա տու
ցում տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ դի մում ներն ա րագ կեր պով քնն վեն 
ի րա վա սու մարմ նի կող մից և որ այն հան դի սա նա ար դյու նա վետ, 
հա մար ժեք և մատ չե լի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց,

9.  ա պա հո վեն, որ այն փոխ հա տուց ման գու մար նե րը, ո րոնք կա րող 
են տրա մադր վել, լի նեն ող ջա միտ և հա մա տե ղե լի Դա տա րա նի նա
խա դե պային ի րա վուն քի հետ և այս հա մա տեքս տում ճա նա չեն այն 
ծան րակ շիռ, սա կայն հեր քե լի կան խա վար կա ծը, որ դա տա վա րու
թյան չա փա զանց եր կար տևո ղու թյու նը կա րող է ա ռիթ հան դի սա
նալ ոչ նյու թա կան վնա սի հա մար,

10.  ըստ ի րադ րու թյան, քն նար կեն չա փա զանց եր կար տևո ղու թյուն ու
նե ցող քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյուն նե րում ոչ դրա
մա կան փոխ հա տուց ման ո րո շա կի ձևե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ պատ
ժա մի ջոց նե րի նվա զեց ման կամ վա րույ թի դա դա րեց ման նա խա տե
սու մը, 

11.  անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, ա պա հո վեն, որ պես զի դա տա վա
րու թյան չա փա զանց եր կար տևո ղու թյան խն դի րը լու ծե լու հա մար 
նա խա տես ված նոր մի ջո ցա ռում ներն ու նե նան հե տա դարձ ո ւժ, որ
պես զի Դա տա րա նում ըն թաց քի մեջ գտն վող գան գատ նե րը լուծ վեն 
ազ գային մա կար դա կով,

12.  ո գեշնչ վեն և ա ռաջ նորդ վեն սույն հանձ նա րա րա կա նին ու ղեկ ցող 
Պատ շաճ գոր ծե լա կեր պի ու ղե ցույ ցով այն դեպ քե րում, ե րբ հարց 
է ա ռա ջա նում հանձ նա րա րա կա նի դրույթ նե րի կա տար ման հետ 
կապ ված և, այս կա պակ ցու թյամբ, ա պա հո վեն, որ պես զի սույն 
հանձ նա րա րա կա նի և Պատ շաճ գոր ծե լա կեր պի ու ղե ցույ ցի տեքս
տը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ ե րկ րի լեզ վով (լե զու նե րով) թարգ
ման ված, հրա տա րակ վի և տա րած վի այն պի սի ե ղա նա կով, որ 
ա պա հո վի հան րու թյան ար դյու նա վետ ի րա զե կու մը և որ ազ գային 
իշ խա նու թյուն ներն էլ հաշ վե տու լի նեն դրա հա մար:
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Հավելված2

ՆախարարներիկոմիտեիRec(2003)17հանձնարարա-
կաննանդամպետություններին«Կատարմանմասին»

(ըն դուն ված է Նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 
2003 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 9ին, իր 851րդ 
նս տաշր ջա նի ըն թաց քում)

 Նա խա րար նե րի կո մի տեն, Եվ րո պայի խորհր դի կա նո նադ րու թյան 15
րդ հոդ վա ծի «բ» կե տի հա մա ձայն,

 Գի տակ ցե լով, որ եվ րո պա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի հիմ քում ըն
կած ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քը կախ ված է ար դար, ար դյու նա
վետ և մատ չե լի դա տա կան հա մա կար գե րին ցու ցա բեր վող ա ջակ ցու թյու նից,

 Հաշ վի առ նե լով, որ դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հան դի սա նում է 
մար դու հիմ նա րար ի րա վուն քի՝ ար դար դա տաքն նու թյան բաղ կա ցու ցիչ 
մաս՝ հա մա ձայն Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6րդ 
հոդ վա ծի (այ սու հետ՝ « ՄԻ ԵԿ»),

 
Ըն դու նե լով, որ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քը կա րող է ի րաց

վել մի այն, ե թե քա ղա քա ցի նե րը գործ նա կա նում հնա րա վո րու թյուն ու նե նան 
պաշտ պա նել ի րենց օ րի նա կան ի րա վունք նե րը և վի ճար կել ա նօ րի նա կան 
ակ տե րը,

 Հաշ վի առ նե լով, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը պար տա վո րու թյուն են 
ստանձ նել ա պա հո վե լու, որ յու րա քան չյուր ան ձ, ո րը ստա ցել է դա տա րա նի 
վերջ նա կան և պար տա դիր ո ւժ ու նե ցող վճիռ, ի րա վունք ու նի պա հան ջել, 
որ պես զի այն ի կա տար ած վի: Նման վճ ռի չկա տա րու մը կամ կա տար ման 
հե տաձ գու մը կա րող է ու ժը կորց րած և թվա ցյալ դարձ նել այդ ի րա վուն քը՝ ի 
վնաս կող մե րից որ ևէ մե կի,

 Հա մոզ ված լի նե լով նրա նում, որ ան հրա ժեշտ է խթա նել քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծե րով կա յաց ված վճիռ նե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ և ար դա րա ցի 
կա տա րու մը, ի նչ պես նաև դրա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն գտ նել կա տա րո
ղա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և շա հե րի միջև,
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 Տե ղյակ լի նե լով այն վտան գի մա սին, որ ա ռանց կա տար ման ար դյու նա
վետ հա մա կար գի, կա րող են թափ հա վա քել այս պես կոչ ված « մաս նա վոր 
ար դա րա դա տու թյան» այլ ձևե րը, ո րոնք բա ցա սա կան հետ ևանք ներ կու նե
նան ի րա վա կան հա մա կար գի և դրա նկատ մամբ ար ժա նա հա վա տու թյան 
վե րա բե րյալ հան րու թյան վս տա հու թյան վրա,

 Հի շեց նե լով Թիվ 3 բա նաձ ևը, ո րը ըն դուն վել է 2001թ. հոկ տեմ բե րի 4ից 
մինչև 5ը Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած Եվ րո պա կան ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րար նե րի 24րդ հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում, ո րը նվիր ված էր « Դա տա
կան ակ տե րի ար դյու նա վետ կի րարկ մա նը հաս նե լու ը նդ հա նուր մո տեց մա նը 
և մի ջոց նե րին» թե մային, և ո րի ըն թաց քում հա մա ձայ նու թյուն էր ձեռք բեր
վել, որ « դա տա կան ակ տե րի պատ շաճ, ար դյու նա վետ և գոր ծուն կա տա րու
մը կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու նի պե տու թյուն նե րի հա մար՝ ու ժեղ և 
հար գանք վայե լող դա տա կան հա մա կարգ ստեղ ծե լու, հզո րաց նե լու և զար
գաց նե լու հար ցում»,

Ն կա տի ու նե նա լով Նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 2002թ. սեպ տեմ
բե րի 18ին ըն դուն ված Res(2002)12 բա նաձ ևը, ո րը հիմ նադ րում է Ար դա
րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան հար ցե րով եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո
վը (CEPEJ), 

 Հաշ վի առ նե լով տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի նշա նա կու թյու
նը կա տար ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան բա րե լավ ման հար ցում 
և այս ո լոր տում Եվ րո պայի խորհր դի հա մա պա տաս խան ի րա վա կան փաս
տաթղ թե րը, այդ թվում՝ Rec(2003)14 հանձ նա րա րա կա նը «Ար դա րա դա տու
թյան ո լոր տում տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի փոխ գոր ծու նա կու թյան 
մա սին» և Rec(2003)15 հանձ նա րա րա կա նը «Ի րա վա կան ո լոր տում փաս
տաթղ թե րի է լեկտ րո նային ար խի վաց ման մա սին»,
 

Ա ռա ջար կում է, որ պես զի ան դամ պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րը.

  ն պաս տեն դա տա կան ակ տե րի ար դյու նա վետ և շա հա վետ կա տար մա
նը, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նաև այլ դա տա կան կամ ար տա
դա տա կան ո րո շում նե րի կա տար մա նը,

   ձեռ նար կեն կամ, ել նե լով հան գա մանք նե րից, ու ժե ղաց նեն բո լոր այն 
մի ջո ցա ռում նե րը, ո րոնք նրանք ան հրա ժեշտ են հա մա րում, հաշ վի առ
նե լով ստորև ներ կա յաց վող « Կա տար ման վե րա բե րյալ ու ղե նի շային 
սկզ բունք նե րը» ի րաց նե լու ա ճող պա հան ջը:
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Կատարմանվերաբերյալուղենիշայինսկզբունքները

I. Սահմանումները
 

Այս հանձ նա րա րա կա նի նպա տակ նե րի հա մար. 
ա.  « Կա տա րում» է հա մար վում դա տա կան ակ տե րի, ի նչ պես նաև կա

տար ման են թա կա այլ դա տա կան կամ ար տա դա տա կան ո րո շում նե
րի՝ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի կա տար ա ծու մը, ո րով պա տաս
խա նո ղը հար կադր ված է կա տա րել, ձեռն պահ մնալ կամ վճա րել այն 
ի նչ վճռ վել է,

բ.  « Հար կա դիր կա տա րող» է հա մար վում այն ան ձը, ո րին պե տու թյու նը 
լի ա զո րում է ի րա կա նաց նել կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ ան կախ այն 
հան գա ման քից, որ պե տու թյունն է հան դի սա նում այդ ան ձի գոր ծա
տուն, թե ոչ,

գ.  « Պա հան ջա տեր» է հա մար վում այն կող մը, ո րի օգ տին պետք է կա
տար վի դա տա կան ակ տը,

դ.  « Պար տա պան» է հա մար վում այն կող մը, ո րը պար տա վոր է կա տա
րել դա տա կան ակ տը:

II. Կիրառմանշրջանակը

1.   Սույն հանձ նա րա րա կա նը վե րա բե րում է քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե
րին, այդ թվում՝ ա ռևտ րային, սպա ռո ղա կան, աշ խա տան քային և 
ըն տա նե կան ի րա վուն քին ա ռնչ վող: Այն չի վե րա բե րում վար չա կան 
գոր ծե րին: Սույն հանձ նա րա րա կա նը կա րող է նաև վե րա բեր վել քրե
ա կան այն գոր ծե րին, ո րոնք չեն ա ռնչ վում ա զա տազրկ ման հետ:

2.  Ա վե լին, սույն հանձ նա րա րա կա նը վե րա բե րում է դա տա կան ակ տե րի, 
ի նչ պես նաև կա տար ման են թա կա այլ դա տա կան կամ ար տա դա տա
կան ո րո շում նե րի կա տար մա նը:

III. Կատարողականվարույթը

1.   Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա ռա վել ար դյու նա վետ և գոր ծուն լի նե լու 
հա մար. 
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ա.   կա տա րու մը պետք է սահ ման վի և դրա հիմ քե րը հս տակ նա խա
տես վեն օ րենսդ րու թյամբ, ո րով կար գա վոր վում են մաս նա կից
նե րի և եր րորդ ան ձանց լի ա զո րու թյուն նե րը, ի րա վունք նե րը և 
պար տա կա նու թյուն նե րը,

բ.   կա տա րու մը պետք է ի րա կա նաց վի հա մա ձայն հա մա պա տաս
խան օ րեն քի և դա տա կան ակ տե րի: Ցան կա ցած օ րենք պետք է 
բա վա րար չա փով ման րա մասն լի նի, որ պես զի ա պա հո վի կա տա
րո ղա կան վա րույ թի ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյու նը և թա փան ցի
կու թյու նը, ի նչ պես նաև դրա ա ռա վել կան խա տե սե լի ու թյու նը և 
ար դյու նա վե տու թյու նը,

գ.  կող մե րը պար տա վոր են պատ շաճ կեր պով հա մա գոր ծակ ցել կա
տա րո ղա կան վա րույ թի շր ջա նա կում: Բա ցի այդ, և մաս նա վո րա
պես՝ ըն տա նե կան գոր ծե րով, հա մա պա տաս խան մար մին նե րը 
պետք է նպաս տեն այդ հա մա գոր ծակ ցու թյան կա յաց մա նը,

դ.  պար տա պան նե րը պետք է տրա մադ րեն վեր ջին տե ղե կատ վու
թյու նը ի րենց ե կա մուտ նե րի, գույ քի և հա մա պա տաս խան այլ 
հար ցե րի վե րա բե րյալ,

 
ե.   պե տու թյուն նե րը պետք է մե խա նիզմ ստեղ ծեն՝ կան խե լու կա տա

րո ղա կան վա րույ թի չա րա շա հու մը կող մե րից որ ևէ մե կի կող մից, 
ո րը չպետք է վե րած վի գոր ծի կրկ նա կի քն նու թյան,

զ.   կա տա րո ղա կան վա րույ թը չպետք է հե տաձգ վի, ե թե դրա հա մար 
օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քեր չկան: Հե տաձ գու մը կա րող է վե
րա նայ վել դա տա րա նի կող մից,

 
է.  կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է պատ շաճ 

հա վա սա րակշ ռու թյուն գտ նել պա հան ջա տե րե րի և պար տա պան
նե րի շա հե րի միջև, հաշ վի առ նե լով, մաս նա վո րա պես, ՄԻ ԵԿ 6րդ 
և 8րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րը: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, եր
րորդ ան ձանց շա հե րը նույն պես պետք է հաշ վի ա ռն վեն: Ե րբ կա
տա րո ղա կան վա րույ թը վե րա բե րում է ըն տա նե կան գոր ծե րին, ըն
տա նի քի ան դամ նե րի շա հե րը պետք է հաշ վի ա ռն վեն: Բա ցի այդ, 
ե րբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը վե րա բե րում է, մաս նա վո րա պես, 
ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րին, ե րե խայի շա հե րը պետք է հան դի
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սա նան քն նարկ ման ա ռաջ նա կարգ ա ռար կա՝ հա մա ձայն մի ջազ
գային և ազ գային օ րենսդ րու թյան,

 
ը.   պար տա պա նի հիմ նա կան մի ջոց նե րը և ե կա մու տը պետք է պաշտ

պան ված լի նի, ո րը վե րա բե րում է հիմ նա կան տն տե սա կան ապ
րանք նե րին, հիմ նա կան սո ցի ա լա կան նպաստ նե րին, ա ռաջ նային 
բժշ կա կան կա րիք նե րի հա մար նա խա տես ված դրա մա կան գու
մար նե րին և ան հրա ժեշտ աշ խա տան քային գոր ծիք նե րին:

2.  Կա տա րո ղա կան վա րույ թը.
 

ա.   պետք է հս տակ կեր պով սահ ման ված լի նի և ի րա կա նաց ման 
ա ռու մով` դյու րին հար կա դիր կա տա րող նե րի հա մար,

բ.   նա խա տե սում է կա տար ման են թա կա փաս տաթղ թե րի սպա ռիչ 
սահ մա նու մը և ցան կը, ի նչ պես նաև դրանց ու ժի մեջ մտ նե լու 
կար գը,

գ.  հս տակ կեր պով սահ մա նում է պար տա պան նե րի, պա հան ջա տե
րե րի և եր րորդ ան ձանց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն
նե րը, այդ թվում՝ վեր ջին եր կու ան ձանց դեպ քում՝ պա հան ջա տե
րե րի միջև բա ժան ման են թա կա գու մար նե րի նկատ մամբ նրանց 
հեր թա կա նու թյու նը և պա հան ջի ի րա վուն քը,

դ.  ա պա հո վում է փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու թյան ա ռա վել ար դյու նա
վետ և պատ շաճ մի ջոց նե րի կի րար կու թյու նը (օ րի նակ՝ հար կա դիր 
կա տա րող նե րի մաս նա վոր ծա ռա յու թյու նը, է լեկտ րո նային մի ջոց
նե րը, փոս տը),

 
ե.  ա պա հո վում է ըն թա ցա կար գային խախ տում նե րը զս պե լու և կան

խե լու մի ջոց նե րը,

զ.   նա խա տե սում է կող մե րի ի րա վուն քը, հա մա ձայն ո րի նրանք կա
րող են դի մել կա տա րու մը կա սեց նե լու պա հան ջով՝ ա պա հո վե լու 
նրանց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը,

 
է.  անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում նա խա տե սում է կա տա րո ղա կան 

վա րույ թի ըն թաց քում ըն դուն ված դա տա կան և ար տա դա տա կան 
ո րո շում նե րի վե րա նայ ման ի րա վուն քը:
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3.   Կա տար ման ծախ սե րը պետք է լի նեն ող ջա միտ, նա խա տես ված օ րեն
քով, ո րի մա սին կող մե րը պետք է նա խօ րոք տե ղե կաց վեն:

4.   Կա տա րո ղա կան վա րույ թը ի րա կա նաց նե լու փոր ձե րը պետք է հա մա
չափ լի նեն պա հան ջին, բռ նա գանձ ման են թա կա ա կն կալ վե լիք հա
սույ թին, ի նչ պես նաև պար տա պա նի շա հե րին:

5.   Կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րը, որ պես կա նոն, կրում է 
պար տա պա նը, չնա յած հնա րա վոր է, որ ծախ սե րը բաշխ վեն այլ կող
մե րի միջև, ե թե նրանք խախ տեն վա րույ թը:

6.   Պար տա պա նի գույ քի հե տա խու զումն և դրա վրա կա լանք դնե լը 
պետք է որ քան հնա րա վոր է ար դյու նա վետ ի րա կա նաց վի, հաշ վի 
առ նե լով մար դու ի րա վունք նե րի և տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան հա
մա պա տաս խան դրույթ նե րը: Պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ան
հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ րու մը պետք է ի րա կա նաց վի 
ա րագ և ար դյու նա վետ կեր պով՝ գրան ցա մա տյան նե րում և այլ աղ
բյուր նե րում պա րու նակ վող կար ևոր տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի 
դարձ նե լու մի ջո ցով, ի նչ պես նաև պար տա պան նե րին հնա րա վո րու
թյուն ըն ձե ռե լով ի րենց գույ քը հայ տա րա րագ րել:

7.   Գույ քը պետք է ան հա պաղ վա ճառ վի՝ փոր ձե լով այն օ տա րել շու կա
յա կան ա մե նա բարձր գնով և խու սա փե լով ցան կա ցած թան կար ժեք 
և ա վե լորդ ար ժեզր կու մից:

IV. Հարկադիրկատարողները

1.  Այն դեպ քե րում, ե րբ պե տու թյուն նե րը դի մում են հար կա դիր կա տա
րող նե րին՝ ի րա կա նաց նե լու կա տա րո ղա կան վա րույ թը, դրանք պետք 
է են թարկ վեն սույն հանձ նա րա րա կա նում տեղ գտած սկզ բունք նե րին:

2.   Հար կա դիր կա տա րող նե րի կար գա վի ճա կը, դե րա կա տա րու թյու նը, 
պար տա կա նու թյուն ներն ու ի րա վա սու թյուն նե րը պետք է նա խա
տես ված լի նեն օ րեն քով, որ պես զի կա տա րո ղա կան վա րույ թը, որ քան 
հնա րա վոր է, հա մա պա տաս խա նի ո րո շա կի ու թյան և թա փան ցի կու
թյան սկզ բունք նե րին: Պե տու թյուն նե րը պետք է ա զատ լի նեն հար
կա դիր կա տա րող նե րի մաս նա գի տա կան կար գա վի ճա կը ո րո շե լու 
հար ցում:
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3.   Հար կա դիր կա տա րող նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու ժա մա նակ ան
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել թեկ նա ծու նե րի բա րո յա կան չա փա նիշ նե րը 
և հա մա պա տաս խան օ րեն քի և ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ նրանց 
ու նե ցած ի րա վա բա նա կան գի տե լիք ներն ու փոր ձը: Այս կա պակ
ցու թյամբ, նրանք պետք է քն նու թյուն հանձ նեն, ո րով կգ նա հատ վի 
նրանց տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք նե րը:

4.   Հար կա դիր կա տա րող նե րը պետք է լի նեն ար ժա նա պա տիվ և բա
նի մաց ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հար ցում և բո
լոր դեպ քե րում գոր ծեն հա մա ձայն ըն դուն ված մաս նա գի տա կան և 
է թի կայի բարձր չա փա նիշ նե րի: Նրանք պետք է ան կողմ նա կալ լի նեն 
կող մե րի հետ ու նե ցած ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րում և են թարկ վեն 
մաս նա գի տա կան ստուգ ման և վե րահս կո ղու թյան, ո րի մեջ կա րող է 
նաև մտ նել դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը:

5.   Հար կա դիր կա տա րող նե րի ի րա վա սու թյուն ներն ու պար տա կա նու
թյուն նե րը պետք է հս տակ կեր պով սահ ման ված լի նեն և չհա մընկ նեն 
դա տա վո րի ու նե ցած ի րա վա սու թյուն նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե
րի հետ:

6.   Հար կա դիր այն կա տա րող նե րը, ո րոնք են թադ րա բար չա րա շա հել են 
ի րենց պաշ տո նը, պետք է են թարկ վեն կար գա պա հա կան, քա ղա քա
ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյան և/ կամ քրե ա կան հե տապնդ ման՝ 
ա պա հո վե լով հա մա պա տաս խան պատ ժա մի ջոց նե րի առ կա յու թյու նը 
խախ տում ար ձա նագր ված դեպ քե րի հա մար:

7.   Պե տա կան աշ խա տող հան դի սա ցող հար կա դիր կա տա րող նե րը 
պետք է ու նե նան աշ խա տան քային պատ շաճ պայ ման ներ, հա մար
ժեք մար դա կային ռե սուրս ներ և օ ժան դա կող ան ձնա կազմ: Նրանք 
պետք է նաև հա մա պա տաս խա նա բար վար ձատր վեն: 

8.   Հար կա դիր կա տա րող նե րը պետք է ան ցնեն նախ նա կան և շա րու նա
կա կան վե րա պատ րաս տում՝ հաշ վի առ նե լով հս տակ սահ ման ված և 
ման րակր կիտ կեր պով հա մա կարգ ված խն դիր ներն ու նպա տակ նե րը:
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Հավելված3

ՆախարարներիկոմիտեիRec(2003)16հանձնարարա-
կաննանդամպետություններին
«Վարչականիրավունքիոլորտինվերաբերողվարչականև
դատականակտերիկատարմանմասին»

(ըն դուն ված է Նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 
2003 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 9ին, իր 851րդ նս տաշր ջա նի 
ըն թաց քում)

 Նա խա րար նե րի կո մի տեն, Եվ րո պայի խորհր դի կա նո նադ րու թյան 15
րդ հոդ վա ծի «բ» կե տի հա մա ձայն,

 Հաշ վի առ նե լով, որ Եվ րո պայի խորհր դի նպա տակն է իր ան դամ նե րի 
միջև ա ռա վել սերտ մի աս նու թյան հաս նել,

 Հաշ վի առ նե լով, որ ան հրա ժեշտ է պահ պա նել մաս նա վոր ան ձանց վս
տա հու թյու նը վար չա կան և դա տա կան հա մա կար գե րի ա ռն չու թյամբ, այս 
կա պակ ցու թյամբ, են թա կա են կա տար ման թե՛ վար չա կան մար մին նե րի ակ
տե րը, ո րոնք պար տա կա նու թյուն ներ են ա ռա ջաց նում մաս նա վոր ան ձանց 
հա մար, և թե՛ վար չա կան ի րա վուն քի ո լոր տին վե րա բե րող դա տա կան ակ
տե րը, ո րոնք ճա նա չում են մաս նա վոր ան ձանց ի րա վունք նե րը,

 Հաշ վի առ նե լով, որ վար չա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյունն են թադ
րում է, որ ի րենց ակ տե րը ար դյու նա վե տո րեն կա տար վում եմ մաս նա վոր ան
ձանց կող մից,

 Հաշ վի առ նե լով, որ վար չա կան ակ տե րի կա տա րու մը ա ռնչ վում է մաս
նա վոր ան ձանց ի րա վունք նե րի և շա հե րի հետ,

 Հի շեց նե լով այս կա պակ ցու թյամբ այն ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րը, ո րոնք 
կար գա վո րում են ան ձի պաշտ պան վա ծու թյու նը՝ վար չա կան մար մին նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ, ի նչ պես սահ ման ված է Թիվ (77)31 բա
նաձ ևում, և այն սկզ բունք նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են վար չա կան մար մին
նե րի կող մից հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը, ի նչ պես 
սահ ման ված է Թիվ R (80) 2 հանձ նա րա րա կա նում,
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 Հի շեց նե լով նաև Թիվ R (89) 8 հանձ նա րա րա կա նը « Վար չա կան գոր ծե
րով նախ նա կան դա տա կան պաշտ պա նու թյան մա սին», ո րը պա հան ջում է 
ի րա վա սու դա տա կան մարմ նից ձեռ նար կել նախ նա կան պաշտ պա նու թյան 
հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, ե թե վար չա կան ակ տի կա տա րու մը կա րող է 
ծանր վնաս ա ռա ջաց նել այն մաս նա վոր ան ձանց հա մար, ո րոնց վե րա բե րյալ 
այն կա յաց վել է,

 Հաշ վի առ նե լով, որ ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը պա
հան ջում է, որ պես զի վար չա կան ի րա վուն քի ո լոր տին վե րա բե րող դա տա
կան ակ տե րը կա տար վեն, մաս նա վո րա պես, ե րբ դրանք ա ռնչ վում են վար
չա կան մար մին նե րին,

 Հի շեց նե լով այս կա պակ ցու թյամբ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այով պաշտ պան վող այն ի րա վունք նե րը, ո րոնց շար քում ող ջա միտ 
ժամ կե տում դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը պետք է իր ու րույն տե ղը ու
նե նա,

 Հի շեց նե լով նաև Թիվ R (84) 15 հանձ նա րա րա կա նը « Պե տա կան պա
տաս խա նատ վու թյան մա սին», ո րն ա ռա ջար կում է ան դամ պե տու թյուն նե
րին ըն դու նել հա մա պա տաս խան կա ռու ցա կար գեր ա պա հո վե լու, որ մի
ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը չի խո չըն դո տում պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը պե տա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ո լոր տում,

 Հի շեց նե լով, վեր ջա պես, Թիվ 3 բա նաձ ևը, ո րը ըն դուն վել է 2001թ. հոկ
տեմ բե րի 4ից մինչև 5ը Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած Եվ րո պա կան ար դա րա
դա տու թյան նա խա րար նե րի 24րդ հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում, ո րը նվիր ված 
էր « դա տա կան ակ տե րի ար դյու նա վետ կի րարկ մա նը հաս նե լու ը նդ հա նուր 
մո տեց մա նը և մի ջոց նե րին», հրա վի րե լով Եվ րո պայի խորհր դին « բա ցա հայ
տե լու եվ րո պա կան մա կար դա կում տի րող դա տա կան ակ տե րի կի րարկ մա նը 
վե րա բե րող ը նդ հա նուր չա փա նիշ նե րը և սկզ բունք նե րը»,

 
Ա ռա ջար կում է ան դամ պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին ա պա

հո վել վար չա կան ի րա վուն քի ո լոր տին վե րա բե րող վար չա կան և դա տա կան 
ակ տե րի ար դյու նա վետ կի րար կու մը՝ հետ ևե լով ի րենց օ րենսդ րու թյու նում 
և պրակ տի կա յում սույն հանձ նա րա րա կա նին կից հա վել վա ծում ներ կա յաց
ված լավ գոր ծե լա կեր պի սկզ բունք նե րը:
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Rec(2003)16 հանձ նա րա րա կա նի հա վել ված

I.Մասնավորանձանցառնչվողվարչականակտերիկատարումը

 Կի րա ռու թյան շր ջա նա կը. այս մա սում ներ կա յաց ված սկզ բունք նե րը կի
րա ռե լի են ցան կա ցած ան հա տա կան մի ջո ցի կամ ո րոշ ման նկատ մամբ, ո րը 
կա յաց վել է պե տա կան կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե լիս և այն պի սի բնույթ 
է կրում, որ ան մի ջա կա նո րեն կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ֆի զի կա կան 
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և շա հե
րի վրա:

1. Իրագործումը
 

ա.  Ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է ըն դու նեն հա մա պա տաս խան 
օ րենսդ րու թյուն՝ ա պա հո վե լու, որ մաս նա վոր ան ձինք կա տա րում 
են այն վար չա կան ակ տե րը, ո րոնց մա սին ի րենց օ րեն քով սահ
ման ված կար գով տե ղե կաց րել են` ան կախ դա տա կան իշ խա նու
թյուն նե րի կող մից նրանց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու
թյան հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նից:

բ.  Այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քը չի նա խա տե սում, որ վար չա կան ակ
տի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոքն ա կա մա ա ռա ջաց նում է դրա կա սե
ցում, մաս նա վոր ան ձինք պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան դի
մե լու վար չա կան կամ դա տա կան մարմ նին՝ կա սեց նե լու վի ճարկ
վող ակ տի կա տա րու մը՝ ի ա պա հո վու մը նրանց ի րա վունք նե րի և 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան:

գ.  Այս հնա րա վո րու թյու նը պետք է օգ տա գոր ծել ող ջա միտ ժամ կե
տում՝ խու սա փե լու վար չա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան ան
հար կի ար գե լա փա կու մը և ա պա հո վե լու ի րա վա կան ո րո շա կի ու
թյու նը:

դ.   Կա սեց ման մա սին դի մու մը քն նար կե լու ըն թաց քում վար չա կան 
և, ե թե օ րեն քով այն չի բա ցառ վում՝ դա տա կան մարմ նի կող մից 
պետք է հաշ վի ա ռն վի առ կա հան րային շա հը և եր րորդ ան ձանց 
ի րա վունք նե րը և շա հե րը: 
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2. Կատարումը
 ա.   Վար չա կան մարմ նի կող մից կա տար մա նը դի մե լը պետք է պայ մա

նա վոր ված լի նի հետ ևյալ ե րաշ խիք նե րով.

i.   կա տա րու մը պետք է ո ւղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված լի նի օ րեն
քով,

ii.   մաս նա վոր այն ան ձինք, ո րոնց նկատ մամբ կա յաց ված վար չա
կան ակ տը են թա կա է կա տար ման, հնա րա վո րու թյուն պետք 
է ու նե նան ող ջա միտ ժամ կե տում ի նք նու րույն այն կա տա րել, 
բա ցա ռու թյան ան հե տաձ գե լի և պատ շաճ կեր պով հիմ նա վոր
ված դեպ քե րի, 

iii.   կա տար մա նը դի մե լը և դրա հիմ նա վո րու մը պետք է ներ կա յաց
վի այն մաս նա վոր ան ձանց ու շադ րու թյա նը, ո րոնց նկատ մամբ 
կա յաց ված վար չա կան ակ տը են թա կա է կա տար ման,

iv.   կի րառ ված կա տար ման մի ջոց նե րը, նե րա ռյալ՝ դրան ու ղեկ ցող 
ցան կա ցած դրա մա կան պատ ժա մի ջոց, պետք է պահ պա նի 
հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը: 

բ.  Հ րա տապ դեպ քե րում, կա տա րո ղա կան վա րույ թի ծա վա լը պետք է 
հա մա չափ լի նի գոր ծի հրա տա պու թյա նը: 

գ.   Մաս նա վոր ան ձինք պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան կա տա
րո ղա կան վա րույ թի դեմ ներ կա յաց նել բո ղոք դա տա կան մարմ
նին՝ ի ա պա հո վու մը նրանց ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա
նու թյան:

դ.  Ե թե վար չա կան մար մի նը չի դի մում կա տար ման ըն թա ցա կար
գին, ա պա այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րը և շա հե րը պաշտ
պան վում են չկա տար ված վար չա կան ակ տով, հնա րա վո րու թյուն 
պետք է ու նե նան դի մե լու դա տա կան մարմ նի:
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II. Վարչականմարմիններինառնչվողդատականակտերիկատա-
րումը

1. Ընդհանուրդրույթներ
 

ա.  Ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ վար չա կան 
մար մին ներն ող ջա միտ ժամ կե տում կա տա րեն դա տա կան ակ տե
րը: Որ պես զի այս վար չա կան ակ տե րը լի ո վին ի կա տար ած վեն, 
դրանք պետք է ձեռ նար կեն օ րեն քով նա խա տես ված բո լոր ան
հրա ժեշտ մի ջոց նե րը: 

բ.   Վար չա կան մարմ նի կող մից դա տա կան ակ տի չկա տար ման դեպ
քե րում պետք է նա խա տես վեն պատ շաճ ըն թա ցա կար գեր այդ ակ
տի կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար, մաս նա վո րա պես՝ դա տա
կան ար գել քի կամ հար կա դիր տու գան քի մի ջո ցով:

գ.  Ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ պես զի վար չա
կան մար մին նե րը են թարկ վեն պա տաս խա նատ վու թյան այն դեպ
քե րում, ե րբ դրանք հրա ժար վում են կամ ան տե սում կա տա րել 
դա տա կան ակ տե րը: Դա տա կան ակ տե րի կա տար ման հա մար 
պա տաս խա նա տու պե տա կան պաշ տո նյա նե րը կա րող են նաև 
ան հա տա պես պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել կար գա պա
հա կան, քա ղա քա ցի ա կան կամ քրե ա կան վա րույթ նե րի շր ջա նա
կում, ե թե նրանք չեն կա տա րում դրանք:

2.Դատական ակտերի կատարումը, որը առաջացնում է որոշակի
գումարիվճարմանպարտականություն

 
ա.  Ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ այն դեպ քե րում, 

ե րբ վար չա կան մար մին նե րը պար տա վոր են վճա րել ո րո շա կի գու
մար, այդ պար տա կա նու թյու նը կա տա րեն ող ջա միտ ժամ կե տում:

բ.   Վար չա կան մարմ նի կող մից վճար վող տո կոս նե րը, ո րոնք գո յա
նում են ո րո շա կի գու մա րի վճար ման պար տա կա նու թյուն ա ռա
ջաց նող դա տա կան ակ տե րի չկա տար ման հետ ևան քով, պետք է 
լի նեն ոչ պա կաս, քան մաս նա վոր ան ձի կող մից վար չա կան մարմ
նին նման ի րա վի ճա կում վճար ման են թա կա տո կոս նե րը:
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գ.  Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել, որ վար չա կան մար մինն ու նե նա հա մա
պա տաս խան ի րա վա կան հիմ քեր՝ խու սա փե լու այն ի րա վի ճա կից, 
ե րբ մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյու նը կա րող է խո չըն դոտ հան դի սա
նա ո րո շա կի գու մար վճա րե լու իր պար տա կա նու թյան կա տար
ման հա մար:

դ.   Վար չա կան մարմ նի կող մից ո րո շա կի գու մա րի վճար ման պար
տա կա նու թյուն ա ռա ջաց նող դա տա կան ակ տե րի չկա տար ման 
ժա մա նակ ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է նաև հաշ վի առ նեն 
վար չա կան մար մին նե րի գույ քի՝ օ րեն քով նա խա տես ված սահ
ման նե րում ար գե լան քի վերց նե լու հնա րա վո րու թյան ա ռաջ գա լը:
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Հավելված4

Գործողություններիվերաբերյալզեկույց
հետևյալգործերովվճիռներիիրականացմանվերաբերյալ

09.04.2010թ.

ԿիրակոսյաննընդդեմՀայաստանի  (no. 31237/03, վճի ռը կա յաց վել է 
02.12.2008թ.)

ՄխիթարյաննընդդեմՀայաստանի  (no. 22390/05, վճի ռը կա յաց վել է 
02.12.2008թ.)

ԹադևոսյաննընդդեմՀայաստանի  (no. 41698/04, վճի ռը կա յաց վել է 
02.12.2008թ.)

 Բո լոր այս գոր ծե րով Դա տա րա նը վճ ռել է հետ ևյա լը`
•   Տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի 3րդ հոդ վա ծի խախ տում` կապ ված դի

մու մա տու նե րի կա լան քի պայ ման նե րի հետ:
•   Տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի խախ տում` 

6րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի «բ» կե տի զու գակց մամբ, քա նի որ խախտ
վել է դի մու մա տու նե րի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը` մաս
նա վո րա պես կապ ված այն բա նի հետ, որ վեր ջին նե րիս չի տրա մադր
վել պատ շաճ ժա մա նակ և հնա րա վո րու թյուն ի րենց դեմ հա րուց ված 
վար չա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ի րենց պաշտ պա նու թյու նը նա
խա պատ րաս տե լու հա մար:

•  Տե ղի է ու նե ցել թիվ 7 Ար ձա նագ րու թյան 2րդ հոդ վա ծի խախ տում:

 Բո լոր ե րեք գոր ծե րով Դա տա րա նը վճ ռեց, որ վճի ռը ու ժի մեջ մտ նե լուց 
հե տո ե րեք ա մս վա ըն թաց քում ՀՀն դի մու մա տու նե րին պետք է վճա րի հետ
ևյալ գու մար նե րը`

•  4,500 (չորս հա զար հինգ հա րյուր) եվ րո` որ պես ոչ նյու թա կան վնա սի 
փոխ հա տու ցում` փո խարկ ված պա տաս խա նող պե տու թյան ազ գային 
ար ժույ թով` վճար ման օր վա դրու թյամբ գոր ծող փո խար ժե քով:

•  3,000 (ե րեք հա զար) եվ րո` որ պես ծախ սե րի և ծախ քե րի փոխ հա տու
ցում, ո րը պետք է վճար վի ֆունտ ստեռ լին գով` վճար ման օր վա դրու
թյամբ գոր ծող փո խար ժե քով, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյու նում ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի բան կային հաշ վին:
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Անհատականբնույթիմիջոցներ

(i)  Ե րեք վճիռ նե րը թարգ ման վել են հայե րեն և հրա պա րակ վել ՀՀ 
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան պաշ տո նա կան կայ քէ ջում 
(www.moj.am) 2009թ. օ գոս տո սի 4ին, ի նչ պես նաև հրա պա րակ
վել ՀՀ պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում:

(ii)  Վճիռ նե րը ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վեց ա միս նե րի ըն թաց քում 
Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը վճա րել են դի մու մա տու նե րին և 
նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ար դա րա ցի փոխ հա տու ցում: 

Ընդհանուրմիջոցներ

 (i) 2004թ. դեկ տեմ բե րի 28ին ըն դուն ված Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան Նա խա գա հի ՆԿ328ՆԳ հրա մա նագ րի հա մա ձայն վե րա
կա ռուց ման մե ծա ծա վալ ծրա գիր էր նա խա ձեռն վել ոս տի կա նա կան 
պահ ման վայ րե րում: 2005թ. հու լի սի 8ին Ձեր բա կալ ված և կա լա
նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին ՀՀ օ րեն քի 20րդ հոդ վա ծը փո
փոխ վել է, հա մա ձայն ո րի ոս տի կա նա կան պահ ման վայ րե րում ձեր
բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց հատ կաց ված բնա կե լի տա
րա ծու թյան չա փը սահ ման վել է 4 քմ` յու րա քան չյուր ան ձի հա մար:

2006թ. Հա յաս տան կա տա րած իր այ ցե լու թյան ժա մա նակ Խոշ տան
գում նե րի կան խար գել ման կո մի տեն (ԽԿԿ) ող ջու նեց Հա յաս տա նի իշ խա
նու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց րած վե րա կա ռուց ման մե ծա ծա վալ ծրա
գի րը և օ րեն քում ար ված փո փո խու թյուն նե րը: 2008թ. մար տի 1517ը 
Հա յաս տան կա տա րած իր այ ցե լու թյան վե րա բե րյալ զե կույ ցում` ո ւղղ ված 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը, Կո մի տեն նշել է, որ ոս տի կա նա կան հաս
տա տու թյուն նե րում կա լան քի պահ ման պայ ման նե րը չեն փոխ վել Կո մի տե ի 
նա խորդ այ ցե լու թյու նից հե տո (2006թ.) և ը նդ հա նուր առ մամբ հա մա պա
տաս խան մա կար դա կի են ե ղել:

(ii) Դա տա րա նի կող մից այս ե րեք գոր ծե րով ար ձա նագր ված 6րդ հոդ
վա ծի 1ին մա սի խախ տու մը՝ 6րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի «բ» կե տի զու գակց
մամբ չի հա մար վել օ րենսդ րա կան բա ցի ար դյունք, այն ա վե լի շուտ պրակ
տի կայի պա կա սի ար դյունք է: Այս ա ռու մով, ի նչ պես վե րը նշ վեց, բո լոր ե րեք 
վճիռ ներն էլ թարգ ման վել են հայե րեն և հրա պա րակ վել հա մա պա տաս խան 
պաշ տո նա կան տպա գիր և է լեկտ րո նային հրա պա րա կում նե րում: Վճիռ նե րի 
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հայե րեն տար բե րա կը նաև ու ղարկ վել է իշ խա նու թյան հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րին` նրանց ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լու Կոն վեն ցի այի պա հանջ
նե րի վրա և կան խե լու նման հնա րա վոր խախ տում նե րը հե տա գա յում:

(iii)  2005թ. դեկ տեմ բե րի 16ին, Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ 
կա տա րե լու մա սին ՀՀ օ րեն քով վար չա կան կա լան քի ի նս տի
տուտն (օ րենսգր քի հոդ ված 31) ու ժը կորց րած է ճա նաչ վել: Այս 
փո փո խու թյան ար դյուն քում Հա յաս տա նում այլևս գո յու թյուն չու
նի վար չա կան կա լանք և հետ ևա բար թիվ 7 Ար ձա նագ րու թյան 
2րդ հոդ վա ծի խախ տում նե րը, ո րոնք ար ձա նագր վել է ին Դա տա
րա նի կող մից այս ե րեք գոր ծե րով, չեն կա րող տե ղի ու նե նալ հե
տա գա յում:
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Հավելված5

Գործողություններիվերաբերյալզեկույց
 Մի նա սյա նի և Սե մեր ջյա նի գոր ծով խումբ

21 մայի սի 2013թ.

  Մի նա սյա նը և Սե մեր ջյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի (no. 27651/05, վճիռ` 
23.06.2009թ., ու ժի մեջ է մտել 23.09.2009թ., վճիռ` 07.06.2011թ., ու ժի 
մեջ է մտել 07.09.2011թ.),

  Հով հան նի սյա նը և Շի րո յանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի (no. 5065/06, վճի ռը` 
20.07.2010թ., ու ժի մեջ է մտել 20.10.2010թ., վճի ռը`15.11.2011թ., ու
ժի մեջ է մտել 15.02.2012թ.), 

 Ե րա նո սյա նը և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի (no. 13916/06, վճի ռը` 
20.07.2010թ., ու ժի մեջ է մտել 20.10.2010թ.):

I.Անհատականբնույթիմիջոցներ
 

Ար դա րա ցի փոխ հա տուց ման վճա րում
 Մի նա սյա նը և Սե մեր ջյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի` վճար վել է 14ը դեկ

տեմ բե րի 2011թ.,
 Հով հան նի սյա նը և Շի րո յա նը ը նդ դեմ Հա յաս տա նի` վճար վել է 17 ապ

րի լի 2012թ., 
Ե րա նո սյա նը և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի` ար դա րա ցի փոխ հա տու

ցում չի տր վել:

 Դա տա րա նը ան հրա ժեշտ չի հա մա րել ան հա տա կան բնույ թի այլ մի ջո
ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում:

II.Ընդհանուրմիջոցներ

 Կա ռա վա րու թյու նը ցան կա նում է նշել, մաս նա վո րա պես, ձեռ նարկ ված 
հետ ևյալ ը նդ հա նուր մի ջոց նե րը.
 

Ա. Վճ ռի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում

Վ ճի ռը թարգ ման վել է հայե րեն և տե ղադր վել ՀՀ Ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան կայ քէ ջում (Մի նա սյա նը և Սե մեր ջյանն ը նդ դեմ Հա յաս
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տա նի, ար դա րա ցի փոխ հա տու ցում, 23 սեպ տեմ բե րի 2009թ. և 13 հուն վա
րի 2012թ., Հով հան նի սյան և Շի րո յանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, ար դա րա ցի 
փոխ հա տու ցում, 20 հու լի սի 2010թ. և 15 նոյեմ բե րի 2011թ., Ե րա նո սյա նը 
և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, 10 հոկ տեմ բե րի 2010թ.): Գոր ծում ներգ րավ
ված իշ խա նու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րը պատ շաճ կեր պով տե
ղե կաց վել են վճ ռի մա սին, ի նչ պես նաև նրանց տրա մադր վել է վճ ռի թարգ
մա նու թյու նը: Այն նաև հա մա պա տաս խան կեր պով տա րած վել է:

 Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային 
ի րա վուն քի ու սում նա սի րու թյու նը և վե րը նշ ված գոր ծե րը մաս նա վո րա պես, 
նե րառ վել են Ոս տի կա նու թյան Ա կա դե մի այի, Դա տա խազ նե րի և Դա տա վոր
նե րի դպ րոց նե րի հա մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րի ու սու ցո ղա կան 
ծրագ րում, քաղ. ծա ռա յու թյան հա մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րում, 
ի նչ պես նաև քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի աշ խա տա կազ մի հա մար 
կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րում:

Բ. Ըն դուն ված օ րենսդ րա կան մի ջոց ներ

2006թ. ապ րի լի 18ին ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ո րո շում 
ըն դու նեց ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 218րդ հոդ վա ծի, ՀՀ հո ղային 
օ րենսգր քի 104, 106, 108 հոդ ված նե րի, ի նչ պես նաև 2002թ. օ գոս տո սի 1ի 
Կա ռա վա րու թյան թիվ 1151Ն ո րոշ ման` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա
տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու վե րա բե րյալ գոր ծով:

 
2006թ. ապ րի լի 18ին ըն դու նած ո րոշ մամբ ՍԴն գտավ, որ վե րը նշ ված 

ի րա վա կան ակ տե րի դրույթ նե րը հա կա սում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31
րդ հոդ վա ծին: Հետ ևա բար, մինչ ՄԻ ԵԴ վճ ռի կա յա ցու մը, օ րենսդ րա կան փո
փո խու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գոր ծըն թա ցը սկս վել և ըն դուն վել էր: ՍԴ հա
մա պա տաս խան ո րո շու մից հե տո, ո րո շա կի մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նարկ վե ցին 
բա րե լա վե լու սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հետ կապ ված օ րենսդ րու թյու նը` 
հա մա պա տաս խա նեց նե լու այն մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին և կան խե լու 
նման բնույ թի խախ տում նե րը հե տա գա յում:
 

Այս ա ռու մով, Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե
փա կա նու թյան օ տար ման մա սին ՀՀ օ րեն քը ըն դուն վեց 2006թ. նոյեմ բե րի 
27ին: Սույն օ րեն քը նպա տակ ու ներ հա մա հունչ լի նել 2005թ. ՍԴ բա րե
փո խում նե րով սահ ման ված դրույթ նե րին: Հա մա ձայն սահ մա նադ րա կան և 
վե րը նշ ված օ րեն քի դրույ թի` հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի 



67

հա մար սե փա կա նու թյան օ տա րու մը պետք է ի րա կա նաց վի «օ րեն քով սահ
ման ված կար գով», օ տար վող սե փա կա նու թյան դի մաց պետք է տր վի նախ
նա կան հա մար ժեք փոխ հա տու ցում: Հա մա պա տաս խան օ րեն քը սահ մա նել 
է Հա սա րա կու թյան և պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար սե փա կա նու թյան 
օ տար ման « գոր ծըն թա ցը», ի նչ պես նաև նախ նա կան հա մար ժեք փոխ հա
տու ցու մը: Այն նաև սահ մա նել է բա ցա ռիկ` գե րա կա հան րային շա հի ո րոշ
ման վե րա բե րյալ սահ մա նա փա կում ներ:
 

Եզ րա կա ցու թյուն

 Վե րը նշ վա ծի հա մա ձայն՝ Կա ռա վա րու թյու նը կար ծում է, որ ձեռ նարկ
ված հա մա պա տաս խան ան հա տա կան և ը նդ հա նուր բնույ թի մի ջոց նե րը լի
ո վին վե րաց նում են դի մու մա տու նե րի հա մար ստեղծ ված հետ ևանք նե րը, 
հա մա պա տաս խան կեր պով բա րե լա վել են ան ձին սե փա կա նու թյու նից զր կե
լու հիմ նախնդ րի և գույ քի օգ տա գործ ման ի րա վուն քի հետ կապ ված ի րա վի
ճա կը, և հետ ևա բար, հե տա գա յում կկան խեն նման բնույ թի խախ տում նե րը:

 Կա ռա վա րու թյու նը կար ծում է, որ այս մի ջոց նե րը բա վա րա րեն իր կող
մից` Կոն վեն ցի այի 46րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով ստանձ նած պար տա վո րու
թյուն նե րի կա տար ման հա մար:
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Հավելված6

ԳործողություններիԾրագիր
 Բա յա թյա նի գոր ծով խումբ

25.02.2013թ.

 Բա յա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի     (no. 23459/03)` Մեծ Պա
լատ, վճի ռը ու ժի մեջ է 
մտել 07/07/2011թ.

 Բու խա րա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի    (no. 37819/03)` Վ ճի
ռը հրա պա րակ վել է 
10.01.2012թ., վճի ռը ու ժի 
մեջ է մտել 10.04.2012թ.

 Ծա տու րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի     (no. 3782/01)`վ ճի
ռը հրա պա րակ վել է 
10.01.2012թ., վճի ռը ու ժի 
մեջ է մտել 10/04/2012թ.

Գործիհամառոտնկարագրություն

 Բա յա թյա նի գոր ծով Դա տա րա նը ո րո շել է, որ տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն
ցի այի 9րդ հոդ վա ծի խախ տում այն հիմ քով, որ տե ղի է ու նե ցել դի մու մա տո
ւի մտ քի, խղ ճի և կրո նի ա զա տու թյան ի րա վուն քի խախ տում:

2009թ. հոկ տեմ բե րի 27ի վճ ռում նշ վել է, որ Եվ րո պայի Խորհր դի ան
դամ պե տու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյունն ըն դու նել է օ րենք ներ, ո րոն ցով 
նա խա տես վում են կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա
ռա յու թյու նից հրա ժար վող ան ձանց հա մար այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը: Սա կայն, Կոն վեն ցի այի 9րդ հոդ վա ծը մեկ նա բա նե լիս 
պետք է հաշ վի առ նել նաև Կոն վեն ցի այի 4րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սի «բ» կե
տի դրույթ նե րը («3. Սույն հոդ վա ծի նպա տակ նե րի հա մար « պար տա դիր կամ 
հար կա դիր աշ խա տանք» հաս կա ցու թյու նը չի նե րա ռում` … (բ) զին վո րա կան 
բնույ թի ցան կա ցած ծա ռա յու թյուն, ի սկ այն ե րկր նե րում, որ տեղ օ րի նա կան է 
ճա նաչ վում զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վե լը հա մոզ մունք նե րից 
ել նե լով` պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան փո խա րեն նշա նակ ված 
ծա ռա յու թյու նը»), ո րը պայ մա նա վոր վող կող մե րի հայե ցո ղու թյանն է թո ղել 
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կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա
ժար վող ան ձանց ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման հար ցը: Դա տա րա նը, հետ ևա
բար, ո րո շել է, որ 9րդ հոդ վա ծի խախ տում տե ղի չի ու նե ցել:

2010թ. մայի սի 10ին, հիմք ըն դու նե լով դի մու մա տո ւի կող մից 2010թ. 
հուն վա րի 25ին ներ կա յաց րած պա հան ջը, Մեծ Պա լա տի հանձ նա խում բը 
ո րո շեց գոր ծը հանձ նել Մեծ Պա լա տին, ո րը եզ րա կաց րեց, որ տե ղի է ու նե ցել 
Կոն վեն ցի այի 9րդ հոդ վա ծի խախ տում:

I.Անհատականբնույթիմիջոցներ

 Բա յա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի` Ար դա րա ցի փոխ հա տու ցում (20,000 
եվ րո), վճար վել է 2012թ. օ գոս տո սի 23ին:

 Բու խա րա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի` Ար դա րա ցի փոխ հա տու ցում 
(10,000 եվ րո), վճար վել է 2012թ. հու նի սի 15ին:

 Ծա տու րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի` Ար դա րա ցի փոխ հա տու ցում (10,000 
եվ րո), վճար վել է 2012թ. հու նի սի 15ին:

 Բա յա թյա նի, Ծա տու րյա նի և Բու խա րա թյա նի դատ վա ծու թյուն նե րը 
մար վել են 2006թ. հու լի սի 22ին, օ գոս տո սի 28ին և դեկ տեմ բե րի 11ին, 
քա նի որ վեր ջին ներս դա տա պարտ վել է ին մինչև 3 տար վա ա զա տազրկ ման 
մի ջին ծան րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար և պայ մա նա կան վա ղա
ժամ կետ ա զատ վել են պա տի ժը կրե լուց: Այս ան ձանց դատ վա ծու թյուն նե րի 
մար ման ի րա վա կան հիմ քը նա խա տես ված է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 84րդ 
հոդ վա ծի 5րդ մա սով. «Ե թե ան ձն օ րեն քով սահ ման ված կար գով պայ մա
նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ վել է պա տի ժը կրե լուց, կամ պատ ժի չկ րած 
մա սը փո խա րին վել է ա վե լի մեղմ պատ ժով, ա պա դատ վա ծու թյու նը մա րե
լու ժամ կե տը հաշ վարկ վում է հիմ նա կան պա տի ժը և լրա ցու ցիչ պա տի ժը 
կրե լուց ա զա տե լու պա հից»:

 
Ինչ վե րա բեր վում է ը նդ հան րա պես դատ վա ծու թյուն չու նե նա լու փաս

տին (դատ վա ծու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյուն), ա պա գոր
ծող օ րենսդ րու թյու նը նա խա տե սում է այդ նոր մը ո րոշ պայ ման նե րով (ՀՀ 
քրե ա կան օ րենսգր քի 84րդ հոդ վա ծի 8րդ մաս): Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մա
ձայն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու
թյան մեջ դնե լու մա սին ՀՀ օ րեն քում լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» օ րի
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նագ ծի 1ին հոդ վա ծի` վե րը նշ ված ան ձինք կհա մար վեն նախ կի նում ը նդ
հան րա պես դատ վա ծու թյուն չու նե ցող:

Պրն. Բա յա թյա նի, Բու խա րա թյա նի և Ծա տու րյա նի դատ վա ծու թյան 
վե րա բե րյալ տվյալ նե րը կվե րաց վեն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե
ա կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար
ված լրա ցում նե րը ըն դու նե լուց հե տո:

II.Ընդհանուրմիջոցներ
 

 Կա ռա վա րու թյու նը ցան կա նում է նշել, մաս նա վո րա պես, ձեռ նարկ ված հետ
ևյալ ը նդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րը.

 Բա յա թյա նի, Բու խա րա թյա նի և Ծա տու րյա նի գոր ծե րով վճիռ նե րը 
թարգ ման վել են հայե րեն և տե ղադր վել Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու
թյան կայ քէ ջում 2011թ. հոկ տեմ բե րի 7ին և 2012թ. հուն վա րի 10ին: Գոր
ծում ներգ րավ ված իշ խա նու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րը պատ շաճ 
կեր պով տե ղե կաց վել են վճ ռի մա սին, ի նչ պես նաև նրանց տրա մադր վել է 
վճ ռի թարգ մա նու թյու նը: Այն նաև հա մա պա տաս խան կեր պով տա րած վել է:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա
վուն քի ու սում նա սի րու թյու նը և Բա յա թյա նի, Բու խա րա թյա նի և Ծա տու րյա
նի գոր ծե րը մաս նա վո րա պես նե րառ վել են Ոս տի կա նու թյան Ա կա դե մի այի, 
Դա տա խազ նե րի և Դա տա վոր նե րի դպ րոց նե րի հա մար նա խա տես ված դա
սըն թաց նե րի ու սու ցո ղա կան ծրագ րում, քաղ. ծա ռա յու թյան հա մար նա խա
տես ված դա սըն թաց նե րում, ի նչ պես նաև քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե
րի աշ խա տա կազ մի հա մար կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րում:

2011թ. հու լի սի 7ին Մեծ Պա լա տի կող մից Բա յա թյա նի գոր ծով վճ ռի ըն
դու նու մից հե տո, կա ռա վա րու թյու նը նա խա ձեռ նեց մի քա նի մի ջո ցա ռում ներ 
բա րե լա վե լու և, ե թե ան հրա ժեշտ է, փո փո խե լու «Այ լընտ րան քային ծա ռա
յու թյան մա սին» և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենս գիր քը 
գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու մա սին» ՀՀ օ րենք նե րը, որ պես զի դրանք հա մա
պա տաս խա նեց վեն մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին և կանխ վի նման բնույ թի 
հե տա գա խախ տում նե րը:

 
Այս ա ռու մով, ՀՀ Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը մշա կել է «Այ

լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա
ցում ներ կա տա րե լու մա սին, ի նչ պես նաև, « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
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քրե ա կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու մա սին» օ րեն քում լրա ցում
ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ օ րի նագ ծե րը: Հա մա պա տաս խան փո փո խու
թյուն նե րի և լրա ցում նե րի վե րա բե րյալ օ րի նա գիծ մշա կե լիս հաշ վի է ա ռն վել 
Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կար ծի քը:

 Հա մա ձայն նա խա տես ված օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի` ան ձը, 
ով կրում է պա տի ժը կամ մե ղադր վում է իր խղ ճի և կրո նա կան հա մոզ մունք
նե րի հա մար, ա զատ կար ձակ վի, ե թե մինչև 2013թ. օ գոս տո սի 1ը դի մի 
հա մա պա տաս խան մար մին` այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն ան ցնե լու հա
մար, և այդ մար մի նը այ նու հետև, պետք է ո րո շում ըն դու նի նրան այ լընտ
րան քային ծա ռա յու թյան ու ղար կե լու վե րա բե րյալ: Այդ ան ձի դատ վա ծու
թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը կվե րաց վեն հա մա պա տաս խա նա բար: Նաև, 
այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան ժամ կե տը կկր ճատ վի մինչև պատ ժի փաս
տա ցի կր ման ժամ կե տը:

 Դատ վա ծու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը կվե րաց վեն այն ան ձի հա մար, 
ով դա տա պարտ վել է խղ ճի և կրո նա կան հա մոզ մունք նե րի հա մար և հա
մա պա տաս խա նա բար. ա) կրել է պա տի ժը, բ) պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
ա զատ վել է, գ) կրում է պա տի ժը:

 
Ինչ վե րա բե րում է Մեծ Պա լա տի կող մից Բա յա թյա նի գոր ծով վճ ռի ըն

դու նու մից հե տո ստեղծ ված ի րա վի ճա կին, ներ պե տա կան դա տա րան նե
րը չեն կի րա ռում այն նույն հիմ նա վոր մամբ: Հա մա ձայն գոր ծող Քրե ա կան 
օ րենսգր քի` ան ձը կա րող է են թարկ վել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան, 
ի նչ պես որ նա խա տես ված է Քրե ա կան օ րենսգր քի 327րդ հոդ վա ծով` զին
վո րա կան, ի նչ պես նաև այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն ան ցնե լուց խու սա
փե լու հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, «Այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» 
օ րեն քի ըն դու նու մը 2003թ.ին թույլ է տա լիս կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից 
ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող ան ձանց ան ցնել այ
լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն, ին չը գո յու թյուն չու ներ այն ժա մա նա կաշր ջա
նում, ե րբ վե րը նշ ված ե րեք դի մու մա տու նե րը դա տա պարտ վել է ին:

 
Ա վե լին, հաշ վի առ նե լով Բա յա թյա նի գոր ծով վճի ռը` Դա տա խա զու

թյու նը որ ևէ քրե ա կան գործ չի ու ղար կել դա տա րան` կապ ված այն ան ձանց 
հետ, ով քեր հան ցա գոր ծու թյուն են կա տա րել` կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից 
ել նե լով հրա ժար վել են զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից 2012թ. սեպ տեմ բեր 
ա մս վա ա վար տից սկ սած:
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Ա վե լին, հետ ևյալ է ա կան փո փո խու թյուն նե րը, ի թիվս այ լոց, կա տար վել 
են «Այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» օ րի նագ ծում.

Ա.  Այ լընտ րան քային աշ խա տան քային ծա ռա յու թյան ի րա կա նա ցու
մը կազ մա կեր պում և վե րահս կում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան լի ա զո
րած պե տա կան կա ռա վար ման մար մի նը:

Բ.  Այ լընտ րան քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ժամ կե տը կկր ճատ
վի 36 ամ սից մինչև 30 ա միս:

Գ.  Այ լընտ րան քային աշ խա տան քային ծա ռա յու թյան ժամ կե տը կկր
ճատ վի 42 ամ սից մինչև 36 ա միս:

Դ.  Հան րա պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը (այ լընտ րան քային ծա ռա յու
թյուն ան ցնե լու մա սին դի մում ներ քն նար կող մար մի նը) մշ տա պես 
գոր ծող մար մին է և կազմ ված է տա րած քային կա ռա վար ման, 
ա ռող ջա պա հու թյան, աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի, 
կր թու թյան և գի տու թյան, ոս տի կա նու թյան և պաշտ պա նու թյան 
բնա գա վառ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյան լի ա զո րած պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, ի նչ պես 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան աշ խա
տա կազ մի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում նե րի մե կա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: Հնա րա վոր այ լընտ րան քային ծա ռա յու
թյան վե րա բե րյալ ներ կա յաց րած դի մու մը քն նարկ վում է Հան
րա պե տա կան Հանձ նա ժո ղո վի կող մից: Դի մում ներ կա յաց նող 
քա ղա քա ցին ի րա վունք ու նի մաս նակ ցել իր դի մու մի վե րա բե րյալ 
կազ մա կերպ ված հանձ նա ժո ղո վի նիս տին: Մեկ ա մս վա ըն թաց
քում հան րա պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը քն նար կում է դի մու մը 
և ո րո շում կա յաց նում դի մու մը ներ կա յաց րած քա ղա քա ցուն այ
լընտ րան քային ծա ռա յու թյան ու ղար կե լու կամ դի մու մը մեր ժե լու 
մա սին: 

Ե.  Դի մու մի մերժ ման հիմ քե րը կսահ ման վեն ա վե լի ճշգր տո րեն: 
Մաս նա վո րա պես, այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյուն ան ցնե լու վե
րա բե րյալ ներ կա յաց ված ա կն հայտ ան հիմն դի մու մը կա րող է, ի 
թիվս այլ հան գա մանք նե րի, հան դի սա նալ մերժ ման հիմք:

«Այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» և « Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քրե ա կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու մա սին» ՀՀ 
օ րենք նե րում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին օ րի նագ ծե րը ներ կա
յաց վել են ՀՀ Ազ գային Ժո ղով:
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Եզրակացություն

 Վե րը նշ վա ծի հա մա ձայն՝ Կա ռա վա րու թյու նը կար ծում է, որ ան հա տա
կան և ը նդ հա նուր բնույ թի հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը լի ո վին կվե րաց նեն 
դի մու մա տո ւի հա մար ստեղծ ված հետ ևանք նե րը, հա մա պա տաս խան կեր
պով կբա րե լա վեն խղ ճի և կրո նա կան հա մոզ մունք նե րի հետ կապ ված ներ
կայիս ի րա վի ճա կը և հե տա գա յում կկան խեն նմա նա տիպ խախ տում նե րը:

 Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը Նա խա րար նե րի կո մի տե ին պար բե րա
բար տե ղե կատ վու թյուն կտ րա մադ րեն բո լոր նոր զար գա ցում նե րի վե րա բե րյալ:
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Հավելված7

Գործողություններիծրագիր

 Պո ղո սյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի (no. 44068/07, վճիռ 20.12.2011թ.)

15.01.2013թ.

Գործիհամառոտնկարագրություն

 Պո ղո սյա նի գոր ծը վե րա բե րում է դի մու մա տո ւի ա նօ րի նա կան կա լան քի 
հետ կապ ված խախ տում նե րին, մաս նա վո րա պես` 5րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
խախ տում (2007թ. հու նի սի 13ից հու լի սի 2ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում կա լան քի տակ պա հե լու ի րա վա կան հիմ քի բա ցա կա յու թյուն), 3րդ մա
սի խախ տում (դի մու մա տո ւի ձեր բա կա լու մից հե տո դա տա րա նի ա ռջև չներ
կա յաց նե լը), և 4րդ մա սի խախ տում (դի մու մա տո ւի կող մից ներ կա յաց ված 
բո ղո քը քն նե լու վե րա բե րյալ մեր ժում):

 Դի մու մա տո ւի բո ղոք նե րը վե րա բե րում է ին 2007թ. ապ րի լին իր ձեր
բա կա լու մից հե տո կա լա նա վոր մա նը` խար դա խու թյան և գո ղու թյան մե
ղադ րանք նե րի հի ման վրա: Դի մու մա տուն ան հա պաղ չի ներ կա յաց վել դա
տա րան և նրա կա լան քի տակ գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի մի մա սը` 
2007թ. հու նի սի 13ից հու լի սի 2ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ա նօ րի նա
կան է ե ղել: Կա լան քի տակ գտն վե լու դեմ դի մու մա տո ւի կող մից ներ կա յաց
ված բո ղոք նե րից մե կը չի քնն վել:

I.Անհատականբնույթիմիջոցներ

 ՄԻ ԵԴն իր կա յաց րած վճ ռում ո րո շեց, որ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու
թյու նը պետք է դի մու մա տո ւին վճա րի 10,000 (տաս հա զար) եվ րո, գու մա
րած նշ ված գու մա րի վրա հաշ վարկ վող բո լոր տե սա կի հար կե րը, որ պես 
ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա տու ցում` ո րը պետք է փո խարկ վի ՀՀ դրա մի` 
վճար ման օր վա դրու թյամբ գոր ծող փո խար ժե քով:
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Ար դա րա ցի փոխ հա տուց ման վճա րում

Տ վյալ ներ ար դա րա ցի փոխ հա տուց ման վե րա բե րյալ

Ոչ նյու թա կան վնա սի 
փոխ հա տու ցում

Ամ բողջ գու մա րը

10,000 եվ րո 10,000 եվ րո

Վ ճար վել է 15.06.2012թ.

 Դա տա րա նը ան հրա ժեշտ չի հա մա րել ան հա տա կան բնույ թի այլ մի ջո
ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում:

II.Ընդհանուրմիջոցներ

 Կա ռա վա րու թյու նը ցան կա նում է նշել, մաս նա վո րա պես, ձեռ նարկ ված 
հետ ևյալ ը նդ հա նուր մի ջո ցա ռում նե րը.
 

Ա. Վճ ռի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րա ծում

Վ ճի ռը թարգ ման վել է հայե րեն և տե ղադր վել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան կայ քէ ջում (http://moj.am/legal/browse/p/judgements_of_
european_court/): Գոր ծում ներգ րավ ված իշ խա նու թյան հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րը պատ շաճ կեր պով տե ղե կաց վել են վճ ռի մա սին, ի նչ պես նաև 
նրանց տրա մադր վել է վճ ռի թարգ մա նու թյու նը: Այն նաև հա մա պա տաս
խան կեր պով տա րած վել է:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա
վուն քի ու սում նա սի րու թյու նը և Պո ղո սյա նի գոր ծը մաս նա վո րա պես, նե րառ
վել են Ոս տի կա նու թյան ա կա դե մի այի, Դա տա խազ նե րի և Դա տա վոր նե րի 
դպ րոց նե րի հա մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րի ու սու ցո ղա կան ծրագ
րում, քաղ. ծա ռա յու թյան հա մար նա խա տես ված դա սըն թաց նե րում, ի նչ պես 
նաև քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի աշ խա տա կազ մի հա մար կազ մա
կերպ ված դա սըն թաց նե րում:

Բ. Օ րենսդ րա կան մի ջոց ներ

(i) Ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի ա նօ րի նա կան սահ մա նա փակ ման 
հետ կապ ված հար ցը լուծ վել է 2009թ.ապ րի լի 10ին ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա
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րա նի կող մից կա յաց րած թիվ 3/0106/01/08 ո րոշ մամբ, որ տեղ ամ րագր վել 
է, որ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րեն քի 138րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սում 
առ կա կար գա վո րու մը հա կա սում է Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
5րդ հոդ վա ծի 1ին մա սին, ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 11
րդ հոդ վա ծի 2րդ և 136րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սե րին: ՄԻ ԵԴն այս ո րո շու մը 
վկա յա կո չել է այս գոր ծով վճ ռում:
 

Այդ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ 
կա լան քի եր կամ սյա ժամ կե տի ա վար տին մնա ցել է 15 օ րից քիչ ժա մա նակ, 
այ սինքն` քրե ա կան գործն իր վա րույթ ըն դու նած դա տա վո րի կող մից ՀՀ 
քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 292րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ո րո շում նե րից մե կի կա յաց ման ժամ կե տից պա կաս ժա մա նակ, նա խաքն նա
կան մար մի նը գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու հետ մի ա ժա մա նակ պետք է 
լու ծի նաև ան ձի կա լան քի հար ցը, այն է` պետք է ան ձին ա զատ ար ձա կի, 
ե թե վե րա ցել են նրան կա լան քի տակ պա հե լու հիմ քե րը, կամ դա տա րա նին 
միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նի կա լա նա վոր ման ժամ կե տը եր կա րաց նե լու վե
րա բե րյալ, ե թե առ կա են հա մա պա տաս խան հիմ քե րը:

 Հետ ևա բար, հա մա ձայն ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15րդ հոդ վա ծի 4րդ 
մա սի` ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ ու նե ցող գոր ծով Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի կամ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դա տա
կան ակ տի հիմ նա վո րում նե րը, այդ թվում` օ րեն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րը, 
պար տա դիր են դա տա րա նի հա մար նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք
նե րով գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ վեր
ջինս ծան րակ շիռ փաս տարկ նե րի մատ նանշ մամբ հիմ նա վո րում է, որ դրանք 
կի րա ռե լի չեն տվյալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ:
 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կա ռա վա րու թյու նը հաշ վի է ա ռել նաև նա խա տե սել 
վե րը նշ ված ի րա վա կան դրույ թը քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր
քով, ո րի վե րա բե րյալ նա խագ ծի վերջ նա կան տար բե րա կի հա մա ձայն` ե թե 
մե ղադ րյա լը կա լա նա վոր ված է, ա պա մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը քրե
ա կան գոր ծի հետ մի ա սին դա տա րան է հանձն վում ոչ ո ւշ, քան մե ղադ րյա լի 
կա լան քի ժամ կե տը լրա նա լուց 15 օր ա ռաջ (հոդ ված 208, մաս 2):

316րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը սահ մա նում է, որ ստա նա լով քրե ա կան 
գոր ծը` դա տա վո րը եր կօ րյա ժամ կե տում ո րո շում է կա յաց նում վա րույ թը 
ստանձ նե լու և նախ նա կան դա տալ սում ներ նշա նա կե լու մա սին:
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 Նույն հոդ վա ծի 3րդ մա սը նա խա տե սում է, որ ե թե պահ պան ված չէ 
սույն օ րենսգր քի 208րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տը, ա պա 
դա տա րանն ա ռանց նախ նա կան դա տալ սում ներ ան ցկաց նե լու մա սին ո րո
շում կա յաց նե լու՝ քրե ա կան գոր ծը վե րա դարձ նում է հս կող դա տա խա զին:

 Նույն հոդ վա ծի 5րդ մա սը սահ մա նում է, որ նախ նա կան դա տալ սում նե
րով ա ռա ջին դա տա կան նիս տը նշա նակ վում է սույն հոդ վա ծի 2րդ մա սում 
նա խա տես ված ո րոշ ման կա յա ցու մից հե տո ե րկ շա բա թյա ժամ կե տում:

(ii) Ի նչ վե րա բեր վում է Պո ղո սյա նի գոր ծով վճ ռում տեղ գտած հետ ևյալ 
հիմ նա հար ցե րին` ձեր բա կա լու մից հե տո դա տա րա նի ա ռջև չներ կա յաց նե լը 
(հոդ ված 5, 3րդ մաս) և դի մու մա տո ւի կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քը քն նե
լու վե րա բե րյալ մեր ժու մը (հոդ ված 5, 4րդ մաս), ա պա դրանց ան դրա դարձ 
է ար վել ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից կա յաց րած մի քա նի վճիռ նե րում, 
ի նչ պես նաև դրանք տեղ են գտել Քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
վե րա բե րյալ նա խագ ծում:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2008թ. նոյեմ բե րի 28ին և 2008թ. դեկ տեմ
բե րի 26ին կա յաց րած թիվ 0299/01/08 և 0235/06/08 ո րո շում նե րում մեկ 
ու րիշ քրե ա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում գտել է, որ ան ձի նկատ մամբ կա լան
քը որ պես խա փան ման մի ջոց ը նտ րե լու կամ նրան կա լան քի տակ պա հե
լու ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ո րո շում նե րի` վե րաքն նու թյան կար գով 
բո ղո քար կե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը` ել նե լով այն հան գա ման քից` 
մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան, թե 
դա տա կան քն նու թյան փու լում գտն վող գոր ծի շր ջա նակ նե րում են դրանք 
բո ղո քարկ վել, ան թույ լատ րե լի է: Նշ ված ո րո շում նե րից ա ռա ջի նը նաև մատ
նանշ վել է Դա տա րա նի կող մից Պո ղո սյա նի գոր ծով վճ ռում:

 Բա ցի այդ, Քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նա խա գի ծը այս 
ա ռու մով սահ մա նել է նորմ `
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 Հոդ ված 396.  Վե րաքն նիչ դա տա րա նում հա տուկ վե րա նայ ման են թա
կա դա տա կան ակ տե րի շր ջա նա կը, բո ղո քը բե րե լու ժամ
կե տը և կար գը.

1.  Վե րաքն նիչ դա տա րա նում հա տուկ վե րա նայ ման են թա կա են ա ռա
ջին ա տյա նի դա տա րա նի հետ ևյալ դա տա կան ակ տե րը`

2.  Խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու, մինչ
դա տա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու 
կամ կի րառ ված խա փան ման մի ջո ցի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու միջ
նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին.

 3.  Մինչ դա տա կան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում կա լան քը վե րաց նե լու 
կամ կա լան քի փո խա րեն այ լընտ րան քային խա փան ման մի ջոց կի
րա ռե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին:

(iii) Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2008թ. դեկ տեմ բե րի 26ին կա յաց րած թիվ 
0197/06/08 մեկ ու րիշ ո րոշ մամբ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է ձեր բա կա լու
մից հե տո դա տա րա նի ա ռջև ներ կա յաց վե լու հետ կապ ված խնդ րին: Վճ ռա
բեկ դա տա րա նը այս ո րոշ մամբ գտել է, որ հե տա խուզ ման մեջ գտն վող մե
ղադ րյա լի նկատ մամբ խա փան ման մի ջո ցի ը նտ րու թյու նը չի հա մա պա տաս
խա նում Կոն վեն ցի այի 5րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սում ամ րագր ված` ձեր բա կալ
ված ան ձի դա տա վո րի մոտ ան հա պաղ տար վե լու պա հան ջին: Այս ո րո շու մը 
նույն պես ա վե լի ո ւշ մեջ բեր վել է Դա տա րա նի կող մից կա յաց րած վճ ռում:

 Հաշ վի առ նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից կա յաց րած ո րոշ ման մեջ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` այս խն դի րը նա խա
տես վել է Քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նա խագ ծով նույն պես, 
ո րի հա մա պա տաս խան նոր մի հա մա ձայն`

 Հոդ ված 297. Կա լա նա վոր ման հար ցի վերս տին քն նար կու մը և լու ծու մը

1.  Ե թե կա լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու մա սին ո րո շու
մը կա յաց վել է ա ռանց մե ղադ րյա լի մաս նակ ցու թյան, ա պա մե ղադ
րյա լին ՀՀ ի րա վա զո րու թյան ներ քո կա լա նա վո րե լուց հե տո վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի նը պար տա վոր է 48 ժամ վա ըն թաց քում այդ 
ան ձին ներ կա յաց նել ի րա վա սու դա տա րան` նրա նկատ մամբ կի րառ
ված կա լան քի հար ցը վերս տին քն նար կե լու հա մար:
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Ք րե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենս գիր քը Ազ գային Ժո ղո վի կող մից 
նա խա տես վում է ըն դու նել 2013թ. ըն թաց քում և ու ժի մեջ մտ նել 2014թ.:
 

Եզրակացություն

 Վե րը նշ վա ծի հա մա ձայն՝ Կա ռա վա րու թյու նը կար ծում է, որ ձեռ նարկ
ված հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րը` քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
ո լոր տում ար ված օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ան հա
տա կան բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րը, լի ո վին կվե րաց նեն դի մու մա տո ւի հա
մար ստեղծ ված հետ ևանք նե րը, հա մա պա տաս խան կեր պով կբա րե լա վեն 
ա նօ րի նա կան կա լան քի, կա լան քի տակ գտն վե լու ո րոշ ման բո ղո քարկ ման 
ի րա վուն քի, և ձեր բա կալ ված ան ձին` ան հա պաղ դա տա րան ներ կա յաց ման 
ի րա վուն քի հետ կապ ված ներ կայիս ի րա վի ճա կը,և հե տա գա յում կկան խեն 
նմա նա տիպ խախ տում նե րը:

 Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը Նա խա րար նե րի կո մի տե ին պար բե
րա բար տե ղե կատ վու թյուն կտ րա մադ րեն Քրե ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի ըն դուն ման հետ կապ ված բո լոր նոր զար գա ցում նե րի վե րա
բե րյալ:
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Հավելված8
 

Եհովայիքրիստոնյավկաներիեվրոպականասոցիացիա
Կ րո նի ա զա տու թյան են թա հանձ նա ժո ղով

13 մայի սի 2013թ.

 ՄԻ ԵԴ վճիռ նե րի կա տար ման բա ժին
  Մար դու ի րա վունք նե րի և ի րա վա կան հար ցե րի Գլ խա վոր տնօ րի նու
թյուն 
Եվ րո պայի Խոր հուրդ
F67075 Ստ րաս բուրգ Սե դեքս

 Բա յա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով խումբ
Գործ23459/03 (վ ճի ռը ու ժի մեջ է մտել 7 հու լի սի 2011թ.)

 Հար գե լի Քար տու ղար,

 Մենք գրում ե նք Ձեզ` վճիռ նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ վե րահս
կո ղու թյան վե րա բե րյալ Նա խա րար նե րի կո մի տե ի 9.2 կա նո նի հա մա ձայն: 
Մենք ցան կա նում ե նք պա տաս խա նել Բա յա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 
գոր ծով խմ բի վե րա բե րյալ ստաց ված տե ղե կատ վու թյա նը (Հա մար DHDD 
(2013)269, 13 մար տի 2013թ.), ո րը պետք է քն նարկ վի 1172 DH նիս տին 
(46ը հու նի սի 2013թ.):

2013թ. մայի սի 2ին, ՀՀ Ազ գային Ժո ղովն ըն դու նեց «Այ լընտ րան քային 
ծա ռա յու թյան մա սին օ րեն քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը: Քա նի որ 
այս փո փո խու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կար գա վո րում նե րը դեռևս չեն ըն դուն
վել, մենք պետք է սպա սենք` տես նե լու հա մար, թե ի նչ պես է օ րեն քը գոր ծում 
և ա րդյոք այն լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րին, 
ի նչ պես սահ ման ված է Եվ րո պայի Խորհր դի կող մից: 

 Մենք ցան կա նում ե նք Ձեր ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այն լուրջ հան գա
ման քի վրա, որ կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա
յու թյու նից հրա ժար վող ա զա տազրկ ված 32 ան ձինք, ով քեր հան դի սա նում 
են Ե հո վայի վկա ներ, կտու ժեն փո փո խու թյուն նե րում առ կա ա նօ րի նա կան 
դրույ թի հետ ևան քով: 
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Ներ կայիս «Այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24րդ 
հոդ վա ծի  3րդ մա սը սահ մա նում է.

 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենս գիր քը գոր ծո ղու թյան 
մեջ դնե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 3րդ հոդ
վա ծի 12րդ և 13րդ մա սե րով նա խա տես ված դեպ քե րում սույն օ րեն քի 
5րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան ժամ
կե տը նվա զեց վում է ան ձի՝ քրե ա կան պա տիժ կրե լու կամ քրե ա կան հե
տապնդ ման են թարկ վե լու ար դյուն քում ա նա զա տու թյան մեջ գտն վե լու 
ժամ կե տով»:

 Հա մա ձայն այս կե տի` կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա
կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող ա զա տազրկ ված ան ձը ա զատ կար ձակ վի 
մի այն այն դեպ քում, ե թե նա հա մա ձայ նի փո խա րի նել ա զա տազրկ ման մնա
ցած ժամ կե տը այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյամբ, ո րի հա մար սահ ման ված 
է 36 ա միս: Օ րի նակ, ե թե ե րի տա սար դը կրել է իր պատ ժի 24 ա միս նե րից 
22ը, նա պար տա վոր վում է այ լընտ րան քային քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու
թյուն ան ցնել ևս 14 ա միս, չնա յած այն հան գա ման քին, որ վեր ջի նիս պատ ժի 
կր ման ա վար տին մնա ցել է ըն դա մե նը 2 ա միս:

 
Այս կե տը օ րի նա կան չէ: «Այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քում փո փո խու թյուն նե րը ըն դու նում են, որ կրո նա կան հա մոզ մունք նե
րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող ան ձանց դա տա
պար տու մը և ա զա տազր կու մը, այն բա նից հե տո, ե րբ Հա յաս տա նը դար ձավ 
Եվ րո պայի Խորհր դի ան դամ, ա նօ րի նա կան է: Փո փո խու թյուն նե րը, հետ ևա
բար, նա խա տե սում են, որ կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա
կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող բո լոր ան ձանց դատ վա ծու թյուն նե րը, ով
քեր դա տա պարտ վել են 2002թ. ապ րի լի 26ից հե տո, պետք է մար վեն և 
նրանց դատ վա ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը պետք է վե րաց վեն:

Դ րա նից հետ ևում է, որ կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո
րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող բո լոր 32 ա զա տազրկ ված ան ձինք հե
տապնդ վել, դա տա պարտ վել և ա զա տազրկ վել են և այժմ ի րա վունք ու նեն 
ան հա պաղ ա զատ ար ձակ ման և ար դա րաց ման: Նրանք չպետք է ստիպ ված 
լի նեն տե ղա փոխ վել այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան: Սա բազ միցս կոչ է ար
վել Եվ րո պայի Խորհր դի, Մի ա ցյալ ազ գե րի մար դու ի րա վունք նե րի հանձ
նա ժո ղո վի և Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կող մից: Ի նչ պես սահ ման ված է 
Խա չատ րյա նը և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով վճ ռի 139րդ կե տում 
(23978/06, 27 նոյեմ բե րի 2012թ.), նրանք չեն կա րող ա զա տազրկ ման մեջ 
պահ վել` «Այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար
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ված փո փո խու թյուն նե րի հի ման վրա, ո րոնք չեն գոր ծել, ե րբ նրանք դա տա
պարտ վել են: Պար զա պես չկա օ րի նա կան հիմք նրանց ա զա տազրկ ման մեջ 
պա հե լու հա մար: Այս ա զա տազրկ ված ե րի տա սարդ նե րից շա տե րի ներ կա
յաց րած գան գատ նե րը ա նօ րի նա կան ա զա տազրկ ման վե րա բե րյալ գտն վում 
են ՄԻ ԵԴ վա րույ թում: 

Ա վե լին, ծայ րա հեղ ա նար դար է պն դել, որ որ պես ա զատ ար ձակ ման 
պայ ման, կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել նե լով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու
նից հրա ժար վող ան ձը, ով ար դեն պատժ վել է և կրել իր ա զա տազրկ ման 
ժամ կե տի 24 ա միս նե րից 22ը, այժմ պետք է ըն դու նի այ լընտ րան քային ծա
ռա յու թյան վե րա բե րյալ նոր ծրա գի րը և լրա ցու ցիչ 14 ամ սով այ լընտ րան
քային ծա ռա յու թյուն ան ցնի:

 Փո փո խու թյու նը, հա մա ձայն ո րի` նրանք ա զատ կար ձակ վեն մի այն այն 
դեպ քում, ե թե ըն դու նեն այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան ան ցնե լը, պատ
ժում է նրանց կրո նի ա զա տու թյան դրս ևո րու մը, ո րը հա կա սում է Կոն վեն
ցի այի 9րդ հոդ վա ծին: Այն նաև հա կա սում է Ե ԽԽՎ թիվ 221 կար ծի քին, 
ո րի հա մա ձայն Հա յաս տա նը պար տա վոր վել է ա զատ ար ձա կել և « նե րում 
շնոր հել ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված խղ ճի բան տար կյալ նե րին»: (Բա
յա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, կետ 50, 127):

 Բա ցի այդ, զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն և «այ լընտ րան քային ծա ռա յու
թյուն» ան ցնե լուց հրա ժար վե լու հետ ևան քով ար դեն ի սկ ա նար ժա նի ո րեն 
հե տապնդ ված և ա զա տազրկ ման են թարկ ված լի նե լով` նրանք, ներ կա յումս 
ա զա տազրկ ման մեջ գտն վե լով, չեն կա րող են թարկ վել զին վո րա կան կամ 
այ լընտ րան քային ծա ռա յու թյան կրկ նա կի զո րա կո չի: Սա ար գել ված է Եվ րո
պա կան կոն վեն ցի այի թիվ 7 Ար ձա նագ րու թյան կր կին չդատ վե լու և չպատժ
վե լու ի րա վուն քի մա սին (ne bis in idem) 4րդ հոդ վա ծի և Քա ղա քա ցի ա կան 
և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նագ րի 14րդ հոդ
վա ծի 7րդ կե տով: 

Այս ա ռու մով, ՄԱԿի Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վի թիվ 32 
ը նդ հա նուր մեկ նա բա նու թյու նը նշում է. «կ րո նա կան հա մոզ մունք նե րից ել
նե լով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վող ան ձանց կրկ նա կի պա տի
ժը այն բա նի հա մար, որ նրանք չեն են թարկ վել բա նա կում ծա ռայե լու մա սին 
վե րա նայ ված կար գին, կա րող է հա մար վել պա տիժ միև նույն ա րար քի հա
մար, ե թե նման մեր ժու մը հիմն ված է կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից բխող 
միև նույն ան փո փոխ ո րոշ ման վրա»: (CCPR/C/GC/32, 55):
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 ՄԱԿի Կրո նի կամ հա վատ քի ա զա տու թյան հար ցե րով հա տուկ զե կու ցո
ղը Թուրք մենս տա նի վե րա բե րյալ իր զե կույ ցում նշել է. (A/HRC/10/8/Add.4, 68)

 « Կա ռա վա րու թյու նը պետք է ե րաշ խա վո րի, որ Թուրք մենս տա նում խղ
ճի բան տար կյալ նե րին, մաս նա վո րա պես, Ե հո վայի վկա նե րին, ով քեր 
հրա ժար վում են զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից` ել նե լով ի րենց կրո նա
կան հա մոզ մունք նե րից, հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի ան ցնել այ լընտ
րան քային քա ղա քա ցի ա կան ծա ռա յու թյուն` հա մա հունչ նրանց կրո նա
կան հա մոզ մունք նե րին: Կա ռա վա րու թյու նը պետք է նաև վե րա նայի 
Զի նա պար տու թյան և Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մա սին ակ տը, ո րը 
վե րա բե րում է նույն հան ցան քի հա մար ե րկ րորդ ան գամ դա տա պարտ
վե լու հնա րա վո րու թյա նը: Հա տուկ զե կու ցո ղը ցան կա նում է հի շեց նել, 
որ հա մա ձայն «ne bis in idem» սկզ բուն քի` ամ րագր ված Քա ղա քա ցի ա
կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գային դաշ նագ րի 14
րդ հոդ վա ծի 7րդ կե տով` ոչ ոք չպետք է կր կին դատ վի կամ պատժ վի 
այն հան ցա գոր ծու թյան հա մար, ո րի հա մար նա ար դեն վերջ նա կա նա
պես դա տա պարտ վել է կամ ար դա րաց վել՝ յու րա քան չյուր ե րկ րի օ րեն
քին և քրե ա կան դա տա վա րու թյա նը հա մա պա տաս խան։»

 Կան խավ շնոր հա կա լու թյուն վե րը նշ վա ծը քն նար կե լու հա մար: Հու սով 
ե նք, որ այս տե ղե կատ վու թյու նը օգ տա կար կլի նի, քա նի որ Դուք մո նի թո
րինգ եք ի րա կա նաց նում Բա յա թյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Մեծ Պա
լա տի կող մից կա յաց րած վճ ռի կա տար ման նկատ մամբ: Մենք պատ րաստ 
ե նք տրա մադ րել Ձեր կող մից պա հանջ վող որ ևէ այլ տե ղե կատ վու թյուն կամ 
փաս տաթղ թեր:

 Հար գանք նե րով`
 Փոուլ Ս. Գիլ լիս
 Մարք Հան սեն
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Հավելված9

 ՄԻ ԵԴ վճիռ նե րի կա տար ման բա ժին
  Մար դու ի րա վունք նե րի և ի րա վա կան հար ցե րի Գլ խա վոր տնօ րի նու
թյուն 
Եվ րո պայի Խոր հուրդ
F67075 Ստ րաս բուրգ Սե դեքս
Ֆ րան սի ա

31 Մայի սի 2013թ.
 Լոն դոն, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն

2012թ.հուլիսի12-ինկայացրածՄԻԵԴվճռիկատարմանվերաբե-
րյալտեղեկատվություն(ուժիմեջէմտել17դեկտեմբերի2012թ.)

Գործ`3627/06
Գ րի գո րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի

 Հար գե լի Պա րոն,

 Վե րը նշ ված վճ ռի կա տար ման հա մար նա խա տես ված ժամ կե տը 
ա վարտ վել է 2013թ. մար տի 17ին:

 Հա մա ձայն վե րը նշ ված վճ ռի` Դա տա րա նը ո րո շել է, որ տե ղի է ու նե ցել 
Կոն վեն ցի այի 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի խախ տում` քրե ա կան գոր ծով վա
րույ թի տևո ղու թյան հետ կապ ված: Հետ ևյալ դի տար կում նե րը հան դի սա ցել 
են բա վա րար հիմք Դա տա րա նի հա մար եզ րա կաց նե լու, որ քրե ա կան գոր
ծով վա րույ թի տևո ղու թյու նը ե ղել է չա փից ա վե լի եր կար և խախտ վել է «ող
ջա միտ ժամ կետ»ի պա հան ջը`

 
Ա. Դա տա րա նը գտել է, որ իմ նկատ մամբ քրե ա կան գոր ծը հա րուց վել է 

2005թ. հու նի սի 10ին: Նույ նիսկ ե թե հենց այդ պա հից սկ սած մինչև իմ ձեր
բա կալ ման պա հը` 2005թ. հոկ տեմ բե րի 7ին, ես պաշ տո նա պես ներգ րավ
ված եմ ե ղել գոր ծում որ պես վկա, այդ ո րոշ ման բո վան դա կու թյու նից ա կն
հայտ էր, որ ես ար դեն քրե ա կան գոր ծով կաս կա ծյալ է ի: Հետ ևա բար, ժամ
կե տը նկա տի է ա ռն վում սկ սած 2005թ. հու նի սի 10ից: Դա տա րա նը նշել է, 
որ քրե ա կան գոր ծը կա սեց վել է 2006թ. օ գոս տո սի 10ին և դեռևս ա վարտ
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ված չէր 2010թ. սեպ տեմ բե րի 10ի դրու թյամբ, ո րն այն ամ սա թիվն է, ե րբ 
Կա ռա վա րու թյան կող մից գոր ծի վե րա բե րյալ վեր ջին դի տար կումն է ներ կա
յաց վել: Դա տա րա նի ա ռջև չի ե ղել ոչ մի փաս տա թուղթ, ո րով կհաս տատ
վեր, որ իմ դեմ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի քն նու թյու նը ե րբ ևէ ա վարտ վել 
է: Հետ ևա բար, Դա տա րա նը նշել է, որ քրե ա կան գոր ծի քն նու թյու նը տևել 
է նվա զա գույ նը 5 տա րի և 3 ա միս այդ պա հի դրու թյամբ և հնա րա վոր է 7 
տար վա ըն թաց քում դեռևս չի ա վարտ վել:

Բ. Դա տա րա նը հա մա րում է, որ շատ բան է վտանգ ված ե ղել ի նձ հա
մար, քա նի որ ես տու ժել եմ եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում 
իմ ա պա գայի վե րա բե րյալ ա նո րո շու թյան զգա ցո ղու թյան հետ ևան քով` հաշ
վի առ նե լով, որ ես կա րող է ի և դեռ կա րող եմ են թարկ վել քրե ա կան դա տա
պարտ ման: Այս ա ռու մով Դա տա րա նը կր կին ան դրա դար ձել է իր վճ ռում, 
որ քրե ա կան գոր ծով մե ղադ րյա լը պետք է ի րա վունք ու նե նա, որ պես զի իր 
գոր ծը քնն վի հա տուկ ջա նա սի րու թյամբ և որ քրե ա կան գոր ծե րով, հոդ ված 
6ը նա խա տե սում է խու սա փել ան ձին չա փա զանց եր կար ժա մա նա կա հատ
ված պա հել քրե ա կան գոր ծի քն նու թյան ար դյունք նե րի մա սին ա նո րո շու
թյան մեջ:

Գ. Ա վե լին, դա տա րա նը նշել է, որ Դա տա րա նի ա ռջև չկա ոչ մի փաս
տա թուղթ, հա մա ձայն ո րի գոր ծը հա մար վում էր հա տուկ բար դու թյան գործ: 
Այն փաս տը, որ գոր ծում ներգ րավ ված են ե ղել ե րեք մե ղադ րյալ ներ, ի նք նին 
բա վա րար չէր նման են թադ րու թյուն ա նե լու հա մար: Ա մեն դեպ քում, Դա տա
րա նը նկա տել է, որ նվա զա գույ նը 5 տա րի և 3 ա միս ժա մա նա կա հատ վա ծը, 
ո րի ըն թաց քում գոր ծը մնա ցել է նա խաքն նու թյան փու լում, չէր կա րող բա
ցատր վել մի մի այն գոր ծի բարդ լի նե լու հան գա ման քով:

Դ. Դա տա րա նը նաև նշել է, որ պարզ չէ, թե ա րդյոք որ ևէ քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն կա տար վել է 2005թ. հոկ տեմ բե րի 10ի և 2006թ. օ գոս տո սի 
10ի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում` 2006թ. օ գոս տո սի 10ը այն ամ
սա թիվն է, ե րբ քրե ա կան գոր ծի քն նու թյու նը կա սեց վել է: Ա վե լին, գոր ծում 
չկար ո չինչ, ո րը ցույց կտար, որ որ ևէ քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց
վել է գոր ծի քն նու թյան կա սե ցու մից հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի ըն
թաց քում` նվա զա գույ նը 4 տա րի: Կա ռա վա րու թյան կող մից որ ևէ տե ղե կատ
վու թյուն չի տրա մադր վել, թե ա րդյոք դա տա խա զու թյու նը նա խա ձեռ նել է 
որ ևէ մի ջո ցա ռում հայտ նա բե րե լու հե տա խուզ վող ան ձանց և, հետ ևա բար, 
վե րաց նե լու գոր ծի քն նու թյան շա րու նա կա կան կա սեց ման հա մար հիմ քե րը:

 
Այս պի սով, տե ղե կաց նում եմ Նա խա րար նե րի կո մի տե ին, որ Դա տա րա
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նի կող մից կա յաց րած վճ ռում նշ ված բո լոր հան գա մանք նե րը դեռևս գո յու
թյուն ու նեն: Մաս նա վո րա պես`
 

•  Իմ դեմ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի քն նու թյու նը դեռևս չի ա վարտ
վել (պետք է նշեմ, որ այն շա րու նակ վում է ար դեն մո տա վո րա պես 8 
տա րի) ա ռանց որ ևէ կան խա տե սե լի ա պա գայի, որ այն ե րբ ևէ կա
վարտ վի, 

•  Որ ևէ քնն չա կան մի ջո ցա ռում/ գոր ծո ղու թյուն չի ի րա կա նաց վել գոր ծի 
քն նու թյան կա սե ցու մից հե տո` ա ռն վազն 7 տա րի, 

•  Ես եր բեք չեմ տե ղե կաց վել, թե ա րդյոք դա տա խա զու թյու նը նա խա
ձեռ նել է որ ևէ մի ջո ցա ռում` հայտ նա բե րե լու հե տա խուզ վող ան ձանց 
և, հետ ևա բար, վե րաց նե լու գոր ծի քն նու թյան շա րու նա կա կան կա
սեց ման հա մար հիմ քե րը:

 Նաև ցան կա նում եմ Նա խա րար նե րի կո մի տե ին տե ղե կաց նել, որ իմ 
գոր ծով վճի ռը պաշ տո նա պես չի թարգ ման վել հայե րեն, որ պես զի հնա րա
վո րու թյուն տր վեր ի նձ գոր ծըն թաց սկ սել ներ պե տա կան ա տյան նե րում վճ ռի 
կա տար ման ո ւղ ղու թյամբ, չնա յած որ զգա լի ժա մա նակ է ար դեն ան ցել վճ ռի 
կա տար ման հա մար նա խա տես ված ժամ կե տի լրա նա լուց հե տո (ա վե լի քան 
3 ա միս):

 Հար գանք նե րով`

 Վա հե Գրի գո րյան
 Դի մու մա տու
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Հավելված10
 

Ար դա րա ցի փոխ հա տուց ման բա ժին
 ՄԻ ԵԴ վճիռ նե րի կա տար ման բա ժին
 Մո նի թո րին գի տնօ րի նու թյուն 
Եվ րո պայի Խոր հուրդ
F67075 Ստ րաս բուրգ Սե դեքս
Ֆ րան սի ա

30 մայի սի 2013թ.
 Լոն դոն, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն

2012թ.հոկտեմբերի9-ինկայացրածՄԻԵԴվճռիկատարմանվերա-
բերյալտեղեկատվություն(ուժիմեջէմտել11փետրվարի2013թ.)

Գործ`22812/05
 Թու նյա նը և այ լոք ը նդ դեմ Հա յաս տա նի

 Հար գե լի Պա րոն,

 Վե րը նշ ված վճ ռի կա տար ման ժամ կե տը ա վարտ վել է 2013թ. մայի սի 
11ին:

 Հա մա ձայն վե րը նշ ված վճ ռի` Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը վճի ռը 
ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո 3 ա միս նե րի ըն թաց քում, հա մա ձայն Կոն վեն ցի
այի 44րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի` պետք է վճա րեր հետ ևյալ գու մար նե րը` փո
խարկ ված պա տաս խա նող պե տու թյան ազ գային ար ժույ թով` վճար ման օր
վա դրու թյամբ գոր ծող փո խար ժե քով:

30,000 (ե րե սուն հա զար) եվ րո բո լոր դի մու մա տու նե րին մի ա սին, գու
մա րած նշ ված գու մա րի վրա հաշ վարկ վող բո լոր տե սա կի հար կե րը, որ պես 
նյու թա կան վնա սի փոխ հա տու ցում,

1,500 (հա զար հինգ հա րյուր) եվ րո յու րա քան չյուր դի մու մա տո ւին, գու
մա րած նշ ված գու մա րի վրա հաշ վարկ վող բո լոր տե սա կի հար կե րը, որ պես 
ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա տու ցում,
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30 (ե րե սուն) եվ րո դի մու մա տու Էմ մա Թու նյա նին, գու մա րած նշ ված 
գու մա րի վրա դի մու մա տո ւի նկատ մամբ հաշ վարկ վող բո լոր տե սա կի հար
կե րը, որ պես ծախ սե րի և ծախ քե րի փոխ հա տու ցում:

 
Այս պի սով, տվյալ գոր ծով դի մու մա տու նե րի ա նու նից ես տե ղե կաց նում 

եմ Նա խա րար նե րի կո մի տե ին, որ 2012թ. հոկ տեմ բե րի 9ին կա յաց րած վճ
ռով սահ ման ված ոչ մի վճա րում չի ար վել դի մու մա տու նե րին:

 
Ինչ պես նաև ցան կա նում եմ տե ղե կաց նել Նա խա րար նե րի կո մի տե ին, 

որ տվյալ գոր ծով Դա տա րա նի վճի ռը պաշ տո նա պես չի թարգ ման վել հայե
րեն, որ պես զի դի մու մա տու նե րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վեր գոր ծըն թաց 
սկ սել` ներ պե տա կան ա տյան նե րում վճ ռի կա տար ման ո ւղ ղու թյամբ:

 Հար գանք նե րով`

 Վա հե Գրի գո րյան
 Դի մու մա տու նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
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Տպագրված է «ԱՍՈՂԻԿ» հրատարակչության տպարանում:
Ֆորմատ՝ 70x100 1/16, տպաքանակ՝ 400 օրինակ:  

Ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 24, (գրասենյակ)
Ավան, Դավիթ Մալյան 45 (տպարան)

Հեռ. (374 10) 54 49 82, 62 38 63
Էլ. փոստ՝ info@asoghik.am, էլ. կայք՝ www.asoghik.am


