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 ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՂԻ ՀԱ ՄԱՐ

 Սույն ու ղե ցույ ցը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
(հե տայ սու՝ « Դա տա րան», «Եվ րո պա կան դա տա րան» կամ «Ստ րաս-
բուր գի դա տա րան») կող մից հրա տա րակ վող « Կոն վեն ցի այի վե րա բե-
րյալ ու ղե ցույց ներ» (ա նգլ.՝ «Guides on the Convention») շար քից է՝ նա-
խա տես ված պրակ տիկ ի րա վա բան նե րին Ստ րաս բուր գի դա տա րա նի 
կա յաց րած հիմ ա րար վճիռ նե րի և ո րո շում ե րի մա սին տե ղե կաց նե լու 
հա մար: Սույն ու ղե ցույ ցում վեր լուծ վում և ամ փոփ վում է Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (հե տայ սու՝ « Կոն վեն ցի ա» կամ 
«Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա») 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա-
կե տի շուրջ ձևա վոր ված նա խա դե պային ի րա վուն քը: Ըն թեր ցող նե րը 
հնա րա վո րու թյուն կու նե նան ծա նո թա նա լու տվյալ ո լոր տի հիմ ա կան 
սկզ բունք նե րին և վե րա բե րե լի նա խա դե պե րին:

 Մեջ բեր ված նա խա դե պային ի րա վուն քի օ րի նակ ներն ը նտր վել են ու-
ղե նի շային, ա ռա վել կար ևոր և/ կամ վեր ջերս կա յաց ված վճիռ նե րից և 
ո րո շում ե րից:1

 Դա տա րա նի վճիռ նե րով և ո րո շում ե րով ոչ մի այն լուծ վում են Դա-
տա րա նին ներ կա յաց ված կոնկ րետ գոր ծե րը, այլ նաև՝ հե տապնդ վում 
է ա վե լի լայն նպա տակ, այն է՝ Կոն վեն ցի այով սահ ման ված կա նոն նե րի 
պար զա բա նու մը, ե րաշ խա վո րու մը և զար գա ցու մը, ին չը նպաս տում է 
պե տու թյուն նե րի՝ որ պես Պայ մա նա վոր վող կող մե րի ստանձ նած հանձ-
նա ռու թյուն նե րի կա տար մա նը (Ireland v. the United Kingdom, § 154, ի սկ 
վեր ջերս նաև՝ Jeronovičs v. Latvia [GC], § 109)։ 

Այս պի սով, Կոն վեն ցի այի մի ջո ցով ստեղծ ված հա մա կար գի նպա-
տակն է լու ծել հան րային քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րը՝ ել նե լով 
ը նդ հա նուր շա հե րից, այդ կերպ բարձ րաց նե լով մար դու ի րա վունք նե րի 

1 Մեջ բեր ված նա խա դե պային ի րա վուն քը կա րող է լի նել Դա տա րա նի և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-
րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի պաշ տո նա կան լե զու նե րից (ա նգ լե րեն և ֆրան սե րեն) որ ևէ մե կով կամ 
մի ա ժա մա նակ եր կու սով: Ե թե այլ բան նշ ված չէ, ա պա բո լոր հղում ե րը վե րա բե րում են Դա տա-
րա նի պա լա տի կող մից ը ստ է ու թյան կա յաց ված վճ ռին: Հայե րեն թարգ մա նու թյան մեջ «(ո րո շում)» 
կամ հղ ման ան գլե րեն տար բե րա կում (dec.) բա ռը նշա նա կում է, որ հղում է ար վում Դա տա րա նի 
ո րոշ մա նը, ի սկ «[ՄՊ]» հա պա վու մը (հղ ման ան գլե րեն տար բե րա կում` [GC]) նշա նա կում է, որ գոր ծը 
քնն վել է Մեծ պա լա տի կող մից: Պա լա տի այն վճիռ նե րը, ո րոնք սույն թար մա ցու մը հրա պա րա կե լու 
պա հին դեռևս օ րի նա կան ու ժի մեջ չեն մտել, նշագր ված են ա ստ ղա նի շով (*)։

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165032
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պաշտ պա նու թյան չա փա նիշ նե րը և տա րա ծե լով մար դու ի րա վունք նե-
րին ա ռնչ վող ի րա վա կան պրակ տի կան Կոն վեն ցի այի ան դամ պե տու-
թյուն նե րում (Konstantin Markin v. Russia [GC], 30078/06, § 89, ECHR 
2012)։ Դա տա րանն իս կա պես շեշ տել է, որ Կոն վեն ցի ան կա տա րում է 
«եվ րո պա կան հա սա րա կա կան կար գի սահ մա նադ րա կան գոր ծի քի» 
դե րը մար դու ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում (Bosphorus Hava Yolları 
Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland [GC], § 156)։

 Սույն ու ղե ցույ ցը պա րու նա կում է հղում եր Կոն վեն ցի այից և վեր-
ջի նիս Լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րից մեջ բեր ված հոդ ված նե րից 
յու րա քան չյու րում օգ տա գործ ված « բա նա լի» բա ռե րին։ Յու րա քան չյուր 
գոր ծով քն նարկ ված ի րա վա կան խն դիր ներն ամ փոփ ված են Բա նա լի 
բա ռե րի ցան կում (ա նգլ.՝ «List of keywords»), ո րոնք ը նտր վել են (հիմ ա-
կա նում) Կոն վեն ցի այի և Ար ձա նագ րու թյուն նե րի տեքս տից ան մի ջա կա-
նո րեն վերց ված եզ րույթ նե րի բա ռա րա նից։

 Դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի HUDOC database շտե մա րա-
նում հնա րա վոր է ո րո նում եր կա տա րել ը ստ բա նա լի բա ռե րի։ Բա նա լի 
բա ռե րով ո րո նե լու պա րա գա յում կա րե լի է գտ նել նմա նաբ նույթ ի րա վա-
բա նա կան բո վան դա կու թյուն ու նե ցող փաս տաթղ թե րի խումբ (բա նա լի 
բա ռե րի օգ նու թյամբ ամ բող ջաց վում են յու րա քան չյուր գոր ծի վե րա բե-
րյալ Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա կա ցու թյուն նե րը)։ 
Ա ռան ձին գոր ծե րի բա նա լի բա ռե րը կա րե լի է գտ նել՝ «HUDOC» հա մա-
կար գում սեղ մե լով «Case Details» կո ճա կը։ «HUDOC» շտե մա րա նի և բա-
նա լի բա ռե րի վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րի հա մար, տե՛ս 
«HUDOC»-ի օգ տա գործ ման ձեռ նար կը (ա նգլ.՝ «HUDOC user manual»)։

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109868
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69564
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69564
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF
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Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը. ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-
վուն քը

«1. Յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց-
ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն-
քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքն նու-
թյան ի րա վունք: Դա տավ ճի ռը հրա պա րակ վում է դռն բաց նիս տում, 
սա կայն մա մու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և հան րու թյան ներ կա յու թյու նը 
կա րող է չթույ լատր վել ամ բողջ դա տաքն նու թյան կամ դրա մի մա սի 
ըն թաց քում` ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան մեջ բա րո յա կա-
նու թյան, հա սա րա կա կան կար գի կամ պե տա կան ան վտան գու թյան 
շա հե րից ել նե լով, ե րբ դա են պա հան ջում ան չա փա հաս նե րի շա հե րը 
կամ կող մե րի մաս նա վոր կյան քի պաշտ պա նու թյու նը, կամ` այն քա-
նով, որ քա նով դա, դա տա րա նի կար ծի քով, հա տուկ հան գա մանք-
նե րի բե րու մով խիստ ան հրա ժեշտ է, ե թե հրա պա րա կայ նու թյու նը 
կխախ տեր ար դա րա դա տու թյան շա հե րը:

2. Յու րա քան չյուր ոք, ով մե ղադր վում է քրե ա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն կա տա րե լու մեջ, հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո-
րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քին հա մա պա տաս խան:

3. Քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-
րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.

ա. ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ ու հան գա մա նո րեն տե ղե-
կաց վե լու ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա սին,

բ. բա վա րար ժա մա նակ ու հնա րա վո րու թյուն ներ` իր պաշտ պա նու-
թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար,

գ. պաշտ պա նե լու ի րեն ան ձամբ կամ իր ը նտ րած դա տա պաշտ-
պան նե րի մի ջո ցով կամ, ե թե նա բա վա րար մի ջոց ներ չու նի դա-
տա պաշտ պա նի ծա ռա յու թյան դի մաց վճա րե լու հա մար, ու նե նա լու 
ան վճար նշա նակ ված դա տա պաշտ պան, ե րբ դա պա հան ջում են ար-
դա րա դա տու թյան շա հե րը,

դ. հար ցաքն նե լու իր դեմ ցուց մունք տվող վկա նե րին կամ ի րա-
վունք ու նե նա լու, որ այդ վկա նե րը են թարկ վեն հար ցաքն նու թյան, և 
ի րա վունք ու նե նա լու` իր վկա նե րին կան չե լու ու հար ցաքն նե լու
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միև նույն պայ ման նե րով, ի նչ իր դեմ ցուց մունք տված վկա նե րը, 
ե. օ գտ վե լու թարգ ման չի ան վճար օգ նու թյու նից, ե թե ին քը չի հաս-

կա նում դա տա րա նում գոր ծած վող լե զուն կամ չի խո սում այդ լեզ վով»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Civil proceedings (6) – Criminal proceedings (6) – Administrative 
proceedings (6) – Constitutional proceedings (6) – Disciplinary 
proceedings (6) – Enforcement proceedings (6) – Expulsion (6) – 
Extradition (6)

1. Civil rights and obligations (6-1): Determination (6-1) – Dispute (6-
1); Criminal charge (6-1): Determination (6-1) – Access to court (6-1) 
– Fair hearing (6-1): Adversarial trial (6-1); Equality of arms (6-1); Legal 
aid (6-1) – Public hearing (6-1): Oral hearing (6-1); Exclusion of press 
(6-1); Exclusion of public (6-1) – Necessary in a democratic society (6-
1): Protection of morals (6-1); Protection of public order (6-1); National 
security (6-1); Protection of juveniles (6-1); Protection of private life of the 
parties (6-1); Extent strictly necessary (6-1); Prejudice interests of justice 
(6-1) – Reasonable time (6-1) – Independent tribunal (6-1) – Impartial 
tribunal (6-1) – Tribunal established by law (6-1) – Public judgment (6-1)

2. Charged with a criminal offence (6-2) – Presumption of innocence 
(6-2) – Proved guilty according to law (6-2)

3. Charged with a criminal offence (6-3) – Rights of defence (6-3)
(a)  Information on nature and cause of accusation (6-3-a) – Prompt 

information (6-3-a) – Information in language understood (6-3-a) – 
Information in detail (6-3-a)

(b)  Preparation of defence (6-3-b) – Adequate time (6-3-b) – Adequate 
facilities (6-3-b) – Access to relevant files (6-3-b)

(c)  Defence in person (6-3-c) – Defence through legal assistance (6-3-
c) – Legal assistance of own choosing (6-3-c) – Insufficient means (6-3-c) 
– Free legal assistance (6-3-c) – Required by interests of justice (6-3-c)

(d)  Witnesses (6-3-d) – Examination of witnesses (6-3-d) – Obtain 
attendance of witnesses (6-3-d) – Same conditions (6-3-d)

(e)  Free assistance of interpreter (6-3-e)
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I.   ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 6-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱ ԾԻ ՔՐԵ ԱԻ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 
ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԵ ՏԸ. Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ

1. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի կի րա ռու թյունն ու ղ ղոր դող հիմ ա կան 
սկզ բունքն ար դա րու թյունն է (Gregačević v. Croatia, § 49)։ Այ նու ա մե նայ-
նիվ, ար դար դա տաքն նու թյան բո վան դա կու թյու նը չի կա րող սահ ման-
վել ան փո փո խե լի մեկ կա նո նով, այլ՝ պետք է կախ ված լի նի կոնկ րետ 
գոր ծի հան գա մանք նե րից (Ibrahim and Others v. the United Kingdom 
[GC], § 250)։

2. Յու րա քան չյուր գոր ծի շր ջա նա կում Դա տա րա նի հիմ ա կան  
խն դիրն է գնա հա տել քրե ա կան վա րույ թի ար դա րու թյունն ը նդ հա նուր 
առ մամբ։ Ար դար դա տաքն նու թյան պա հանջ նե րի կա տա րու մը պետք է 
յու րա քան չյուր գոր ծով դի տար կել՝ հաշ վի առ նե լով ո ղջ վա րույ թի ըն թաց-
քը՝ չհիմ վե լով մեկ ա ռան ձին բա ղադ րի չի կամ կոնկ րետ մեկ մի ջա դե պի 
մե կու սի դի տարկ ման վրա։ Այ նու ա մե նայ նիվ, չի կա րե լի բա ցա ռել, որ 
ա ռան ձին վերց ված մեկ գոր ծոնն այն քան վճ ռո րոշ լի նի, որ հնա րա վոր 
դարձ նի դա տաքն նու թյան ար դա րու թյան գնա հա տու մը վա րույ թի ա վե լի 
վաղ փու լում (նույն տե ղում, § 250)։ Ա վե լին, դա տա վա րա կան տար բեր 
թե րա ցում ե րի հան րա գու մա րային ազ դե ցու թյու նը կա րող է հան գեց նել 
6-րդ հոդ վա ծի խախտ ման ան գամ այն դեպ քում, ե րբ յու րա քան չյուր թե-
րա ցում ա ռան ձին վերց ված բա վա րար չէր լի նի, որ պես զի Դա տա րանն 
ա նար դար ճա նա չեր ո ղջ վա րույ թը (Mirilashvili v. Russia, § 165)։

3. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծում զե տեղ ված ար դա րու թյան ը նդ հա-
նուր պա հանջ նե րը տա րած վում են բո լոր քրե ա կան վա րույթ նե րի նկատ-
մամբ՝ ան կախ ի րա վա խախտ ման տե սա կից։ Այ նու հան դերձ, ե րբ ո րոշ-
վում է, թե ա րդյոք ո ղջ վա րույ թը ե ղել է ար դար, կա րող է հաշ վի ա ռն վել 
կոնկ րետ ի րա վա խախ տու մը քն նե լու և պատ ժե լու հան րային շա հի ծան-
րակշ ռու թյու նը։ Ա վե լին, 6-րդ հոդ վա ծը չպետք է այն պես կի րա ռել, որ-
պես զի ան հա մա չափ դժ վա րու թյուն ներ ստեղծ վեն ոս տի կա նա կան մար-
մին նե րի կող մից ա հա բեկ չու թյան կամ այլ ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
դեմ ար դյու նա վետ պայ քա րի ճա նա պար հին՝ վեր ջին նե րիս կող մից հա-
սա րա կու թյան ան դամ ե րի կյան քի ի րա վուն քի և մարմ ի ան ձեռնմը- 
 խե լի ու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան՝ Կոն վեն ցի այի 2-րդ, 3-րդ 
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հոդ ված նե րով և 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված պար տա վո րու-
թյուն նե րը կա տա րե լիս։ Այ նու ա մե նայ նիվ, հան րային շա հի նկա տա ռում-
նե րը չեն կա րող ար դա րաց նել այն պի սի մի ջո ցա ռում ե րը, ո րոնք փաս-
տա ցի ի մաս տա զուրկ են դարձ նում գան գա տա բե րի պաշտ պա նու թյան 
ի րա վունք նե րը (Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 252)։

4. 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ար դար դա տաքն նու թյան պա հանջ-
ներն ա վե լի խիստ են քրե ա կան ի րա վուն քի, քան՝ քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վուն քի բնա գա վա ռում (Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], § 
67; Carmel Saliba v. Malta, § 67)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, քրե աի րա վա կան 
ե րաշ խիք նե րը ոչ միշտ և ոչ նույն խս տու թյամբ են կի րա ռե լի բո լոր գոր-
ծե րում, հատ կա պես, ե թե գոր ծը չի վե րա բե րում քրե ա կան ի րա վուն քի 
ա վան դա կան ո լորտ նե րին, օ րի նակ՝ հար կային ո լոր տում լրա ցու ցիչ 
պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լու հետ կապ ված վա րույթ նե րին 
(Jussila v. Finland [GC], § 43), ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա-
նոն նե րի ոչ մեծ ծան րու թյան խախ տում ե րով վա րույթ նե րին (Marčan 
v. Croatia, § 37) կամ տա րած քը մարմ ա վա ճա ռու թյան հա մար տրա-
մադ րե լու պատ ճա ռով նշա նակ ված վար չա կան տույ ժին ա ռնչ վող վա-
րույթ նե րին (Sancaklı v. Turkey, §§ 43-52)։

5. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը չի ե րաշ խա վո րում քրե ա կան հե-
տապնդ ման չեն թարկ վե լու ի րա վունք (International Bank for Commerce 
and Development AD and Others v. Bulgaria, § 129)։ Այն նաև չի ե րաշ-
խա վո րում գան գա տա բե րին ա ռա ջադր ված քրե ա կան մե ղադ րան քի 
կա պակ ցու թյամբ դա տավ ճիռ ստա նա լու բա ցար ձակ ի րա վունք, հատ-
կա պես ե րբ ան շր ջե լի և ծան րակ շիռ բա ցա սա կան հետ ևանք ներ չեն 
ա ռա ջա ցել կող մե րի հա մար (Kart v. Turkey [GC], § 113)։

6. Ան ձը չի կա րող պն դել, թե խախտ վել է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծով ե րաշ խա վոր ված՝ ար դար դա տաքն նու թյան իր ի րա վուն քը, ե թե 
նրա պնդ մամբ՝ դա տե ղի է ու նե ցել մի վա րույ թի ըն թաց քում, ո րում նա 
ար դա րաց վել է կամ ո րը կարճ վել է (Khlyustov v. Russia, § 103)։ Գան գա-
տա բե րին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քից հրա ժար վելն իս կա պես նրան 
զր կում է 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի են թադ րյալ 
խախտ ման զո հի կար գա վի ճա կից (Batmaz v. Turkey, § 36)։ Ա վե լին, Դա-
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տա րա նը վճ ռել է, որ գան գա տա բե րը չի կա րող բո ղո քել 6-րդ հոդ վա ծով 
ե րաշ խա վոր ված իր ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին, ե թե ներ պե տա-
կան դա տա րան նե րը կի րա ռել են նրա նկատ մամբ քրե ա կան պատ ժի 
նշա նա կու մը կա սեց նող մի ջոց (Kerman v. Turkey, §§ 100-106)։

7. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի թե՛ տա ռը, թե՛ ո գին ան ձին չեն զր կում 
ար դար դա տաքն նու թյան ե րաշ խիք նե րից սե փա կան հո ժար կամ քով 
ու ղ ղա կի ո րեն կամ լռե լյայն հրա ժար վե լու ի րա վուն քից։ Այ նու ա մե նայ-
նիվ, որ պես զի նման հրա ժա րու մը Կոն վեն ցի այի ի մաս տով ար դյու նա-
վետ լի նի, այն պետք է ա ներկ բայո րեն հաս տատ ված լի նի և ու ղեկց վի 
դրա կար ևո րու թյանն հա մար ժեք նվա զա գույն ե րաշ խիք նե րով (Pfeifer 
and Plankl v. Austria, § 37)։ Դրա նից զատ, այն պետք է չհա կա սի որ ևէ 
կար ևոր հան րային շա հի (Hermi v. Italy [GC], § 73; Sejdovic v. Italy [GC], 
§ 86; Dvorski v. Croatia [GC], § 100)։

8. Որ պես զի հա մար վի, որ մե ղադ րյա լը լռե լյայն՝ իր գոր ծո ղու թյուն նե-
րի մի ջո ցով հրա ժար վել է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր-
ված որ ևէ կար ևոր ի րա վուն քից, պետք է հիմ ա վոր ված լի նի, որ նա կա-
րող էր ող ջամ տո րեն կան խա տե սել իր վար քագ ծի հետ ևանք նե րը (Hermi 
v. Italy [GC], § 74; Sejdovic v. Italy [GC], § 87)։ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ո րոշ ե րաշ խիք ներ, օ րի նակ՝ պաշտ պան ու նե նա լու 
ի րա վուն քը, ո րն ար դար դա տաքն նու թյան բո վան դա կու թյան մաս կազ-
մող հիմ ա րար ի րա վունք նե րից է, ո րով ա պա հով վում է Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված մյուս ի րա վունք նե րի ար դյու նա վե տու-
թյու նը, օ գտ վում են Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կա յում սահ-
ման ված հա տուկ պաշտ պա նու թյու նից, ո րը են թադ րում է  « գի տակ ցա-
բար և ըն կա լե լով հրա ժար վե լու» պար տա դիր պա հան ջի պահ պա նու մը 
(Dvorski v. Croatia [GC], § 101; Pishchalnikov v. Russia, § 77-79)։2 Նմա-
նա պես, վկային հար ցաքն նե լու ի րա վուն քից հրա ժար վե լը, ո րը 6-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տով թվարկ ված հիմ ա րար ի րա վունք նե րից է, ո րն 
է ա կան է «ար դար դա տաքն նու թյուն» հաս կա ցու թյան բուն բո վան դա-
կու թյան հա մար, պետք է խս տո րեն հա մա պա տաս խա նի հրա ժար վե լու 
վե րա բե րյալ Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կա յում սահ ման ված 

2 Լրացուցիչ մանրամասների համար, տե՛ս «Իրավաբանական աջակցությունը» բաժինը։
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չա փա նիշ նե րին (Murtazaliyeva v. Russia [GC], § 118)։
9. Վեր ջում հարկ է նշել, որ մա հա ցած ան ձին դա տե լը հա կա սում է 

6-րդ հոդ վա ծի սկզ բունք նե րին, քա նի որ իր բնույ թով ի սկ ան հա մա տե-
ղե լի է « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկ բուն քին և ար դար դա տաքըն- 
 նու թյան բո լոր ե րաշ խիք նե րին: Ա վե լին, ա կն հայտ է, որ հնա րա վոր չէ 
պատ ժել մա հա ցա ծին, և այդ ի մաս տով ա ռն վազն քրե ա կան ար դա րա-
դա տու թյան գոր ծըն թա ցը խա թար ված է: Մա հա ցա ծի նկատ մամբ նշա-
նակ ված ցան կա ցած պա տիժ կխախ տեր նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը: 
Ի վեր ջո, մա հա ցա ծին դա տե լը հա կա սում է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա-
ծի նպա տա կին և ա ռար կային, ի նչ պես նաև այդ հոդ վա ծին ներ հա տուկ՝ 
բա րեխղ ճու թյան և ար դյու նա վե տու թյան սկզ բունք նե րին (Magnitskiy and 
Others v. Russia, § 281, տե՛ս նաև Grădinar v. Moldova, §§ 90-104, ո րը 
վե րա բե րում էր մե ղադ րյա լի մահ վա նից հե տո ի րա կա նաց ված վա րույ-
թին, ո րը տե ղի էր ու նե ցել նրա կնոջ խնդ րան քով՝ նպա տակ ու նե նա լով 
հաս տա տում ստա նալ, որ ա մու սի նը հան ցանք չի գոր ծել. Դա տա րանն 
այդ գոր ծը քն նեց 6-րդ հոդ վա ծի քա ղա քա ցի աի րա վա կան հայե ցա կե տի 
ներ քո):

10. Մյուս կող մից, 6-րդ հոդ վա ծը չի ար գե լում պահ պան ված ըն կե րու-
թյան նկատ մամբ տու գան քի նշա նա կու մը դրա հետ մի ա ձուլ ված դուստր 
ըն կե րու թյան թույլ տված խախտ ման ա ռն չու թյամբ, ե րբ մայր ըն կե րու-
թյու նը շա րու նա կել է ի րա կա նաց նել տն տե սա կան հիմ ա կան գոր ծու նե-
ու թյու նը (Carrefour France v. France (dec.)):

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187932
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195527
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195527
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85775
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-197205


14

II.  ՇՐ ՋԱ ՆԱ ԿԸ. «Ք ՐԵ Ա ԿԱՆ ՄԵ ՂԱԴ ՐԱՆՔ» ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒ-
ԹՅՈՒ ՆԸ

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը

«1. Յու րա քան չյուր ոք, … նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա-
կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի … դա տա րա նի կող մից … դա-
տաքն նու թյան ի րա վունք…»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Criminal proceedings (6) – Administrative proceedings (6) – 
Constitutional proceedings (6) – Disciplinary proceedings (6) – 
Enforcement proceedings (6) – Expulsion (6) – Extradition (6)

Criminal charge (6-1): Determination (6-1)

A.  Ընդ հա նուր սկզ բունք նե րը

11. «Ք րե ա կան մե ղադ րանք» հաս կա ցու թյունն ու նի «ինք նու րույն» 
ի մաստ՝ ան կախ Ան դամ պե տու թյուն նե րի ազ գային ի րա վա կան հա մա-
կար գե րում օգ տա գործ վող դա սա կար գում ե րից (Blokhin v. Russia [GC], 
§ 179; Adolf v. Austria, § 30)։ Դա վե րա բե րում է թե՛ մե ղադ րան քի «ք րե ա-
կան» բնույ թը պար զե լուն, թե՛ « մե ղադ րան քի» գո յու թյան սկիզբ առ նե լու 
պա հը ո րո շե լուն։

12. «Ք րե ա կան մե ղադ րանք» և «ն րան ներ կա յաց ված քրե ա կան մե-
ղադ րանք» եզ րույթ ներն օգ տա գոր ծե լիս 6-րդ հոդ վա ծի ե րեք կե տե րը 
հղում են կա տա րում մի ա տե սակ ի րա վի ճակ նե րի։ Հետ ևա պես, 6-րդ 
հոդ վա ծի՝ քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տով կի րա ռե լի ու թյան չա փա նի շը 
միև նույ նը կլի նի բո լոր ե րեք կե տե րի հա մար։

1.  « Մե ղադ րան քի» գո յու թյու նը

13. « Մե ղադ րանք» հաս կա ցու թյու նը հար կա վոր է հաս կա նալ Կոն վեն-
ցի այի ի մաս տով: 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված « մե ղադ րանք» հաս-
կա ցու թյան ա ռն չու թյամբ Դա տա րա նը որ դեգ րում է ոչ թե «ձ ևա կան», 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161822
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57417
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այլ՝ « բո վան դա կային» մո տե ցում (Deweer v. Belgium, § 44)։ Այդ պի սով, 
« մե ղադ րան քը» կա րող է սահ ման վել որ պես «ի րա վա սու մարմ ի կող-
մից ան ձին տր ված պաշ տո նա կան ծա նու ցու մը՝ ան ձի կող մից քրե ա կան 
ի րա վա խախ տում կա տա րե լու են թադ րու թյան վե րա բե րյալ». այս սահ-
մա նու մը հա մա պա տաս խա նում է նաև՝ «[ կաս կա ծյա լի] վի ճա կի վրա է ա-
կան ազ դե ցու թյու նը» պար զե լու չա փա նի շին (նույն տե ղում, §§ 42 և 46; 
Eckle v. Germany, § 73, ի նչ պես նաև Ibrahim and Others v. the United 
Kingdom [GC], § 249; Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 110)։

14. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած 
լի նե լու կաս կա ծան քով ձեր բա կալ ված ան ձը (Heaney and McGuinness 
v. Ireland, § 42; Brusco v. France, §§ 47-50), քրե ա կան ի րա վա խախ տում 
հա մար վող ա րարք նե րին իր մաս նակ ցու թյան մա սին հար ցաքնն վող  
կաս կա ծյա լը (Aleksandr Zaichenko v. Russia, §§ 41-43; Yankov and Others 
v. Bulgaria, § 23; Schmid-Laffer v. Switzerland, §§ 30-31) և ի րա վա-
խախտ մանն իր են թադ րյալ մաս նակ ցու թյան կա պակ ցու թյամբ հար-
ցաքնն ված ան ձը (Stirmanov v. Russia*, § 39), ան կախ տվյալ ան ձին 
պաշ տո նա պես վկայի կար գա վի ճակ տա լու հան գա ման քից (Kalēja 
v. Latvia, §§ 36-41), ի նչ պես նաև ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված ըն թա ցա կար գի հա մա ձայն քրե ա կան ի րա վա խախտ ման մեջ 
պաշ տո նա պես մե ղադր ված ան ձը (Pélissier and Sassi v. France [GC], 
§ 66; Pedersen and Baadsgaard v. Denmark [GC], § 44) բո լո րը կա րող 
են հա մար վել «անձ, ու մ ա ռա ջադր վել է քրե ա կան մե ղադ րանք» և  
օ գտ վել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պաշտ պա նու-
թյու նից։ Մյուս կող մից, սահ մա նային հս կո ղու թյան ի րա վի ճա կում հար-
ցաքնն ված ան ձը, ե րբ նրա կող մից ի րա վա խախ տում կա տա րած լի նե լու 
ող ջա միտ կաս կա ծի գո յու թյու նը ո րո շե լու ան հրա ժեշ տու թյուն չի ե ղել, չի 
հա մար վել ան ձ, ու մ ա ռա ջադր վել է քրե ա կան մե ղադ րանք (Beghal v. the 
United Kingdom, § 121)։

15. Deweer v. Belgium (§§ 41-47) գոր ծով դա տա խա զի ու ղար կած նա-
մա կը, ո րով նա գան գա տա բե րին տե ղե կաց նում էր նրա ա ռևտ րային 
հիմ ար կի փակ ման մա սին և պա հան ջում էր քրե ա կան հե տապն դու մից 
խու սա փե լու հա մար ո րո շա կի գու մար վճա րել, հա մար վեց «ք րե ա կան 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57469
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57476
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172963
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59097
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59097
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100969
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97346
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100483
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100483
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155189
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189617
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177344
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177344
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58226
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67818
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57469
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մե ղադ րանք», ո րի նկատ մամբ կի րա ռե լի ե ղավ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծը։

16. Նմա նա պես, Blaj v. Romania (§§ 73-74) գոր ծով Դա տա րա նը  
քն նեց այն ի րա վի ճա կը, ո րում գոր ծո ղու թյուն ներ է ին ձեռ նարկ վել գան-
գա տա բե րի դեմ, ով բռն վել էր կո ռուպ ցի ոն բնույ թի հան ցան քը գոր ծե լու 
պա հին («flagrante delicto»)։ Ել նե լով դեպ քի վայ րում և գան գա տա բե րից 
փոր ձաքն նու թյան հա մար նմուշ ներ վերց նե լու և գան գա տա բե րի գրա-
սե նյա կում առ կա ծրա րը բա ցե լու պա հանջ ա ռա ջադ րե լու փաս տե րից՝ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը հա մա րեց, որ իշ խա նու թյուն նե րը գան գա տա-
բե րին վե րա բե րել ե ն՝ ի նչ պես կաս կա ծյա լի։ Այդ հան գա մանք նե րում տե-
ղի ու նե ցած հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում գան գա տա բե րին հա ղորդ-
ված տե ղե կու թյուն ներն ա նուղ ղա կի ո րեն և է ա կա նո րեն ազ դել է ին նրա 
վի ճա կի վրա՝ կի րա ռե լի դարձ նե լով 6-րդ հոդ վա ծը։

2.   Մե ղադ րան քի «ք րե ա կան» բնույ թը

17. Ի նչ վե րա բե րում է «ք րե ա կան» ի նք նու րույն հաս կա ցու թյա նը, 
ա պա Կոն վեն ցի ան պայ մա նա վոր վող կող մե րին չի ար գե լում քայ-
լեր ձեռ նար կել «ա պաք րե ա կա նաց ման» ու ղ ղու թյամբ: Այ նու ա մե նայ-
նիվ, «ա պաք րե ա կա նաց ման» ար դյուն քում որ պես « զան ցանք» (ա նգլ.՝ 
«regulatory offence») դա սա կարգ ված ի րա վա խախ տում ե րը կա րող են 
դաս վել «ք րե ա կան» ի րա վա խախ տում ի նք նու րույն հաս կա ցու թյան ներ-
քո: Այդ ի րա վա խախ տում ե րը 6-րդ հոդ վա ծի գոր ծո ղու թյան ո լոր տից 
դուրս թող նե լու հայե ցո ղու թյու նը պե տու թյուն նե րին վե րա պա հե լը կա-
րող է Կոն վեն ցի այի ա ռար կային և նպա տա կին չհա մա պա տաս խա նող 
հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել (Öztürk v. Germany, § 49)։

18. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տի կի-
րա ռե լի ու թյան գնա հատ ման հա մար որ պես ե լա կետ են ծա ռա յում Engel 
and Others v. the Netherlands (§§ 82-83) գոր ծով վճ ռի տեքս տում ձևա-
կերպ ված հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը.

1.  դա սա կար գու մը ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ, 
2. ի րա վա խախտ ման բնույ թը, 
3. ան ձի նկատ մամբ կի րառ վե լիք հնա րա վոր պատ ժի ծան րու թյու նը։
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19. Ա ռա ջին չա փո րո շիչն ու նի հա րա բե րա կան նշա նա կու թյուն և ծա-
ռա յում է մի այն որ պես ե լա կետ: Ե թե ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ 
ի րա վա խախ տու մը դաս վում է քրե ա կան ի րա վա խախ տում ե րի շար քին, 
ա պա այս չա փո րո շի չը կու նե նա վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն: Հա կա ռակ 
դեպ քում Դա տա րա նը հաշ վի չի առ նի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ 
նա խա տես վող դա սա կար գու մը և կու սում ա սի րի տվյալ վա րույթն ը ստ 
է ու թյան:

20. Ա վե լի կար ևոր հա մար վող ե րկ րորդ չա փո րո շի չը գնա հա տե լիս 
(Jussila v. Finland [GC], § 38) կա րող են հաշ վի ա ռն վել հետ ևյալ գոր ծոն-
նե րը.
§	արդյոք տվյալ ի րա վա կան նոր մը վե րա բե րում է մի այն կոնկ րետ 

խմ բի, թե կրում է հա մընդ հա նուր պար տա դիր բնույթ (Bendenoun 
v. France, § 47), 

§	արդյոք վա րույ թը հա րուց վել է օ րեն քով հար կադ րանք կի րա ռե լու 
լի ա զո րու թյուն ներ ու նե ցող պե տա կան մարմ ի կող մից (Benham 
v. the United Kingdom, § 56), 

§	արդյոք ի րա վա կան նոր մը հե տապն դում է պատ ժիչ, թե կան խար-
գե լիչ նպա տակ (Öztürk v. Germany, § 53; Bendenoun v. France, 
§ 47), 

§	արդյոք ի րա վա կան նոր մի նպա տակն է պաշտ պա նել հա սա րա կու-
թյան այն ը նդ հա նուր շա հե րը, ո րոնք սո վո րա բար պաշտ պան վում 
են քրե ա կան ի րա վուն քով (Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. 
v. Slovenia, § 42), 

§	արդյոք պա տիժ նշա նա կե լը կախ ված է մե ղա վո րու թյունն ա պա ցու-
ցե լուց (Benham v. the United Kingdom, § 56),

§	 հա ման ման ըն թա ցա կար գերն ի նչ պի սի դա սա կար գում ու նեն Եվ րո-
պայի խորհր դի այլ ան դամ պե տու թյուն նե րում (Öztürk v. Germany, 
§ 53)։

21. Եր րորդ չա փո րո շի չը գնա հատ վում է՝ հաշ վի առ նե լով հա մա պա-
տաս խան օ րեն քով նա խա տես ված պատ ժի հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն 
չա փը (Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 72; Demicoli v. Malta, 
§ 34)։
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22. Engel and Others v. the Netherlands գոր ծով սահ ման ված ե րկ րորդ 
և եր րորդ չա փո րո շիչ ներն այ լընտ րան քային են, և պար տա դիր չէ, որ 
հան րա գու մա րային հա մար վեն. 6-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի հա մա րե լու 
հա մար բա վա կան է, որ տվյալ ի րա վա խախ տու մը Կոն վեն ցի այի տե-
սան կյու նից իր բնույ թով «ք րե ա կան» հա մար վի, կամ որ կա տար ված 
ի րա վա խախտ ման հա մար ան ձը են թա կա լի նի պատ ժի, ո րն իր բնույ-
թով և խս տու թյան աս տի ճա նով ը նդ հա նուր առ մամբ պատ կա նում է 
«ք րե ա կան» ո լոր տին (Lutz v. Germany, § 55; Öztürk v. Germany, § 54)։ 
Այն փաս տը, որ ի րա վա խախ տու մը չի պատժ վում ա զա տազրկ մամբ, 
ի նք նին ո րո շիչ չէ, քա նի որ տվյալ պատ ժի հա րա բե րա կա նո րեն ոչ ծանր 
լի նե լը չի բա ցա ռում ի րա վա խախտ ման քրե ա կան բնույթ ու նե նա լը (նույն 
տե ղում, § 53; Nicoleta Gheorghe v. Romania, § 26)։

 Հան րա գու մա րային մո տե ցու մը, սա կայն, կա րող է որ դեգր վել այն 
դեպ քում, ե րբ չա փո րո շիչ նե րից յու րա քան չյու րի ա ռան ձին վեր լու ծու-
թյամբ հնա րա վոր չէ հս տակ եզ րա կա ցու թյան հան գել քրե ա կան մե ղադ-
րան քի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ (Bendenoun v. France, § 47)։ 

B.  Ընդ հա նուր սկզ բունք նե րի կի րա ռու թյու նը

1.   Կար գա պա հա կան վա րույթ նե րը

23. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը տա-
րած վում է զին վո րա կան կար գա պա հու թյան դեմ ու ղղ ված այն ի րա վա-
խախ տում ե րի վրա, ո րոնք պատժ վում են մի քա նի ա միս ժամ կե տով 
կար գա պա հա կան գու մար տակ ու ղար կե լով (Engel and Others v. the 
Netherlands, § 85): Հա կա ռակ դրան, եր կու օր տևո ղու թյամբ խիստ ռե-
ժի մով կա լան քը Դա տա րա նը հա մա րում է չա փա զանց կարճ ժամ կետ՝ 
այն «ք րե ա կան ի րա վուն քի» ո լոր տին դա սե լու հա մար (նույն տե ղում)։

24. Ի նչ վե րա բե րում է մաս նա գի տա կան կար գա պա հա կան վա րույթ-
նե րին, ա պա Albert and Le Compte v. Belgium (§ 30) գոր ծով Դա տա-
րանն ան հրա ժեշտ չհա մա րեց դրա վե րա բե րյալ որ ևէ ո րո շում կա յաց նել՝ 
հան գե լով այն եզ րա կա ցու թյան, որ նման վա րույթ նե րը պատ կա նում են 
քա ղա քա ցի ա կան ո լոր տին։ Դա տա րանն ը նդ գծեց, սա կայն, որ 6-րդ 
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հոդ վա ծի եր կու ո լորտ նե րը՝ քա ղա քա ցի ա կա նը և քրե ա կա նը, կա րող են 
նաև փոխ բա ցա ռող չլի նել (նույն տե ղում)։

25. Müller-Hartburg v. Austria (§§ 42-49) գոր ծով, ո րը վե րա բե րում 
էր փաս տա բա նի նկատ մամբ հա րուց ված կար գա պա հա կան վա րույ-
թին, Դա տա րա նը կի րա ռե լի չհա մա րեց 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան 
հայե ցա կե տը։ Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ այն փաս տը, որ կի րա ռե լի 
կար գա պա հա կան նոր մը վե րա բե րում էր ոչ թե ը նդ հա նուր հան րու-
թյա նը, այլ՝ հա տուկ կար գա վի ճակ ու նե ցող մաս նա գի տա կան կոնկ րետ 
խմ բի ան դամ ե րին, և որ դրա նպա տակն էր ա պա հո վել փաս տա բա-
նա կան մի ու թյան ան դամ ե րի կող մից նրանց մաս նա գի տա կան վար-
քա գի ծը կար գա վո րող ո րո շա կի կա նոն նե րի պահ պա նու մը։ Ո ւս տի, այն 
ու ներ ոչ թե քրե ա կան, այլ՝ կար գա պա հա կան տար րեր։ Ա վե լին, գան-
գա տա բե րին որ ևէ պա րա գա յում չէր սպառ նում ա զա տազր կում, և հնա-
րա վոր տու գան քի չա փը, թե պետ այն հաս նում էր մի գու մա րի, ո րը կա-
րող էր պատ ժիչ հա մար վել, ի նք նին բա վա րար չէր, որ պես զի մի ջո ցը 
հա մար վեր «ք րե ա կան»։ Նույ նը վե րա բե րում էր գան գա տա բե րի ա նու նը 
փաս տա բան նե րի ցան կից հա նե լուն, ո րը մշ տա կան հետ ևանք ներ չէր 
ա ռա ջաց նում, և դրա կա պակ ցու թյամբ նույն պես մե ղադ րան քը չէր կա-
րող «ք րե ա կան» հա մար վել։

26. Քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայո ղի նկատ մամբ զբա ղեց րած պաշ տո նից 
ա զատ ման կամ հար կադ րա բար թո շա կի ու ղար կե լու ել քով կար գա պա-
հա կան վա րույ թի դեպ քում Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, որ նման վա րույ-
թը չի կա րող հա մար վել «ք րե ա կան» 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, քա նի 
որ ներ պե տա կան մար մին նե րին հա ջող վել էր ի րենց ո րո շու մը կա յաց-
նել՝ մա լով բա ցա ռա պես վար չա կան ո լոր տի սահ ման նե րում (Moullet 
v. France (dec.); Trubić v. Croatia (dec.), § 26)։ Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա-
ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տից դուրս է հա մա րել նաև կար գա պա-
հա կան խախ տում ե րի հա մար զին վո րա կան ծա ռայո ղին ծա ռա յու թյու-
նից ա զա տե լու հետ կապ ված վե ճը (Suküt v. Turkey (dec.)), ի նչ պես նաև 
զին վո րա կան կար գա պա հա կան վա րույ թը, ո րը կապ ված էր աս տի ճա-
նի բարձ րա ցում ար գե լե լու և աշ խա տա վար ձը կր ճա տե լու հետ (R.S. 
v. Germany (dec.), § 33)։
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27. Դա տա րա նը վճ ռեց նաև, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա-
տա րո ղին (Bayer v. Germany, § 37) և դա տա վո րին (Oleksandr Volkov 
v. Ukraine, §§ 93-95; Kamenos v. Cyprus, §§ 51-53) զբա ղեց րած պաշ տո-
նից ա զա տե լուն ա ռնչ վող վա րույթ նե րը նույն պես կապ ված չեն քրե ա-
կան մե ղադ րան քի ո րոշ ման հետ, ու ս տի՝ դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի 
չհա մա րեց 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը։ Նմա նա պես, 
ե րբ դա տա վո րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող կար գա պա հա կան վա րույ-
թը կա րող էր ա վարտ վել զգա լի չա փի տու գան քի նշա նակ մամբ, Դա-
տա րա նը չհա մա րեց, որ վա րույ թով ո րոշ վում է ան ձին ներ կա յաց ված 
«ք րե ա կան մե ղադ րան քը» (Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal 
[GC], §§ 124-128)։

28. Թե պետ բան տե րի հա մա տեքս տում և բան տե րում գոր ծող հա-
տուկ կար գա պա հա կան ռե ժի մի ա ռն չու թյամբ կա տար վում է « պատ շաճ 
վե րա պա հում»՝ 6-րդ հոդ վա ծը կա րող է կի րառ վել բան տե րում կար գա-
պա հու թյան դեմ ու ղղ ված ի րա վա խախ տում ե րի նկատ մամբ՝ հաշ վի 
առ նե լով մե ղադ րան քի բնույ թը և պա տիժ նե րի բնույթն ու խս տու թյու-
նը (40 և 7 օ րով լրա ցու ցիչ ար գե լանք եր կու գան գա տա բեր նե րի նկատ-
մամբ՝ հա մա պա տաս խա նա բար Ezeh and Connors v. the United Kingdom 
[GC], § 82; ի հա կադ րու թյուն՝ տե՛ս Štitić v. Croatia, §§ 51-63)։ Այ նու ա-
մե նայ նիվ, որ պես այդ պի սին՝ 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե-
ցա կե տը սկզ բուն քո րեն չի տա րած վում բան տային հա մա կար գի հետ 
կապ ված վա րույթ նե րի վրա (Boulois v. Luxembourg [GC], § 85)։ Այս պես, 
օ րի նակ, բան տար կյա լին հս կո ղու թյան խս տաց ված ռե ժի մում պա հե լը 
կապ ված չէ քրե ա կան մե ղադ րան քի հետ. այդ մի ջո ցը և դրա նից բխող 
սահ մա նա փա կում ե րը բո ղո քար կե լու նպա տա կով դա տա րան դի մե լու 
հնա րա վո րու թյու նը հար կա վոր է դի տար կել 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան հայե ցա կե տի ներ քո (Enea v. Italy [GC], § 98)։

29. 6-րդ հոդ վա ծի գոր ծո ղու թյու նը սո վո րա բար չի տա րած վում դա-
տա կան վա րույ թի ժա մա նակ կար գա պա հա կան խախ տում ե րը (դա-
տա րա նի նկատ մամբ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քը) կար գա վո րող 
նոր մե րի հա մա ձայն դա տա րա նի կի րա ռած մի ջոց նե րի վրա, քա նի որ 
դրանք հա մար ժեք են կար գա պա հա կան լի ա զո րու թյուն ի րա կա նաց նե-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93616
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115871
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115871
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178174
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61333
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83120
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110164
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94072


21

լուն (Ravnsborg v. Sweden, § 34; Putz v. Austria, §§ 33-37)։ Այ նու ա մե նայ-
նիվ, պատ ժի բնույ թով և խս տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ 6-րդ հոդ վա ծը 
կա րող է կի րառ վել նաև դա տա րա նի նկատ մամբ ան հար գա լից վե րա-
բեր մուն քի հա մար դա տա պարտ վե լու դեպ քում (Mariusz Lewandowski 
v. Poland, §§ 29-31, ո րը վե րա բե րում է բան տար կյա լին մե կու սի ա զա-
տազրկ ման դա տա պար տե լուն), մաս նա վո րա պես, ե րբ ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյամբ այդ ա րար քը դա սա կարգ ված է որ պես քրե ա կան ի րա-
վա խախ տում (Kyprianou v. Cyprus [GC], §§ 61-64, ո րը կապ ված էր հինգ 
օ րով ա զա տազրկ ման ձևով պատ ժի հետ):

30. Ի նչ վե րա բե րում է խորհր դա րա նի նկատ մամբ ան հար գա լից վե-
րա բեր մուն քին, ա պա Դա տա րա նը տար բե րա կում է մի կող մից օ րենս դիր 
մարմ ի՝ խորհր դա րա նի կա նոն նե րի խախտ ման հա մար իր ան դամ ե-
րի նկատ մամբ կի րառ վող սե փա կան ըն թա ցա կար գե րի կար գա վոր ման 
լի ա զո րու թյուն նե րը, և մյուս կող մից՝ խորհր դա րա նից դուրս կա տար-
ված ա րարք նե րի հա մար իր ան դամ չհան դի սա ցող ան ձանց պատ ժե լու՝ 
ա վե լի լայն ի րա վա զո րու թյու նը: Դրան ցից ա ռա ջինն իր բնույ թով կա րող 
է դի տարկ վել որ պես կար գա պա հա կան, մինչ դեռ ե րկ րոր դը Դա տա րա-
նը հա մա րում է քրե աի րա վա կան՝ հաշ վի առ նե լով հնա րա վոր պատ ժի 
հա մընդ հա նուր կի րա ռե լի ու թյու նը և ծան րու թյու նը (մինչև 60 օր ժամ կե-
տով ա զա տազր կում և տու գանք՝ Demicoli v. Malta, § 32)։

2.  Վար չա կան, հար կային, մաք սային, ֆի նան սա կան և մր ցակ-
ցային ի րա վուն քի ո լորտ նե րում վա րույթ նե րը և հա տուկ բնույ-
թի այլ վա րույթ նե րը

31. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը կա-
րող է տա րած վել հետ ևյալ վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի նկատ-
մամբ.
§	 ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյանն ա ռնչ վող ի րա վա խախ տում ե րը, 

ո րոնք պատժ վում են տու գան քով կամ վա րոր դա կան ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կում ե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ տու գա նային մի ա վոր-
նե րով կամ վա րոր դա կան ի րա վուն քից զր կե լով (Lutz v. Germany, 
§ 182; Schmautzer v. Austria; Malige v. France; Marčan v. Croatia, § 
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33; Igor Pascari v. the Republic of Moldova, §§ 20-23), 
§	ան հար մա րու թյուն ներ պատ ճա ռող կամ հա սա րա կա կան կար գի 

խախ տում հան դի սա ցող ոչ մեծ ծան րու թյան ի րա վա խախ տում ե-
րը (Lauko v. Slovakia; Nicoleta Gheorghe v. Romania, §§ 25-26),

§	 սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան օ րենսդ րու թյան դեմ ու ղղ ված ի րա-
վա խախ տում ե րը (Hüseyin Turan v. Turkey, §§ 18-21, աշ խա տան քի 
ան ցնե լու մա սին չտե ղե կաց նե լը՝ ան կախ նշա նակ ված տու գան քի 
մեղմ բնույ թից), 

§	էթ նիկ ա տե լու թյուն սեր մա նող նյու թե րը խրա խու սե լու կամ տա րա-
ծե լու վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, ո րը պատժ վում է վար չա կան 
նա խազ գու շաց մամբ և տվյալ նյու թե րի բռ նագ րավ մամբ (Balsytė-
Lideikienė v. Lithuania, § 61),

§	 հան րային հա վաք գու մա րե լու հետ կապ ված վար չա կան ի րա վա-
խախ տու մը (Kasparov and Others v. Russia, § 39-45; Mikhaylova 
v. Russia, §§ 50-75)։

32. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի չէ սո վո րա կան հար կային 
վա րույթ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք սո վո րա բար չու նեն «ք րե ա կան նր բե-
րանգ» (Ferrazzini v. Italy [GC], § 20)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, Դա տա րա նը 
վճ ռել է, որ 6-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է հար կային ո լոր տում լրա ցու ցիչ 
պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լու հետ կապ ված վա րույթ նե րում 
(Jussila v. Finland [GC], § 38; Steininger v. Austria, §§ 34-37; Chap Ltd 
v. Armenia, § 36)։

33. Հար կային ո լոր տում լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ-
րե լու հետ կապ ված վա րույթ նե րում 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան 
հայե ցա կե տի կի րա ռե լի ու թյու նը ո րո շե լիս Դա տա րա նը մաս նա վո րա-
պես հաշ վի է ա ռել հետ ևյալ տար րե րը.
§	 տույ ժեր սահ մա նող օ րեն քը տա րած վել է հարկ վճա րո ղի կար գա-

վի ճա կում հան դես ե կող բո լոր քա ղա քա ցի նե րի վրա,
§	 հար կային լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյան նպա տա կը ոչ թե պատ-

ճառ ված վնաս նե րի դրա մա կան հա տու ցում է ե ղել, այլ այն, որ 
հիմ ա կա նում ծա ռայել է որ պես պա տիժ՝ հե տա գա ի րա վա խախ-
տում ե րը կան խե լու հա մար,
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§	 հար կային լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյունն ա ռա ջադր վել է հա մընդ-
հա նուր նոր մի հա մա ձայն, ո րն ու նե ցել է և՛ կան խար գե լիչ, և՛ պատ-
ժիչ նպա տակ ներ,

§	 հար կային լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյու նը զգա լի չա փի է ե ղել 
(Bendenoun v. France; ի հա կադ րու թյուն՝ տե՛ս վճա րում ու շաց նե-
լու հա մար գանձ վող տո կո սավ ճար նե րի մա սին՝ Mieg de Boofzheim 
v. France (dec.))։ 

Ի րա վա խախտ ման քրե ա կան բնույ թը կա րող է բա վա րար լի նել 6-րդ 
հոդ վա ծը կի րա ռե լի հա մա րե լու հա մար՝ ան կախ հար կային լրա ցու ցիչ 
պար տա վո րու թյուն նե րի գու մա րի փոքր չա փից (վե րա հաշ վարկ ված 
հար կային պար տա վո րու թյան 10%-ը, տե՛ս Jussila v. Finland [GC], § 38)։

34. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը կի-
րա ռե լի է ճա նաչ վել մաք սային օ րենսդ րու թյան նկատ մամբ (Salabiaku 
v. France), բյու ջե տային և ֆի նան սա կան հար ցե րով ի րա վա զոր դա տա-
րա նի կող մից նշա նակ վող տույ ժե րի նկատ մամբ (Guisset v. France) և 
տն տե սա կան, ֆի նան սա կան և մր ցակ ցային ի րա վուն քի ո լորտ նե րում 
լի ա զո րու թյուն ներ ու նե ցող ո րո շա կի վար չա կան մար մին նե րի նկատ-
մամբ (Lilly France S.A. v. France (dec.); Dubus S.A. v. France; A. Menarini 
Diagnostics S.r.l. v. Italy; Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. v. 
Slovenia, §§ 45-46), նե րա ռյալ շու կայի մա նի պու լյա ցի ա նե րը (Grande 
Stevens and Others v. Italy, §§ 94-101)։

35. Blokhin v. Russia [GC] (§§ 179-182) գոր ծով Դա տա րա նը վճ ռեց, 
որ 6-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է ան չա փա հաս ի րա վա խախտ նե րի հա-
մար նա խա տես ված ժա մա նա կա վոր ա զա տազրկ ման կենտ րո նում ան-
չա փա հա սին տե ղա վո րե լու վա րույ թի նկատ մամբ։ Դա տա րա նը հաշ վի 
ա ռավ ա զա տազրկ ման բնույ թը, տևո ղու թյու նը և ի կա տար ած ման ձևը, 
ո րը կա րող էր և փաս տա ցի նշա նակ վել էր գան գա տա բե րի նկատ մամբ։ 
Դա տա րանն ը նդ գծեց, որ գան գա տա բե րին ա զա տու թյու նից զր կելն 
ստեղ ծել է կան խա վար կած, որ նրա նկատ մամբ վա րույ թը «ք րե ա կան» է 
6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով, և որ այդ կան խա վար կա ծը կա րող էր հերք վել 
մի այն խիստ բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում, և մի այն ե թե ա զա տազըր-
կու մը հնա րա վոր չլի ներ հա մա րել «է ա պես վնա սա կար»՝ ել նե լով դրա 
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բնույ թից, տևո ղու թյու նից և ի կա տար ած ման ձևից։ Տվյալ գոր ծի շր ջա-
նա կում չկային այդ պի սի բա ցա ռիկ հան գա մանք ներ, ո րոն ցով հնա րա-
վոր կլի ներ հեր քել այդ կան խա վար կա ծը։

36. Ո րոշ դեպ քե րում 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը 
կա րող է կի րա ռե լի լի նել հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ի րա վա խախտ-
նե րին հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց տե ղա վո րե լու վա րույ թի նկատ-
մամբ։ Դա կախ ված կլի նի ներ պե տա կան վա րույ թի հա տուկ հատ կա նիշ-
նե րից և պրակ տի կա յում դրա ի րա կա նաց ման ձևից (Kerr v. the United 
Kingdom (dec) և Antoine v. the United Kingdom (dec.), ո րով քրե աի րա-
վա կան հայե ցա կե տը կի րա ռե լի չհա մար վեց, ի հա կադ րու թյուն՝ Valeriy 
Lopata v. Russia, § 120 և Vasenin v. Russia, § 130, ո րոն ցով քրե աի րա վա-
կան հայե ցա կե տը կի րա ռե լի հա մար վեց)։

37. Եվ վեր ջա պես, 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը կի-
րա ռե լի չէ մաս նա վոր քրե ա կան մե ղադ րան քի նկատ մամբ։ Եր րորդ ան-
ձանց նկատ մամբ քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու կամ քրե ա-
կան ի րա վա խախտ ման հա մար նրանց դա տա պար տու մը պա հան ջե լու 
ի րա վուն քը չի կա րող ի րաց վել մե կու սի. այն պետք է ան քակ տե լի ո րեն 
կապ ված լի նի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն քա ղա քա ցի ա-
կան վա րույթ հա րու ցե լու՝ տու ժո ղի ի րա վուն քի ի րաց ման հետ, ան գամ 
ե թե վեր ջի նիս մի ակ նպա տա կը խորհր դան շա կան հա տու ցում ա պա հո-
վելն է կամ այն պի սի քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք պաշտ պա նե լը, ի նչ պի-
սին « բա րի համ բավն» է (Perez v. France [GC], § 70; Arlewin v. Sweden, 
§§ 51-52)։

3.   Քա ղա քա կան հար ցե րը

38. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա-
կե տը կի րա ռե լի չէ ը նտ րա կան պատ ժա մի ջոց նե րին ա ռնչ վող վա րույթ-
նե րի (Pierre-Bloch v. France, §§ 53-60), քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն-
նե րի լու ծար ման (Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey 
(dec.)), խորհր դա րա նա կան քն նիչ հանձ նա ժո ղովն ե րի (Montera v. Italy 
(dec.)), ը նտ րո վի պաշ տոն նե րում շա հե րի բա խու մը հրա պա րա կայ նո րեն 
ար ձա նագ րե լու գոր ծըն թաց նե րի (Cătăniciu v. Romania (dec.), §§ 38-41) 
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և սահ մա նադ րու թյան կո պիտ խախտ ման հետ կապ ված ե րկ րի նա խա-
գա հի պաշ տո նան կու թյան վա րույթ նե րի նկատ մամբ (Paksas v. Lithuania 
[GC], §§ 66-67, ի հա կադ րու թյուն՝ Haarde v. Iceland, ո րը վե րա բե րում էր 
Պաշ տո նան կու թյան դա տա րա նում նախ կին վար չա պե տի դեմ ի րա կա-
նաց վող վա րույ թին)։

39. Լյուստ րա ցի այի վա րույթ նե րի վե րա բե րյալ Դա տա րա նը գտել 
է, որ քրե աի րա վա կան բնույթ ու նե ցող տար րե րի (ի րա վա խախտ ման 
բնույ թը՝ լյուստ րա ցի այի մա սին ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա-
նող հայ տա րա րու թյուն նե րը, պատ ժի բնույ թը և ծան րու թյու նը՝ տևա կան 
ժամ կե տով ո րո շա կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար գել քը) գե րակշ ռու-
թյու նը կա րող է հան գեց նել նրան, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի քրե-
աի րա վա կան հայե ցա կե տը տա րած վի այդ վա րույթ նե րի վրա (Matyjek 
v. Poland (dec.); ի հա կադ րու թյուն՝ տե՛ս Sidabras and Diautas v. Lithuania 
(dec.), և Polyakh and Others v. Ukraine*, §§ 56-59))։ 

4.  Ար տաք սու մը և հանձ նու մը

40. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը չի 
տա րած վում օ տա րերկ րա ցի նե րի ար տաքս ման ըն թա ցա կար գե րի վրա՝ 
չնա յած այն բա նին, որ դրանք կա րող են տե ղի ու նե նալ քրե ա կան վա-
րույթ նե րի հա մա տեքս տում (Maaouia v. France [GC], § 39)։ Բա ցառ ման 
նույն մո տե ցու մը կի րառ վում է նաև հանձն ման հետ կապ ված վա րույթ-
նե րի նկատ մամբ (Peñafiel Salgado v. Spain (dec.)) կամ ձեր բա կալ ման 
եվ րո պա կան կար գադ րու թյան հետ կապ ված վա րույթ նե րի նկատ մամբ 
(Monedero Angora v. Spain (dec.))։

41. Ի հա կադ րու թյուն, սա կայն, ա զա տազրկ ման ձևով պա տի ժը 
ար տաքս մամբ և 10 տա րով ե րկ րի տա րածք մուտք գոր ծե լու ար գել-
քով փո խա րի նե լը կա րող է դիտ վել որ պես պա տիժ` նույն հիմ քով, ի նչ  
սկզբ նա կան մե ղադ րա կան դա տավճ ռով նշա նակ ված պա տի ժը 
(Gurguchiani v. Spain, §§ 40 և 47-48)։
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5. Ք րե ա կան վա րույ թի տար բեր փու լե րը, օ ժան դակ վա րույթ նե րը 
և դրանց հետ ևող ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը

42. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի ե րաշ խիք նե րը չեն տա րած վում ան-
կար գու թյուն նե րի կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման հա մար ձեռ-
նարկ ված մի ջոց նե րի վրա (Raimondo v. Italy, § 43 և De Tommaso v. Italy 
[GC], ոս տի կա նու թյան կող մից հա տուկ հս կո ղու թյան վե րա բե րյալ; R. 
v. the United Kingdom (dec.), դպ րո ցում ա շա կեր տու հի նե րի նկատ մամբ 
ա նա ռա կա բա րո գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րած ան չա փա հա սին ոս տի-
կա նու թյան տված նա խազ գու շաց ման վե րա բե րյալ):

43. Ի նչ վե րա բե րում է մինչ դա տա կան փու լին (հե տաքն նու թյուն, նա-
խաքն նու թյուն), ա պա Դա տա րա նը քրե ա կան վա րույ թը դի տար կում է 
որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն, ո րը նե րա ռում է վա րույ թի մինչ դա տա կան 
փու լը (Dvorski v. Croatia, § 76)։ Վաղ շր ջա նի նա խա դե պային ո րո շում ե-
րում Դա տա րանն ը նդ գծել էր, որ 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ո րոշ պա-
հանջ ներ, ի նչ պի սին ող ջա միտ ժամ կե տի վե րա բե րյալ պա հան ջը կամ 
պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն է, կա րող են վե րա բե րե լի լի նել վա րույ թի 
այս փու լում ևս՝ պայ մա նով, որ սկզբ նա կան փու լում այդ պա հանջ նե րին 
չհետ ևե լը կա րող է լր ջո րեն ազ դել դա տա կան քն նու թյան ար դա րու թյան 
վրա (Imbrioscia v. Switzerland, § 36)։ Թե պետ նախ նա կան քն նու թյան 
հար ցե րով դա տա վոր նե րը (ա նգլ.՝ «investigating judge») «ք րե ա կան մե-
ղադ րանք» չեն ո րո շում, նրանց կող մից ձեռ նարկ վող քայ լերն ու ղ ղա-
կի ազ դե ցու թյուն ու նեն հե տա գա վա րույ թի ըն թաց քի և ար դա րու թյան 
վրա՝ նե րա ռյալ բուն դա տաքն նու թյու նը։ Ը ստ այդմ, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը կա րող է կի րա ռե լի հա մար վել նախ նա կան քն նու թյան հար ցե րով 
դա տա վո րի կող մից ի րա կա նաց վող քն նու թյան ըն թա ցա կար գի նկատ-
մամբ՝ չնա յած որ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ո րոշ ըն թա-
ցա կար գային ե րաշ խիք ներ կա րող են կի րա ռե լի չլի նել (Vera Fernández-
Huidobro v. Spain, §§ 108-114)։

44. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը կի րա ռե լի է «ք րե ա կան 
մե ղադ րան քի» ո րոշ ման հա մար ի րա կա նաց վող վա րույ թի ամ բողջ ըն-
թաց քի նկատ մամբ՝ նե րա ռյալ դա տավ ճիռ կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցը 
(օ րի նակ՝ բռ նագ րավ ման վա րույթ, ո րն ազ գային դա տա րան նե րին թույլ 
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է տա լիս ո րո շել այն գու մա րը, ո րը բռ նագ րավ ման մա սին ո րոշ մամբ 
կա րող է են թա կա լի նել բռ նագ րավ ման, Phillips v. the United Kingdom, 
§ 39)։ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը կա-
րող է կի րա ռե լի լի նել նաև այն վա րույթ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք հան-
գեց նում են ա ռանց շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան կա ռուց ված շեն քի 
քանդ մա նը, քա նի որ շեն քը քան դե լը կա րող է դիտ վել որ պես « պա տիժ» 
(Hamer v. Belgium, § 60)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, այն կի րա ռե լի չէ սկզբ նա-
կան դա տավ ճիռ նե րը նոր քրե ա կան օ րենսգր քի ա վե լի բա րեն պաստ 
դրույթ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հետ կապ ված վա րույթ նե-
րի նկատ մամբ (Nurmagomedov v. Russia, § 50), թե պետ այն կա րող է 
կի րա ռե լի լի նել պատ ժի շտկ ման վա րույ թի նկատ մամբ, ե թե դա ազ-
դում է գան գա տա բե րի ա զա տազրկ ման ը նդ հա նուր տևո ղու թյան վրա 
(Kereselidze v. Georgia, §§ 32-33)։

45. 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը չի տա րած վում 
դա տավ ճիռ նե րի կա տար ման հետ կապ ված վա րույթ նե րի վրա, ի նչ պի-
սիք են, օ րի նակ, հա մա նե րում կի րա ռե լու վա րույթ նե րը (Montcornet de 
Caumont v. France (dec.)), պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման վե-
րա բե րյալ վա րույթ նե րը (A. v. Austria, Commission decision), Դա տա պար-
տյալ նե րի փո խանց ման մա սին կոն վեն ցի այի հա մա ձայն փո խանց ման 
վա րույթ նե րը (Szabó v. Sweden (dec.), սա կայն հա կա ռակ եզ րա կա ցու-
թյան հա մար տե՛ս Buijen v. Germany, §§ 40-45), և օ տա րերկ րյա դա տա-
րա նի՝ հար կա դիր օ տար ման մա սին ո րոշ ման կա տար ման հետ կապ ված 
էկ զեկ վա տու րայի (exequatur) վա րույթ նե րը (Saccoccia v. Austria (dec.))։

46. Բռ նագ րավ ման մի ջոց նե րը, ո րոնք բա ցա սա բար են ան դրա-
դառ նում եր րորդ ան ձանց գույ քային ի րա վունք նե րի վրա, սա կայն չեն 
պա րու նա կում նրանց դեմ քրե ա կան վա րույթ հա րու ցե լու վտանգ, չեն 
հա մար վում «ք րե ա կան մե ղադ րան քի» ո րոշ ման վա րույթ ներ (օ դա նա վի 
ա ռգ րա վու մը՝ Air Canada v. the United Kingdom, § 54; ոս կե մե տա ղադ-
րամ ե րի բռ նագ րա վու մը՝ AGOSI v. the United Kingdom, §§ 65-66)։ Այդ 
մի ջոց նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի է 6-րդ հոդ վա ծի քա ղա քա ցի աի րա վա-
կան հայե ցա կե տը (Silickienė v. Lithuania, §§ 45-46)։

47. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րը 
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սկզ բուն քո րեն կի րա ռե լի են վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի (Meftah and Others 
v. France [GC], § 40) և սահ մա նադ րա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ (Gast 
and Popp v. Germany, §§ 65-66; Caldas Ramírez de Arrellano v. Spain 
(dec.)), ե թե այդ վա րույթ նե րը հա մա պա տաս խան քրե ա կան վա րույթ նե-
րի հե տա գա փուլն են, և դրանց ար դյունք նե րը կա րող են ո րո շիչ լի նել 
դա տա պարտ ված ան ձանց հա մար:

48. Եվ վեր ջա պես, 6-րդ հոդ վա ծը սո վո րա բար կի րա ռե լի չէ ի րա վա-
կան պաշտ պա նու թյան այն պի սի ար տա կարգ մի ջոց նե րի նկատ մամբ, 
ի նչ պի սին գոր ծի քն նու թյու նը վերսկ սե լու վե րա բե րյալ վա րույթն է։ Դա-
տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ այն ան ձը, ու մ նկատ մամբ կա յաց ված 
դա տավ ճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ և ով դի մում է իր գոր ծով վա-
րույ թը վե րա բա ցե լու հա մար, տվյալ հոդ վա ծի ի մաս տով չի « մե ղադըր-
վում … քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ» (Moreira Ferreira 
v. Portugal (no. 2) [GC], §§ 60-61; Fischer v. Austria (dec.))։ Մի այն գոր ծով 
վա րույ թը վե րա բա ցե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լուց հե տո հա րուց-
ված նոր վա րույ թը կա րող է դի տարկ վել որ պես քրե ա կան մե ղադ րան-
քի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը ո րո շե լուն ա ռնչ վող վա րույթ (Löffler v. Austria, 
§§ 18-19)։ Այս մո տե ցում է կի րառ վել նաև այն գոր ծե րով, ո րոնք վե-
րա բե րել են Եվ րո պա կան դա տա րա նի ար ձա նագ րած խախ տու մից հե-
տո քրե ա կան վա րույ թը վե րա բա ցե լու մա սին միջ նոր դու թյա նը (Öcalan 
v. Turkey (dec.))։

49. Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար տա կարգ 
մի ջոցն ի նք նա բե րա բար կամ ո րո շա կի հան գա մանք նե րում հան գեց նում 
է գոր ծի լի ար ժեք վե րա նայ ման, ա պա 6-րդ հոդ վա ծը սո վո րա կան ըն-
թա ցա կար գով կի րա ռե լի է նաև « վե րա նայ ման» վա րույ թի նկատ մամբ։ 
Ա վե լին, Դա տա րա նը վճ ռել է, որ 6-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի է ո րոշ դեպ-
քե րում, ե րբ վա րույ թը, թե պետ այն ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ 
դա սա կարգ ված է որ պես «ար տա կարգ» կամ « բա ցա ռիկ» վա րույթ, իր 
բնույ թով և շր ջա նա կով հա մար վել է սո վո րա կան վե րաքն նիչ վա րույ թին 
հա ման ման, և կի րա ռե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս վճ ռո րոշ չի հա մար վել 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ տվյալ վա րույ թի դա սա կար գու մը։ Այս-
պի սով, տվյալ ի րա վա կան հա մա կար գում բա ցա ռիկ վա րույ թի բնույ թը, 
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շր ջա նա կը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րող են այն պի սին լի նել, որ 
այդ վա րույ թի նկատ մամբ կի րա ռե լի հա մար վի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տը (Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], §§ 60-72)։

50. Նմա նա պես, 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան հայե ցա կե տը տա-
րած վում է վե րա դա սու թյան կար գով վե րա նայ ման վա րույթ նե րի վրա, 
ո րոնց ար դյուն քում փո փոխ վում է վերջ նա կան՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած դա տավ ճի ռը (Vanyan v. Russia, § 58)։
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III.   ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ ՄԱՏ ՉԵ ԼԻ ՈՒ ԹՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի  1-ին կե տը

«1. Յու րա քան չյուր ոք, … նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա-
կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի … դա տա րա նի կող մից … դա-
տաքն նու թյան ի րա վունք»։

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Access to court (6-1)

51. « Դա տա րա նի կող մից դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը» ի նչ պես քա-
ղա քա ցի ա կան, այն պես էլ քրե ա կան գոր ծե րի շր ջա նա կում, բա ցար ձակ 
ի րա վունք չէ։ Դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են ա նուղ ղա կի սահ մա նա փա-
կում եր (Deweer v. Belgium, § 49; Kart v. Turkey [GC], § 67)։

52. Այ նու ա մե նայ նիվ, այդ սահ մա նա փա կում ե րը չպետք է սահ մա նա-
փա կեն տվյալ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցում այն պես կամ այն չա փով, որ 
խա թար վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը։ Դրանք պետք է հե տապըն - 
դեն ի րա վա չափ նպա տակ, և գոր ծադր վող մի ջոց նե րը և հե տապնդ վող 
նպա տա կը պետք է ող ջամ տո րեն հա մա չափ լի նեն (Guérin v. France 
[GC], § 37; Omar v. France [GC], § 34՝ մեջ բե րե լով հղում ե րը քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծե րին)։

 Սահ մա նա փա կում ե րը

53. Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան սահ մա նա փա կում ե րը կա րող են 
պայ մա նա վոր ված լի նել հետ ևյալ հան գա մանք նե րով։

1.   Խորհր դա րա նա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյուն

54. Խորհր դա րա նա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան եր կու տե սակ նե րից 
(պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տում և ան խախ տե լի ու թյուն) բխող 
ե րաշ խիք նե րը ծա ռա յում են նույն նպա տա կին՝ ա պա հո վել խորհր դա րա-
նի ան կա խու թյունն իր գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս: Ան կաս կած, 
ան խախ տե լի ու թյունն օգ նում է ա պա հո վել խորհր դա րա նի լի ար ժեք 
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ան կա խու թյու նը՝ կան խե լով քա ղա քա կան շար ժա ռիթ նե րով քրե ա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու ցան կա ցած հնա րա վո րու թյուն և այդ կերպ պաշտ-
պա նե լով ը նդ դի մու թյա նը մե ծա մաս նու թյան ճն շում ե րից կամ չա րա շա-
հում ե րից (Kart v. Turkey [GC], § 90՝ մեջ բե րե լով հղում ե րը քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծե րին)։ Ա վե լին՝ խորհր դա րա նի ան դամ ե րի դեմ վա րույթ 
հա րու ցե լը կա րող է ազ դել այն ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան վրա, ո րի ան-
դամ են նրանք, և խա թա րել խորհր դա րա նի աշ խա տան քը: Հետ ևա բար, 
ան ձեռնմ ե լի ու թյան այս հա մա կար գը, ո րը բա ցա ռու թյունն է ը նդ հա-
նուր օ րեն քից, կա րող է դի տարկ վել որ պես ի րա վա չափ նպա տակ հե-
տապն դող (նույն տե ղում, § 91):

55. Այ նու ա մե նայ նիվ, ա ռանց գոր ծի հան գա մանք ներն ու սում ա-
սի րե լու հնա րա վոր չէ կա տա րել եզ րա կա ցու թյուն ներ այն մա սին, թե 
խորհր դա րա նա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վա չա փու թյան վե րա բե-
րյալ տվյալ եզ րա հան գում ա րդյոք հա մա պա տաս խա նում է Կոն վեն ցի-
ային: Ա նհ րա ժեշտ է պար զել, թե ա րդյոք դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քը խորհր դա րա նա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյան պատ ճա ռով սահ-
մա նա փակ վում է այն պես, որ խա թար վում է այդ ի րա վուն քի բուն է ու-
թյու նը: Վե րա նայել այդ մի ջո ցի հա մա չա փու թյու նը՝ նշա նա կում է հաշ վի 
առ նել ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյու նը խորհր դա րա նի ամ բող ջա-
կա նու թյու նը պահ պա նե լու հա մընդ հա նուր շա հի և գան գա տա բե րի ան-
ձնա կան շա հի, այն է՝ ի րեն ներ կա յաց ված քրե ա կան մե ղադ րան քին 
դա տա րա նում պա տաս խա նե լու նպա տա կով խորհր դա րա նա կան ան-
ձեռնմ ե լի ու թյու նը վե րաց նե լու հնա րա վո րու թյան միջև: Հա մա չա փու-
թյան հարցն ու սում ա սի րե լիս Դա տա րանն իր կող մից քնն վող գոր ծում 
պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նի ան ձեռնմ ե լի ու թյան շր ջա նա-
կին (նույն տե ղում, §§ 92-93)։ Որ քան քիչ է պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը 
ծա ռա յում խորհր դա րա նի ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան մա նը, այն-
քան ա վե լի հա մո զիչ պետք է լի նի դրա հիմ ա վո րու մը: Այս պես, օ րի-
նակ, Դա տա րա նը վճ ռել է, որ այն, որ խորհր դա րա նի ան դա մը չի կա-
րող հրա ժար վել իր ան ձեռնմ ե լի ու թյու նից, չէր խախ տում դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան նրա ի րա վուն քը, քա նի որ ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, սահ-
մա նա փակ ված լի նե լով նրա կող մից խորհր դա րա նա կան պաշ տոն զբա-
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ղեց նե լու ժամ կե տով, պար զա պես ժա մա նա կա վոր ըն թա ցա կար գային 
խո չըն դոտ էր քրե ա կան վա րույ թի հա մար (նույն տե ղում, §§ 111-113):

2.   Դա տա վա րա կան կա նոն նե րը

56. Դա տա վա րա կան կա նոն նե րից են, օ րի նակ, բո ղոքն ըն դու նե լի 
ճա նա չե լու պա հանջ նե րը։ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը Պայ մա նա վոր-
վող պե տու թյուն նե րին չի պար տա վո րեց նում վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ 
դա տա րան ներ ստեղ ծել (Dorado Baúlde v. Spain (dec.), § 18)։ Այ նու ա-
մե նայ նիվ, ե թե նման դա տա րան ներ գո յու թյուն ու նեն, ա պա 6-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րը պետք է պահ պան վեն, օ րի նակ՝ 
գան գա տա բե րի հա մար դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ար-
դյու նա վե տու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու մա սով (Maresti v. Croatia, § 33; 
Reichman v. France, § 29)։

57. Թե պետ բո ղո քարկ ման ի րա վունքն ան շուշտ կա րող է են թա կա 
լի նել օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի պա հանջ նե րի, դա տա վա րա կան 
նոր մե րը կի րա ռե լիս դա տա րա նը պետք է խու սա փի ան հար կի ձևա կա-
նու թյու նից, ո րը կա րող է ազ դել վա րույ թի ար դա րու թյան վրա (Walchli 
v. France, § 29; Evaggelou v. Greece, § 23)։ Դա տա վա րա կան նոր մերն 
ա ռանձ նա կի խս տու թյամբ կի րա ռե լը կա րող է ո րոշ դեպ քե րում խա թա-
րել դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը (Labergère 
v. France, § 23), մաս նա վո րա պես, հաշ վի առ նե լով բո ղո քի կար ևո րու-
թյու նը և այն, թե վա րույ թի շր ջա նա կում ի նչ է խա ղա սե ղա նին դր ված 
եր կա րա ժամ կետ ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված գան գա տա բե րի 
հա մար (նույն տե ղում, § 20):

58. Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը հիմ ո վին խա թար վում 
է նաև դա տա վա րա կան նոր մե րի խախտ ման դեպ քում, օ րի նակ՝ ե թե 
դա տա խա զու թյան՝ տու գանք նե րի դեմ բո ղոք նե րի կամ պար տա վո րու-
թյուն նե րից ա զատ ման դի մում ե րի ըն դու նե լի ու թյու նը հաս տա տե լու 
հա մար պա տաս խա նա տու աշ խա տա կի ցը գոր ծել է ultra vires (չա րա-
շա հե լով լի ա զո րու թյուն նե րը)՝ բո ղո քի վե րա բե րյալ ի նք նու րույն ը ստ է ու-
թյան ո րո շում կա յաց նե լով և այդ պի սով, զր կե լով գան գա տա բեր նե րին 
տվյալ « մե ղադ րան քի» հիմ ա վոր վա ծու թյու նը՝ հա մայն քային դա տա վո-
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րի կող մից ո րոշ վե լու հնա րա վո րու թյու նից (Josseaume v. France, § 32)։
59. Նույն մո տե ցու մը կի րա ռե լի է այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քը սխալ 

հիմ քե րով բեր ված լի նե լու պատ ճա ռով ա նըն դու նե լի ճա նա չե լու մա սին 
ո րո շու մը հան գեց րել է ստան դարտ տու գան քի գու մա րի չա փով որ պես 
ա պա հով ման մի ջոց դր ված գու մա րը չվե րա դարձ նե լուն, ին չի ար դյուն-
քում տու գան քը հա մար վել էր վճար ված, ի սկ քրե ա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց վել է ր՝ այդ պի սով տու գան քը վճար ված լի նե լուց հե տո գան-
գա տա բե րին զր կե լով ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախտ ման հա մար ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քը « դա տա րա նում» 
վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից (Célice v. France, § 34)։

60. Մեկ այլ օ րի նակ. գան գա տա բե րը տու ժել էր դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան իր ի րա վուն քի չա փից ա վե լի սահ մա նա փա կու մից, ե րբ նրա 
վճ ռա բեկ բո ղոքն ա նըն դու նե լի էր ճա նաչ վել օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կետ նե րը չպահ պա նե լու հա մար՝ այն պա րա գա յում, ե րբ այդ ժամ կետ-
նե րը չէ ին պահ պան վել այն պատ ճա ռով, որ իշ խա նու թյուն նե րը ստո-
րա դաս դա տա րա նի ո րո շու մը գան գա տա բե րին տրա մադ րե լու ի րենց 
պար տա կա նու թյու նը կա տա րել է ին ոչ պատ շաճ ձևով (Davran v. Turkey, 
§§ 40-47; Maresti v. Croatia, §§ 33-43, ի հա կադ րու թյուն՝ տե՛ս Johansen 
v. Germany, §§ 46-57)։

3.   Նախ կի նում կա յաց ված ո րո շու մը կա տա րե լու պա հան ջը

61. Ի նչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, ե րբ մե խա նի կո րեն ա նըն դու նե-
լի են ճա նաչ վում այն վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը, ո րոնք բեր վում են ար գե լան-
քի վերց վե լու հա մար չհանձն ված ան ձանց կող մից՝ չնա յած այն բա նին, 
որ նրանց ձեր բա կալ ման մա սին ո րո շում է կա յաց ված ե ղել, ա պա.
§	վճ ռա բեկ բո ղոքն ա նըն դու նե լի ճա նա չելն այն պատ ճա ռով, որ 

գան գա տա բե րը թաքն վել է ար դա րա դա տու թյու նից, հա մար վում 
է ան հա մա չափ պատ ժա մի ջոց՝ հաշ վի առ նե լով պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի և ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում ի րա վուն-
քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի մեծ կար ևո րու թյու նը (Poitrimol 
v. France, § 38; Guérin v. France, § 45; Omar v. France, § 42),

§	վճ ռա բեկ բո ղոքն ա նըն դու նե լի ճա նա չե լը մի այն այն պատ ճա ռով, 
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որ գան գա տա բե րը՝ ի կա տա րում բո ղո քարկ վող դա տա կան ո րոշ-
ման, չի հանձն վել ար գե լան քի վերց վե լու հա մար, նշա նա կում է 
ստի պել գան գա տա բե րին նա խա պես են թարկ վել ի րեն ա զա տու-
թյու նից զր կե լու մա սին վի ճարկ վող ո րոշ մա նը՝ չնա յած այն բա նին, 
որ այդ ո րո շու մը չի կա րող հա մար վել վերջ նա կան (օ րի նա կան ու-
ժի մեջ մտած)՝ մինչև բո ղո քի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լը կամ 
բո ղո քարկ ման ժամ կե տը լրա նա լը: Այս պի սով, բո ղոք բե րող ան-
ձի վրա ան հա մա չափ բեռ է դր վում՝ խախ տե լով այն ար դա րա ցի 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ո րը պետք է պահ պան վի՝ մի կող մից դա-
տա կան ո րո շում ե րի կա տա րում ա պա հո վե լու ի րա վա չափ նպա-
տա կի, ի սկ մյուս կող մից՝ վճ ռա բեկ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քի և պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից օ գտ վե լու միջև (նույն 
տե ղում, §§ 40-41; Guérin v. France, § 43)։

62. Նույն մո տե ցու մը կի րա ռե լի է այն դեպ քում, ե րբ գան գա տա բե-
րը զրկ վում է վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քից՝ ար գե լան քի 
վերց վե լու հա մար հանձն վե լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու պատ-
ճա ռով (Khalfaoui v. France, § 46; Papon v. France (no. 2), § 100)։

63. Այ նու ա մե նայ նիվ, նախ քան ա րա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար 
նշա նակ ված տու գան քի բո ղո քար կու մը որ պես ա պա հով ման մի ջոց վճա-
րում կա տա րե լու պա հան ջը (ե րբ տվյալ պա հան ջի նպա տա կը ճա նա-
պար հային ե րթ ևե կու թյանն ա ռնչ վող ի րա վա խախ տում ե րի ո լոր տում 
վա րույ թը ձգձ գե լու կամ ան հար մա րու թյուն ներ պատ ճա ռե լու նպա տակ 
հե տապն դող բո ղոք նե րը կան խելն է) կա րող է հա մար վել դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ի րա վա չափ և հա մա չափ սահ մա նա փա կում 
(Schneider v. France (dec.))։

4.   Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը խախ տող այլ սահ մա-
նա փա կում եր

64. Նման խախ տում եր կա րող են տե ղի ու նե նալ, օ րի նակ, այն դեպ-
քում, ե րբ իշ խա նու թյուն նե րը մե ղադ րյա լին հա մո զում են բո ղո քը հետ 
վերց նել՝ տա լով ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի նշա նա կած պա տի ժը 
մեղ մե լու կեղծ խոս տում (Marpa Zeeland B.V. and Metal Welding B.V. 
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v. the Netherlands, §§ 46-51), կամ ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը մե ղադ-
րյա լին չի տե ղե կաց նում վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու նոր ժամ կե տի 
մա սին այն բա նից հե տո, ե րբ պաշ տո նա պես նշա նակ ված պաշտ պա-
նը հրա ժար վում է մե ղադ րյա լին օգ նու թյուն տրա մադ րե լուց (Kulikowski 
v. Poland, § 70)։

65. Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փակ վում է 
նաև այն դեպ քում, ե րբ գան գա տա բե րը չի կա րող վի ճար կել վար չա կան 
մարմ ի նշա նա կած տու գանքն այն պի սի դա տա րա նում, ո րն օ ժտ ված 
է վար չա կան ո րո շու մը վե րա նայե լու բա վա րար լի ա զո րու թյամբ (Julius 
Kloiber Schlachthof GmbH and Others v. Austria, §§ 28-34)։3 

3 Տե՛ս «Ընդհանուր երաշխիքներ. ինստիտուցիոնալ պահանջները» բաժինը 
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IV.  ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵՐ. Ի ՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՑԻ Ո ՆԱԼ  
ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը 

«1. Յու րա քան չյուր ոք, … նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա-
կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված 
ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից … դա տաքն նու թյան ի րա-
վունք»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Independent tribunal (6-1) – Impartial tribunal (6-1) – Tribunal 
established by law (6-1)

66. Այս պես, օ րի նակ, Դա տա րա նի գնա հատ ման հա մար է ա կան չէ, 
թե ա րդյոք դա տա վոր նե րի նշա նակ ման գոր ծըն թա ցում կի րա ռե լի կա-
նոն նե րի խախ տում երն ազ դել են գան գա տա բե րի դա տաքն նու թյան 
ար դա րու թյան վրա։ Այն պարզ փաս տը, որ քրե ա կան մե ղադ րան քը 
ո րո շում է դա տա վոր, ու մ պաշ տո նը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի ի մաս տով օ րեն քով ստեղծ ված չէ, բա վա րար է, որ պես զի ի րա-
վուն քի գե րա կա յու թյան հիմ ա րար սկզ բուն քի հա մա ձայն ար ձա նագըր-
վի այդ նոր մի խախ տում (նույն տե ղում, § 114)։

A.  « Դա տա րան» (ա նգլ.՝ «tribunal») հաս կա ցու թյու նը

67. Կար գա պա հա կան կամ վար չա կան մար մի նը կա րող է ու նե նալ 
« դա տա րա նի» հատ կա նիշ նե րը՝ 6-րդ հոդ վա ծի ի նք նու րույն ի մաս տով, 
նույ նիսկ ե թե ազ գային հա մա կար գում այն սահ ման ված չէ որ պես 
«տ րի բու նալ» կամ « դա տա րան»: Դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա-
վուն քի շր ջա նա կում « դա տա րան» հաս կա ցու թյունն ըն կալ վում է տվյալ 
եզ րույ թի բո վան դա կային ի մաս տով՝ բնո րոշ վե լով իր դա տա կան, այն 
է՝ իր ի րա վա սու թյան շր ջա նա կում ի րա վա կան նոր մե րի հի ման վրա 
և սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված ըն թա ցա կար գե րի ար դյուն-
քում հա մա պա տաս խան հար ցե րի վե րա բե րյալ ո րո շում եր կա յաց նե-
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լու գոր ծա ռույ թով: Այն պետք է նաև հա մա պա տաս խա նի մի շարք այլ 
պա հանջ նե րի (ան կա խու թյուն, մաս նա վո րա պես, գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյու նից, ա նա չա ռու թյուն, ան դամ ե րի հա մար սահ ման ված պաշ տո նա-
վար ման ժամ կետ ներ, դրա կող մից կի րառ վող ըն թա ցա կար գով ա պա-
հով վող ե րաշ խիք ներ), ո րոնց մի մա սը նշ ված է հենց 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տում (Belilos v. Switzerland, § 64; Coëme and Others v. Belgium, § 99; 
Richert v. Poland, § 43)։

68. Ոչ մեծ ծան րու թյան «ք րե ա կան» ի րա վա խախ տում ե րի քրե ա-
կան հե տապնդ ման և պատ ժի գոր ծա ռույթ նե րը վար չա կան մար մին նե-
րին վե րա պա հե լը չի հա կա սում Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րին՝ պայ մա նով, 
որ տվյալ ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա իր դեմ այդ մե թո դով կա-
յաց ված ցան կա ցած ո րո շում վի ճար կե լու 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
ե րաշ խիք ներն ա պա հո վող որ ևէ դա տա րա նի ա ռջև (Öztürk v. Germany, 
§ 56; A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy; Flisar v. Slovenia, § 33)։ 
Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի պա հանջ նե րը չբա վա րա րող վար չա կան մար մին նե րի կող մից կա-
յաց ված ո րո շում ե րը « լի ա կա տար ի րա վա զո րու թյամբ օ ժտ ված դա տա-
կան մարմ ի» կող մից են թա կա լի նեն հե տա գա վե րա նայ ման: Այդ պի սի 
մարմ ի բնու թագ րիչ հատ կա նիշ նե րի մեջ է մտ նում ստո րա դաս մարմ-
նի ո րո շու մը փաս տի և ի րա վուն քի հան գա մանք նե րի ու սում ա սիր ման 
ար դյուն քում բո լոր ա ռում ե րով բե կա նե լու լի ա զո րու թյու նը (Schmautzer 
v. Austria, § 36; Gradinger v. Austria, § 44; Grande Stevens and Others 
v. Italy, § 139): Օ րի նակ՝ վար չա կան դա տա րան նե րը, ո րոնք ի րա կա-
նաց նում է ին դա տա կան վե րա նա յում, ո րը դուրս էր գա լիս օ րի նա կա նու-
թյան պա հան ջի «ձ ևա կան» վե րա նայ ման շր ջա նակ նե րից և նե րա ռում 
էր վար չա կան մարմ ի կող մից նշա նակ ված պատ ժի հա մա պա տաս խա-
նու թյան և հա մա չա փու թյան ման րա մասն վեր լու ծու թյուն (A. Menarini 
Diagnostics S.R.L. v. Italy, §§ 63-67, մր ցակ ցու թյան հար ցե րով ան կախ 
կար գա վո րող մարմ ի նշա նա կած տու գան քի վե րա բե րյալ): Նույն կերպ, 
դա տա կան վե րա նա յու մը կա րող է հա մա պա տաս խա նել 6-րդ հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րին, նույ նիսկ ե թե պատ ժա մի ջո ցը, ի րա վա խախտ ման ծան-
րու թյան աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան, սահ ման վում է հենց օ րեն քով 
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(Malige v. France, §§ 46-51, ո րը վե րա բե րում էր վա րոր դա կան վկա յա-
կա նից բա լեր նվա զեց նե լուն)։

69. Կա տար ման հա մար պար տա դիր այն պի սի ո րո շում եր կա յաց նե-
լու լի ա զո րու թյու նը, ո րոնք չեն կա րող փո փոխ վել ոչ դա տա կան մարմ ի 
կող մից, ներ հա տուկ է « դա տա րան» (ա նգլ.՝ «tribunal») հաս կա ցու թյա նը 
(Findlay v. the United Kingdom, § 77)։ 

B.  Օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րան

70. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
ցան կա ցած դեպ քում պետք է լի նի «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված»: 
Տվյալ ար տա հայ տու թյունն ար տա ցո լում է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան 
սկզ բուն քը, ո րը ներ հա տուկ է Կոն վեն ցի այով և կից Ար ձա նագ րու թյուն-
նե րով սահ ման ված պաշտ պա նու թյան հա մա կար գին (Jorgic v. Germany, 
§ 64; Richert v. Poland, § 41)։ Ան կաս կած, օ րենսդ րու թյան հի ման վրա 
չս տեղծ ված մար մի նը զուրկ կլի ներ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու-
թյու նում ան հա տա կան բո ղոք ներ քն նե լու հա մար պա հանջ վող լե գի տի-
մու թյու նից (Lavents v. Latvia, § 114; Gorgiladze v. Georgia, § 67; Kontalexis 
v. Greece, § 38)։

71. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով՝ «օ րենք» հաս-
կա ցու թյու նը նե րա ռում է, մաս նա վո րա պես, դա տա կան մար մին նե րի 
ստեղ ծու մը և դրանց ի րա վա սու թյու նը կար գա վո րող օ րենսդ րու թյու նը 
(Lavents v. Latvia, § 114; Richert v. Poland, § 41; Jorgic v. Germany, § 64), 
ի նչ պես նաև ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան ցան կա ցած այլ դրույթ, ո րի 
խախտ ման դեպ քում մեկ կամ մի քա նի դա տա վոր նե րի մաս նակ ցու թյու-
նը գոր ծի քն նու թյա նը կդառ նար ա նօ րի նա կան (Pandjikidze and Others 
v. Georgia, § 104; Gorgiladze v. Georgia, § 68)։ «Օ րեն քի հի ման վրա 
ստեղծ ված» ար տա հայ տու թյու նը նե րա ռում է ոչ մի այն դա տա րա նի գո-
յու թյան ի րա վա կան հիմ քը, այլև դա տա րա նի կող մից դրա գոր ծու նե ու-
թյու նը կար գա վո րող նոր մե րը պահ պա նե լը (նույն տե ղում) և դա տա րա-
նի կազ մը յու րա քան չյուր գոր ծով (Posokhov v. Russia, § 39; Fatullayev 
v. Azerbaijan, § 144; Kontalexis v. Greece, § 42)։

72. Հետ ևա բար, ե թե ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան կի րա ռե լի նոր-
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մե րի հա մա պա տաս խան ամ բաս տա նյա լի գործն ը նդ դա տյա չէ տվյալ 
դա տա րա նին, ա պա 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով այդ դա տա րա-
նը չի հա մար վում «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված» (Richert v. Poland, 
§ 41; Jorgic v. Germany, § 64)։

73. 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված» եզ-
րույ թի նպա տակն է «ա պա հո վել, որ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու-
թյու նում դա տա րան նե րի կազ մա կեր պու մը կախ ված չլի նի գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան հայե ցո ղու թյու նից, և որ այն կար գա վոր վի խորհր դա-
րա նի ըն դու նած օ րեն քով» (Richert v. Poland, § 42; Coëme and Others 
v. Belgium, § 98)։ Ա վե լին, այն ե րկր նե րում, որ տեղ օ րենսդ րու թյու նը կո-
դի ֆի կաց ված է, դա տա կան հա մա կար գի կազ մա կեր պու մը չի կա րող 
թողն վել դա տա կան մար մին նե րի հայե ցո ղու թյա նը, սա կայն դա չի նշա-
նա կում, որ դա տա րան ներն օ ժտ ված չեն վե րա բե րե լի ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյու նը մեկ նա բա նե լու ո րո շա կի ա զա տու թյամբ (նույն տե ղում; 
Gorgiladze v. Georgia, § 69)։

74. Սկզ բուն քո րեն, դա տա կան մար մին նե րի ստեղծ ման և դրանց 
ի րա վա սու թյան վե րա բե րյալ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան դրույթ նե-
րի խախ տու մը դա տա րա նի կող մից հան գեց նում է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի խախտ ման։ Հետ ևա բար, Դա տա րանն ի րա վա սու է քն նե լու այն 
հար ցը, թե ա րդյոք ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան պա հանջն այս ա ռու-
մով պահ պան վել է: Այ նու ա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով այն ը նդ հա նուր 
սկզ բուն քը, ո րի հա մա ձայն ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան դրույթ նե րը 
նախ ևա ռաջ մեկ նա բան վում են ազ գային դա տա րան նե րի կող մից՝ Դա-
տա րա նը չի կա րող կաս կա ծի են թար կել դրանց տված մեկ նա բա նու թյու-
նը՝ բա ցա ռու թյամբ, ե րբ առ կա է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան կո պիտ 
խախ տում (Coëme and Others v. Belgium, § 98 in fine; Lavents v. Latvia, 
§ 114)։ Հետ ևա բար, Դա տա րա նի խն դի րը սահ մա նա փակ վում է նրա նով, 
որ պար զի, թե ա րդյոք ներ պե տա կան մար մին ներն ու նե ցել են ող ջա միտ 
հիմ քեր՝ տվյալ գոր ծի նկատ մամբ ը նդ դա տու թյուն ճա նա չե լու հա մար 
(Jorgic v. Germany, § 65)։

75. Օ րի նակ ներ, ե րբ Դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ տվյալ մար մի նը 
«օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րան» չէ՝
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§	վճ ռա բեկ դա տա րան, ո րը նա խա րար նե րի կող մից կա տար ված 
ի րա վա խախ տում ե րի գոր ծով մի ա ժա մա նակ դա տում էր նա խա-
րար չհան դի սա ցող ամ բաս տա նյալ նե րին, սա կայն՝ նա խա րար նե րի 
կող մից կա տար ված ի րա վա խախ տում ե րի հետ կապ ված ի րա վա-
խախ տում ե րի ա ռն չու թյամբ, քա նի որ օ րեն քով սահ ման ված չէր 
այն պի սի նորմ, ո րը թույլ կտար գոր ծե րը մի ա վո րել (Coëme and 
Others v. Belgium, §§ 107-108),

§	 դա տա րան՝ կազմ ված եր կու ոչ ի րա վա բան դա տա վոր նե րից (ժո-
ղովր դա կան դա տա վոր նե րից), ով քեր ը նտր վել է ին կոնկ րետ գոր-
ծով՝ վի ճա կա հա նու թյուն ան ցկաց նե լու վե րա բե րյալ օ րեն քով սահ-
ման ված պա հան ջի և տա րե կան ա ռա վե լա գույ նը եր կու շա բաթ 
այդ կար գա վի ճա կում ծա ռայե լու ժամ կե տի խախտ մամբ (Posokhov 
v. Russia, § 43),

§	 դա տա րան՝ կազմ ված ոչ ի րա վա բան դա տա վոր նե րից, ով քեր ձևա-
վոր ված ա վան դույ թի հա մա ձայն շա րու նա կել է ին գոր ծեր քն նել՝ 
չնա յած որ ոչ ի րա վա բան դա տա վոր նե րի մա սին օ րեն քը ճա նաչ վել 
էր ու ժը կորց րած, ի սկ նոր օ րենք չէր ըն դուն վել (Pandjikidze and 
Others v. Georgia, §§ 108-111),

§	 դա տա րան, ո րի կազ մը չէր հա մա պա տաս խա նում օ րեն քին, քա նի 
որ դա տա վոր նե րից եր կուսն օ րեն քի հա մա ձայն ի րա վունք չու նե ին 
մաս նակ ցե լու տվյալ գոր ծի քն նու թյա նը (Lavents v. Latvia, § 115):

76. Հետ ևյալ գոր ծե րով Դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա րա նը 
ե ղել է «օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված».
§	 Գեր մա նի այի դա տա րան, ո րը քն նել էր Բոս նի ա յում ցե ղաս պա նու-

թյան հետ կապ ված ա րարք ներ կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան ձի 
գործ (Jorgic v. Germany, §§ 66-71),

§	 հա տուկ դա տա րան, ո րն ստեղծ վել էր կո ռուպ ցի այի և կազ մա կերպ-
ված հան ցա վո րու թյան գոր ծե րը քն նե լու հա մար (Fruni v. Slovakia, 
§ 140)։ 

C.  Ան կա խու թյու նը և ա նա չա ռու թյու նը

77. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված՝ ար դար 
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դա տաքն նու թյան ի րա վուն քով պա հանջ վում է, որ գոր ծը քնն վի օ րեն-
քի հի ման վրա ստեղծ ված «ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի» կող մից: 
Գո յու թյուն ու նի սերտ կապ «ան կա խու թյուն» և «օբյեկ տիվ ա նա չա ռու-
թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի միջև: Այդ պատ ճա ռով Դա տա րանն այդ 
եր կու պա հանջ նե րը սո վո րա բար մի ա սին է դի տար կում (Findlay v. the 
United Kingdom, § 73)։ 

Այն սկզ բունք նե րը, ո րոնք կի րառ վում են պար զե լու հա մար` ա րդյոք 
տվյալ դա տա րա նը կա րող է հա մար վել «ան կախ և ա նա չառ», հա վա-
սա րա պես կի րառ վում են ի րա վա բան դա տա վոր նե րի, ոչ ի րա վա բան 
դա տա վոր նե րի և ա տե նա կալ նե րի նկատ մամբ (Holm v. Sweden, § 30)։

78. Այ նու ա մե նայ նիվ, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ան կա-
խու թյան և ա նա չա ռու թյան ե րաշ խիք նե րը վե րա բե րում են մի այն գան-
գա տա բե րին ներ կա յաց ված քրե ա կան մե ղադ րան քը ո րո շող մարմ ին, 
բայց ո չ՝ դա տա խա զու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ով քեր ըն դա մե նը վա-
րույ թի մաս նա կից ներ են (Kontalexis v. Greece, § 57; Haarde v. Iceland, § 
94; Thiam v. France, § 71)։ 

1.  Ան կախ դա տա րա նը 

a.  Ընդ հա նուր սկզ բունք ներ

79. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով պա հանջ վում է ան կա-
խու թյուն իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե րից՝ գոր ծա դի րից և օ րենսդ րից, ի նչ-
պես նաև` քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րից (Ninn-Hansen v. Denmark 
(dec.))։

80. Թե պետ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան քա ղա քա կան մար մին նե րի և 
դա տա կան իշ խա նու թյան միջև լի ա զո րու թյուն նե րի բա ժան ման հաս կա-
ցու թյան կար ևո րու թյունն ա ճել է Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ-
տի կա յում, սա կայն ո ՛չ 6-րդ հոդ վա ծով, ո ՛չ Կոն վեն ցի այի այլ դրույթ նե րով 
պե տու թյուն նե րից չի պա հանջ վում գոր ծել ը ստ կոնկ րետ սահ մա նադ-
րաի րա վա կան հայե ցա կար գի, ո րը կվե րա բե րեր իշ խա նու թյուն նե րի 
փոխ հա րա բեր ման թույ լատ րե լի սահ ման նե րին։ Ցան կա ցած ի րա վի ճա-
կում հարցն այն է, թե ա րդյոք տվյալ գոր ծով պահ պան վում են Կոն վեն-
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ցի այի պա հանջ նե րը (Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, § 46)։ 

b.  Ան կա խու թյու նը գնա հա տե լու չա փո րո շիչ նե րը

81. Ան կա խու թյան պա հան ջի պահ պա նու մը գնա հատ վում է, մաս նա-
վո րա պես, օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա 
(Mustafa Tunç and Fecire Tunç v. Turkey [GC], § 221)։ Ե րբ ո րոշ վում է, 
թե ա րդյոք տվյալ մար մի նը կա րող է հա մար վել «ան կախ», Դա տա րա նը 
հաշ վի է առ նում հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րը (Findlay v. the United Kingdom, 
§ 73)՝

i. ան դամ ե րի նշա նակ ման կար գը,
ii. նրանց պաշ տո նա վար ման ժամ կե տը,
iii. ար տա քին ճն շում ե րից պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք նե րի առ կա-

յու թյու նը,
iv. ա րդյոք այդ մար մինն օ ժտ ված է ան կա խու թյան ար տա քին հատ-

կա նիշ նե րով:

i.   Կոնկ րետ մարմ ի ան դամ ե րի նշա նակ ման կար գը

82. Ա ռան ձին վերց րած այն հան գա ման քը, որ դա տա վոր նե րը նշա-
նակ վում են խորհր դա րա նի կող մից, չի կա րող ի նք նին կաս կա ծի տակ 
դնել այդ դա տա վոր նե րի ան կա խու թյու նը (Filippini v. San Marino (dec.); 
Ninn-Hansen v. Denmark (dec.))։

83. Նմա նա պես, դա տա վոր նե րի նշա նա կու մը գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյան կող մից թույ լատ րե լի է՝ պայ մա նով, որ նշա նակ ված ան ձանց վրա 
ազ դե ցու թյուն կամ ճն շում չի գոր ծադր վում ի րենց դա տա կան գոր ծա-
ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս (Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland, 
§ 49; Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 79; Maktouf and 
Damjanović v. Bosnia and Herzegovina [GC], § 49)։

84. Թե պետ գոր ծը կոնկ րետ դա տա վո րին կամ դա տա րան հանձ նե լը 
մտ նում է ներ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի՝ նման հար ցե րում ու նե ցած 
հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կի մեջ, Դա տա րա նը պետք 
է հա մոզ վի, որ դա հա մա պա տաս խա նում է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, 
մաս նա վո րա պես՝ դրա նով ամ րագր ված՝ ան կա խու թյան և ա նա չա ռու-
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թյան պա հանջ նե րին (Moiseyev v. Russia, § 176)։

ii.   Կոնկ րետ մարմ ի կազ մում նշա նակ ված ան դամ ե րի պաշ տո-
նա վար ման ժամ կե տը

85. Պաշ տո նա վար ման ան հրա ժեշտ նվա զա գույն ժամ կետ սահ ման-
ված չէ: Ը նդ հա նուր առ մամբ պետք է հա մա րել, որ պաշ տո նա վար ման 
ըն թաց քում դա տա վոր նե րի ան փո փո խե լի ու թյունն ան մի ջա կա նո րեն 
բխում է նրանց ան կա խու թյան պա հան ջից: Սա կայն այն, որ այդ պի սի 
ան փո փո խե լի ու թյու նը ձևա կա նո րեն ճա նաչ ված չէ օ րեն քով, ի նք նին չի 
են թադ րում ան կա խու թյան բա ցա կա յու թյուն՝ պայ մա նով, որ այդ հան-
գա մանքն ըն դուն վում է փաս տա ցի ի րա կա նու թյան մեջ, և գո յու թյուն 
ու նեն ան հրա ժեշտ այլ ե րաշ խիք ներ (Campbell and Fell v. the United 
Kingdom, § 80)։

86. Պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դա - 
տավ ճիռ ներ կա յաց նող դա տա րա նի կազ մում պաշ տո նա վար ման՝ եր-
կա րաց ման են թա կա եր կա մյա ժամ կե տով գոր ծուղ ված մի ջազ գային 
դա տա վոր նե րի առ կա յու թյու նը հաս կա նա լի հա մար վեց՝ հաշ վի առ նե լով 
այդ ե րկ րում մի ջազ գային ներ կա յու թյան ժա մա նա կա վոր բնույ թը և մի-
ջազ գային գոր ծու ղում ե րի կազ մա կերպ ման մե խա նիզմ ե րի գործ նա-
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը (Maktouf and Damjanović v. Bosnia and 
Herzegovina [GC], § 51)։ 

iii.  Ար տա քին ճն շու մից պաշտ պան ված լի նե լու ե րաշ խիք նե րը

87. Դա տա վոր նե րի ան կա խու թյան հա մար պա հանջ վում է, որ ա ռան-
ձին դա տա վոր ներն ա զատ լի նեն ի նչ պես ար տա քին, այն պես էլ դա տա-
կան հա մա կար գի ներ սից բխող ան հար կի ազ դե ցու թյու նից։ Դա տա-
կան հա մա կար գի ներ սում ան կա խու թյան հա մար պա հանջ վում է, որ 
դա տա վոր ներն ա զատ լի նեն գոր ծըն կեր դա տա վոր նե րի կամ դա տա-
րա նում վար չա կան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ան ձանց, օ րի նակ՝ 
դա տա րա նի նա խա գա հի կամ դա տա րա նի ստո րա բա ժան ման նա խա-
գա հի հրա հանգ նե րից կամ ճն շու մից։ Դա տա կան հա մա կար գի ներ սում 
դա տա վոր նե րի ան կա խու թյունն ու, մաս նա վո րա պես, դա տա կան հա-
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մա կար գում ի րենց վե րա դաս նե րից ան կա խու թյունն ա պա հո վող ե րաշ-
խիք նե րի բա ցա կա յու թյու նը կա րող է պատ ճառ լի նել, որ Դա տա րա նը 
հան գի այն եզ րա կա ցու թյան, որ գան գա տա բե րի կաս կած նե րը՝ կապ-
ված տվյալ դա տա րա նի ան կա խու թյան և ա նա չա ռու թյան հետ, օբյեկ-
տի վո րեն հիմ ա վոր ված են (Parlov-Tkalčić v. Croatia, § 86; Daktaras 
v. Lithuania, § 36; Moiseyev v. Russia, § 184)։ 

iv.  Ան կա խու թյան ար տա քին տպա վո րու թյու նը

88. Ար տա քին տպա վո րու թյու նը նույն պես կա րող է նշա նա կու թյուն ու-
նե նալ՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք տվյալ դա տա րա նը կա րող է 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն «ան կախ» հա մար վել։ Կար ևորն այն է, 
որ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում դա տա րան նե րը պետք է 
վս տա հու թյուն ներշն չեն հան րու թյա նը, ի սկ կոնկ րետ գոր ծով քրե ա կան 
վա րույ թի դեպ քում՝ նախ ևա ռաջ մե ղադ րյա լին (Şahiner v. Turkey, § 44)։

89. Ո րո շե լու հա մար, թե ա րդյոք տվյալ դա տա րա նի ան կա խու թյունն 
ու ա նա չա ռու թյու նը կաս կա ծի տակ առ նե լու որ ևէ ող ջա միտ պատ ճառ 
կա, մե ղադ րյա լի տե սա կե տը կար ևոր է, բայց ոչ ո րո շիչ: Ո րո շիչն այն է, 
թե ա րդյոք նրա կաս կած նե րը կա րող են օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված 
հա մար վել (Incal v. Turkey, § 71)։ Ան կա խու թյան հետ կապ ված կաս կած-
ներ չեն ծա գում, ե րբ Դա տա րա նը հա մա րում է, որ քնն վող գոր ծի հան-
գա մանք նե րից ել նե լով՝ «օբյեկ տիվ դի տոր դը» տվյալ հար ցով մտա հո-
գու թյուն նե րի պատ ճառ չէր ու նե նա (Clarke v. the United Kingdom (dec.))։

90. Ե թե դա տա րա նի կազ մում ը նդ գրկ ված են այն պի սի ան ձինք, ով-
քեր ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի և աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
տե սան կյու նից կող մե րից մե կի նկատ մամբ գտն վում են ստո րա դաս 
դիր քում, ա պա մե ղադ րյալն այդ ան ձանց ան կա խու թյան վե րա բե րյալ 
կա րող է ու նե նալ ող ջա միտ կաս կած ներ (Şahiner v. Turkey, § 45)։

91. Դա տա րա նը Thiam v. France գոր ծով (§ 75-85) չհա մա րեց, որ 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի նկատ մամբ (ով գոր ծով ան ցնում էր 
որ պես քա ղա քա ցի ա կան հայց վոր) կա տար ված ի րա վա խախտ ման 
հա մար ա ռա ջադր ված քրե ա կան մե ղադ րան քը քն նող դա տա րա նի 
ան կա խու թյան և ա նա չա ռու թյան բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ գան-
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գա տա բե րի մտա հո գու թյու նը հիմ ա վոր էր մի այն այն պատ ճա ռով, 
որ Նա խա գա հը մաս նակ ցու թյուն ու ներ դա տա վոր նե րի նշա նակ մա նը 
և ա ռաջ խա ղաց մա նը։ Դա տա րա նը նշեց, որ դա տա վոր նե րի պաշ տո-
նա վար ման ան կա խու թյու նը ե րաշ խա վոր ված է Սահ մա նադ րու թյամբ, 
ին չը նրանց պաշտ պա նում է ան կա խու թյան նկատ մամբ հնա րա վոր  
ո տնձ գու թյուն նե րից։ Ա վե լին, դա տա վոր նե րը են թա կա չէ ին Ար դա րա-
դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը և որ ևէ ճնշ ման կամ հրա հանգ նե րի, նե-
րա ռյալ՝ Նա խա գա հի կող մից, չէ ին են թարկ վում ի րենց դա տա կան գոր-
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս։ Ա վե լին, Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ այն 
փաս տը, որ դա տա վոր նե րի նշա նակ ման և մաս նա գի տա կան ա ռաջ-
խա ղաց ման, տե ղա փոխ ման և պաշ տո նի բարձ րաց ման վրա ազ դող 
ո րո շում ե րը կա յաց վում է ին Ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյան ազ գային 
հանձ նա ժո ղո վի (Conseil supérieur de la magistrature) մաս նակ ցու թյամբ, 
մր ցակ ցային վա րույ թի կար գով։ Դրա նից զատ, դա տա վոր նե րի ա ռա-
ջադ րու մը հայե ցո ղա կան գոր ծո ղու թյուն չէր և վե րահսկ վում էր Պե-
տա կան խորհր դի կող մից։ Դա տա րա նը նշեց նաև, որ գան գա տա բե-
րը չէր ներ կա յաց րել որ ևէ կոնկ րետ ա պա ցույց, ո րը կհաս տա տեր, որ 
նա օբյեկ տիվ մտա վա խու թյուն կա րող էր ու նե նալ առ այն, որ իր գոր-
ծով դա տա վոր նե րը գտն վում է ին Նա խա գա հի ազ դե ցու թյան ներ քո։ 
Մաս նա վո րա պես, տվյալ գոր ծը որ ևէ կապ չու ներ Նա խա գա հի քա ղա-
քա կան գոր ծա ռույթ նե րի հետ, և նա չէր հա րու ցել վա րույթ և չէր ներ-
կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց, ո րով կհաս տատ վեր գան գա տա բե րի մե ղա-
վո րու թյու նը։ Ներ պե տա կան դա տա րան նե րը հա վուր պատ շա ճի քն նել 
է ին գան գա տա բե րի բո լոր փաս տարկ նե րը, և հե տա գա յում կա տար ված 
սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րով բա ցառ վել էր Նա խա գա հի 
մաս նակ ցու թյու նը դա տա վոր նե րի պաշ տո նի նշա նակ ման գոր ծըն թա-
ցին։ 

2.  Ա նա չառ դա տա րա նը

92. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով պա հանջ վում է, որ այն 
դա տա րա նը, ո րի վրա տա րած վում է դրա գոր ծո ղու թյու նը, լի նի «ա նա-
չառ»: Ա նա չա ռու թյուն՝ սո վո րա բար նշա նա կում է կան խա կա լու թյան կամ 
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կողմ ա կա լու թյան բա ցա կա յու թյուն, և դրա առ կա յու թյու նը կամ հա կա-
ռա կը՝ բա ցա կա յու թյու նը, կա րող է ստուգ վել տար բեր ձևե րով (Kyprianou 
v. Cyprus [GC], § 118; Micallef v. Malta [GC], § 93)։ 

a.  Ա նա չա ռու թյան գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը

93. Դա տա րանն ա ռանձ նաց րել է հետ ևյա լը.
i.  սուբյեկ տիվ մո տե ցում, այն է՝ ջա նալ պար զել կոնկ րետ գոր ծով 

տվյալ դա տա վո րի ան ձնա կան հա մոզ մուն քը կամ շա հագրգռ վա-
ծու թյու նը,

ii.  օբյեկ տիվ մո տե ցում, այն է՝ պար զել, թե ա րդյոք նա բա վա րար 
ե րաշ խիք ներ է ի ցույց դրել՝ այս ա ռու մով որ ևէ ող ջա միտ կաս-
կած բա ցա ռե լու հա մար (Kyprianou v. Cyprus [GC], § 118; Piersack 
v. Belgium, § 30; Grieves v. the United Kingdom [GC], § 69; Morice 
v. France [GC], § 73)։

94. Այ նու ա մե նայ նիվ, այդ եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը հս տա կո րեն 
տար բե րակ ված չեն, քա նի որ դա տա վո րի վար քա գի ծը ոչ մի այն կա-
րող է ար տա քին դի տոր դի մոտ օբյեկ տիվ կաս կած ներ ա ռա ջաց նել նրա 
ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ (օբյեկ տիվ գնա հա տում), այլև կա րող է 
վկայել դա տա վո րի ան ձնա կան հա մոզ մուն քի մա սին (սուբյեկ տիվ գնա-
հա տում): Հետ ևա բար, ո րո շե լու հա մար, թե ա րդյոք տվյալ դեպ քում 
հար կա վոր է կի րա ռել այս կամ այն գնա հա տու մը կամ եր կու սը մի ա սին, 
պետք է հաշ վի առ նել վի ճարկ վող վար քագ ծի հետ կապ ված կոնկ րետ 
փաս տե րը (Kyprianou v. Cyprus [GC], §§ 119 և 121)։

i.   Սուբյեկ տիվ մո տե ցու մը

95. Սուբյեկ տիվ գնա հա տում կի րա ռե լիս Դա տա րա նը բազ միցս ե կել է 
այն եզ րա հանգ ման, որ դա տա վո րը հա մար վում է ան ձնա պես ա նա չառ 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չկան հա կա ռակն ա պա ցու ցող փաս տեր 
(Kyprianou v. Cyprus [GC], § 119; Hauschildt v. Denmark, § 47)։

96. Ի նչ վե րա բե րում է պա հանջ վող ա պա ցույ ցի տե սա կին, ա պա Դա-
տա րա նը, օ րի նակ, փոր ձել է պար զել, թե ա րդյոք դա տա վո րը ցու ցա-
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բե րել է թշ նա մա կան վե րա բեր մունք կամ չա րա միտ դի տա վո րու թյուն, 
կամ ան ձնա կան դր դա պառ ճառ նե րով փոր ձել է այն պես ա նել, որ տվյալ 
գոր ծը քն նի հենց ին քը (De Cubber v. Belgium, § 25)։

97. Թե պետ ո րոշ դեպ քե րում կա րող է դժ վար լի նել այն պի սի ա պա-
ցույց ձեռք բե րե լը, ո րը թույլ կտար հեր քել դա տա վո րի սուբյեկ տիվ 
ա նա չա ռու թյան կան խա վար կա ծը, լրա ցու ցիչ կար ևոր ե րաշ խիք է հան-
դի սա նում օբյեկ տիվ ա նա չա ռու թյան պա հան ջը։ Դա տա րանն ան շուշտ 
ըն դու նել է սուբյեկ տիվ կողմ ա կա լու թյան մա սով 6-րդ հոդ վա ծի խախ-
տում ար ձա նագ րե լու դժ վա րու թյու նը, և այդ պատ ճա ռով՝ դեպ քե րի  
ճն շող մե ծա մաս նու թյան պա րա գա յում կենտ րո նա ցել է օբյեկ տիվ գնա-
հատ ման վրա (Kyprianou v. Cyprus [GC], § 119; Morice v. France [GC], § 75)։ 

ii.  Օբյեկ տիվ մո տե ցու մը

98. Ի նչ վե րա բե րում է օբյեկ տիվ գնա հատ մա նը, ա պա դա տա կան 
կազ մի կար գա վի ճա կով հան դես ե կող մարմ ի օբյեկ տիվ գնա հատ ման 
պա րա գա յում պետք է ո րո շել, թե ա րդյոք, ան կախ այդ մարմ ի որ ևէ 
ան դա մի ան ձնա կան վար քագ ծից, կան հա վաս տի փաս տեր, ո րոնք կա-
րող են այդ մարմ ի ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ կաս կած ներ հա րու ցել 
(Castillo Algar v. Spain, § 45)։

99. Ե րբ ո րոշ վում է, թե ա րդյոք կոնկ րետ մարմ ի ա նա չա ռու թյան բա-
վա րար չլի նե լու մտա վա խու թյան հա մար որ ևէ հիմ ա վոր պատ ճառ կա, 
տվյալ մարմ ի ա նա չա ռու թյու նը վի ճար կող ան ձի տե սա կե տը կարե- 
վոր է, բայց ոչ ո րո շիչ: Ո րո շիչն այն է, թե ա րդյոք նրա մտա վա խու թյու-
նը կա րող է հա մար վել օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված (Ferrantelli and 
Santangelo v. Italy, § 58; Padovani v. Italy, § 27)։

100. Օբյեկ տիվ գնա հա տու մը հիմ ա կա նում վե րա բե րում է դա տա-
վո րի և վա րույ թին ներգ րավ ված այլ ան ձանց միջև աս տի ճա նա կար-
գային կամ այլ կա պե րին, ո րոնք կա րող են օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վո-
րել դա տա րա նի ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված մտա վա խու թյուն նե րը, և 
հետ ևա բար չեն հա մա պա տաս խա նում Կոն վեն ցի այի չա փո րո շիչ նե րին՝ 
օբյեկ տիվ գնա հատ ման տե սան կյու նից (Micallef v. Malta [GC], § 97)։ 
Հետ ևա բար, յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է ո րո շել՝ ա րդյոք 
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այդ կա պե րի բնույ թը և սեր տու թյան աս տի ճա նը վկա յում են այն մա սին, 
որ դա տա րանն ա նա չառ չէ (Pullar v. the United Kingdom, § 38)։

101. Այս ա ռու մով՝ նույ նիսկ ար տա քին տպա վո րու թյու նը կա րող է 
ո րո շա կի նշա նա կու թյուն ու նե նալ: Կար ևոր է, որ ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյու նում դա տա րան նե րը վս տա հու թյուն ներշն չեն հան րու-
թյա նը, այդ թվում՝ մե ղադ րյա լին: Այս պի սով, ցան կա ցած դա տա վոր, ու մ 
ա նա չա ռու թյան մա սով գո յու թյուն ու նի մտա հոգ վե լու հիմ ա վոր պատ-
ճառ, պետք է գոր ծից ի նք նա բա ցարկ հայտ նի (Castillo Algar v. Spain, 
§ 45; Morice v. France [GC], § 78, Škrlj v. Croatia, § 43)։

102. Ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի նաև ներ քին կա ռուց ված քային 
հար ցե րին (Piersack v. Belgium, § 30 (d))։ Ա նա չա ռու թյան ա պա հով-
ման ներ պե տա կան ըն թա ցա կար գե րի, մաս նա վո րա պես՝ դա տա վոր նե-
րին գոր ծի քն նու թյու նից հե ռաց նե լը կար գա վո րող նոր մե րի գո յու թյունն 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի: Այդ նոր մե րը վկա յում են այն մա սին, որ 
ազ գային օ րենս դի րը հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ նում տվյալ դա տա-
վո րի կամ դա տա րա նի ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված հիմ ա վոր բո-
լոր կաս կած նե րը վե րաց նե լուն, և այդ կաս կած նե րի պատ ճառ նե րը վե-
րաց նե լու մի ջո ցով փոր ձում է ա նա չա ռու թյուն ա պա հո վել: Փաս տա ցի 
կողմ ա կա լու թյան բա ցա կա յու թյունն ա պա հո վե լուց զատ՝ այդ նոր մերն 
ու ղղ ված են կողմ ա կա լու թյան ցան կա ցած ար տա քին տպա վո րու թյու նը 
վե րաց նե լուն, և այդ պի սով նպաս տում են, որ ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կու թյու նում դա տա րան նե րը վս տա հու թյուն ներշն չեն հան րու թյա-
նը (տե՛ս Micallef v. Malta [GC], § 99; Mežnarić v. Croatia, § 27; Harabin 
v. Slovakia, § 132)։

103. Դա տա րա նը հաշ վի կառ նի այդ կա նոն նե րը « դա տա րա նի» ա նա-
չա ռու թյան և, մաս նա վո րա պես, գան գա տա բե րի մտա վա խու թյուն ներն 
օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված լի նե լու վե րա բե րյալ իր սե փա կան գնա-
հա տու մը կա տա րե լիս (Pfeifer and Plankl v. Austria, § 6; Oberschlick 
v. Austria (no. 1), § 50; Pescador Valero v. Spain, §§ 24-29)։ Ո ւս տի, գան-
գա տա բեր նե րից ա կն կալ վում է, որ նրանք կփոր ձեն օգ տա գոր ծել վե-
րա բե րե լի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այդ նոր մե րը 
(Zahirović v. Croatia, §§ 31-37)։
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104. Ի նչ վե րա բե րում է կողմ ա կա լու թյան հիմ քով հայտն ված բա-
ցարկ նե րի մա սին ո րո շում կա յաց նե լու ըն թա ցա կար գին, Դա տա րա նը, 
մաս նա վո րա պես, վճ ռեց, որ դա տա վոր նե րի մաս նակ ցու թյունն ի րենց 
գոր ծըն կեր նե րից մե կին հայտ ված բա ցար կի մա սին ո րո շում կա յաց նե-
լուն կա րող է ազ դել այն դա տա վոր նե րից յու րա քան չյու րի ա նա չա ռու թան 
վրա, ու մ բա ցարկ է հայտ վել, ե թե նրանց նույ նա բո վան դակ բա ցարկ 
հայտն ված լի նի: Այ նու հան դերձ, Դա տա րա նը հա մա րել է, որ այդ պի սի 
ըն թա ցա կար գը չի ազ դել դա տա վոր նե րի ա նա չա ռու թյան վրա տվյալ 
գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րում, ո րում գան գա տա բե րի հայտ նած 
բա ցարկ նե րը հիմ ված է ին ը նդ հա նուր և վե րա ցա կան՝ գրե թե նույ նա-
բո վան դակ հիմ քե րի վրա՝ հղում չա նե լով այն կոնկ րետ և է ա կան փաս-
տե րին, ո րոնք կա րող է ին բա ցա հայ տել նրա դեմ ու ղղ ված ան ձնա կան 
թշ նա ման քը կամ չա րա կա մու թյու նը: Դա տա րանն այդ հա մա տեքս տում 
նշեց, որ բա ցարկ նե րի մա սին ո րո շում ե րի կա յա ցու մից բո լոր այն դա-
տա վոր նե րին հե ռաց նե լը, ու մ բա ցարկ էր հայտն վել, պա րա լի զաց րած 
կլի ներ ո ղջ դա տա կան հա մա կար գը (A.K. v. Liechtenstein, § 68):

105. Մյուս կող մից, ե թե ազ գային դա տա րան նե րը չեն քն նել ոչ բա վա-
րար ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ բո ղո քը, ո րն ան մի ջա պես չի թվա ցել 
ա կն հայ տո րեն հիմ ա զուրկ, ա պա կա րող է ար ձա նագր վել Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում՝ հաշ վի առ նե լով այն վս տա-
հու թյան կար ևո րու թյու նը, ո րը դա տա րան նե րը պետք է ներշն չեն ի րենց 
ի րա վա զո րու թյան ներ քո գտն վող ան ձանց (Remli v. France, § 48)։

106. Ա վե լին, հնա րա վոր է, որ ա վե լի բարձր կամ ա մե նա բարձր 
ա տյա նի դա տա րա նը ո րոշ հան գա մանք նե րում շտ կի ա ռա ջին ա տյա-
նում վա րույ թի թե րա ցում ե րը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ ա վե լի բարձր 
ա տյա նի դա տա րա նը հրա ժար վում է բե կա նել ոչ ա նա չառ ա վե լի ցածր 
ա տյա նի ո րո շու մը և ան փո փոխ է թող նում մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը և 
նշա նակ ված պա տի ժը, ա պա չի կա րե լի հա մա րել, որ այն շտ կել է առ կա 
թե րա ցու մը (Kyprianou v. Cyprus [GC], § 134; De Cubber v. Belgium, § 33; 
Findlay v. the United Kingdom, §§ 78-79)։

107. Եվ վեր ջա պես, Դա տա րա նը հա մա րում է, որ ե րբ դա տա րա նի 
ա նա չա ռու թյան հար ցը ծա գում է վա րույ թին դա տա վո րի մաս նակ ցու-
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թյան ա ռն չու թյամբ, ա պա այն փաս տը, որ նա ե ղել է դա տա կան ը նդ-
լայն ված կազ մի մեջ, ի նք նին վճ ռո րոշ չէ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի ներ քո օբյեկ տիվ ա նա չա ռու թյան խն դիր ար ձա նագ րե լու հա-
մար։ Հաշ վի առ նե լով խորհր դակ ցու թյան գաղտ նի ու թյու նը՝ կա յաց վող 
ո րոշ ման վրա դա տա վո րի փաս տա ցի ազ դե ցու թյու նը թերևս հնա րա վոր 
չի լի նի պար զել, և դա տա րա նի ա նա չա ռու թյու նը են թա կա կլի նի լուրջ 
կաս կա ծի (Morice v. France [GC], § 89; Otegi Mondragon v. Spain, § 67)։ 

b.  Ի րա վի ճակ ներ, ո րոն ցում կա րող է ա ռաջ գալ դա տա րա նի ոչ 
բա վա րար ա նա չա ռու թյան հար ցը

108. Դա տա րա նի ա նա չառ չլի նե լու խն դի րը ծա գում է եր կու հնա րա-
վոր ի րա վի ճակ նե րում (Kyprianou v. Cyprus [GC], § 121).

i.  ա ռա ջի նը կրում է գոր ծա ռու թային բնույթ և վե րա բե րում է, օ րի-
նակ, դա տա կան գոր ծըն թա ցի շր ջա նա կում միև նույն ան ձի կող մից 
տար բեր գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը կամ վա րույ թին ներգը - 
րավ ված այլ ան ձի հետ աս տի ճա նա կար գային կամ այլ կա պե րին,

ii.  երկ րորդն ան ձնա կան բնույ թի է և բխում է տվյալ գոր ծի շր ջա նա-
կում դա տա վո րի վար քագ ծից:

109. Ա վե լին, կա րող են տե ղի ու նե նալ ամ բողջ դա տա րա նի ա նա չա-
ռու թյան հա մա կար գային բա ցա կա յու թյան դեպ քեր։ Այդ պես էր Boyan 
Gospodinov v. Bulgaria (§§ 54-60) գոր ծի շր ջա նա կում, ե րբ քրե ա կան 
վա րույ թի շր ջա նա կում գան գա տա բե րի գոր ծը քն նող քրե ա կան դա տա-
րա նը միև նույն ժա մա նակ գան գա տա բե րի հա րու ցած՝ վնա սի փոխ հա-
տուց ման քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թում հան դես էր գա լիս որ պես պա-
տաս խա նող։

i.   Գոր ծա ռու թային բնույ թի ի րա վի ճակ նե րը

α  Դա տա կան տար բեր գոր ծա ռույթ ներ կա տա րե լը

110. Լոկ այն փաս տը, որ քրե ա կան դա տա րա նը մինչ դա տա կան վա-
րույ թի ըն թաց քում կա յաց րել է գոր ծի վե րա բե րյալ ո րո շում եր` նե րա ռյալ 
նախ նա կան կա լան քի մա սին ո րո շում ե րը, չի կա րող ի նք նին հա մար վել 
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ա նա չա ռու թյան բա ցա կա յու թյան հետ կապ ված մտա վա խու թյուն նե-
րի ա պա ցույց. է ա կանն այդ ո րո շում ե րի շր ջա նա կը և բնույթն են (Fey 
v. Austria, § 30; Sainte-Marie v. France, § 32; Nortier v. the Netherlands, 
§ 33)։ Ե րբ նախ նա կան կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաձ գե լոււ մա սին ո րո-
շում ե րը մե ղա վո րու թյան հար ցով պա հան ջել են «հս տա կու թյան շատ 
բարձր աս տի ճան», Դա տա րա նը ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ տվյալ 
դա տա րան նե րի ա նա չա ռու թյու նը կա րող էր կաս կա ծի տե ղիք տալ, և 
այդ կա պակ ցու թյամբ գան գա տա բե րի մտա վա խու թյուն նե րը կա րող է ին 
հա մար վել օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված (Hauschildt v. Denmark, §§ 49-
52)։ Յու րա քան չյուր դեպ քում է ա կան հարցն այն է, թե գան գա տա բե րին 
կա լա նա վո րե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա վորն ի նչ չա փով է 
գնա հա տել գոր ծի հան գա մանք նե րը և գան գա տա բե րի մե ղա վո րու թյու-
նը (Jasiński v. Poland, §§ 54-58, ո րով Դա տա րա նը չար ձա նագ րեց Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, և Romenskiy v. Russia, §§ 
28-30, ո րով Դա տա րանն ար ձա նագ րեց Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի խախ տում)։

111. Ե րբ վա րույ թին դա տա վո րի նախ կին մաս նակ ցու թյան ա ռն չու-
թյամբ ծա գում է կողմ ա կա լու թյան խն դիր, միև նույն վա րույ թին նախ-
կին մաս նակ ցու թյու նից մոտ եր կու տա րի ան ցնելն ի նք նին բա վա րար 
ե րաշ խիք չէ ը նդ դեմ այդ կողմ ա կա լու թյան (Dāvidsons and Savins 
v. Latvia, § 57)։

112. Այն փաս տը, որ դա տա վո րը նախ կի նում ե ղել է դա տա խա զու թյան 
աշ խա տա կից, պատ ճառ չէ նրա ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված մտա վա-
խու թյուն ներ ու նե նա լու հա մար (Paunović v. Serbia*, §§ 38-43): Այ նու ա-
մե նայ նիվ, ե թե ան ձը, ով նման կա ռույ ցում զբա ղեց րել է պաշ տոն, ո րի 
բնույ թից ել նե լով նա կա րող էր զբաղ վել տվյալ հար ցով իր պար տա-
կա նու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում, հե տա գա յում մաս նակ ցում է 
նույն գոր ծի քն նու թյա նը որ պես դա տա վոր, ա պա հան րու թյու նը կա րող 
է մտա վա խու թյուն ու նե նալ, որ տվյալ ան ձը չի ա պա հո վում ա նա չա ռու-
թյան բա վա րար ե րաշ խիք (Piersack v. Belgium, § 30 (b) և (d))։

113. Ե րբ միև նույն ան ձը նույն գոր ծով ի րա կա նաց րել էր նախ նա-
կան քն նու թյան հար ցե րով դա տա վո րի, ի սկ դրա նից հե տո նաև՝ գոր ծը  
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քն նող դա տա վո րի գոր ծա ռույթ ներ, Դա տա րա նը հան գեց այն եզ րա կա-
ցու թյան, որ գոր ծը քն նող դա տա րա նի ա նա չա ռու թյու նը կա րող էր գան-
գա տա բե րի մոտ կաս կա ծի տե ղիք տալ (De Cubber v. Belgium, §§ 27-30)։

114. Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ գոր ծը քն նող դա տա վո րի մաս նակ ցու թյու-
նը նա խաքն նու թյանն ու նե ցել է ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում, նե-
րա ռել է ըն դա մե նը եր կու վկա նե րին հար ցեր տա լը, չի նե րա ռել ա պա-
ցույց նե րի գնա հա տում, և նրա նից չի պա հանջ վել եզ րա կա ցու թյուն ներ 
ա նել, Դա տա րա նը հա մա րել է, որ ազ գային ի րա վա սու դա տա րա նի 
ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված գան գա տա բե րի մտա վա խու թյու նը չի 
կա րող հա մար վել օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված (Bulut v. Austria, §§ 33-
34)։ Ո ւս տի, յու րա քան չյուր գոր ծի հան գա մանք ներն ան հրա ժեշտ է 
ցան կա ցած պա րա գա յում ա ռան ձին գնա հա տել պար զե լու հա մար, թե 
ի նչ պի սի ա ռն չու թյուն է նախ նա կան քն նու թյան հար ցե րով դա տա վորն 
ու նե ցել գոր ծին (Borg v. Malta, § 89)։

115. Քրե ա կան գոր ծի դա տա կան քն նու թյան ըն թաց քում դա տա խա-
զի բա ցա կա յու թյու նը, ո րի պատ ճա ռով դա տա վո րը կա րող է հայտն վել 
մե ղադ րո ղի վի ճա կում, տա լով հար ցեր և ներ կա յաց նե լով ա պա ցույց ներ 
ը նդ դեմ գան գա տա բե րի, ա նա չա ռու թյան մեկ այլ հարց է ա ռաջ բե րում։ 
Այս կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը բա ցատ րել է, որ վա րույ թի հիմ ա-
կան ե րաշ խա վո րը դա տա վորն է, և որ մե ղադ րան քի փաս տարկ նե րը 
ներ կա յաց նե լը և քրե ա կան մե ղադ րան քը հիմ ա վո րե լը, որ պես կա նոն, 
պե տա կան հա մա պա տաս խան մարմ ի գոր ծա ռույթն է՝ մյուս կող մե րի 
հետ մր ցակ ցային դա տա վա րու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու նպա տա կով։ 
Ո ւս տի, վա րույ թում այս եր կու դե րե րը շփո թե լը կա րող է Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ա նա չա ռու թյան սկզ բուն քի 
խախտ ման հան գեց նել (Karelin v. Russia, §§ 51-85)։

116. Նմա նա պես, Դա տա րանն ա նա չա ռու թյան սկզ բուն քի պահ պան-
ման հար ցը քն նել է դա տա րա նի նկատ մամբ գան գա տա բե րի են թադ-
րյալ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի հետ կապ ված մի շարք գոր ծե րով, 
ո րոն ցում միև նույն դա տա վորն է հե տա գա յում ո րո շում կա յաց րել քրե-
ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու մա սին, քն նել է գան գա տա բե րի 
վար քագ ծին ա ռնչ վող խն դիր նե րը, պար զել է նրա մե ղա վո րու թյու նը և 
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պա տիժ է նշա նա կել նրա նկատ մամբ: Դա տա րանն ը նդ գծել է, որ նման 
ի րա վի ճա կում հայց վո րի, վկայի, դա տա խա զի և դա տա վո րի դե րե րը 
խառ նե լը կա րող էր ա կն հայ տո րեն օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված մտա-
վա խու թյուն ներ ա ռա ջաց նել՝ կապ ված վա ղուց ամ րապնդ ված այն սկըզ-
բուն քին վա րույ թի հա մա պա տաս խա նու թյան հետ, որ ոչ ոք չպետք է իր 
գոր ծով դա տա վոր լի նի, և հետ ևա պես՝ գոր ծը քն նող դա տա կան կազ մը 
պետք է ա նա չառ լի նի (Kyprianou v. Cyprus [GC], § 126-128; Słomka v. 
Poland, §§ 44-51; Deli v. the Republic of Moldova*, § 43):

117. Դա տա վո րի ա նա չա ռու թյան բա ցա կա յու թյան հարց չի ա ռա ջա-
նում այն դեպ քում, ե րբ դա տա վո րը նախ կի նում կա յաց րել է բա ցա ռա-
պես ձևա կան և ըն թա ցա կար գային ո րո շում եր վա րույ թի այլ փու լե րում։ 
Ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ, սա կայն, կա րող են ծա գել, 
ե թե վա րույ թի այլ փու լե րում դա տա վորն ար դեն ի սկ կար ծիք է հայտ նել 
մե ղադ րյա լի մե ղա վո րու թյան մա սին (Gómez de Liaño y Botella v. Spain, 
§§ 67-72)։

118. Լոկ այն փաս տը, որ դա տա վորն ար դեն ի սկ ո րո շում եր է կա յաց-
րել նույ նան ման, բայց մի մյանց հետ չկապ ված քրե ա կան մե ղադ րանք-
նե րի վե րա բե րյալ, կամ այն, որ նա ար դեն մաս նակ ցել է նույն գոր ծով 
այլ մե ղադ րյա լի գոր ծի քն նու թյա նը մեկ այլ քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա-
կում, ի նք նին բա վա րար չէ՝ այդ դա տա վո րի ա նա չա ռու թյունն ա պա գա 
գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ կաս կա ծի տակ դնե լու հա մար (Kriegisch 
v. Germany (dec.); Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, § 544)։ Այլ հարց 
է, սա կայն, ե րբ ա վե լի վաղ կա յաց ված դա տավ ճիռ նե րը պա րու նա կում 
են եզ րա հան գում եր, ո րոնք փաս տա ցի նա խա դա տում են մե ղադ րյա-
լի մե ղա վո րու թյան հարցն այդ ա պա գա վա րույթ նե րում (Poppe v. the 
Netherlands, § 26; Schwarzenberger v. Germany, § 42; Ferrantelli and 
Santangelo v. Italy, § 59)։ Նմա նա պես, ե րբ դա տա րա նում նա խա գա-
հող դա տա վո րը նախ կի նում կողմ ա կալ է ճա նաչ վել գան գա տա բե րի 
նկատ մամբ մեկ այլ՝ հա ման ման մե ղադ րան քի ա ռնչ վող քրե ա կան վա-
րույ թի շր ջա նա կում, ա պա գան գա տա բե րի և նրա գոր ծով ան ցնող այլ 
մե ղադ րյա լի նկատ մամբ կա րող է ա ռաջ գալ ա նա չառ չլի նե լու օբյեկ տիվ 
և հիմ ա վոր ված մտա վա խու թյուն (Otegi Mondragon v. Spain, §§ 58-69)։
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119. Ա նա չա ռու թյու նը պահ պա նե լու պար տա վո րու թյու նը չի կա-
րող մեկ նա բան վել այն պես, որ պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջաց նի 
այն վե րա դաս դա տա րա նի հա մար, ո րը բե կա նում է վար չա կան կամ 
դա տա կան ո րո շում ե րը և գոր ծը վե րա դարձ նում այլ ի րա վա սու մար-
մի կամ միև նույն մարմ ի մեկ այլ կազ մի (Marguš v. Croatia [GC], §§ 
85-89); Thomann v. Switzerland, § 33; Stow and Gai v. Portugal (dec.))։  
Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե այդ պար տա վո րու թյու նը սահ ման ված է վե րա-
բե րե լի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, ա պա ա ռաջ է գա լիս այն հար-
ցը, թե ա րդյոք դա տա րա նը ստեղծ վել է օ րեն քի հա մա ձայն (Lavents 
v. Latvia, § 115)։

120. Այն փաս տը, որ գան գա տա բե րին դա տել է դա տա վոր, ով ի նքն 
է գոր ծով սե փա կան ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված կաս կած ներ ա ռաջ 
քա շել, կա րող է խն դիր ստեղ ծել ար դար դա տաքն նու թյան ար տա քին 
տպա վո րու թյան ա ռու մով (Rudnichenko v. Ukraine, § 118)։ Դա, սա կայն, 
բա վա րար չէ, որ պես զի Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ-
տում ար ձա նագր վի։ Ցան կա ցած դեպ քում դա տա վո րի ա նա չա ռու թյան 
կա պակ ցու թյամբ գան գա տա բե րի կաս կած նե րը պետք է օբյեկ տի վո րեն 
հիմ ա վոր ված լի նեն (Dragojević v. Croatia, §§ 116-123)։ 

β Աս տի ճա նա կար գային կամ այլ կա պե րը վա րույ թի այլ մաս-
նակ ցի հետ 

● Աս տի ճա նա կար գային կա պե րը

121. Զին վո րա կան նե րին ա ռա ջադր ված քրե ա կան մե ղադ րան քի հիմ-
նա վոր վա ծու թյան պար զու մը զին վո րա կան տրի բու նա լի կող մից սկըզ- 
 բուն քո րեն հա կա սու թյան մեջ չէ 6-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի հետ (Cooper 
v. the United Kingdom [GC], § 110)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե զին վո րա կան 
դա տա րա նի բո լոր ան դամ երն ու նե ցել են ա վե լի ցածր կո չում, քան 
դա տա կան նիս տը գու մա րող զին վո րա կա նը, և գտն վել են վեր ջի նիս 
են թա կա յու թյան ներ քո, ա պա գան գա տա բե րի՝ տվյալ տրի բու նա լի ան-
կա խու թյան և ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված կաս կած նե րը կա րող է ին 
օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված լի նել (Findlay v. the United Kingdom, § 76; 
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Miller and Others v. the United Kingdom, §§ 30-31)։ Նմա նա պես, ե րբ զին-
վո րա կան դա տա րա նի կազ մում կա բա նա կի զին ծա ռայող, ու մ նկատ-
մամբ կի րա ռե լի է զին վո րա կան կար գա պա հու թյու նը, և ով նշա նակ վում 
է իր աս տի ճա նա կար գային վե րա դա սի կող մից և չի օ գտ վում միև նույն 
սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րից, ի նչ՝ դա տա վոր նե րը, ա պա նման 
դա տա րա նը չի կա րող հա մար վել ան կախ և ա նա չառ Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով (Gürkan v. Turkey, §§ 13-20)։

122. Քա ղա քա ցի ա կան ան ձի դատն այն պի սի դա տա րա նի կող մից, 
ո րը մա սամբ կազմ ված է զին ված ու ժե րի ծա ռայող նե րից, կա րող է ա ռա-
ջաց նել ող ջա միտ մտա վա խու թյուն առ այն, որ դա տա րա նը կա րող է 
ան հար կի կողմ ա կալ ազ դե ցու թյան են թարկ վել (Incal v. Turkey, § 72; 
Iprahim Ülger v. Turkey, § 26)։ Նույ նիսկ ե րբ զին վո րա կան դա տա վո րը 
քա ղա քա ցի ա կան ան ձի դեմ հա րուց ված գոր ծով վա րույ թում մաս նակ-
ցել է մի այն նախ նա կան կամ մի ջան կյալ ո րո շում կա յաց նե լուն, ո րը շա-
րու նա կում է ու ժի մեջ մալ, ո ղջ վա րույ թը զրկ վում է ան կախ և ա նա չառ 
դա տա րա նի կող մից ի րա կա նաց ված լի նե լու ար տա քին տպա վո րու թյուն 
թող նող վա րույ թի հատ կա նի շից (Öcalan v. Turkey [GC], § 115)։

123. Այն ի րա վի ճակ նե րը, ո րոն ցում զին վո րա կան դա տա րանն ի րա-
վա սու է դա տել քա ղա քա ցի ա կան ան ձին զին ված ու ժե րի դեմ կա տար-
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, կա րող են ող ջա միտ կաս կած ներ հա-
րու ցել այդ դա տա րա նի օբյեկ տիվ ա նա չա ռու թյան կա պակ ցու թյամբ: Այն 
դա տա կան հա մա կար գը, ո րում զին վո րա կան դա տա րանն ի րա վա սու է 
դա տել զին ված ու ժե րում չծա ռայող ան ձի, հեշ տու թյամբ կա րող է հա-
մար վել այն պի սի հա մա կարգ, որ տեղ գրե թե չի պահ պան վում դա տա-
րա նի և քրե ա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի միջև ան հրա ժեշտ հե ռաց-
վա ծու թյու նը, նույ նիսկ ե թե առ կա են այդ դա տա րա նի ան կա խու թյունն 
ա պա հո վող բա վա րար ե րաշ խիք ներ (Ergin v. Turkey (no. 6), § 49)։

124. Զին վո րա կան դա տա րան նե րում քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց 
ա ռա ջադր ված քրե ա կան մե ղադ րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը պար զե-
լը մի այն բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում կա րող է հա մար վել 6-րդ հոդ-
վա ծին հա մա պա տաս խա նող (Martin v. the United Kingdom, § 44, տե՛ս 
նաև Mustafa v. Bulgaria*, §§ 28-37)։ 
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 ● Այլ կա պե րը

125. Գոր ծը քն նող դա տա րա նը նա խա գա հող դա տա վո րի ա նա չա-
ռու թյան հետ կապ ված կաս կած նե րը ճա նաչ վել են օբյեկ տի վո րեն հիմ-
նա վոր ված, ե րբ պարզ վել է, որ դա տա վո րի ա մու սի նը գլ խա վո րել է 
գան գա տա բեր նե րի գոր ծով զբաղ վող քն նիչ նե րի թի մը (Dorozhko and 
Pozharskiy v. Estonia, §§ 56-58)։

126. Տար բեր ա տյան նե րում գոր ծով ո րո շում եր կա յաց նող դա տա վոր-
նե րի միջև ըն տա նե կան կա պե րի գո յու թյու նը կա րող է ա նա չա ռու թյան 
պա կա սի հետ կապ ված կաս կած նե րի տե ղիք տալ: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
Pastörs v. Germany* գոր ծի շր ջա նա կում (§§ 58-70), ե րբ գան գա տա բե րի 
գործն ա ռա ջին և եր րորդ ա տյան նե րում քն նած եր կու դա տա վոր ներն 
ա մու սին ներ է ին, Դա տա րա նը չար ձա նագ րեց Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, քա նի որ կողմ ա կա լու թյան մա սին գան-
գա տա բե րի բո ղո քը հե տա գա յում ստուգ ման էր ներ կա յաց վել բա վա րար 
ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված դա տա կան մարմ ի, ո րը ա պա հո վում էր Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րը: Դա տա րա նը 
նշեց նաև, որ գան գա տա բե րը չէր բե րել որ ևէ կոնկ րետ փաս տարկ, թե 
ին չու պետք է մեկ այլ ար հես տա վարժ դա տա վո րի հետ ա մուս նա ցած 
ար հես տա վարժ դա տա վո րը կողմ ա կալ լի նի մեկ այլ ա տյա նում նույն 
գոր ծով ո րո շում կա յաց նե լիս, հատ կա պես, որ հա ջորդ ա տյա նում գոր ծի 
քն նու թյու նը չէր նե րա ռում դա տա վո րի ա մուս նու կա յաց րած ո րոշ ման 
ու ղ ղա կի վե րա նա յում:

127. Բա ցի այդ, ըն տա նե կան կա պե րը վա րույ թի կող մե րից մե կի հետ 
կա րող են կաս կած ներ հա րու ցել դա տա վո րի ա նա չա ռու թյան կա պակ-
ցու թյամբ։ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ նման կաս կած նե րը պետք է, այ նու ա-
մե նայ նիվ, օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված լի նեն։ Դրանց օբյեկ տի վո րեն 
հիմ ա վոր ված լի նե լը հիմ ա կա նում կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա-
մանք նե րից, և այդ ա ռու մով հաշ վի են ա ռն վում մի շարք հան գա մանք-
ներ՝ նե րա ռյալ, մաս նա վո րա պես, թե ա րդյոք դա տա վո րի ազ գա կա նը 
մաս նակ ցել է տվյալ գոր ծին, ըն կե րու թյու նում դա տա վո րի ազ գա կա նի 
զբա ղեց րած պաշ տո նը, ըն կե րու թյան մե ծու թյու նը, ըն կե րու թյան ներ քին 
կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, գոր ծի ֆի նան սա կան նշա նա կու թյու-
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նը փաս տա բա նա կան ըն կե րու թյան հա մար և ազ գա կա նի հա մար հնա-
րա վոր ֆի նան սա կան շա հե րը կամ հնա րա վոր այլ օ գուտ նե րը (և դրանց 
մասշ տա բը) (Nicholas v. Cyprus, § 62, ո րը վե րա բե րում էր 6-րդ հոդ վա ծի 
քա ղա քա ցի աի րա վա կան հայե ցա կե տին)։ Ե րբ ի րա վա կան հա մա կար-
գը փոքր է, և ըն տա նե կան կա պե րի խն դիր հա ճախ կա րող է ծա գել, 
այդ ի րա վի ճա կը պետք է բա ցա հայ տել վա րույ թի ա մե նասկզ բում, ա պա 
գնա հա տել ի րա վի ճա կը, հաշ վի առ նե լով տա րաբ նույթ գոր ծոն ներ, 
պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք կոնկ րետ գոր ծով իս կա պես ան հրա ժեշտ 
է բա ցարկ հայտ նել (նույն տե ղում, § 64)։

128. Այն փաս տը, որ տրի բու նա լի ան դամ ան ձամբ ծա նոթ է գոր ծով 
վկա նե րից մե կի հետ, ան հրա ժեշ տա բար չի նշա նա կում, որ այդ դա տա-
վո րը կան խա կալ մո տե ցում է ցու ցա բե րե լու այդ ան ձի ցուց մունք նե րի 
օգ տին: Յու րա քան չյուր ա ռան ձին դեպ քում պետք է ո րո շել, թե ա րդյոք 
տվյալ ծա նո թու թյունն այն բնույ թի և սեր տու թյան աս տի ճա նի է, որ կաս-
կած ներ ա ռա ջաց նի կապ ված տրի բու նա լի ա նա չա ռու թյան հետ (Pullar 
v. the United Kingdom, § 38, ո րը կապ ված էր ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի 
կազ մում մե ղադ րան քի կող մի եր կու հիմ ա կան վկա նե րից մե կի աշ խա-
տո ղի ներգ րավ վա ծու թյան հետ; Hanif and Khan v. the United Kingdom, 
§ 141, ո րով ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րից մե կը ոս տի կան էր, հա կադ րու-
թյան հա մար, տե՛ս Peter Armstrong v. the United Kingdom, §§ 39-45)։

129. Գան գա տա բե րի դեմ ըն թա ցող քրե ա կան վա րույ թը մի դա տա-
րա նում, որ տեղ տու ժո ղի մայ րը դա տա վոր էր աշ խա տում, հա մար վեց 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ա նա չա ռու թյան պա հան ջի 
խախ տում (Mitrov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, §§ 49-
56)։ 

ii.  Անձ նա կան բնույ թի ի րա վի ճակ նե րը

130. Ա նա չառ դա տա վոր նե րի համ բա վը պահ պա նե լու հա մար դա տա-
կան մար մին նե րը պետք է չա փա զանց շր ջա հա յաց լի նեն ի րենց հանձ-
նա րար ված գոր ծե րը քն նե լիս: Այդ շր ջա հա յա ցու թյու նը են թադ րում է, որ 
նրանք չպետք է օգ տա գոր ծեն մա մու լը, նույ նիսկ ե թե նրանց դր դում են 
դրան: Այդ պար տա վո րու թյու նը բխում է ար դա րա դա տու թյան բարձր 
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պա հանջ նե րից և դա տա կան պաշ տո նյայի բարձր կար գա վի ճա կից 
(Lavents v. Latvia, § 118; Buscemi v. Italy, § 67)։

131. Ո ւս տի, ե րբ դա տա րա նի նա խա գա հը հրա պա րա կայ նո րեն օգ-
տա գոր ծել է ար տա հայ տու թյուն ներ, ո րոնք թույլ են տվել են թադ րել, որ 
նա ար դեն ոչ բա րեն պաստ կար ծիք է կազ մել գան գա տա բե րի գոր ծի 
վե րա բե րյալ՝ նախ քան դրա վե րա բե րյալ դա տա կան նիստն ան ցկաց նող 
դա տա րա նը նա խա գա հե լը, ա պա նրա այդ պն դում երն օբյեկ տի վո րեն 
հիմ ա վո րել են մե ղադ րյա լի մտա վա խու թյուն նե րը կապ ված դա տա վո-
րի ա նա չա ռու թյան հետ (նույն տե ղում, § 68; տե՛ս նաև Lavents v. Latvia, 
§ 119, ո րով դա տա վո րը հրա պա րա կավ քն նա դա տել էր պաշտ պա նու-
թյան կող մին և հրա պա րա կավ զար մանք էր հայտ նել մե ղադ րյա լի կող-
մից մեղ քը չըն դու նե լու փաս տի կա պակ ցու թյամբ)։

132. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի խախ տում չէր ար ձա նագր վել՝ 
կապ ված ազ գային ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյան մի շարք ան դամ ե-
րի կող մից մա մու լի հա մար և Դա տա վոր նե րի ու դա տա խազ նե րի ազ-
գային ա սո ցի ա ցի այի կող մից հրա տա րակ վող թեր թի հա մար ար ված 
այն հայ տա րա րու թյուն նե րի հետ, ո րոն ցում նրանք քն նա դա տել է ին այն 
քա ղա քա կան մի ջա վայ րը, ո րում տե ղի էր ու նե ցել դա տա կան քն նու թյու-
նը, ի նչ պես նաև Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կած օ րենսդ րա կան բա րե-
փո խում ե րը և պաշտ պա նու թյան կող մի ը նտ րած ռազ մա վա րու թյու նը, 
սա կայն ո չինչ չէ ին ա սել գան գա տա բե րի մե ղա վո րու թյան մա սին: Ա վե-
լին, գան գա տա բե րի գոր ծը քն նող դա տա րա նը կազմ ված էր ե ղել բա ցա-
ռա պես մաս նա գետ դա տա վոր նե րից, ու մ փոր ձը և պատ րաստ վա ծու-
թյու նը թույլ է ին տվել նրանց խու սա փել ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րից 
(Previti v. Italy (dec.), § 253)։ Դա տա րանն ա նա չա ռու թյան խախ տում 
չէր ար ձա նագ րել նաև այն գոր ծով, ո րում ե րդ վյալ ա տե նա կա լը գոր ծի 
վե րա բե րյալ մեկ նա բա նու թյուն ներ էր ա րել պատ ժի նշա նա կու մից հե-
տո թեր թին տված հար ցազ րույ ցում (Bodet v. Belgium (dec.), §§ 24-38; 
Haarde v. Iceland, § 105)։ Ի հա կադ րու թյուն, Kristiansen v. Norway (§§ 
56-61) գոր ծով ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի կազ մում այն ա տե նա կա լի ներ-
կա յու թյու նը, ով ճա նա չում էր տու ժո ղին և նրա կեր պա րի մա սին մեկ-
նա բա նու թյուն ներ էր ա րել այն պի սի հան գա մանք նե րում, ո րոնք կա րող 
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է ին ըն կալ վել որ պես մեկ նա բա նու թյուն ներ տու ժո ղի տված բա նա վոր 
ցուց մուն քի վե րա բե րյալ կամ ար ձա գանք այդ ցուց մուն քին, հան գեց րեց 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ա նա չա ռու թյան սկզ բուն քի 
խախտ ման։

133. Վճ ռա բեկ դա տա րա նում կոնկ րետ գոր ծը քն նող դա տա կան կազ-
մի մեջ մտ նող դա տա վո րի կող մից  հրա պա րա կավ գան գա տա բե րի դեմ 
քրե ա կան գործը հա րու ցած դա տա վո րին իր օ ժան դա կու թյու նը հայտ-
նե լը, հան գեց րեց Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախտ ման 
(Morice v. France [GC], §§ 79-92)։

134. Նախ կի նում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյանն ան դա մակ ցած լի-
նե լու փաս տը բա վա րար չէ, որ պես զի կաս կած հա րու ցի դա տա վո րի 
ա նա չա ռու թյան վե րա բե րյալ, հատ կա պես ե րբ որ ևէ փաստ չի վկա յում 
այն մա սին, որ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյա նը դա տա վո րի ան դա մակ-
ցու թյու նը որ ևէ կապ կամ ա ռն չու թյուն է ու նե ցել տվյալ գոր ծի է ու թյա նը 
(Otegi Mondragon and Others v. Spain (dec.), §§ 25-29)։ 
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V.  ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵ ՐԸ. ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ  
ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ 

A.  Ար դա րու թյու նը

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը

«1. Յու րա քան չյուր ոք, … նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա-
կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի … դա տա րա նի կող մից … ար-
դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք…»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Fair hearing (6-1): Adversarial trial (6-1); Equality of arms (6-1); Legal 
aid (6-1)

1.  Ար դյու նա վետ մաս նակ ցու թյու նը վա րույ թին

135. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը, ըն թերց ված որ պես մեկ ամ բող ջու-
թյուն, ե րաշ խա վո րում է քրե ա կան դա տաքն նու թյանն ար դյու նա վե տո-
րեն մաս նակ ցե լու՝ մե ղադ րյա լի ի րա վուն քը (Murtazaliyeva v. Russia [GC], 
§ 91)։ Դա ը նդ հա նուր առ մամբ նե րա ռում է, ի թիվս այլ ի րա վունք նե րի, 
ոչ մի այն ներ կա լի նե լու, այլ նաև՝ վա րույ թը լսե լու և վա րույ թի ըն թաց քին 
հետ ևե լու ի րա վունք նե րը։ Այդ ի րա վունք ներն ա նուղ ղա կի ո րեն բխում են 
«մր ցակ ցային դա տա վա րու թյուն» հաս կա ցու թյու նից և կա րող են բխեց-
վել նաև Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ», «դ» և «ե» են թա-
կե տե րում ամ րագր ված ե րաշ խիք նե րից (Stanford v. the United Kingdom, 
§ 26)։ Հետ ևա պես, դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում ձայ նի ոչ բա վա րար 
լսե լի ու թյու նը և լսե լու դժ վա րու թյուն նե րը կա րող են խն դիր ա ռա ջաց նել 
6-րդ հոդ վա ծի ներ քո (§ 29)։

136. Դա տա րա նը վճ ռել է նաև, որ մե ղադ րյա լի ար դյու նա վետ մաս-
նակ ցու թյունն իր քրե ա կան գոր ծի դա տաքն նու թյա նը պետք է հա վա-
սա րա պես նե րա ռի նաև պաշտ պա նու թյունն ա վե լի լավ կազ մա կեր պե լու 
հա մար գրա ռում եր կա տա րե լու ի րա վուն քը (Pullicino v. Malta (dec.); 
Moiseyev v. Russia, § 214)։ Դա այդ պես է՝ ան կախ պաշտ պան ու նե նա-
լու հան գա ման քից։ Մե ղադ րյա լի շա հե րի լա վա գույն պաշտ պա նու թյու-
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նը կազ մա կեր պե լու հա մար է ա կան է, որ պես զի նա օգ նի պաշտ պա-
նին՝ պատ րաստ վե լու հա մար գոր ծը վա րե լուն, նախ քան մե ղադ րյա լին  
կհ րա վի րեն ցուց մունք տա լու։ Զրույ ցը պաշտ պա նի և վս տա հոր դի միջև 
չպետք է խա թար վի՝ վս տա հոր դին զր կե լով այն նյու թե րից, ո րոն ցում ան-
ձը կշա րադ րի իր տե սա կետ նե րը մե ղադ րո ղի ներ կա յաց րած ա պա ցույց-
նե րի ու ժեղ կամ թույլ կող մե րի վե րա բե րյալ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, Դա տա-
րանն ը նդ գծել է, որ պաշտ պա նու թյան կող մի վկա նե րին հար ցեր տա լու 
կամ հա կա ռակ կող մի վկա նե րին խա չաձև հար ցեր տա լու ըն թաց քում 
մե ղադ րյա լի կող մից գրա ռում ե րի օգ տա գործ ման հար ցում կար ևոր-
վում են տար բեր հան գա մանք ներ։ Մե ղադ րյա լի ար ժա նա հա վա տու թյու-
նը կա րե լի է լա վա գույնս ստու գել՝ ել նե լով նրա նից, թե ի նչ պես է մե ղադ-
րյալն ար ձա գան քում հար ցե րին, ո րոնք կուղղ վեն նրան ցուց մունք տա լու 
ըն թաց քում։ Ո ւս տի, ներ պե տա կան դա տա րանն ի րա վունք ու նի մե ղադ-
րյա լին ար գե լել դեպ քե րի վե րա բե րյալ ար ված գրա ռում երն ըն թեր ցե լը 
կամ այլ գրա ռում երն այն պես ըն թեր ցե լը, ո րը կթող նի ցուց մուն քը նա-
խա պես պա րա պած լի նե լու տպա վո րու թյուն (Pullicino v. Malta (dec.))։

137. Վա րույ թին ար դյու նա վետ մաս նակ ցու թյան չա պա հով ման  
խն դիր կա րող է ծա գել նաև այն դեպ քում, ե րբ ներ պե տա կան ի րա վա-
սու մար մին նե րը հաշ վի չեն առ նում ան չա փա հաս ամ բաս տա նյալ նե րի 
ա ռանձ նա հա տուկ կա րիք նե րը դա տաքն նու թյան ժա մա նակ։ Դա տա րա-
նը վճ ռել է, որ քրե ա կան վա րույ թը պետք է այն պես կազ մա կեր պել, որ-
պես զի հարգ վի ե րե խայի « լա վա գույն շա հե րի ա պա հով ման» սկզ բուն-
քը։ Խիստ կար ևոր է հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վող ե րե խայի հետ 
ա ռնչ վե լիս լի ո վին հաշ վի առ նել նրա տա րի քը, հա սու նու թյան աս տի ճա-
նը և մտա վոր և հու զա կան ու նա կու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև քայ լեր ձեռ-
նար կել օգ նե լու հա մար, որ պես զի նա հաս կա նա վա րույ թը և մաս նակ ցի 
վա րույ թին (V. v. the United Kingdom [GC], §§ 85-86)։ Իր քրե ա կան գոր-
ծի դա տաքն նու թյանն ար դյու նա վե տո րեն մաս նակ ցե լու ան չա փա հա սի 
ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մար կար ևոր է նաև, որ պես զի իշ խա նու-
թյուն նե րը նրա հետ աշ խա տե լիս քրե ա կան գոր ծով քն նու թյա նը նրա 
մաս նակ ցու թյան ա ռա ջին ի սկ փու լից, մաս նա վո րա պես՝ ոս տի կա նու-
թյան կող մից հար ցաքնն վե լու ըն թաց քում, հա վուր պատ շա ճի հաշ վի 
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առ նեն նրա խո ցե լի ու թյու նը և ու նա կու թյուն նե րը։ Իշ խա նու թյուն նե րը 
պար տա վոր են հնա րա վո րինս նվա զեց նել ե րե խայի մոտ ա հա բեկ վա-
ծու թյան և ար գե լակ ման զգա ցու մը՝ այն պես ա նե լով, որ նա ը նդ հա նուր 
առ մամբ հաս կա նա քն նու թյան բնույ թը և կար ևո րու թյու նը, այդ թվում՝ 
հնա րա վոր պատ ժի նշա նա կու թյու նը և պաշտ պա նու թյան իր ի րա վունք-
նե րը, մաս նա վո րա պես՝ լռու թյուն պահ պա նե լու ի րա վուն քը (Blokhin 
v. Russia [GC], 195)։

138. Դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճից դուրս չգա լու պա հան ջը նույն-
պես կա րող է ազ դել դա տաքն նու թյան ար դա րու թյան վրա՝ սահ մա-
նա փա կե լով վա րույ թին ար դյու նա վե տո րեն մաս նակ ցե լու՝ մե ղադ րյա լի 
ի րա վուն քը (Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC], § 134)։ Դա տա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում մե ղադ րյա լին գերբ նա կեց ված ա պա կե պատ խցի-
կում պա հե լը՝ որ պես Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում ա ռա ջաց-
նող նվաս տաց նող վե րա բեր մունք, դժ վար է հա մա տե ղե լի հա մա րել 
«ար դար դա տաքն նու թյուն» հաս կա ցու թյան հետ՝ հաշ վի առ նե լով, թե 
որ քան կար ևոր են « զեն քե րի հա վա սա րու թյու նը», ան մե ղու թյան կան-
խա վար կա ծը և այն վս տա հու թյու նը, ո րը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա-
րա կու թյու նում դա տա րան նե րը պետք է ներշն չեն հան րու թյա նը, և որ 
ա մե նա կար ևորն է՝ մե ղադ րյա լին (Yaroslav Belousov v. Russia, § 147)։

139. Այ նու հան դերձ, քրե ա կան դա տա րա նում, հատ կա պես ծա վա լուն 
կամ զգա յուն քրե ա կան գոր ծի պա րա գա յում, ան վտան գու թյան նկա տա-
ռում ե րից ել նե լով, նիս տը կա րող է ան ցկաց վել հա տուկ մի ջո ցե րի, այդ 
թվում՝ ա պա կե պատ խցի կի օգ տա գործ մամբ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ել նե լով 
պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րի կար ևո րու թյու նից, վա րույ թին ամ-
բաս տա նյա լի մաս նակ ցու թյու նը կամ պաշտ պան նե րի հետ նրա կա պը 
սահ մա նա փա կող ցան կա ցած մի ջոց պետք է կի րառ վի մի այն այն չափ, 
որ չափ դա ան հրա ժեշտ է, ը նդ ո րում՝ այն պետք է հա մա չափ լի նի կոնկ-
րետ գոր ծով առ կա ռիս կե րին (նույն տե ղում, § 150)։ Yaroslav Belousov 
v. Russia (§§ 151-154) գոր ծով Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
խախ տում հա մա րեց այն հան գա ման քը, որ գան գա տա բերն ա պա կե 
խցի կում պահ վե լու պատ ճա ռով չէր կա րո ղա ցել դա տաքն նու թյան ըն-
թաց քում ա ռանձ նազ րույց ու նե նալ իր պաշտ պա նի հետ, ի սկ գոր ծը 
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քն նող դա տա րա նը չէր ար ձա նագ րել դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում 
կի րառ ված այդ մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյու նը գան գա տա բե րի պաշտ պա-
նու թյան ի րա վունք նե րի վրա։

2. « Զեն քե րի հա վա սա րու թյու նը» և մր ցակ ցային դա տա վա րու-
թյու նը

140. « Զեն քե րի հա վա սա րու թյունն» ար դար դա տաքն նու թյան ան բա-
ժա նե լի մասն է։ « Զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քի ներ քո պա-
հանջ վում է յու րա քան չյուր կող մին ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել 
իր փաս տարկ նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար այն պի սի պայ ման նե րում, 
ո րոն ցում նա հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չի հայտն վի նվազ շա հե կան 
վի ճա կում (Öcalan v. Turkey [GC], § 140; Foucher v. France, § 34; Bulut 
v. Austria; Faig Mammadov v. Azerbaijan, § 19)։ « Զեն քե րի հա վա սա րու-
թյան» սկզ բուն քի ներ քո պա հանջ վում է ար դար հա վա սա րակշ ռու թյուն 
ա պա հո վել կող մե րի միջև։ Այն կի րա ռե լի է թե՛ քրե ա կան, թե՛ քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծե րի նկատ մամբ։

141. Մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը սկզ բուն քո րեն նշա-
նա կում է, որ կող մե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ի մա նալ 
ներ կա յաց ված բո լոր ա պա ցույց նե րի և փաս տարկ նե րի մա սին և մեկ-
նա բա նու թյուն ներ ա նել դրանց վե րա բե րյալ՝ այդ կերպ փոր ձե լով ազ դել 
դա տա րա նի ո րոշ ման վրա (Brandstetter v. Austria, § 67)։ Մր ցակ ցային 
դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը սեր տո րեն կապ ված է « զեն քե րի հա վա-
սա րու թյան» հետ, և ո րոշ դեպ քե րում Դա տա րանն ի րոք ար ձա նագ րում 
է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում՝ նշ ված եր կու հաս կա ցու թյուն նե-
րը դի տար կե լով մի աս նա բար։

142. Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կան զգա լի է վո լյու ցի ա է 
ապ րել, մաս նա վո րա պես՝ այն հար ցում, թե որ քան է կար ևոր վում ար-
տա քին տպա վո րու թյու նը և ար դա րա դա տու թյան ար դար ի րա կա նաց-
ման նկատ մամբ հան րու թյան ա վե լի զգա յուն լի նե լը (Borgers v. Belgium, 
§ 24)։

143. Քրե ա կան գոր ծե րի դեպ քում 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը հատ վում 
է 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված կոնկ րետ ե րաշ խի քնե րի 
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հետ, թե պետ՝ այն չի սահ մա նա փակ վում մի այն 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե-
տում ամ րագր ված նվա զա գույն ի րա վունք նե րով։ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տում տեղ գտած ե րաշ խիք ներն իս կա պես 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 
նա խա տես ված «ար դար դա տաքն նու թյուն» հաս կա ցու թյան բա ղադ րիչ-
նե րից ե ն՝ այլ բա ղադ րիչ նե րի հետ մի ա սին (Ibrahim and Others v. the 
United Kingdom [GC], § 251)։ Դա տա րա նը տա րաբ նույթ ի րա վի ճակ նե-
րում ան դրա դար ձել է « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» և մր ցակ ցային դա-
տա վա րու թյան սկզ բունք նե րին, ը նդ ո րում՝ այդ ի րա վի ճակ նե րը շատ 
հա ճախ հա մընկ նում են Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա-
խա տես ված՝ պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րի հետ։

a.  « Զեն քե րի հա վա սա րու թյու նը»

144. Պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում ար ձա-
նագր վեց Borgers v. Belgium գոր ծով, ո րում գան գա տա բե րին թույլ չէր 
տր վել պա տաս խա նել Վճ ռա բեկ դա տա րա նում Գլ խա վոր դա տա խա-
զի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րին, ի նչ պես նաև՝ այդ փաս տարկ նե րը 
գրա վոր տես քով նա խա պես չէ ին տրա մադր վել նրան։ Ան հա վա սա րու-
թյունն էլ ա վե լի էր խո րա ցել, քա նի որ Գլ խա վոր դա տա խա զը խորհըր - 
դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով մաս նակ ցել էր դա տա րա նի խորհր դակ-
ցու թյա նը։ Այ դօ րի նակ հան գա մանք ները հաշ վի առ նե լով՝ Դա տա րանն 
ար ձա նագ րեց Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում՝ կապ-
ված վե րաքն նիչ ա տյա նում Գլ խա վոր դա տա խա զի մատ նան շած փաս-
տարկ նե րը պաշտ պա նու թյան կող մին չտ րա մադ րե լու հետ (Zahirović 
v. Croatia, §§ 44-50)։

145. Դա տա րանն ար ձա նագ րեց 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի  խախ տում՝ 
6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հետ հա մակ ցու թյամբ այն դեպ քում, ե րբ քրե-
ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում պաշտ պա նին ստի պել է ին 15 ժամ սպա-
սել, ո րից հե տո մի այն՝ ա ռա վո տյան վաղ ժա մե րին, նրան հնա րա վո րու-
թյուն է ին ըն ձե ռել ներ կա յաց նել իր փաս տարկ նե րը (Makhfi v. France)։ 
Դա տա րա նը « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քի խախ տում ար-
ձա նագ րեց նաև քրե ա կան գոր ծով Գե րա գույն դա տա րա նի կա յաց րած 
վճ ռի կա պակ ցու թյամբ. գան գա տա բե րը, ով մե ղա վոր էր ճա նաչ վել վե-
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րաքն նիչ ա տյա նում, սա կայն միջ նոր դել էր, որ ներ կա գտն վի նիս տին, 
ի րա վունք չէր ստա ցել մաս նակ ցել դռն փակ ան ցկաց ված նախ նա կան 
նիս տին (Zhuk v. Ukraine, § 35)։ Նույ նը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, 
ո րոն ցում գան գա տա բե րին թույլ չի տր վում ներ կա գտն վել վե րաքն նիչ 
ա տյա նի դա տա կան նիս տին, մինչ դեռ դա տա խա զու թյան ներ կա յա ցու-
ցի չը ներ կա է լի նում այն տեղ (Eftimov v. the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, § 41)։

146. Ի հա կադ րու թյուն, « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» վե րա բե րյալ բո-
ղո քը ճա նաչ վել էր ա նըն դու նե լի՝ ա կն հայ տո րեն ան հիմ լի նե լու պատ-
ճա ռով, ե րբ գան գա տա բե րը բո ղոք էր ներ կա յաց րել առ այն, որ դա տա-
խա զը նիս տե րի դահ լի ճում ա վե լի բարձր հար թա կի վրա էր կանգ նած 
ե ղել, քան՝ վա րույ թի մաս նա կից նե րը։ Իր շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
ա ռու մով՝ մե ղադ րյալն ան բա րեն պաստ վի ճա կում չէր հայտն վել (Diriöz 
v. Turkey, § 25)։

147. Օ րենսդ րու թյամբ քրե ա կան դա տա վա րու թյան կա նոն ներ չսահ-
մա նե լը կա րող է խախ տել « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քը, քա-
նի որ դրանց նպա տակն է պաշտ պա նել ամ բաս տա նյա լին իշ խա նու-
թյուն նե րի կող մից լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շա հու մից, և հետ ևա բար, 
նման կա նոն նե րի բա ցա կա յու թյու նը կամ հս տակ չլի նե լը հա վա նա բար 
ա ռա վել շատ վնա սում է հենց պաշտ պա նու թյան կող մին (Coëme and 
Others v. Belgium, § 102)։

148. Մե ղադ րան քի և պաշտ պա նու թյան կող մե րի վկա նե րը պետք 
է ար ժա նա նան հա վա սար վե րա բեր մուն քի, սա կայն խախ տում ար-
ձա նագ րե լը կախ ված է նրա նից, թե ա րդյոք վկան իս կա պես ար տո-
նյալ վի ճա կում է ե ղել (Bonisch v. Austria, § 32; ի հա կադ րու թյուն՝ տե՛ս 
Brandstetter v. Austria, § 45)։ Thiam v. France, §§ 63-68 գոր ծով Դա-
տա րա նը չհա մա րեց, որ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի՝ տու ժո ղի և 
քա ղա քա ցի ա կան հայց վո րի կար գա վի ճա կով վա րույ թին մաս նակ ցե լը 
խախ տում է « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քը, թե պետ սահ մա-
նադ րա կան ար գել քի պատ ճա ռով՝ նա չէր կա րող վա րույ թի շր ջա նա կում 
հար ցաքնն վել վկայի կար գա վի ճա կով: Դա տա րանն ը նդ գծեց, որ սահ-
մա նադ րա կան այդ պի սի ար գելքն ի նք նին չի հա կա սում 6-րդ հոդ վա ծին: 
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Դա տա րա նը նաև նշեց, մաս նա վո րա պես, որ գան գա տա բե րին մե ղա-
վոր ճա նա չե լիս ներ պե տա կան դա տա րան նե րը չէ ին մատ նան շել քա ղա-
քա ցի ա կան հայց վո րի կող մից նրա դեմ ներ կա յաց ված որ ևէ ա պա ցույց, 
ո րի կա պակ ցու թյամբ նրանք պար տա վոր կլի նե ին այդ ա պա ցույց նե րի 
ար ժա նա հա վա տու թյու նը և հու սա լի ու թյու նը ստու գել՝ լսե լով Նա խա գա-
հին: Դա տա րա նը նշեց նաև, որ գոր ծի բնույ թը, առ կա ա պա ցույց նե րը և 
գան գա տա բե րի և քա ղա քա ցի ա կան հայց վո րի ներ կա յաց րած վար կած-
նե րի միջև հա կա սու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը ցան կա ցած պա րա-
գա յում ան հրա ժեշտ չէ ին դարձ նում քա ղա քա ցի ա կան հայց վո րի հար-
ցաքն նու թյու նը: Դրա նից զատ, Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ այն փաս տը, 
որ գոր ծի նյու թե րում չկար որ ևէ տե ղե կու թյուն առ այն, որ Նա խա գա-
հի մաս նակ ցու թյու նը դա տա խա զու թյա նը դր դել է գոր ծել այն պես, որ 
ան հար կի ազ դե ցու թյուն գոր ծադր վեր քրե ա կան դա տա րա նի վրա կամ 
կանխ վեր գան գա տա բե րի կող մից ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան 
ի րա կա նա ցու մը:

149. « Զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քի հետ կապ ված  
խն դիր կա րող է ծա գել, ե րբ քնն վում են մե ղադ րան քի կող մի վկա նե րը 
և ա պա ցույց նե րը, սա կայն չեն լս վում և չեն քնն վում պաշտ պա նու թյան 
կող մի վկա նե րը կամ ա պա ցույց նե րը (Borisova v. Bulgaria, §§ 47-48; 
Topić v. Croatia, § 48)։ Նույ նը վե րա բե րում է այն դեպ քին, ե րբ գոր ծը 
քն նող դա տա րա նը հրա ժար վում է դա տա կո չի են թար կել պաշտ պա նու-
թյան կող մի վկա նե րին՝ պար զա բա նե լու հա մար մե ղադ րան քի հիմ քում  
դր ված ա նո րոշ ի րա վի ճա կը (Kasparov and Others v. Russia, §§ 64-65)։ 
Այս պի սով, բո լոր դեպ քե րում, ե րբ ո րոշ վում է, թե ա րդյոք վա րույ թը ե ղել 
է ար դար, Դա տա րա նի հա մար կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել Murtazaliyeva 
գոր ծով սահ ման ված ստուգ ման ի րա կա նա ցու մը, ո րի նպա տակն է 
պար զել. (1) թե ա րդյոք վկային քն նե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րար չա-
փով հիմ ա վոր ված է ե ղել և ա ռն չու թյուն է ու նե ցել մե ղադ րան քի ա ռար-
կային, (2) թե ա րդյոք ներ պե տա կան դա տա րան նե րը հաշ վի ա ռել են 
այդ ցուց մուն քի վե րա բե րե լի ու թյու նը և վկային դա տա րա նում չքն նե լու 
մա սին ի րենց ո րոշ ման հա մար մատ նան շել են բա վա րար պատ ճառ ներ, 
և (3) թե ա րդյոք վկային չքն նե լու մա սին ներ պե տա կան դա տա րան նե րի 
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ո րո շու մը խա թա րել է վա րույ թի ը նդ հա նուր ար դա րու թյու նը (Abdullayev 
v. Azerbaijan, §§ 59-60)։4

150. « Զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քը կար ևոր վում է նաև վա-
րույ թի շր ջա նա կում փոր ձա գետ նշա նա կե լու հետ կապ ված հար ցե րում: 
Լոկ այն փաս տը, որ կոնկ րետ փոր ձա գետ ներն աշ խա տում են կող մե-
րից մե կի հա մար, բա վա րար չէ, որ պես զի վա րույ թը դառ նա ա նար դար: 
Դա տա րա նը բա ցատ րել է, որ թե պետ այդ փաս տը կա րող է փոր ձա-
գետ նե րի չե զո քու թյան հետ կապ ված մտա վա խու թյան տե ղիք տալ, այդ 
մտա վա խու թյու նը, ու նե նա լով հան դերձ ո րո շա կի կար ևո րու թյուն, վճ ռո-
րոշ չէ: Վճ ռո րոշ է, սա կայն, վա րույ թի ըն թաց քում փոր ձա գե տի զբա ղեց-
րած դիր քը, փոր ձա գե տի կող մից իր գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րե լու ձևը և 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը դա տա վոր նե րի տված գնա հա տա կա նը: 
Դա տա վա րու թյան ըն թաց քում փոր ձա գե տի դիր քը և վա րույ թի ըն թաց-
քում նրա դե րը գնա հա տե լիս Դա տա րա նը հաշ վի է առ նում այն փաս տը, 
որ դա տա րա նի նշա նա կած ցան կա ցած փոր ձա գե տի տված եզ րա կա ցու-
թյու նը հա վա նա բար զգա լի կշիռ կու նե նա փոր ձա գե տի մաս նա գի տա-
կան գի տե լիք նե րի ո լոր տին վե րա բե րող հար ցե րին՝ դա տա րա նի կող մից 
տր վող գնա հա տա կա նի հա մար (Shulepova v. Russia, § 62; Poletan and 
Azirovik v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, § 94)։

151. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ե թե մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու-
նը հիմ ված է նա խաքն նու թյան շր ջա նա կում դա տա խա զի նշա նա կած 
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան վրա, ա պա նույն ան ձին գոր ծը քն նող 
դա տա րա նում որ պես փոր ձա գետ նշա նա կելն ա ռա ջաց նում է « զեն քե-
րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քի խախտ ման ռիսկ, ո րը սա կայն կա րող 
է հա կակշռ վել՝ ա պա հո վե լով դա տա վա րա կան ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ 
(J.M. and Others v. Austria, § 121)։

152. Ար դար դա տաքն նու թյան պա հանջն այս ա ռու մով գոր ծը քն նող 
դա տա րա նին չի պար տա վո րեց նում փոր ձաքն նու թյուն կամ քնն չա կան 
որ ևէ այլ կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նշա նա կել զուտ այն պատ ճա ռով, որ 
կող մե րից մե կը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել այդ մա սին: Ե րբ պաշտ-
պա նու թյան կող մը պն դում է, որ դա տա րա նը լսի վկային կամ ձեռք 

4 Տե՛ս «Վկաներին հարցաքննելը» բաժինը (6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ)։
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բե րի այլ ա պա ցույց ներ (օ րի նակ՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն), 
ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պետք է ո րո շեն, թե ա րդյոք ան հրա-
ժեշտ կամ ցան կա լի է գոր ծի դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ թույ լատ-
րե լի ճա նա չել այդ ա պա ցույց նե րը: Ներ պե տա կան դա տա րանն ա զատ 
է հրա ժար վե լու պաշտ պա նու թյան կող մի ա ռա ջար կած վկա նե րին դա-
տա կո չի են թար կե լուց՝ պայ մա նով, որ պահ պան վում են Կոն վեն ցի այի 
պա հանջ նե րը (Huseyn and Others v. Azerbaijan, § 196; Khodorkovskiy 
and Lebedev v. Russia, §§ 718 և 721; Poletan and Azirovik v. the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, § 95)։

153. Նմա նա պես, 6-րդ հոդ վա ծի ներ քո Դա տա րա նը սո վո րա բար 
պար տա վոր չէ պար զել, թե ա րդյոք ներ պե տա կան դա տա վո րին հա սա-
նե լի փոր ձա գի տա կան կոնկ րետ եզ րա կա ցու թյունն ար ժա նա հա վատ է 
ե ղել, թե ոչ: Ներ պե տա կան դա տա վո րը սո վո րա բար լայն հայե ցո ղու թյուն 
ու նի՝ փոր ձա գի տա կան ի րա րա մերժ եզ րա կա ցու թյուն նե րից ը նտ րե լու 
այն մե կը, ո րն ի նքն է հա մա րում ար ժա նա հա վատ և հետ ևո ղա կան: Այ-
նու ա մե նայ նիվ, ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան կա նոն նե րը չպետք 
է պաշտ պա նու թյան կող մին զր կեն փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն ներն 
ար դյու նա վե տո րեն վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, մաս նա վո րա պես՝ 
ձեռք բե րե լով և ներ կա յաց նե լով փոր ձա գի տա կան այ լընտ րան քային 
կար ծիք ներ և եզ րա կա ցու թյուն ներ: Ո րոշ հան գա մանք նե րում ի րե ղեն 
ա պա ցուց նե րի այ լընտ րան քային փոր ձաքն նու թյու նը չթույ լատ րե լը կա-
րող է հա մար վել 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում (Stoimenov v. the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, § 38; Matytsina v. Russia, § 169), 
քա նի որ կա րող է բարդ լի նել փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը վի ճար-
կե լը՝ չս տա նա լով տվյալ ո լոր տի մեկ այլ փոր ձա գե տի ա ջակ ցու թյու նը 
(Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, § 187)։

154. « Զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քը կա րող է խախտ վել նաև 
այն դեպ քում, ե րբ « հան րային շա հի» հիմ քե րը մեջ բե րե լու ար դյուն քում 
մե ղադ րյա լի հա մար սահ մա նա փակ վում է իր գոր ծի նյու թե րի կամ այլ 
փաս տաթղ թե րի հա սա նե լի ու թյու նը  (Matyjek v. Poland, § 65; Moiseyev 
v. Russia, § 217)։

155. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ար դար դա տաքն նու թյան կար ևոր ե րաշ-
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խիք ներ են գոր ծի նյու թե րի ան սահ մա նա փակ հա սա նե լի ու թյու նը և 
ցան կա ցած գրա ռում ան սահ մա նա փակ օգ տա գոր ծե լը, ո րն ան հրա ժեշ-
տու թյան դեպ քում պետք է նե րա ռի հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե-
րի պատ ճեն ներն ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը: Այդ հա սա նե լի ու թյու նը 
չա պա հո վե լը նպաս տել է, որ պես զի Դա տա րանն ար ձա նագ րի « զեն քե րի 
հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քի խախ տում (Beraru v. Romania, § 70)։ Այս 
հա մա տեքս տում ար դա րա դա տու թյան ար դար ի րա կա նաց ման հա մար 
սո վո րա կա նից ա վե լի շատ է կար ևոր վում ար տա քին տպա վո րու թյու նը: 
Պաշտ պա նու թան կող մի ի րա վունք նե րը հար գե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է, որ պես զի մե ղադ րյա լի կամ նրա պաշտ պա նի հա մար դա տա կան 
գոր ծի նյու թե րի հա սա նե լի ու թյու նը սահ մա նա փա կե լը չբա ցա ռի ա պա-
ցույց նե րի տրա մադ րու մը մե ղադ րյա լին նախ քան դա տա կան քն նու թյու-
նը, ի նչ պես նաև՝ բա նա վոր լսում ե րի փու լում իր պաշտ պա նի մի ջո ցով 
դրանց վե րա բե րյալ մեկ նա բա նու թյուն ներ ա նե լու հնա րա վո րու թյան ըն-
ձե ռու մը մե ղադ րյա լին (Öcalan v. Turkey [GC], § 140)։ Ո րոշ դեպ քե րում, 
սա կայն, մե ղադ րյա լից կա րող է ա կն կալ վել, որ նա կոնկ րետ պատ ճառ-
նե րով հիմ ա վո րի գոր ծի նյու թե րում առ կա կոնկ րետ փաս տա թուղթն 
ի րեն հա սա նե լի դարձ նե լու իր միջ նոր դու թյու նը (Matanović v. Croatia, § 
177)։

156. Պաշտ պա նու թյան կող մին ա պա ցույց նե րը չտ րա մադ րե լը կա րող 
է խախ տել թե՛ « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բուն քը, թե՛ մր ցակ ցային 
դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը (Kuopila v. Finland, § 38, ե րբ պաշտ պա-
նու թյան կող մին հնա րա վո րու թյուն չէր ըն ձեռ վել՝ պա տաս խա նե լու ոս-
տի կա նու թյան կազ մած լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյա նը)։

b. Մր ցակ ցային դա տա վա րու թյու նը (ա պա ցույց նե րի բա ցա հայ-
տու մը)

157. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն քրե ա կան հե-
տապնդ ման մար մին նե րը, որ պես կա նոն, պար տա վոր են պաշտ պա նու-
թյան կող մին բա ցա հայ տել ի րենց մոտ առ կա բո լոր է ա կան ա պա ցույց-
նե րը, ո րոնք մե ղադ րյա լի օգ տին են կամ նրա դեմ (Rowe and Davis v. the 
United Kingdom [GC], § 60)։ Այս հա մա տեքս տում կար ևոր վող մո տե ցում-
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նե րը կա րող են բխեց վել նաև 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե-
տից, ո րով գան գա տա բե րին ե րաշ խա վոր վում է « բա վա րար ժա մա նակ 
ու հնա րա վո րու թյուն ներ` իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու 
հա մար» (Leas v. Estonia, § 80)։5

158. Ա պա ցույց նե րի հա սա նե լի ու թյան հետ կապ ված խն դիր 6-րդ 
հոդ վա ծի ներ քո կա րող է ծա գել, ե թե տվյալ ա պա ցույցն է ա կան է գան-
գա տա բե րի նկատ մամբ քնն վող գոր ծի հա մար, հատ կա պես ե թե տվյալ 
ա պա ցույցն է ա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել գան գա տա բե րի դեմ ներ կա-
յաց ված մե ղադ րան քի վրա: Դա այդ պես է, ե թե ա պա ցույ ցը կի րառ վել է 
գան գա տա բե րի մե ղա վո րու թյու նը ո րո շե լու հա մար կամ պա րու նա կել է 
այն պի սի ման րա մաս ներ, ո րոնք կա րող է ին գան գա տա բե րին ար դա րա-
նա լու կամ ա վե լի մեղմ պա տիժ ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել: 
Այս հա մա տեքս տում կար ևոր ա պա ցույց է ոչ մի այն գոր ծի փաս տե րին 
ու ղ ղա կի ո րեն ա ռնչ վող ա պա ցույ ցը, այլ նաև՝ այդ ա պա ցույց նե րի թույ-
լատ րե լի ու թյա նը, ար ժա նա հա վա տու թյա նը և լի ար ժե քու թյանն ա ռնչ վող 
հնա րա վոր այլ ա պա ցույց նե րը (Rowe and Davis v. the United Kingdom 
[GC], § 66; Mirilashvili v. Russia, § 200; Leas v. Estonia, § 81; Matanović 
v. Croatia, § 161)։

159. Մե ղադ րյա լից, սա կայն, կա րող է պա հանջ վել, որ նա կոնկ րետ 
փաս տարկ նե րով հիմ ա վո րի ա պա ցույց նե րը ստա նա լու իր միջ նոր-
դու թյու նը, և ներ պե տա կան դա տա րան ներն ի րա վունք ու նեն քն նել 
այդ փաս տարկ նե րի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը  (C.G.P. v. the Netherlands, 
Commission decision; Janatuinen v. Finland, § 45; Leas v. Estonia, § 81; 
Matanović v. Croatia, § 157)։ Ցան կա ցած պա րա գա յում, ե րբ կոնկ րետ 
հա մա կար գում քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին ներն օ րեն քի հա մա-
ձայն պար տա վոր են հաշ վի առ նել ի նչ պես հօ գուտ, այն պես էլ ը նդ դեմ 
կաս կա ծյա լի գո յու թյուն ու նե ցող փաս տե րը, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
պա հանջ նե րին չի կա րող հա մա պա տաս խա նել այն ըն թա ցա կար գը, 
ո րում քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին ներն ի րենք են գնա հա տում, 
թե ին չը կա րող է գոր ծի հա մար ու նե նալ կամ չու նե նալ է ա կան նշա նա-
կու թյուն՝ չա պա հո վե լով պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րի որ ևէ 

5 Տե՛ս «Պաշտպանության նախապատրաստումը» (6-րդ հոդվածի  3-րդ կետի «բ» ենթակետ)։
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լրա ցու ցիչ դա տա վա րա կան ե րաշ խիք ներ (Natunen v. Finland, §§ 47-49; 
Matanović v. Croatia, §§ 158, 181-182)։

160. Այ նու ա մե նայ նիվ, հա մա պա տաս խան ա պա ցույ ցին ծա նո թա նա-
լու ի րա վուն քը բա ցար ձակ ի րա վունք չէ: Քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա-
կում կա րող են լի նել «մր ցող» շա հեր, ի նչ պի սին ազ գային ան վտան գու-
թյունն է կամ այն վկա նե րին պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ու մ 
վրեժխնդ րու թյան վտանգ է սպառ նում, կամ՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
քն նու թյան հա մար ոս տի կա նու թյան կող մից կի րառ վող մե թոդ նե րը 
գաղտ նի պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րը պետք է դր վի կշեռ քի նժա-
րին՝ մյուս նժա րին դնե լով մե ղադ րյա լի ի րա վունք նե րը: Ո րոշ դեպ քե րում 
կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել՝ պաշտ պա նու թյան կող մին թույլ չտալ ծա նո-
թա նալ կոնկ րետ ա պա ցույ ցին՝ պահ պա նե լու հա մար մեկ այլ ան ձի հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րը կամ ե րաշ խա վո րե լու հա մար կար ևոր հան րային 
շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը: Այ նու ա մե նայ նիվ, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի հա մա ձայն՝ թույ լատր վում է կի րա ռել պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա-
վունք նե րը սահ մա նա փա կող մի այն այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք խիստ 
ան հրա ժեշտ են (Van Mechelen and Others v. the Netherlands, § 58; Paci 
v. Belgium, § 85)։ Ա վե լին, ա պա հո վե լու հա մար ամ բաս տա նյա լի ար դար 
դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը՝ ցան կա ցած դժ վա րու թյուն, ո րի հետ բախ-
վում է պաշտ պա նու թյան կողմ իր ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման 
պատ ճա ռով, պետք է պատ շաճ կեր պով հա կակշռ վի դա տա կան մար-
մին նե րի կող մից պահ պան վող ո րո շա կի ըն թա ցա կար գե րով (Rowe and 
Davis v. the United Kingdom [GC], § 61; Doorson v. the Netherlands, § 72):

161. Բազ մա թիվ գոր ծե րով, ե րբ կոնկ րետ ա պա ցույցն այդ պես էլ չի 
տրա մադր վել պաշտ պա նու թյան կող մին, Դա տա րա նը չի կա րո ղա ցել 
«կ շեռ քի նժար նե րին դնել» մի կող մից մե ղադ րյա լի շա հը, մյուս կող մից՝ 
հա կա դիր շա հը, ա ռանց տես նե լու գոր ծի նյու թե րը: Ո ւս տի, Դա տա րա նը 
պար տա վոր է ստու գել ո րոշ ման կա յաց ման ըն թա ցա կար գը՝ հա մոզ վե-
լու հա մար, որ այն հնա րա վո րինս հա մա հունչ է ե ղել մր ցակ ցային դա-
տա վա րու թյուն ա պա հո վե լու պա հանջ նե րին և « զեն քե րի հա վա սա րու-
թյան» սկզ բուն քին և նե րա ռել է հա մար ժեք ե րաշ խիք ներ մե ղադ րյա լի 
շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար (Dowsett v. the United Kingdom, §§ 42-43; 
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Leas v. Estonia, § 78)։
162. Դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը գնա հա տե լիս Դա տա րա նը 

պար տա վոր է հաշ վի առ նել նաև չբա ցա հայտ ված նյու թի կար ևո րու-
թյու նը և դրա օգ տա գոր ծու մը դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ (Jasper 
v. the United Kingdom [GC], §§ 54-55; M v. the Netherlands, § 69, ո րով 
չբա ցա հատ ված տե ղե կու թյունն ի նք նին չէր կա րող որ ևէ օ գուտ տված 
լի նել պաշտ պա նու թյան կող մին)։ Դա տա րա նը պար տա վոր է, մաս նա-
վո րա պես, հա մոզ վել, որ ներ պե տա կան դա տա վա րու թյան շր ջա նա կում 
հնա րա վոր է ե ղել գնա հա տել կոնկ րետ նյու թի ազ դե ցու թյու նը կա յաց-
ված մե ղադ րա կան դա տավճ ռի հիմ ա վոր վա ծու թյան վրա՝ պաշտ պա-
նու թյան ներ կա յաց րած ման րակր կիտ և ի րա զեկ ված փաս տարկ նե րի 
լույ սի ներ քո (Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC], § 66)։

163. Rowe and Davis v. the United Kingdom [GC] գոր ծում, օ րի նակ, Դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, քա նի որ 
մե ղադ րան քի կող մը տվյալ ա պա ցույ ցը չէր ներ կա յաց րել գոր ծը քն նող 
դա տա վո րին և թույլ չէր տվել նրան ո րո շում կա յաց նել այդ ա պա ցույ-
ցի բա ցա հայտ ման վե րա բե րյալ՝ այդ կերպ գան գա տա բեր նե րին զր կե լով 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քից: Այ նու ա մե նայ նիվ, Jasper v. the 
United Kingdom [GC] (§ 58) գոր ծում Դա տա րա նը չի ար ձա նագ րել 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում՝ հիմ վե լով այն փաս տի վրա, որ չբա-
ցա հայտ ված նյու թե րը մե ղադ րան քի կող մի տար բե րա կի մաս ե րբ ևէ չեն 
կազ մել և չեն ներ կա յաց վել ա տե նա կալ նե րին: Edwards and Lewis v. the 
United Kingdom [GC] գոր ծում գան գա տա բեր նե րին թույլ չի տր վել ծա-
նո թա նալ ա պա ցույց նե րին, և, հետ ևա բար, նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
չեն կա րո ղա ցել ամ բող ջո վին ներ կա յաց նել ի րենց փաս տարկ նե րը դա-
տա րա նում՝ սադ րան քի հետ կապ ված գոր ծով: Դա տա րա նը, հա մա պա-
տաս խա նա բար, ճա նա չել է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում, քա նի 
որ այն ըն թա ցա կար գը, ո րը կի րառ վել է ա պա ցույց նե րի բա ցա հայտ ման 
և սադ րան քի հետ կապ ված հար ցե րի լուծ ման հա մար, չի հա մա պա-
տաս խա նել մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան և « զեն քե րի հա վա սա րու-
թյան» պա հանջ նե րին, ի նչ պես նաև չի նե րա ռել մե ղադ րյա լի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան հա մար ժեք ե րաշ խիք ներ:
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164. Ա պա ցույց նե րը հա կա ռա կորդ կող մին բա ցա հայ տե լու գոր ծըն-
թա ցի շր ջա նա կում բարդ խն դիր ներ կա րող են ծա գել՝ կապ ված է լեկտ-
րո նային տվյալ նե րի բա ցա հայտ ման հետ, ո րոնք կա րող են մե ծա ծա վալ 
տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կել՝ գտն վե լով մե ղադ րան քի կող մի ձեռ-
քում: Նման ի րա վի ճա կում ա պա ցույց նե րը « մա ղե լու» գոր ծըն թա ցում 
կար ևոր ե րաշ խիք է պաշտ պա նու թյան կող մին հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձե ռել մաս նակ ցե լու բա ցա հայտ ման են թա կա է ա կան ա պա ցույց նե րի 
ո րոշ ման չա փա նիշ նե րի ձևա կերպ մա նը (Sigurður Einarsson and Others 
v. Iceland, § 90, տե՛ս նաև Rook v. Germany, §§ 67 և 72): Ա վե լին, ի նչ վե-
րա բե րում է նույ նա կա նաց ված կամ պի տա կանշ ված տվյալ նե րին, ա պա 
այդ տվյալ նե րի որ ևի ցե լրա ցու ցիչ ո րո նում պաշտ պա նու թյան կող մին 
սկզ բուն քո րեն ար գե լե լը խն դիր է ա ռա ջաց նում՝ կապ ված պաշտ պա նու-
թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար բա վա րար հնա րա վո րու թյուն ներ 
ա պա հո վե լու հետ (Sigurður Einarsson and Others v. Iceland, § 91):

165. Մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան ի րա վուն քի խախ տում ար ձա-
նագր վել է նաև այն դեպ քում, ե րբ կող մե րը մինչև դա տա կան նիս տը չեն 
ստա ցել զե կու ցող դա տա վո րի զե կույ ցը, մինչ դեռ գլ խա վոր դա տա խա զը 
ստա ցել է այն, ի նչ պես նաև այն դեպ քում, ե րբ նրանք հնա րա վո րու թյուն 
չեն ու նե ցել պա տաս խա նե լու գլ խա վոր դա տա խա զի ու ղար կած գրա վոր 
փաս տարկ նե րին (Reinhardt and Slimane-Kaïd v. France, §§ 105-106)։

3.   Դա տա կան ո րո շում ե րի պատ ճա ռա բա նու մը

166. Ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման կա պակ ցու-
թյամբ ձևա վոր ված նա խա դե պային պրակ տի կայի մեջ շա րադր ված 
սկզ բունքն այն է, որ դա տա րան նե րի և դա տա կան մար մին նե րի ո րո-
շում ե րում պետք է հա մար ժե քո րեն նշ ված լի նեն այն պատ ճառ նե րը, 
ո րոնց վրա դրանք հիմ ված են (Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], 
§ 84; Papon v. France (dec.))։

167. Պատ ճա ռա բան ված ո րո շում երն ան հրա ժեշտ են կող մե րին 
ցույց տա լու հա մար, որ նրանք լս վել են, այդ պի սով նպաս տե լով, որ վեր-
ջին ներս ա վե լի պատ րաս տա կա մո րեն ըն դու նեն կա յաց ված ո րո շու մը: 
Դրա նից զատ, դրանք պար տա վո րեց նում են դա տա վոր նե րին՝ ի րենց 
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պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը հիմ ել օբյեկ տիվ փաս տարկ նե րի վրա, 
ի նչ պես նաև պահ պա նում են պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը: 
Ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պետք է բա վա կա նա չափ հս տա կո րեն 
մատ նան շեն այն հիմ քե րը, ո րոնց վրա կա յաց նում են ի րենց ո րո շու մը: 
Պատ ճա ռա բան ված ո րո շու մը կար ևոր է, որ պես զի գան գա տա բե րը կա-
րո ղա նա ար դյու նա վե տո րեն օ գտ վել բո ղո քարկ ման բո լոր հնա րա վոր 
ի րա վունք նե րից (Hadjianastassiou v. Greece)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ո րո շում-
նե րը պատ ճա ռա բա նե լու պար տա վո րու թյան ծա վա լը կա րող է տար բեր 
լի նել՝ կախ ված ո րոշ ման բնույ թից, և պետք է ո րոշ վի՝ հաշ վի առ նե լով 
գոր ծի հան գա մանք նե րը (Ruiz Torija v. Spain, § 29)։

168. Թե պետ դա տա րան նե րը պար տա վոր չեն ման րա մասն պա տաս-
խան ներ կա յաց նել ա ռա ջադր ված յու րա քան չյուր փաս տար կի վե րա բե-
րյալ (Van de Hurk v. the Netherlands, § 61), ո րո շու մից պետք է պարզ 
լի նի, որ դա տա րանն ան դրա դար ձել է գոր ծի շր ջա նա կում առ կա կարե- 
վոր հար ցե րին (Boldea v. Romania, § 30), և որ ու ղ ղա կի և ո րո շա կի պա-
տաս խան է տր վել այն փաս տարկ նե րին, ո րոնք վճ ռո րոշ են գոր ծի ել քի 
հա մար (Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], § 84; S.C. IMH Suceava 
S.R.L. v. Romania, § 40, ո րը վե րա բե րում էր ա պա ցույց նե րի գնա հատ-
ման մեջ առ կա հա կա սու թյուն նե րին)։ Ա վե լին, Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա-
վոր ված ի րա վունք նե րի նկատ մամբ մի ջամ տու թյա նը վե րա բե րող բո լոր 
գոր ծե րում Դա տա րա նը փոր ձում է պար զել, թե ա րդյոք ներ պե տա կան 
դա տա րան նե րի կա յաց րած ո րո շում ե րի հա մար մատ նանշ ված պատ-
ճառ նե րը մե խա նի կա կան են կամ կարծ րա տի պային (Moreira Ferreira 
v. Portugal (no. 2) [GC], § 84)։ Այ սինքն, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի ներ քո, որ պես կա նոն, ծա գում է դա տա կան ո րո շում ե րի ոչ 
բա վա րար պատ ճա ռա բան վա ծու թյան հետ կապ ված խն դիր այն դեպ-
քում, ե րբ ներ պե տա կան դա տա րան ներն ար հա մար հել են գան գա տա-
բե րի ա ռաջ քա շած կոնկ րետ, վե րա բե րե լի և կար ևոր հար ցը (Nechiporuk 
and Yonkalo v. Ukraine, § 280; այս հա մա տեքս տում, տե՛ս Rostomashvili v. 
Georgia, § 59; Zhang v. Ukraine, § 73)։

169. Ի նչ վե րա բե րում է նրան, թե ի նչ կերպ են պատ ճա ռա բան վում 
ներ պե տա կան դա տա կան ո րո շում ե րը, ա պա ա ռան ձին խն դիր է ծա-
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գում, ե րբ այդ ո րո շում ե րը կա րող են կա մա յա կան հա մար վել՝ այն աս-
տի ճա նի, որ դա կան խա կալ ազ դե ցու թյուն ու նե նա վա րույ թի ար դա րու-
թյան վրա: Այ նու ա մե նայ նիվ, դա տե ղի է ու նե նում մի այն այն ժա մա նակ, 
ե րբ ո րոշ ման հա մար չեն մատ նանշ վում պատ ճառ ներ, կամ՝ մատ նանըշ- 
 վող պատ ճառ նե րը հիմ ված են փաս տա կան կամ ի րա վա կան ա կըն- 
 հայտ սխա լի վրա, ո րը թույլ է տվել ներ պե տա կան դա տա րա նը՝ հան-
գեց նե լով «ար դա րա դա տու թյու նից զր կե լու» (ա նգլ.՝ «denial of justice») 
ի րա վի ճա կի (Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], § 85; Navalnyy and 
Ofitserov v. Russia, § 119, ո րը վե րա բե րում էր քա ղա քա կան շար ժա ռիթ-
նե րով պայ մա նա վոր ված քրե ա կան հե տապնդ մա նը և դա տա պարտ մա-
նը և Navalnyy v. Russia [GC], § 83)։ 

Ա տե նա կալ նե րի կա յաց րած ո րո շում ե րի պատ ճա ռա բա նու մը

170. Դա տա րա նը նշել է, որ Եվ րո պայի խորհր դի մի քա նի ան դամ 
պե տու թյուն ներ ու նեն շար քային քա ղա քա ցի նե րի՝ ե րդ վյալ ա տե նա կալ-
նե րի մի ջո ցով գոր ծող հա մա կարգ, ո րի ու ղե նիշն ար դա րա դա տու թյան 
ի րա կա նաց մա նը քա ղա քա ցի նե րին ներգ րա վե լու ի րա վա չափ ցան կու-
թյունն է, հատ կա պես ա մե նա ծանր ի րա վա խախ տում ե րի կա պակ ցու-
թյամբ: Այ նու ա մե նայ նիվ, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա-
խա տես ված չէ ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի կող մից դատ վե լու ի րա վուն քը 
(Twomey, Cameron and Guthrie v. the United Kingdom (dec.), § 30)։ Ա տե-
նա կալ նե րը քրե ա կան գոր ծե րով հազ վա դեպ են պատ ճա ռա բան ված 
դա տավ ճիռ ներ կա յաց նում, և ար դա րու թյան սկզ բուն քի ա պա հով ման 
հա մար այդ հան գա ման քի նշա նա կու թյու նը քն նարկ վել է մի շարք գոր-
ծե րում՝ սկզ բից Հանձ նա ժո ղո վի, ի սկ ա վե լի ու շ շր ջա նում՝ նաև Դա տա-
րա նի կող մից:

171. Կոն վեն ցի ան ա տե նա կալ նե րից չի պա հան ջում պատ ճա ռա բա նել 
ի րենց ո րո շում ե րը, և 6-րդ հոդ վա ծը չի բա ցա ռում ա տե նա կալ նե րի կող-
մից ամ բաս տա նյա լի նկատ մամբ դա տա կան քն նու թյուն ի րա կա նաց նե-
լը, նույ նիսկ ե թե դա տավճ ռի մեջ չեն մատ նանշ վում դրա պատ ճառ նե րը 
(Saric v. Denmark (dec.))։ Այ նու հան դերձ, ար դար դա տաքն նու թյան պա-
հանջ նե րը կա տա րե լու հա մար մե ղադ րյալ նե րը, ի նչ պես և հան րու թյու-
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նը, պետք է կա րո ղա նան հաս կա նալ կա յաց ված դա տավ ճի ռը. դա կարե- 
վոր ե րաշ խիք է ը նդ դդեմ կա մա յա կա նու թյան (Taxquet v. Belgium [GC], 
§ 92; Legillon v. France, § 53)։

172. Ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի դա տա րան նե րի դեպ քում պետք է հաշ-
վի ա ռն վեն բո լոր դա տա վա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, քա նի 
որ ա տե նա կալ նե րից սո վո րա բար չի պա հանջ վում (կամ նրանց չի թույ-
լատր վում) պատ ճա ռա բա նել ի րենց ան ձնա կան հա մոզ մուն քը: Այս պա-
րա գա յում 6-րդ հոդ վա ծով պա հանջ վում է գնա հա տել՝ ա րդյոք ա պա հով-
վել են բա վա րար ե րաշ խիք ներ կա մա յա կա նու թյան ռիս կից խու սա փե լու 
և  մե ղադ րյա լին՝ իր նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ րա կան դա տավճ ռի 
պատ ճառ նե րը հաս կա նա լու հնա րա վո րու թյուն տա լու հա մար (Lhermitte 
v. Belgium [GC], § 68)։ Այդ պի սի դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը կա րող 
են նե րա ռել, օ րի նակ՝ ի րա վա կան հար ցե րի կամ ներ կա յաց ված ա պա-
ցույց նե րի վե րա բե րյալ նա խա գա հող դա տա վո րի կող մից ա տե նա կալ-
նե րին տր վող ցու ցում ե րը կամ բա ցատ րու թյուն նե րը, դա տա վո րի կող-
մից ա տե նա կալ նե րին ու ղղ ված հս տակ, ոչ եր կի մաստ հար ցե րը, ո րոնք 
ձևա վո րում են ո րո շա կի հիմ քեր դա տավճ ռի կա յաց ման հա մար կամ 
հա վուր պատ շա ճի փոխ հա տու ցում են ա տե նա կալ նե րի պա տաս խան-
նե րի հա մար պատ ճառ ներ չմատ նան շե լու հան գա ման քը (R. v. Belgium, 
Commission decision; Zarouali v. Belgium, Commission decision; Planka 
v. Austria, Commission decision; Papon v. France (dec.))։ Ե րբ ե րդ վյալ 
ա տե նա կալ նե րի դա տա րա նը հրա ժար վել է ամ բաս տա նյալ նե րից յու րա-
քան չյու րի հետ կապ ված հս տակ հար ցադ րում եր կա տա րել ծան րա ցու-
ցիչ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ, այդ պի սով հնա րա վո-
րու թյուն չտա լով ա տե նա կալ նե րին ո րո շե լու գան գա տա բե րի ան ձնա կան 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում (Goktepe v. Belgium, § 28)։

173. Bellerín Lagares v. Spain (dec.) գոր ծում Դա տա րա նը նշել է, որ 
վի ճարկ վող դա տավ ճի ռը, ո րին կց վել էր ա տե նա կալ նե րի խորհր դակ-
ցու թյան ար ձա նագ րու թյու նը, պա րու նա կել է այն փաս տե րի ցան կը, 
ո րոնք ա տե նա կալ նե րը հաս տատ ված են հա մա րել գան գա տա բե րին 
մե ղա վոր ճա նա չե լիս, նշ ված փաս տե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նը, 
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ի սկ դա տավ ճի ռը կա յաց նե լու հա մար՝ նաև հղում պարզ ված այն հան-
գա մանք նե րին, ո րոնք ազ դել է ին տվյալ գոր ծում գան գա տա բե րի պա-
տաս խա նատ վու թյան աս տի ճա նի վրա: Ո ւս տի, Դա տա րա նը գտավ, որ 
տվյալ դա տավ ճի ռը ե ղել է բա վա կա նա չափ պատ ճա ռա բան ված՝ Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի տե սան կյու նից: Matis v. France (dec.) 
գոր ծում Դա տա րա նը վճ ռեց, որ վճ ռի պատ ճառ նե րը մատ նան շող փաս-
տա թուղ թը (ֆ րանս.՝ «feuille de motivation»), ո րում նշ վում էր վա րույ թի 
ըն թաց քում քն նարկ ված և խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ վեր լուծ ված 
հիմ ա կան մե ղադ րան քը, ո րը վեր ջին հաշ վով հիմք էր դար ձել ան ձին 
մե ղա վոր ճա նա չե լու հա մար, հա մա պա տաս խա նում էր բա վա րար չա-
փով պատ ճա ռա բա նե լու պա հան ջին:

174. Հար կա վոր է հաշ վի առ նել մե ղադ րյա լին հա սա նե լի բո ղո քարկ-
ման բո լոր մի ջոց նե րը (Taxquet v. Belgium [GC], § 92): Տվյալ դեպ քում 
գան գա տա բե րի հետ կապ ված կա տար վել է ըն դա մե նը չորս հար ցադ-
րում. դրանք բա ռա ցի նույն ձևա կեր պում են ու նե ցել, ի նչ նույն գոր ծով 
մյուս մե ղադ րյալ նե րի հետ կապ ված հար ցադ րում ե րը, և թույլ չեն տվել 
գան գա տա բե րին պար զել այն փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րը, 
ո րոն ցով նա մե ղա վոր է ճա նաչ վել: Ո ւս տի, դա տաքն նու թյու նը դար ձել 
է ա նար դար, քա նի որ նա չի կա րո ղա ցել հաս կա նալ ի րեն մե ղա վոր ճա-
նա չե լու պատ ճառ նե րը (նույն տե ղում, § 100)։

175. Judge v. the United Kingdom (dec.) գոր ծով Դա տա րա նը որոշել 
է, որ Շոտ լան դի այի ա տե նա կալ նե րի չպատ ճա ռա բան ված դա տավճ ռի 
հետ կապ ված ը նդ հա նուր ի րա վի ճա կի հա մա տեքս տը բա վա րար է ե ղել, 
որ մե ղադ րյա լը հաս կա նա դա տավ ճի ռը: Ա վե լին, Դա տա րա նը նաև հա-
մոզ վել է, որ Շոտ լան դի այի օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված բո ղո քարկ-
ման ի րա վունք նե րը բա վա րար են ե ղել ա տե նա կալ նե րի կա յաց րած 
ցան կա ցած ոչ ի րա վա չափ դա տավճ ռի կա պակ ցու թյամբ ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան մի ջոց ու նե նա լու հա մար: Կի րա ռե լի օ րենսդ րու թյան 
հա մա ձայն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ու նե ցել է վե րա նայ ման լի ա զո րու-
թյուն նե րի լայն շր ջա նակ և ի րա վա սու է ե ղել բե կա նե լու ցան կա ցած 
ա նար դար մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ:

176. Lhermitte v. Belgium [GC] (§§ 75-85) գոր ծով Դա տա րա նը նշել է 
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հետ ևյալ գոր ծոն նե րը, ո րոնց հի ման վրա ար ձա նագ րել է, որ տե ղի չի ու-
նե ցել 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում. դա տաքն նու թյան ժա մա նակ 
ա պա հով ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը (մաս նա վո րա պես՝ գան-
գա տա բե րի ար դյու նա վետ մաս նակ ցու թյունն ա պա ցույց նե րի ու սում ա-
սի րու թյա նը և այն փաս տը, որ ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րին նա խա գա հի 
տված հար ցերն ըն թերց վել են, և դրանց մե կա կան օ րի նա կը տրա մադըր - 
վել է կող մե րին), մե ղադ րա կան դա տավճ ռում մատ նանշ ված փաս տե-
րի հա մակց ված ազ դե ցու թյու նը և ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րին տր ված 
հար ցե րի բնույ թը, մե ղադ րա կան դա տավճ ռի պատ շաճ ներ կա յա ցու մը 
և ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րին հա կա սող փոր ձա-
գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ազ դե ցու թյու նը:

177. Նմա նա պես, Ramda v. France (§§ 59-71) գոր ծում, ո րը վե րա-
բե րում էր հա կաա հա բեկ չա կան ա տե նա կա լային հա տուկ դա տա րա նի 
կա յաց րած վճ ռի պատ ճա ռա բան մա նը, Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի խախ տում չհայտ նա բե րեց՝ հաշ վի առ նե լով հետ ևյալ գոր ծոն նե-
րի հա մակց ված ու սում ա սի րու թյու նը. զգու շո րեն պատ ճա ռա բան ված 
ե րեք կար գադ րագ րե րը, ա ռա ջին և վե րաքն նիչ ա տյան նե րում լս ված 
փաս տարկ նե րը, ի նչ պես նաև ա տե նա կա լային դա տա րա նին ու ղղ ված 
բազ մա թիվ ման րակր կիտ հար ցե րը, ո րոնք գան գա տա բե րին թույլ է ին 
տվել հաս կա նալ իր դեմ կա յաց ված մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը:

 Վե րա դաս դա տա րան նե րի կա յաց րած ո րո շում ե րի պատ ճա ռա-
բա նու մը

178. Վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժե լիս վե րաքն նիչ դա տա րանն սկզ բուն-
քո րեն ի րա վա սու է պար զա պես հաս տա տել ստո րին ա տյա նի դա տա-
րա նի մատ նան շած պատ ճառ նե րը  (García Ruiz v. Spain [GC], § 26; 
Stepanyan v. Armenia, § 35)։ Ի նչ վե րա բե րում է վե րաքն նիչ բո ղոք ներ-
կա յաց նե լու ի րա վունք ըն ձե ռե լու մա սին վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ-
մա նը, ա պա Դա տա րա նը վճ ռել է, որ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը չի կա րող 
այն պես մեկ նա բան վել, որ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք 
ըն ձե ռե լու մա սին միջ նոր դու թյան մեր ժու մը նույն պես են թա կա լի նի 
ման րա մաս նո րեն պատ ճա ռա բան ված լի նե լու պա հա ջին  (Sawoniuk 
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v. the United Kingdom (dec.))։
179. Այ նու հան դերձ, ե րբ խն դիր է ծա գում ստո րին ա տյա նի դա տա րա-

նի ո րոշ ման փաս տա կան և/ կամ ի րա վա կան հիմ քե րի ան բա վա րա րու-
թյան ա ռու մով, կար ևոր է, որ վե րա դաս դա տա րանն իր կող մից մատ-
նան շի պատ շաճ պատ ճառ ներ (Tatishvili v. Russia, § 62, ո րը վե րա բե րում 
էր քա ղա քա ցի աի րա վա կան հայե ցա կե տին)։ Ա վե լին, ա պա ցույց նե րի 
թույ լատ րե լի ու թյանն ու ղ ղա կի ո րեն ա ռար կե լու դեպ քում վե րա դաս դա-
տա րա նը չի կա րող հեն վել այդ ա պա ցույց նե րի վրա՝ չպա տաս խա նե լով 
ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան դեմ ներ կա յաց ված փաս տարկ նե-
րին (Shabelnik v. Ukraine (no. 2), §§ 50-55, ո րը վե րա բե րում էր հո գե բու-
ժա կան փոր ձաքն նու թյան շր ջա նա կում մե ղադ րյա լի ա րած հայ տա րա-
րու թյուն նե րը որ պես ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լու թույ լատ րե լի ու թյա նը)։

180. Baydar v. the Netherlands (§§ 45-53) գոր ծում, հար ցը նախ նա կան 
ո րոշ ման հա մար Եվ րո պա կան մի ու թյան ար դա րա դա տու թյան դա տա-
րա նին (CJEU) ու ղար կե լու միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին ներ պե տա-
կան վե րա դաս դա տա րա նի ո րոշ ման պա րա գա յում (հա մա պա տաս խան 
սկզ բունք նե րը քա ղա քա ցի աի րա վա կան հայե ցա կե տի մա սով շա րադըր-
ված են Dhahbi v. Italy գոր ծում, § 31), Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ այն 
սկզ բուն քը, որ վճ ռա բեկ դա տա րան նե րը կա տա րում են բա վա րար չա-
փով պատ ճա ռա բա նե լու ի րենց պար տա վո րու թյու նը, ե րբ կոնկ րետ ի րա-
վա նոր մը մատ նան շե լով մեր ժում են այն վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը, ո րոնք 
հա ջո ղու թյան հաս նե լու որ ևէ հե ռան կար չու նեն (Talmane v. Latvia, § 29)։ 
Դա տա րա նը վճ ռեց, որ նա խա դե պային այդ պրակ տի կան հա մա հունչ է 
Dhahbi v. Italy գոր ծում ձևա կերպ ված սկզ բուն քին և եզ րա կաց րեց, որ 
վե րա դաս դա տա րա նի կող մից վե րա բե րե լի ի րա վա նոր մին հղում ա նե-
լը՝ մատ նան շե լով, որ նախ նա կան ո րոշ ման կա րիք չկա, քա նի որ տվյալ 
գոր ծով ի րա վուն քի հարց չի ծա գում, են թադ րում էր, որ գոր ծը Եվ րո-
պա կան մի ու թյան ար դա րա դա տու թյան դա տա րա նին ու ղար կե լը տվյալ 
պա րա գա յում չէր կա րող այլ ար դյուն քի հան գեց նել: Ո ւս տի, Դա տա րա-
նը հա մա րեց, որ այդ կերպ բա վա րար ված է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով  
նա խա տես ված բա վա րար չա փով պատ ճա ռա բա նե լու պա հան ջը:
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4.  Լ ռու թյուն պահ պա նե լու և սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա-
լու ի րա վուն քը

a.   Հաս տա տու մը և կի րա ռու թյան շր ջա նա կը

181. Յու րա քան չյուր ան ձ, ու մ ներ կա յաց վել է քրե ա կան մե ղադ րանք, 
ի րա վունք ու նի լռու թյուն պահ պա նել և չա ջակ ցել իր ան ձի մե ղա վո-
րու թյու նը հաս տա տե լուն (Saunders v. the United Kingdom [GC] § 60; 
O’Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC], § 45; Funke v. France, 
§ 44)։ Թե պետ լռու թյուն պահ պա նե լու ի րա վուն քը և իր դեմ ցուց մունք 
տա լու պար տա վո րու թյուն չու նե նա լը հա տուկ նշ ված չեն 6-րդ հոդ վա-
ծում, դրանք հա մընդ հա նուր ճա նա չում ու նե ցող մի ջազ գային չա փա-
նիշ ներ են, ո րոնք ըն կած են 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար 
դա տաքն նու թյան հիմ քում: Պաշտ պա նե լով մե ղադ րյա լին իշ խա նու-
թյուն նե րի կող մից ան հար կի հար կադ րան քից՝ այս ար տո նու թյուն ներն 
օգ նում են խու սա փել ար դա րա դա տու թյան սխալ նե րից և ե րաշ խա վո րել 
6-րդ հոդ վա ծի նպա տակ նե րը (John Murray v. the United Kingdom [GC], 
§ 45; Bykov v. Russia [GC], § 92)։

182. Սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քը կի րառ վում 
է քրե ա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ՝ քրե ա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի բո լոր տե սակ նե րի մա սով՝ ա մե նա պար զից մինչև ա մե նա բար դը 
(Saunders v. the United Kingdom [GC] § 74)։

183. Լռու թյուն պահ պա նե լու ի րա վուն քը գոր ծում է այն պա հից, ե րբ 
կաս կա ծյա լը հար ցաքնն վում է ոս տի կա նու թյան կող մից (John Murray 
v. the United Kingdom [GC], § 45)։ Մաս նա վո րա պես, յու րա քան չյուր ոք, 
ու մ 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ներ կա յաց ված է «ք րե ա կան մե ղադ րանք», 
ի րա վունք ու նի տե ղե կաց վել սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու իր 
ի րա վուն քի մա սին (Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 272)։

b.  Շր ջա նա կը

184. Սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քը են թադ րում 
է, որ քրե ա կան գոր ծում մե ղադ րան քի կող մը փոր ձում է ա պա ցու ցել մե-
ղադ րյա լի դեմ հա րուց ված գոր ծով իր դիր քո րո շու մը՝ ա ռանց օգ տա գոր-
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ծե լու ա պա ցույց ներ, ո րոնք ձեռք են բեր վել հար կադ րան քի մե թոդ նե-
րով կամ ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջո ցով՝ մե ղադ րյա լի կամ քին հա կա ռակ 
(Saunders v. the United Kingdom [GC], § 68; Bykov v. Russia [GC], § 92)։

185. Սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քը ոչ թե ու ղղ-
ված է ը նդ հան րա պես սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք տա լու դեմ, այլ՝ 
հար կադ րան քի կամ ճնշ ման մի ջո ցով ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու դեմ: 
Հենց հար կադ րան քի գո յու թյունն է մտա հո գու թյան տե ղիք տա լիս առ 
այն, թե ա րդյոք հարգ վել է սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա-
վուն քը: Ո ւս տի, Դա տա րա նը պետք է ա ռա ջին հեր թին դի տար կի ա պա-
ցույ ցը ձեռք բե րե լու հա մար կի րառ ված հար կադ րան քի բնույ թը և աս-
տի ճա նը (Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 267)։

186. Դա տա րանն իր նա խա դե պային պրակ տի կա յում ա ռանձ նաց-
րել է ե րեք տե սա կի ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք 6-րդ հոդ վա ծը խախ տող ոչ 
պատ շաճ հար կադ րան քի վե րա բե րյալ մտա հո գու թյան տե ղիք են տա-
լիս: Ա ռա ջինն այն է, ե րբ կաս կա ծյա լը պար տա վոր է ցուց մունք տալ պա-
տիժ նե րի սպառ նա լի քի ներ քո և կա՛մ ար դյուն քում տա լիս է ցուց մունք 
(Saunders v. the United Kingdom [GC], Brusco v. France), կա՛մ պատ ժի 
է են թարկ վում ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու հա մար (Heaney and 
McGuinness v. Ireland; Weh v. Austria)։ Ե րկ րորդն այն է, ե րբ ի րե ղեն 
ա պա ցույց կամ ցուց մունք ստա նա լու նպա տա կով կի րառ վում է ֆի զի-
կա կան կամ հո գե բա նա կան ճն շում, հա ճախ՝ Կոն վեն ցի այի 3-րդ հոդ-
վա ծը խախ տող վե րա բեր մուն քի ձևով (Jalloh v. Germany [GC]; Gäfgen 
v. Germany [GC])։ Եր րորդն այն է, ե րբ իշ խա նու թյուն նե րը խա բե ու թյամբ 
ձեռք են բե րում տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք չեն կա րո ղա ցել ստա նալ հար-
ցաքն նու թյան ըն թաց քում (Allan v. the United Kingdom; ի հա կադ րու-
թյուն՝ տե՛ս Bykov v. Russia [GC], §§ 101-102)։

187. Հար կադ րան քի ներ քո ստաց ված ցուց մուն քը, ո րն ա ռա ջին հա-
յաց քից ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող բնույթ չու նի, օ րի նակ՝ ան-
մե ղու թյան մա սին մեկ նա բա նու թյուն նե րը կամ փաս տա կան լրա ցու ցիչ 
տե ղե կու թյուն նե րը, քրե ա կան վա րույ թում կա րող են կի րառ վել մե ղադ-
րան քը հիմ ա վո րե լու հա մար, օ րի նակ՝ ցույց տա լու հա մար մե ղադ րյա-
լի նա խաքն նա կան ցուց մուն քի կամ դա տաքն նու թյան ժա մա նակ նրա 
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տված ցուց մուն քի միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը կամ՝ կաս կած հա-
րու ցե լու նրա տված ցուց մուն քի նկատ մամբ, կամ՝ նրա նկատ մամբ հա-
վա տը սա սա նե լու հա մար: Սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա-
վուն քը, ու ս տի, չի կա րող ող ջամ տո րեն սահ մա նա փակ վել մի այն այն 
հայ տա րա րու թյուն նե րով, ո րոնք ու ղ ղա կի ո րեն հաս տա տում են ան ձի 
մե ղա վո րու թյու նը (Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 268)։

188. Սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քը, սա կայն, չի 
տա րած վում քրե ա կան վա րույ թում այն նյու թե րի օգ տա գործ ման վրա, 
ո րոնք մե ղադ րյա լից կա րող են ձեռք բեր վել հար կադ րանք կի րա ռե-
լու լի ա զո րու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու մի ջո ցով, բայց գո յու թյուն ու նեն 
կաս կա ծյա լի կամ քից ան կախ, օ րի նակ՝ ո րոշ ման հի ման վրա ձեռք բեր-
ված փաս տաթղ թե րը, ար տաշն չած օ դի, ա րյան և մե զի նմուշ ներն ու 
հյուս վածք նե րը՝ ԴՆԹ-ի հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար (Saunders v. the 
United Kingdom [GC], § 69; O’Halloran and Francis v. the United Kingdom 
[GC], § 47)։ Ա վե լին, Դա տա րա նը վճ ռել է, որ քրե ա կան վա րույ թի  
շր ջա նա կում մե ղադ րյա լին ա պաս տա նի վա րույ թի ըն թաց քում վեր ջի նիս 
տված ցուց մուն քին ա ռե րե սե լը չի կա րող հա մար վել 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի  խախտ մամբ հար կադ րան քի ներ քո կորզ ված ցուց մուն քի օգ տա-
գոր ծում (H. and J. v. the Netherlands (dec.))։

189. Փաս տա բա նի ծա ռա յու թյուն նե րի վաղ հա սա նե լի ու թյու նը դա տա-
վա րա կան այն ե րաշ խիք նե րից է, ո րոնց Դա տա րա նը հա տուկ ու շադ րու-
թյուն է դարձ նում այն հար ցը դի տար կե լիս, թե ա րդյոք ըն թա ցա կար գով 
չի խախտ վում սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քի բուն 
է ու թյու նը: Որ պես զի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ար դար 
դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը բա վա րար չա փով « գործ նա կան և ար դյու-
նա վետ» մա, փաս տա բա նի ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո-
րու թյու նը պետք է, որ պես կա նոն, ըն ձեռ վի ոս տի կա նու թյան կող մից 
կաս կա ծյա լին ա ռա ջին ան գամ հար ցաքն նե լու պա հից, բա ցա ռու թյամբ, 
ե րբ ել նե լով յու րա քան չյուր գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից՝ կան 
այդ ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լու ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ (Salduz 
v. Turkey [GC], §§ 54-55; Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], 
§ 256)։
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190. Ոս տի կա նու թյան կող մից ար գե լան քի տակ պահ վող ան ձինք 
հար ցաքն նու թյան ժա մա նակ ի րա վունք ու նեն ցուց մունք չտալ սե փա-
կան ան ձի դեմ և լռու թյուն պահ պա նել, ի նչ պես նաև օ գտ վել փաս տա-
բա նի ծա ռա յու թյուն նե րից. այ սինքն՝ այն ժա մա նակ, ե րբ գո յու թյուն ու-
նի ան ձին ներ կա յաց ված «ք րե ա կան մե ղադ րանք» (Ibrahim and Others 
v. the United Kingdom [GC], § 272)։ Այս ի րա վունք ներն ա ռան ձին են. 
դրան ցից մե կից հրա ժար վե լը չի են թադ րում մյու սից հրա ժար վել: Այ նու - 
ա մե նայ նիվ, այս ի րա վունք նե րը փոխլ րաց նող են, քա նի որ ոս տի կա նու-
թյան կող մից ար գե լան քի տակ պահ վող ան ձանց պետք է նախ ևա ռաջ 
տրա մադր վի փաս տա բա նի օգ նու թյուն, ե թե իշ խա նու թյուն նե րը  նա խա-
պես չեն տե ղե կաց րել նրանց լռու թյուն պահ պա նե լու ի րա վուն քի մա սին 
(Brusco v. France, § 54; Navone and Others v. Monaco, § 74)։ Լռու թյուն 
պահ պա նե լու ի րա վուն քի մա սին կաս կա ծյա լին տե ղե կաց նելն այն քան 
կար ևոր է, որ նույ նիսկ ե թե ան ձը հա մա ձայ նել է ոս տի կա նու թյա նը ցուց-
մունք տալ այն բա նից հե տո, ե րբ ի րեն տե ղե կաց րել են, որ իր խոս քե րը 
կա րող են օգ տա գործ վել որ պես իր դեմ ա պա ցույց, դա չի կա րող հա-
մար վել լի ո վին տե ղե կաց ված ը նտ րու թյուն, ե թե կաս կա ծյալն ու ղ ղա կի-
ո րեն չի տե ղե կաց վել լռու թյուն պահ պա նե լու ի րա վուն քի մա սին, և ե թե 
այդ ո րո շու մը կա յաց րել է ա ռանց փաս տա բա նի հետ խորհր դակ ցե լու 
(նույն տե ղում; Stojkovic v. France and Belgium, § 54)։

191. Լռու թյուն պահ պա նե լու և սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա-
լու ի րա վունք նե րը, ը ստ է ու թյան, ծա ռա յում են կաս կա ծյա լի՝ ոս տի կա-
նու թյան կող մից հար ցաքն նու թյան ժա մա նակ խո սե լու կամ լռու թյուն 
պահ պա նե լու ը նտ րու թյան ա զա տու թյու նը պաշտ պա նե լու նպա տա կին: 
Այդ ը նտ րու թյան ա զա տու թյու նը լր ջո րեն սահ մա նա փակ վել էր, ե րբ 
գոր ծով կաս կա ծյա լը նա խընտ րել էր լռու թյուն պահ պա նել հար ցաքըն- 
 նու թյան ժա մա նակ, ի սկ իշ խա նու թյուն նե րը խո րա ման կու թյամբ փոր ձել 
է ին կաս կա ծյա լից ստա նալ խոս տո վա նա կան ցուց մունք կամ մե ղա վո-
րու թյունն ա պա ցու ցող այլ հայ տա րա րու թյուն ներ, ո րոնք չէ ին կա րո ղա-
ցել ստա նալ հար ցաքն նու թյան ժա մա նակ (տ վյալ կոնկ րետ դեպ քում՝ 
գան գա տա բե րի հետ նույն խցում գտն վող ոս տի կա նու թյան ի րա զեկ չին 
ար ված խոս տո վա նու թյուն), և այդ ճա նա պար հով ստաց ված խոս տո-
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վա նա կան ցուց մուն քը կամ հայ տա րա րու թյուն նե րը դա տաքն նու թյան 
ժա մա նակ ներ կա յաց վել է ին որ պես ա պա ցույց ներ (Allan v. the United 
Kingdom, § 50)։

192. Ի հա կադ րու թյուն՝ Bykov v. Russia [GC] (§§ 102-103) գոր ծով, 
գան գա տա բե րի նկատ մամբ ճն շում կամ բռ նու թյուն չի գոր ծադր վել, նա 
կա լան քի տակ չի գտն վել և ի նքն է ը նտ րել՝ հան դի պել և խո սել ոս տի-
կա նու թյան ի րա զեկ չի հետ կամ չա նել դա: Ա վե լին, խո սակ ցու թյուն նե-
րի ձայ նագ րու թյուն նե րը դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ չեն հա մար-
վել ու ղ ղա կի խոս տո վա նա կան ցուց մունք, ո րը կա րող էր հիմք ծա ռայել 
գան գա տա բե րին մե ղա վոր ճա նա չե լու հա մար. այդ ձայ նագ րու թյուն նե-
րը դա տա րա նի կող մից գնա հատ ված ա պա ցույց նե րի ը նդ հա նուր կազ-
մում ու նե ցել են սահ մա նա փակ դե րա կա տա րում: 

c.  Ի րա վուն քի ոչ բա ցար ձակ (հա րա բե րա կան) բնույ թը

193. Լռու թյուն պահ պա նե լու ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ (John Murray 
v. the United Kingdom [GC], § 47; Ibrahim and Others v. the United Kingdom 
[GC], § 269)։

194. Ե րբ քն նարկ վում է, թե ա րդյոք ըն թա ցա կար գով խախտ վել է սե-
փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը, Դա տա-
րա նը հաշ վի է առ նում, մաս նա վո րա պես, հետ ևյալ տար րե րը.
§	 հար կադ րան քի բնույ թը և աս տի ճա նը,
§	 դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյու-

նը, 
§	այն, թե ի նչ պես են օգ տա գործ վել այդ ճա նա պար հով ստաց ված 

նյու թե րը (Jalloh v. Germany [GC], § 101; O’Halloran and Francis 
v. the United Kingdom [GC], § 55; Bykov v. Russia [GC], § 104; Ibrahim 
and Others v. the United Kingdom [GC], § 269)։

195. Մի կող մից, մե ղադ րան քը չպետք է ամ բող ջու թյամբ կամ հիմ-
նա կա նում հիմ ված լի նի մե ղադ րյա լի լռու թյան կամ հար ցե րին պա-
տաս խա նե լուց կամ ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու վրա: Մյուս կող մից, 
լռու թյուն պահ պա նե լու ի րա վուն քը չի կա րող խո չըն դո տել, որ պես զի մե-
ղադ րյա լի լռու թյու նը (այն դեպ քե րում, ե րբ ու ղ ղա կի ո րեն ան հրա ժեշտ է, 
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որ նա ո րո շա կի հան գա մանք ներ պար զա բա նի) հաշ վի ա ռն վի մե ղադ-
րան քի կող մի ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րի հա մո զիչ լի նե լու աս տի ճա-
նը գնա հա տե լիս: Այս պի սով, չի կա րե լի ա սել, որ մե ղադ րյա լի՝ քրե ա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում լռու թյուն պահ պա նե լու ո րո շու մը մի ան շա նակ 
չպետք է ու նե նա որ ևէ ազ դե ցու թյուն (John Murray v. the United Kingdom 
[GC], § 47)։

196. Ե րբ ո րոշ վում է, թե ա րդյոք մե ղադ րյա լի լռու թյու նից ի վնաս 
նրա հետ ևու թյուն ներ ա նե լը խախ տում է 6-րդ հոդ վա ծը, պետք է հաշ վի  
ա ռն վեն գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը, ը նդ ո րում՝ հար կա վոր է հա-
տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել այն նշա նա կու թյա նը, ո րը ներ պե տա կան 
դա տա րան նե րը վե րագ րում են նման հետ ևու թյուն նե րին՝ ա պա ցույց նե-
րը և տվյալ ի րա վի ճա կում առ կա հար կադ րան քի աս տի ճա նը գնա հա տե-
լիս (նույն տե ղում, § 47)։ Գործ նա կա նում պետք է հա մար ժեք ե րաշ խիք-
ներ ներդ նել, որ պես զի ի վնաս մե ղադ րյա լի ար վող հետ ևու թյուն նե րը 
չգե րա զան ցեն 6-րդ հոդ վա ծով թույ լատր ված սահ մա նը: Ե րդ վյալ ա տե-
նա կալ նե րով դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ ա ռանձ նա պես կար ևոր 
է, թե ի նչ հրա հանգ կտա գոր ծը քն նող դա տա վորն ա տե նա կալ նե րին՝ 
ի վնաս մե ղադ րյա լի ար վող հետ ևու թյուն նե րի վե րա բե րյալ (O’Donnell 
v. the United Kingdom, § 51)։

197. Բա ցի այդ, կոնկ րետ ի րա վա խախ տու մը քն նե լու և պատ ժե լու 
հան րային շա հի նշա նա կու թյու նը կա րող է հաշ վի ա ռն վել և գնա հատ վել՝ 
հա կակշռ վե լով ան հա տի դեմ ա պա ցույց ներն օ րի նա կան ճա նա պար հով 
ձեռք բե րե լու ան հա տի շա հին: Այ նու ա մե նայ նիվ, հան րային շա հե րով 
չեն կա րող ար դա րաց վել այն մի ջոց նե րը, ո րոնք խախ տում են գան գա-
տա բե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի, այդ թվում՝ սե փա կան ան ձի 
դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը (Jalloh v. Germany [GC], 
§ 97)։ Մե ղադ րյա լի մեղ քը դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում ա պա ցու ցե-
լու նպա տա կով մինչ դա տա կան քն նու թյամբ հար կադ րա բար ձեռք բեր-
ված պա տաս խան նե րի օգ տա գոր ծու մը չի կա րող ար դա րաց վել՝ որ պես 
հիմք մեջ բե րե լով հան րային շա հը (Heaney and McGuinness v. Ireland, 
§ 57)։ 
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5.  Ա պա ցույց նե րի օգ տա գոր ծու մը

198. Թե պետ 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր վում է ար դար դա տաքըն-
նու թյան ի րա վուն քը, այն չի սահ մա նում, որ պես այդ պի սին, ա պա ցույց-
նե րի ըն դու նե լի ու թյան կա նոն ներ, ին չը նախ ևա ռաջ ներ պե տա կան  
օ րենսդ րու թյամբ կար գա վոր ման են թա կա խն դիր է (Schenk 
v. Switzerland, §§ 45-46; Moreira Ferreira v. Portugal (no. 2) [GC], § 83; 
Heglas v. the Czech Republic, § 84)։

199. Ո ւս տի, ա պա ցույց նե րի ո րո շա կի տե սակ նե րի, օ րի նակ՝ ներ-
պե տա կան օ րենսդ րու թյան ի մաս տով ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով 
ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյու նը ո րո շե լը սկզ բուն քո-
րեն Դա տա րա նի խն դի րը չէ։ Պա տաս խա նել պետք է այն հար ցին, թե 
ա րդյոք վա րույթն ը նդ հա նուր առ մամբ՝ նե րա ռյալ այն ե ղա նա կը, ո րով 
ձեռք են բեր վել ա պա ցույց նե րը, ար դար է ե ղել։ Դա նե րա ռում է են թադ-
րյալ ա նօ րի նա կա նու թյան վե րա բե րյալ, ի սկ ե թե խոս քը Կոն վեն ցի այով 
նա խա տես ված այլ ի րա վուն քի խախտ ման մա սին է, ա պա՝ նաև հայտ-
նա բեր ված խախտ ման բնույ թի վե րա բե րյալ քն նու թյուն (Khan v. the 
United Kingdom, § 34; P.G. and J.H. v. the United Kingdom, § 76; Allan 
v. the United Kingdom, § 42)։

200. Ե րբ ո րոշ վում է, թե ա րդյոք վա րույթն ը նդ հա նուր առ մամբ ե ղել 
է ար դար, հար կա վոր է պար զել նաև՝ ա րդյոք պահ պան վել են պաշտ-
պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես, հար կա վոր է 
պար զել՝ ա րդյոք գան գա տա բե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վել վի ճար-
կել ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վու թյու նը և ա ռար կել դրանց օգ տա-
գործ ման դեմ: Բա ցի այդ, հար կա վոր է հաշ վի առ նել ա պա ցույց նե րի 
ո րա կը, ի նչ պես նաև դրանք ձեռք բե րե լու հան գա մանք նե րը, և ա րդյոք 
այդ հան գա մանք ներն ա պա ցույց նե րի վս տա հե լի ու թյան և ճշգր տու թյան 
հետ կապ ված կաս կած նե րի տե ղիք չեն տա լիս: Թե պետ դա տաքն նու-
թյան ար դար լի նե լու հետ կապ ված խն դիր կա րող է նաև չա ռա ջա նալ, 
ե րբ ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյու նը չի հիմ ա վոր-
վել այլ նյու թե րով, հարկ է նշել, որ ե թե ա պա ցույ ցը ծան րակ շիռ է և դրա 
վս տա հե լի ու թյան հետ կապ ված կաս կած ներ չկան, ա պա հիմ ա վո րող 
ա պա ցույ ցի առ կա յու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը հա մա պա տաս խա նա-
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բար նվազ է (Bykov v. Russia [GC], § 89; Jalloh v. Germany [GC], § 96)։ 
Այդ կա պակ ցու թյամբ Դա տա րանն ու շադ րու թյուն է դարձ նում նաև այն 
հան գա ման քին, թե ա րդյոք տվյալ ա պա ցույ ցը ո րո շիչ է ե ղել քրե ա կան 
գոր ծով վա րույ թի ել քի հա մար (Gäfgen v. Germany [GC], § 164)։

201. Ի նչ վե րա բե րում է են թադ րյալ ա նօ րի նա կա նու թյան բնույ թի ու-
սում ա սի րու թյա նը, ա պա վե րո հի շյալ չա փա նի շը կի րառ վել է այն բո-
ղոք նե րի հետ կապ ված գոր ծե րում, ո րոնց հա մա ձայն պաշտ պա նու թյան 
կող մի ի րա վունք նե րը խախ տող ա պա ցույցն օգ տա գործ վել է վա րույ-
թում: Դա վե րա բե րում է, օ րի նակ, ան ձին ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու 
մի ջո ցով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ մա նը (Laska and Lika 
v. Albania), դա տա փոր ձա գի տա կան հե տա զոտ ման հա մար կաս կա-
ծյա լից նմուշ նե րը ոչ պատ շաճ կեր պով վերց նե լուն (Horvatić v. Croatia), 
գոր ծով մեկ այլ մե ղադ րյա լի նկատ մամբ ճն շում գոր ծադ րե լուն (Erkapić 
v. Croatia; Dominka v. Slovakia (dec.)), շին ծու ա պա ցույ ցը մե ղադ րյա լի դեմ 
օգ տա գոր ծե լուն (Layijov v. Azerbaijan, § 64; Sakit Zahidov v. Azerbaijan, 
§§ 46-49; Kobiashvili v. Georgia, §§ 56-58), վկայի ցուց մուն քը և այլ ի րե-
ղեն ա պա ցույց նե րը մե ղադ րյա լի նկատ մամբ ա նար դար կեր պով օգ տա-
գոր ծե լուն (Ilgar Mammadov v. Azerbaijan (no. 2)), սե փա կան ան ձի դեմ 
տր ված ցուց մունք նե րը վա րույ թի ըն թաց քում օգ տա գոր ծե լուն (Belugin 
v. Russia*, § 68-80) և վա րույ թի շր ջա նա կում փոր ձա գի տա կան ա պա-
ցույց ներն օգ տա գոր ծե լուն (Erduran and Em Export Dış Tic A.Ş. v. Turkey, 
§§ 107-112; տե՛ս նաև Avagyan v. Armenia, § 41)։

202. Նույն չա փա նի շը կի րառ վել է այն գոր ծե րում, ո րոն ցում խն դիրն 
այն է ե ղել, թե ա րդյոք 8-րդ հոդ վա ծի են թադ րյալ խախտ մամբ ձեռք 
բեր ված տե ղե կու թյու նը որ պես ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լը 6-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով ա նար դար է դարձ րել ո ղջ դա տաքն նու թյու նը: Դա վե րա բե-
րում է, օ րի նակ, ա նօ րի նա կան գաղտ նի դիտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա-
ցույց նե րի օգ տա գործ մանն ա ռնչ վող գոր ծե րին (Bykov v. Russia [GC], 
§§ 69-83; Khan v. the United Kingdom, § 34; Dragojević v. Croatia, §§ 
127-135; Niţulescu v. Romania; Dragoş Ioan Rusu v. Romania, §§ 47-50), 
ի նչ պես նաև խու զար կու թյան և ա ռգ րավ ման օ պե րա ցի ա նե րին ա ռընչ-
վող գոր ծե րին (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, §§ 699-705; Prade 
v. Germany)։
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203. Այ նու ա մե նայ նիվ, 3-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ ձեռք բեր ված 
ա պա ցույց նե րը քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում օգ տա գոր ծե լու մա սով 
կի րա ռե լի են հա տուկ նկա տա ռում եր: Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված 
հիմ ա կան և բա ցար ձակ ի րա վունք նե րից մե կի խախտ մամբ ստաց-
ված այդ պի սի ա պա ցույց նե րի օգ տա գոր ծու մը մշ տա պես լուրջ հար-
ցեր է ա ռա ջաց նում դա տաքն նու թյան ար դար լի նե լու կա պակ ցու թյամբ, 
ան գամ ե թե այդ ա պա ցույց նե րը թույ լատ րե լի ճա նա չե լը ո րո շիչ չի ե ղել 
մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար (Jalloh v. Germany [GC], 
§§ 99 և 105; Harutyunyan v. Armenia, § 63, ի հա կադ րու թյուն, տե՛ս՝ 
Mehmet Ali Eser v. Turkey*, § 41, որ տեղ հար կադ րան քի մի ջո ցով ձեռք 
բեր ված ցուց մունք նե րը չէ ին օգ տա գործ վել մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ 
կա յաց նե լիս)։

204. Ո ւս տի, 3-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ցուց մունք նե րի 
օգ տա գոր ծու մը քրե ա կան վա րույ թում (ան կախ այն բա նից, թե ի նչ պես է 
ո րակ վել վե րա բեր մուն քը՝ խոշ տան գում, ան մարդ կային կամ նվաս տաց-
նող վե րա բեր մունք) այդ վա րույթն ի նք նա բե րա բար դարձ նում է ոչ ար-
դար՝ խախ տե լով 6-րդ հոդ վա ծը (Gäfgen v. Germany [GC], § 166; Ibrahim 
and Others v. the United Kingdom [GC], § 254; El Haski v. Belgium, § 85; 
Cēsnieks v. Latvia, §§ 67-70)։

205. Դա կի րա ռե լի է նաև ան մի ջա կա նո րեն խոշ տան գում ե րի մի ջո-
ցով ձեռք բեր ված ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման նկատ մամբ 
(Gäfgen v. Germany [GC], § 167; Jalloh v. Germany [GC], § 105)։ Այն պի սի 
ա պա ցույց թույ լատ րե լը, ո րը ձեռք է բեր վել 3-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ՝ 
որ պես ան մարդ կային վե րա բեր մունք ո րակ վող, սա կայն խոշ տան գում 
չհա մար վող գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում, մի այն 6-րդ հոդ վա ծի խախ-
տում է, ե թե ա պա ցուց վի, որ 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում ազ դել է ամ-
բաս տա նյա լի դեմ ի րա կա նաց ված վա րույ թի ել քի, այ սինքն՝ նրա դա-
տա պարտ ման կամ նշա նակ ված պատ ժի վրա (Gäfgen v. Germany [GC], 
§ 178; El Haski v. Belgium, § 85)։

206. Նշ ված սկզ բունք նե րը կի րառ վում են ոչ մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
3-րդ հոդ վա ծին հա կա սող վե րա բեր մուն քից տու ժած ան ձն ամ բաս տա-
նյալն է, այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ խոս քը եր րորդ ան ձանց մա սին է 
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(նույն տե ղում, § 85, Urazbayev v. Russia*, § 73)։ Մաս նա վո րա պես, Դա-
տա րա նը վճ ռել է, որ դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ խոշ տան գ մամբ 
ձեռք բեր ված ա պա ցույց ներ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում ան ձը կոպ տո րեն 
զրկ վում է ար դա րա դա տու թյու նից, նույ նիսկ ե թե այն ան ձը, ու մից այդ 
ե ղա նա կով կորզ վել են այդ ա պա ցույց նե րը, եր րորդ ան ձ է ե ղել (Othman 
(Abu Qatada) v. the United Kingdom, §§ 263 և 267; Kaçiu and Kotorri 
v. Albania, § 128; Kormev v. Bulgaria, §§ 89-90)։

207. Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ե թե գան-
գա տը չի կա րող վա րույթ ըն դուն վել 3-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա, դա 
սկզ բուն քո րեն չի նշա նա կում, որ Դա տա րա նը չի կա րող հա մա րել, որ 
գան գա տա բե րի պն դում երն այն մա սին, որ ոս տի կա նու թյա նը տրված 
ցուց մունք ներն ստաց վել են հար կադ րան քի կամ ճնշ ման մե թոդ նե րով, 
և գոր ծը քն նող դա տա րա նի քն նած գոր ծի նյու թե րի մեջ դրանք նե րա ռե-
լը խախ տել է 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ար դար դա տաքն նու թան 
ե րաշ խի քը (Mehmet Duman v. Turkey, § 42)։

208. Վեր ջա պես, վա րույ թում ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ մանն  
ա ռնչ վող խն դիր է ծա գում նաև մե ղադ րան քի կող մի հետ հա մա գոր-
ծակ ցող վկա նե րի տրա մադ րած ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան  
ա ռն չու թյամբ: Այդ հար ցի վե րա բե րյալ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ քրե ա-
կան հե տապնդ ման չեն թարկ վե լու կամ այլ ա ռա վե լու թյուն ներ ստա-
նա լու դի մաց վկա նե րի տված ցուց մունք նե րի օգ տա գոր ծու մը կա րող է 
հար ցա կա նի տակ դնել մե ղադ րյա լի դա տա կան քն նու թյան ար դա րու-
թյու նը և նուրբ խն դիր ներ ա ռա ջաց նել, քա նի որ այդ պի սի ցուց մունքն 
իր բուն բնույ թով են թա կա է շա հարկ ման և կա րող է տր վել բա ցա ռա-
պես ա ռա վե լու թյուն ձեռք բե րե լու կամ ան ձնա պես վրեժ լու ծե լու նպա-
տա կով: Այ նու ա մե նայ նիվ, այ դօ րի նակ ցուց մուն քի օգ տա գոր ծում ի նք-
նին բա վա րար չէ, որ պես զի վա րույթն ա նար դար դառ նա (Verhoek v. the 
Netherlands (dec.); Cornelis v. the Netherlands (dec.))։ Յու րա քան չյուր 
դեպ քում Դա տա րա նը գնա հա տե լիս դի տար կում է ո ղջ վա րույ թը՝ հաշ-
վի առ նե լով ոչ մի այն պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը, այլ նաև՝ 
հան րային հա մա պա տաս խան շա հե րը և տու ժող նե րի շա հե րը՝ կապ ված 
հան ցա գոր ծու թյան պատ շաճ քրե ա կան հե տապնդ ման հետ, ի սկ ան-
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հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ նաև վկա նե րի ի րա վունք նե րը (Habran and 
Dalem v. Belgium, § 96)։

209. Adamčo v. Slovakia* գոր ծի շր ջա նա կում (§§ 56-71), ո րը վե րա-
բե րում էր նրան, որ մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը վճ ռո րոշ չա փով հիմը- 
 ված էր ե ղել նույն գոր ծով ան ցնող մեկ այլ մե ղադ րյա լի ցուց մուն քի վրա, 
ո րը նա տվել էր մեղ քի ըն դուն ման հա մա ձայ նու թյան շր ջա նա կում, Դա-
տա րա նը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի խախ տում ար ձա նագ րեց՝ հաշ-
վի առ նե լով հետ ևյալ հան գա մանք նե րը. այդ ցուց մուն քը, ե թե ոչ մի ակ, 
ա պա՝ ա ռն վազն վճ ռո րոշ ա պա ցույցն էր գան գա տա բե րի դեմ, ներ պե-
տա կան դա տա րան նե րը քն նու թյան չէ ին ա ռել այն ը նդ հա նուր ի րա վի-
ճա կը, ո րում վկան ո րո շա կի ա ռա վե լու թյուն ներ էր ստա ցել մե ղադ րան քի 
կող մից, ի նչ պես նաև՝ այն փաս տը, որ մեղ քի ըն դուն ման հա մա ձայ նու-
թյու նը մե ղադ րան քի կող մի հետ ձեռք էր բեր վել ա ռանց դա տա րա նի 
մաս նակ ցու թյան, և, որ ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պատ շաճ պատ-
ճա ռա բա նու թյամբ չէ ին ան դրա դար ձել գան գա տա բե րի ներ կա յաց րած 
փաս տարկ նե րին:

6.   Սադ րան քը 

a.  Ընդ հա նուր նկա տա ռում եր

210. Դա տա րանն ըն դու նել է իշ խա նու թյուն նե րի՝ հա տուկ քնն չա կան 
մե թոդ նե րի դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ կազ մա-
կերպ ված հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի վե րա բե րյալ գոր ծե րում: 
Այս ա ռն չու թյամբ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ հա տուկ քնն չա կան մե թոդ-
նե րի, մաս նա վո րա պես՝ գաղտ նի հնարք նե րի կի րա ռու թյունն ի նք նին չի 
խախ տում ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը: Այ նու ա մե նայ նիվ, հաշ-
վի առ նե լով, որ այդ մե թոդ նե րը կի րա ռե լիս առ կա է ոս տի կա նու թյան 
կող մից հրահր ման ռիսկ, դրանց կի րա ռու թյու նը պետք է դուրս չգա ո րո-
շա կի հս տակ սահ ման նե րի շր ջա նա կից (Ramanauskas v. Lithuania [GC], 
§ 51)։

211. Թե պետ կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան ա ճը պա հան ջում է, 
որ պե տու թյուն նե րը հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար կեն, ար դար 
դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, ո րից տրա մա բա նո րեն բխում է ար դա-
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րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման պա հան ջը, այ նու ա մե նայ նիվ 
կի րառ վում է բո լոր տե սա կի քրե ա կան ի րա վա խախ տում ե րի նկատ-
մամբ՝ ա մե նա պար զից մինչև ա մե նա բար դը: Ար դա րա դա տու թյան ար-
դար ի րա կա նաց ման ի րա վուն քը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու-
նում այն պի սի կար ևոր դեր ու նի, որ այն չի կա րող զո հա բեր վել հա նուն 
նպա տա կա հար մա րու թյան (նույն տե ղում, § 53)։ Այս կա պակ ցու թյամբ 
Դա տա րանն ը նդ գծել է, որ ոս տի կա նու թյու նը կա րող է գաղտ նի գոր ծել, 
բայց ո չ՝ հրահ րել (Khudobin v. Russia, § 128)։

212. Ա վե լին, թե պետ նախ նա կան քն նու թյան փու լում, և ե րբ դա կա-
րող է պա հանջ վել՝ ել նե լով ի րա վա խախտ ման բնույ թից, Կոն վեն ցի ան չի 
թույ լատ րում հիմ վել այն պի սի աղ բյուր նե րի վրա, ի նչ պի սիք են ա նա նուն 
ի րա զե կիչ նե րը, մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը հիմ ա վո րե լու նպա տա կով 
այդ աղ բյուր նե րի հե տա գա կի րա ռու թյու նը գոր ծը քն նող դա տա րա նի 
կող մից այլ հարց է (Teixeira de Castro v. Portugal, § 35)։ Այդ կի րա ռու-
թյու նը կա րող է ըն դու նե լի լի նել մի այն այն դեպ քում, ե րբ չա րա շահ ման 
դեմ առ կա են պատ շաճ և բա վա րար ե րաշ խիք ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
նշ ված քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը թույ լատ րե լու, ի րա կա նաց նե լու 
և վե րահս կե լու հս տակ և կան խա տե սե լի ըն թա ցա կարգ (Ramanauskas 
v. Lithuania [GC], § 51)։ Ի նչ վե րա բե րում է գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ ին, ա պա Դա տա րա նը 
հա մա րել է, որ թե պետ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը կլի ներ ա մե նա-
պատ շաճ մի ջո ցը, կա րող են կի րառ վել նաև այլ մի ջոց ներ՝ պայ մա նով, 
որ առ կա են հա մար ժեք ըն թա ցա կար գեր և ե րաշ խիք ներ, ի նչ պես օ րի-
նակ՝ դա տա խա զի կող մից վե րահս կո ղու թյու նը (Bannikova v. Russia, 
§ 50; Tchokhonelidze v. Georgia, § 51)։

213. Թե պետ գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի կի րա ռու թյու նը հան դուր ժե-
լի է՝ պայ մա նով, որ այն են թա կա լի նի հս տակ սահ մա նա փա կում ե րի 
և ե րաշ խիք նե րի, հան րային շա հը չի կա րող ար դա րաց նել ոս տի կա-
նու թյան կող մից հրահր ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե-
րի օգ տա գոր ծու մը, քա նի որ դա մե ղադ րյա լի հա մար կա ռա ջաց ներ ի  
սկզ բա նե ար դար դա տաքն նու թյու նից մի ան շա նա կո րեն զրկ ված լի նե լու 
ռիսկ (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 54)։ Այս ի րա վի ճա կում գաղտ-
նի գոր ծա կալ նե րը կա րող են լի նել պե տու թյան գոր ծա կալ ներ կամ վեր-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77692
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58193
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84935
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84935
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101589
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183946
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84935


92

ջին նե րիս հրա հան գա վոր ման և հս կո ղու թյան ներ քո գոր ծող մաս նա վոր 
ան ձինք: Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ գան գա տը վե րա բե րում է նրան, որ գան-
գա տա բե րին ի րա վա խախ տում կա տա րե լու հրահ րել է մաս նա վոր ան ձ, 
ով չի գոր ծել իշ խա նու թյուն նե րի հրա հան գով կամ նրանց հս կո ղու թյան 
ներ քո, ա պա այդ գան գա տը քնն վում է ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու-
թյան ը նդ հա նուր կա նոն նե րի ներ քո, այլ ոչ որ պես սադ րան քի խն դիր 
(Shannon v. the United Kingdom (dec.))։

214. Սադ րան քի ար գել քը կի րա ռե լի է նաև օ պե րա տիվ այն հնարք-
նե րի կի րա ռու թյան նկատ մամբ, ո րոնց շր ջա նա կում պե տա կան մար-
մին նե րը մի քա նի կաս կա ծե լի գոր ծարք ներ են կազ մա կեր պում կաս-
կա ծյա լի մաս նակ ցու թյամբ: Դա տա րա նը վճ ռել է, որ նման օ պե րա տիվ 
հնարք նե րը հան ցա գոր ծու թյան քն նու թյան ճա նաչ ված և թույ լատ րե-
լի ձևեր են, ե րբ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյու նը մե կան գա մյա ա ռան ձին 
հան ցա վոր դեպք չէ, այլ՝ շա րու նա կա կան հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյուն: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, սադ րան քի ը նդ հա նուր ար գել քին հա մա հունչ՝ գաղտ-
նի գոր ծա կալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ու ղղ ված լի նեն ըն թա ցող 
հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյունն ը ստ է ու թյան պա սիվ ե ղա նա կով քն նե-
լուն, այլ ո չ՝ այն պի սի ազ դե ցու թյուն գոր ծադ րե լուն, ո րը կսադ րի ա վե լի 
ծանր հան ցանք գոր ծել, քան՝ այն հան ցան քը, ո րը տվյալ ան ձը պլա-
նա վո րում էր գոր ծել, ե թե չլի ներ այդ հրահ րու մը: Ո ւս տի, ե րբ պե տա-
կան մար մին ներն օգ տա գոր ծում են օ պե րա տիվ հնարք, ո րը կապ ված 
է կաս կա ծյա լի մաս նակ ցու թյամբ մի քա նի ա նօ րի նա կան գոր ծարք ներ 
կազ մա կեր պե լու հետ, ա նօ րի նա կան գոր ծարք նե րից յու րա քան չյու րին 
գաղտ նի գոր ծա կա լի ներ թա փան ցու մը և մաս նակ ցու թյու նը չպետք է 
ըն դար ձա կեն ոս տի կա նու թյան դե րը՝ գաղտ նի գոր ծա կա լին վե րա ծե լով 
սադ րիչ գոր ծա կա լի (agents provocateurs): Ա վե լին, քն նու թյան ցան կա-
ցած ըն դար ձա կում պետք է հիմ ա վոր պատ ճառ ներ ու նե նա, ի նչ պես 
օ րի նակ՝ մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ բա-
վա րար ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լը, կաս կա ծյա լի հան ցա վոր գոր ծու նե-
ու թյան բնույ թը և շր ջա նակն ա վե լի լավ հաս կա նա լը կամ հան ցա վոր 
ա վե լի ը նդ գր կուն շր ջան բա ցա հա տե լը: Ե թե նման պատ ճառ ներ չկան, 
ա պա կա րող է հա մար վել, որ պե տա կան մար մին ներն են ի րենց գոր-
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ծո ղու թյուն նե րով ոչ պատ շաճ կեր պով ը նդ լայ նում հան ցա գոր ծու թյան  
շր ջա նա կը կամ մասշ տա բը (Grba v. Croatia, §§ 99-101)։

215. Մաս նա վո րա պես, մեկ կամ մի քա նի ա նօ րի նա կան գոր ծարք-
նե րում գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի ոչ պատ շաճ վար քագ ծի կամ հան ցա-
գոր ծու թյան շր ջա նա կը կամ մասշ տաբն ը նդ լայ նող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տար մա նը մաս նա կից լի նե լու ար դյուն քում պե տա կան մար մին նե րը 
կա րող են ա նար դար կեր պով ա վե լի ծանր պա տիժ ներ ա ռա ջաց նել ամ-
բաս տա նյա լի հա մար՝ կա՛մ պա տիժ նե րի սահ ման ված մի ջա կայ քում, 
կա՛մ ա վե լի ծանր հան ցանք գոր ծե լու հա մար: Ե թե պարզ վի, որ այդ-
պի սի բան է տե ղի ու նե ցել, Կոն վեն ցի ային հա մա հունչ պետք է պատ-
շաճ եզ րա հան գում եր ար վեն՝ կապ ված կա՛մ պե տա կան մար մին նե րի 
ոչ պատ շաճ գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով կա տար ված ա ռան ձին ա նօ-
րի նա կան գոր ծարք նե րի հետ, կա՛մ ամ բող ջու թյամբ վերց ված մի քա նի 
ա նօ րի նա կան գոր ծարք նե րի կազ մա կերպ ման հետ: Հա նուն ար դա րու-
թյան՝ նշա նակ վող պա տի ժը պետք է ար տա ցո լի մի այն այն հան ցա գոր-
ծու թյու նը, ո րն ամ բաս տա նյա լը փաս տա ցի պլա նա վո րում էր կա տա րել: 
Ո ւս տի, թե պետ այս պա րա գա յում ա նար դար չէր լի նի ան ձի նկատ մամբ 
մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լը, ա նար դար կլի ներ նրան պատ-
ժել հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան այն մա սի հա մար, ո րը տե ղի է ու նե ցել 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի ոչ պատ շաճ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ար դյուն քում (նույն տե ղում, §§ 102-103)։

216. Սադ րան քի թե մայով ձևա վոր ված նա խա դե պային պրակ տի-
կա յում Դա տա րա նը մի շարք չա փո րո շիչ ներ է մշա կել՝ տար բե րա կե լու 
հա մար Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը խախ տող սադ րան-
քը և քրե ա կան գոր ծե րով քն նու թյան ըն թաց քում ի րա վա չափ գաղտ-
նի հնարք նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի շր ջա նա կը: Դա տա րա նը 
բա ցատ րել է, որ թե պետ հնա րա վոր չէ սպա ռիչ կեր պով պար զեց ված 
չա փո րո շիչ նե րի ցան կի տես քով թվար կել բո լոր այն ի րա վի ճակ նե րը, 
ո րոնք կա րող են տե ղի ու նե նալ, սադ րան քի վե րա բե րյալ գան գատ նե րը 
քն նե լիս Դա տա րա նը ձևա վո րել է եր կու չա փո րո շիչ՝ հրահր ման նյու թա-
կան չա փո րո շի չը և հրահր ման դա տա վա րա կան չա փո րո շի չը (Matanović 
v. Croatia, § 122; Ramanauskas v. Lithuania (no. 2), § 55)։
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b.  Հ րահր ման նյու թա կան չա փո րո շի չը

217. Ի հա կադ րու թյուն օ րի նա կան գաղտ նի քն նու թյան՝ Դա տա րա նը 
սադ րան քը6 սահ մա նել է որ պես մի ի րա վի ճակ, ո րին ներգ րավ ված ծա-
ռայող նե րը՝ թե՛ ան վտան գու թյան ու ժե րի ան դամ ե րը, թե՛ նրանց հրա-
հանգ նե րով գոր ծող ան ձինք, չեն սահ մա նա փակ վում հան ցա վոր գոր-
ծու նե ու թյունն ը ստ է ու թյան պա սիվ կեր պով քն նե լով, այլ՝ այն պես են 
ազ դում սուբյեկ տի վրա, որ նրան հրահ րում են կա տա րել հան ցանք, 
ո րն այլ պայ ման նե րում չէր կա տար վի, որ պես զի հնա րա վոր դառ նա այդ 
հան ցան քի փաս տը հաս տա տե լը, այն է՝ ա պա ցույց ներ տրա մադ րե լը 
և քրե ա կան հե տապն դում հա րու ցե լը (Ramanauskas v. Lithuania [GC], 
§ 55)։

218. Ո րո շե լու հա մար, թե ա րդյոք քն նու թյու նը «ըստ է ու թյան պա սիվ» 
է ե ղել, Դա տա րանն ու սում ա սի րում է գաղտ նի գոր ծո ղու թյան հիմ քում 
ըն կած պատ ճառ ներն ու այն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի վար քա գի ծը: 
Մաս նա վո րա պես, Դա տա րա նը պար զում է, թե ա րդյոք ե ղել են օբյեկ-
տիվ կաս կած ներ, որ գան գա տա բե րը ներգ րավ ված է ե ղել հան ցա վոր 
գոր ծու նե ու թյան մեջ կամ նա խատ րա մադր ված է ե ղել քրե ա կան ի րա-
վա խախ տում կա տա րել (Bannikova v. Russia, § 38)։

219. Իր գնա հատ ման մեջ Դա տա րա նը հաշ վի է առ նում մի շարք գոր-
ծոն ներ: Օ րի նակ, շր ջա դար ձային նշա նա կու թյուն ու նե ցող վաղ նա խա-
դե պային գոր ծե րից մե կում՝ Teixeira de Castro v. Portugal (§§ 37-38) գոր-
ծում, Դա տա րանն ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի հաշ վի ա ռավ այն փաս տը, 
որ գան գա տա բե րը դատ վա ծու թյուն չէր ու նե ցել, որ նրա նկատ մամբ 
քն նու թյուն հա րուց ված չէր ե ղել, որ նա ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րին 
ծա նոթ չէր ե ղել, որ նրա տա նը թմ րա մի ջոց ներ չէ ին հայտ նա բեր վել, և 
որ ձեր բա կալ ման ըն թաց քում նրա մոտ հայտ նա բեր ված թմ րա մի ջոց-
նե րի չափն ա վե լին չէր ե ղել, քան գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի խնդ րած չա-
փը: Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, որ գոր ծա կալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը 
գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կից դուրս են ե կել, 
քա նի որ նրանք դր դել են ի րա վա խախտ ման, և որ ևէ հիմք չի ե ղել են-

6 «Սադրանք», «ոստիկանության կողմից հրահրում» և «սադրիչ գործակալներ» եզրույթները 
Դատարանի նախադեպային պրակտիկայում կիրառվում են փոխարինաբար:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84935
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101589
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58193


95

թադ րե լու, որ ա ռանց նրանց մի ջամ տու թյան նշ ված ի րա վա խախ տու մը 
կա տար ված կլի ներ:

220. Նախ կին դատ վա ծու թյունն ի նք նին քրե ա կան ի րա վա խախ տում 
կա տա րե լու նա խատ րա մադր վա ծու թյան ցու ցիչ չէ (Constantin and Stoian 
v. Romania, § 55)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, գան գա տա բե րի ծա նոթ լի նե լը հան-
ցան քը կա տա րե լու ձևե րին (Virgil Dan Vasile v. Romania, § 53) և գոր-
ծար քից նրա դուրս չգա լը՝ չնա յած դա ա նե լու և դրա մա սին ի րա վա սու 
մար մին նե րին հայտ նե լու մի շարք հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե նա լուն, 
Դա տա րա նի կող մից հա մար վել են նա խօ րոք գո յու թյուն ու նե ցող հան-
ցա վոր գոր ծու նե ու թյան կամ մտադ րու թյան ցու ցիչ ներ (Gorgievski v. the 
former Yugoslav Republic of Macedonia, § 53; Matanović v. Croatia, §§ 
142-143)։

221. Հաշ վի ա ռն վե լիք հա ջորդ գոր ծոնն այն է, թե ա րդյոք գան գա տա-
բե րի վրա ճն շում են գոր ծադ րել, որ կա տա րի նշ ված ի րա վա խախ տու մը: 
Գան գա տա բե րի հետ կապ հաս տա տե լու հար ցում նա խա ձեռ նու թյուն 
ցու ցա բե րե լը, ե րբ չի ե ղել որ ևէ օբյեկ տիվ կաս կած առ այն, որ գան-
գա տա բերը ներգ րավ ված է ե ղել հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ կամ 
նա խատ րա մադր ված է ե ղել կա տա րե լու քրե ա կան ի րա վա խախ տում 
(Burak Hun v. Turkey, § 44; Sepil v. Turkey, § 34), ա ռա ջար կը կրկ նե լը՝ 
չնա յած գան գա տա բե րի կող մից սկզ բում այն մեր ժե լու փաս տին, հա մա-
ռո րեն նրան հու շե լը (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 67, ի հա կադ րու-
թյուն՝ Ramanauskas v. Lithuania (no. 2), § 68, ո րի շր ջա նա կում գան գա-
տա բերն ի նքն էր խնդ րել, որ իր հետ կապ հաս տա տեն), գի նը մի ջի նից 
ա վե լի բարձ րաց նե լը (Malininas v. Lithuania, § 37) և գան գա տա բե րի 
մոտ կա րեկ ցանք ա ռա ջաց նե լու փոր ձե րը՝ ներ կա յաց նե լով ի բրև ժուժ-
կա լու թյան ախ տա նիշ ներ (Vanyan v. Russia, §§ 11 և 49), Դա տա րա նը 
հա մա րեց վար քա գիծ, ո րը կա րող էր հա մար վել գան գա տա բե րի վրա 
ճնշ ման գոր ծադ րում, որ պես զի նա կա տա րի նշ ված ի րա վա խախ տու մը՝ 
ան կախ նրա նից, թե ա րդյոք նշ ված գոր ծա կալն ան վտան գու թյան ու ժե-
րի ան դամ էր, թե նրանց հրա հանգ նե րով գոր ծող մաս նա վոր ան ձ:

222. Կար ևոր հարցն այն է, թե ա րդյոք կա րե լի է հա մա րել, որ պե-
տա կան գոր ծա կալ նե րը « մի ա ցել» են հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյա նը կամ 
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« ներ թա փան ցել» են հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ, այլ ո չ՝ նա խա ձեռ-
նել այն: Հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյա նը « մի ա նա լու» պա րա գա յում նշ ված 
գոր ծո ղու թյու նը մում է գաղտ նի աշ խա տան քի թույ լատ րե լի սահ ման նե-
րում: Դա տա րա նը Milinienė v. Lithuania գոր ծում (§§ 37-38) հա մա րեց, 
որ, չնա յած նրան, որ ոս տի կա նու թյունն ազ դել էր դեպ քե րի ըն թաց քի 
վրա, մաս նա վո րա պես՝ տեխ նի կա կան սար քա վո րում եր տա լով մաս-
նա վոր ան ձին խո սակ ցու թյուն ներ ձայ նագ րե լու հա մար և ա ջակ ցե լով 
գան գա տա բե րին ֆի նան սա կան շար ժա ռիթ տա լու ա ռա ջար կին, ոս տի-
կա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը հար կա վոր է դի տար կել որ պես հան ցա-
վոր գոր ծու նե ու թյա նը « մի ա նալ», այլ ո չ՝ նա խա ձեռ նել, քա նի որ գոր ծում 
նա խա ձեռ նու թյու նը ցու ցա բեր վել էր մաս նա վոր ան ձի կող մից: Վեր ջինս 
բո ղո քել էր ոս տի կա նու թյա նը, թե գան գա տա բերն իր գոր ծով նպաս-
տա վոր ել քի հաս նե լու հա մար կա շառք էր պա հան ջե լու, և մի այն այդ 
բո ղո քից հե տո էր հա տուկ գոր ծո ղու թյու նը թույ լատր վել՝ վե րահսկ վե լով 
Գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի կող մից՝ նպա տակ ու նե նա լով հաս-
տա տել բո ղո քը (հա ման ման պատ ճա ռա բան ման հա մար տե՛ս Sequieira 
v. Portugal (dec.); Eurofinacom v. France (dec.))։

223. Ոս տի կա նա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյու նը մեկ նար կե լու և ի րա-
կա նաց նե լու ե ղա նակն է ա կան է՝ գնա հա տե լու հա մար, թե ա րդյոք 
գան գա տա բե րը են թարկ վել է սադ րան քի, թե ոչ: Նշ ված քնն չա կան 
մի ջո ցա ռու մը թույ լատ րե լու, ի րա կա նաց նե լու և վե րահս կե լու հս տակ և 
կան խա տե սե լի ըն թա ցա կար գե րի բա ցա կա յու թյու նը կշեռ քի նժար նե րը 
թե քում է, որ պես զի Դա տա րա նը հան գի այն եզ րա կա ցու թյան, որ նշ ված 
ա րարք նե րը սադ րանք են. տե՛ս, օ րի նակ, Teixeira de Castro v. Portugal, 
§ 38, ո րում Դա տա րա նը նշել է այն փաս տը, որ գաղտ նի գոր ծա կալ նե-
րի մի ջամ տու թյու նը տե ղի չէր ու նե ցել որ պես թմ րա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի  
շր ջա նա ռու թյան դեմ պաշ տո նա կան օ պե րա ցի այի մաս, ո րը կվե րահըսկ-
վեր դա տա վո րի կող մից, Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 64, ո րում  
որ ևէ նշում չի ե ղել, թե ի նչ պատ ճառ ներ ու ան ձնա կան դր դա պատ-
ճառ ներ են գաղտ նի գոր ծա կա լին ու ղ ղոր դել, որ սե փա կան նա խա ձեռ-
նու թյամբ մո տե նա գան գա տա բե րին՝ ա ռանց հարցն իր վե րա դա սի ու-
շադ րու թյանն ար ժա նաց նե լու, և Tchokhonelidze v. Georgia, § 51, ո րում 
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գաղտ նի օ պե րա ցի ան չէր ու նե ցել պաշ տո նա կան թույլտ վու թյուն կամ 
վե րահս կո ղու թյուն:

224. Vanyan v. Russia (§§ 46-47) գոր ծում Դա տա րա նը նշել է, որ ոս-
տի կա նա կան օ պե րա ցի ան թույ լատր վել է այն նույն մարմ ի հա սա րակ 
վար չա կան ո րոշ մամբ, ո րն էլ հե տա գա յում ի րա կա նաց րել է այդ օ պե-
րա ցի ան, որ ո րո շու մը ծրագր ված փորձ նա կան գն ման պատ ճառ նե րի և 
նպա տակ նե րի վե րա բե րյալ պա րու նա կել է շատ քիչ տե ղե կատ վու թյուն, 
և որ գոր ծո ղու թյու նը են թա կա չի ե ղել դա տա կան կամ որ ևէ այլ ան կախ 
վե րահս կո ղու թյան: Այս ա ռն չու թյամբ Ռու սաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից օգ տա գործ ված « փորձ նա կան գնում» հնար քը ման րակր կիտ ու-
սում ա սի րու թյան է են թարկ վել Veselov and Others v. Russia (§ 127) գոր-
ծում, ո րում Դա տա րա նը վճ ռել է, որ նշ ված ըն թա ցա կար գը թե րի է ե ղել, 
գան գա տա բեր նե րի հա մար ստեղ ծել է ոս տի կա նու թյան կա մա յա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի վտանգ, և խախ տել է նրանց նկատ մամբ ի րա կա-
նաց վող քրե ա կան վա րույ թի ար դա րու թյու նը: Դա տա րա նը վճ ռել է նաև, 
որ ներ պե տա կան դա տա րան ները հա մար ժե քո րեն չեն քն նել սադ րան-
քի վե րա բե րյալ գան գա տա բեր նե րի հայ տա րա րու թյու նը, մաս նա վո րա-
պես՝ չեն վե րա նայել փորձ նա կան գն ման պատ ճառ նե րը կամ ոս տի կա-
նու թյան և վեր ջի նիս ի րա զե կիչ նե րի վար քա գի ծը գան գա տա բեր նե րի 
նկատ մամբ:

c.    Սադ րան քի հիմ քով կազ մա կերպ վող պաշտ պա նու թյան նկատ-
մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը

225. Սադ րան քի հետ կապ ված հար ցեր ա ռաջ քա շող գոր ծե րում Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը պահ պան ված են հա մար վում 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ գան գա տա բե րը կա րո ղա ցել է ար դյու նա վե տո-
րեն բարձ րաց նել հրահր ման հարցն իր դա տաքն նու թյան ըն թաց քում՝ 
կա՛մ ա ռար կու թյան մի ջո ցով, կա՛մ որ ևէ այլ կերպ: Լոկ այն փաս տը, 
որ պահ պան վել են ը նդ հա նուր ե րաշ խիք նե րը, ի նչ պի սիք են « զեն քե-
րի հա վա սա րու թյու նը» կամ պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը, 
բա վա րար չէ (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 69)։ Նման գոր ծե րում 
Դա տա րա նը նշել է, որ հրահր ման բա ցա կա յու թյունն ա պա ցու ցե լու 
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պար տա կա նու թյու նը կրում է մե ղադ րան քի կող մը՝ պայ մա նով, որ մե-
ղադ րյա լի պն դում երն ամ բող ջո վին հիմ ա զուրկ չեն:

226. Ե թե սադ րան քի վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն է ար վել, և 
առ կա են սադ րան քի ո րո շա կի prima facie (ա ռեր ևույթ) ա պա ցույց-
ներ, ա պա դա տա կան մար մին նե րը պետք է քն նեն գոր ծի փաս տե րը և  
ճշ մար տու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար ձեռ նար կեն ան հրա ժեշտ քայ-
լեր, որ պես զի պար զեն, թե ա րդյոք տե ղի է ու նե ցել սադ րանք: Ե թե 
նրանք գտ նեն, որ սադ րանք տե ղի ու նե ցել է, ա պա պետք է հան գեն եզ-
րա կա ցու թյան՝ հա մա ձայն Կոն վեն ցի այի (նույն տե ղում, § 70): Զուտ այն 
փաս տը, որ գան գա տա բե րը քրե ա կան մե ղադ րան քում ի րեն մե ղա վոր 
է ճա նա չել, գոր ծը քն նող դա տա րա նին չի ա զա տում սադ րան քի վե րա-
բե րյալ պն դում ե րը քն նե լու պար տա կա նու թյու նից (նույն տե ղում, § 72)։

227. Այս ա ռն չու թյամբ Դա տա րանն ստու գում է, թե ա րդյոք սադ րան-
քի վե րա բե րյալ prima facie բո ղո քը ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ ը ստ 
է ու թյան պաշտ պա նու թյան հիմք է հա մար վում կամ հիմ քեր է տա լիս 
ա պա ցույց ներն ան թույ լատ րե լի ճա նա չե լու հա մար կամ հան գեց նում 
նմա նա տիպ այլ հետ ևանք նե րի (Bannikova v. Russia, § 54)։ Թե պետ 
հրահր ման վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյան հան դի պե լիս ներ պե տա-
կան իշ խա նու թյուն նե րի գործն է ո րո շել, թե որ ըն թա ցա կարգն է կի-
րա ռե լի, Դա տա րա նը պա հան ջում է, որ ը նտր վող ըն թա ցա կար գը լի նի 
մր ցակ ցային, լի ար ժեք, հա մա պար փակ, և սադ րան քի հար ցի կա պակ-
ցու թյամբ՝ վերջ նա կան (նույն տե ղում, § 57): Ա վե լին, քնն չա կան մար-
մին նե րի կող մից տե ղե կատ վու թյու նը չբա ցա հայ տե լու հա մա տեքս տում 
Դա տա րա նը հա տուկ կշիռ է վե րագ րում մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան 
և « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» սկզ բունք նե րին (նույն տե ղում, § 58)։

228. Ե րբ մե ղադ րյա լը պն դում է, թե ի րեն հրահ րել են ի րա վա խախ-
տում կա տա րել, քրե ա կան դա տա րա նը պետք է ի րա կա նաց նի գոր ծի 
նյու թե րի ման րակր կիտ քն նու թյուն, քա նի որ դա տաքն նու թյան՝ Կոն-
վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով ար դար լի նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է, որ ան թույ լատ րե լի ճա նաչ վեն ոս տի կա նու թյան կող-
մից հրահր ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված բո լոր ա պա ցույց նե րը: Դա 
հատ կա պես ճշ մա րիտ է, ե թե ոս տի կա նա կան գոր ծո ղու թյու նը տե ղի է 
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ու նե ցել բա վա րար ի րա վա կան դաշ տի կամ պատ շաճ ե րաշ խիք նե րի 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում (Ramanauskas v. Lithuania [GC], § 60)։ 
Նման հա մա կար գում հրահր ման մա սին հայ տա րա րու թյան դա տա կան 
քն նար կու մը մի ակ ար դյու նա վետ մի ջոցն է՝ ստու գե լու հա մար գաղտ նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճառ նե րի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը և հա մոզ վե-
լու հա մար, որ գոր ծա կալ ներն «ըստ է ու թյան պա սիվ» են մա ցել այդ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կում (Lagutin and Others v. Russia, § 119)։ 
Պար տա դիր է նաև, որ հրահր ման մա սին գան գա տա բե րի հայ տա րա-
րու թյու նը մեր ժե լու մա սին ներ պե տա կան դա տա րան նե րի ո րո շում ե րը 
բա վա րար չա փով պատ ճա ռա բան ված լի նեն (Sandu v. the Republic of 
Moldova, § 38; Tchokhonelidze v. Georgia, § 52):

229. Ե թե առ կա տե ղե կատ վու թյու նը Դա տա րա նին թույլ չի տա լիս եզ-
րա կաց նել, թե ա րդյոք գան գա տա բե րը են թարկ վել է սադ րան քի, ա պա 
սադ րան քի վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյան նկատ մամբ դա տա կան վե-
րահս կո ղու թյու նը դառ նում է ո րո շիչ՝ սադ րան քի գոր ծե րի քն նարկ ման 
հա մար Դա տա րա նի կող մից կի րառ վող մե թո դա բա նու թյան հա մա ձայն 
(Edwards and Lewis v. the United Kingdom [GC], § 46; Ali v. Romania, 
§ 101, տե՛ս նաև Khudobin v. Russia, ո րում ներ պե տա կան դա տա րան նե-
րը չեն վեր լու ծել հա մա պա տաս խան փաս տա կան և ի րա վա կան տար-
րե րը, որ պես զի սադ րան քը տար բե րա կեն օ րի նա կան քնն չա կան գոր-
ծու նե ու թյու նից, V. v. Finland, ո րում գան գա տա բե րի հա մար ան հնար էր 
պաշտ պան վել՝ որ պես հիմք մեջ բե րե լով սադ րան քը)։

d.   Սադ րան քի գոր ծե րի գնա հատ ման հա մար Դա տա րա նի կող-
մից կի րառ վող մե թո դա բա նու թյու նը

230. Սադ րան քի նյու թա կան և դա տա վա րա կան չա փո րո շիչ նե րը կի-
րա ռե լիս Դա տա րա նը պար տա վոր է նախ ևա ռաջ հա մոզ վել, որ քնն վող 
ի րա վի ճակն ա ռեր ևույթ (prima facie) դաս վում է « սադ րան քի գոր ծե-
րի» շար քը: Ե թե Դա տա րա նը հա մոզ վում է, որ գան գա տա բե րի բո ղո-
քը են թա կա է քն նու թյան « սադ րան քի գոր ծի» կար գա վի ճա կով, ա պա 
ա ռա ջին քայ լը կլի նի հրահր ման նյու թա կան չա փո րոշ չի գնա հա տու մը: 
Ե թե հրահր ման նյու թա կան չա փո րոշ չի գնա հատ մամբ, ել նե լով առ կա 
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տե ղե կու թյուն նե րից, Դա տա րա նը կա րո ղա նում է բա վա րար հա մոզ վա-
ծու թյամբ եզ րա կաց նել, որ ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը գան-
գա տա բե րի գոր ծու նե ու թյու նը քն նել են ը ստ է ու թյան պա սիվ կեր պով 
և նրան չեն դր դել հան ցանք գոր ծել, ա պա Դա տա րա նը սո վո րա բար 
կբա վա րար վի այդ քա նով՝ եզ րա կաց նե լով, որ գաղտ նի մի ջո ցառ մամբ 
ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե տա գա օգ տա գոր ծու մը գան գա տա բե-
րի նկատ մամբ քրե ա կան վա րույ թում 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ներ քո  
խն դիր չի ա ռա ջաց նում:

231. Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե հրահր ման նյու թա կան չա փո րոշ չի ներ քո 
Դա տա րա նը չի հան գում մի ան շա նակ եզ րա կա ցու թյան՝ պայ մա նա վոր-
ված գոր ծի նյու թե րում առ կա տե ղե կատ վու թյան ան բա վա րա րու թյամբ, 
գոր ծի նյու թե րի ոչ բա վա րար բա ցա հայ տում ե րով կամ դեպ քե րի վե րա-
բե րյալ կող մե րի ի րա րա մերժ մեկ նա բա նու թյուն նե րով, կամ ե թե հրահըր- 
 ման նյու թա կան չա փո րոշ չի հի ման վրա Դա տա րա նը պար զում է, որ 
գան գա տա բե րի նկատ մամբ տե ղի է ու նե ցել հրահ րում, ո րը հա կա սում 
է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, ա պա Դա տա րա նին ան հրա ժեշտ կլի-
նի կա տա րել ե րկ րորդ քայ լը՝ հրահր ման դա տա վա րա կան չա փո րոշ չի 
գնա հա տու մը: Դա տա րա նը բա ցատ րել է, որ այդ չա փո րո շի չը կի րա ռում 
է՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք ներ պե տա կան դա տա րան նե րը ձեռ-
նար կել են ան հրա ժեշտ քայ լեր, որ պես զի պար զեն հրահր ման մա սին 
ոչ հիմ ա զուրկ հայ տա րա րու թյան հան գա մանք նե րը, և ե թե գոր ծով 
պարզ վել է, որ հրահ րում առ կա է, կամ մե ղադ րան քի կող մը չի կա րո ղա-
ցել ա պա ցու ցել հրահր ման բա ցա կա յու թյու նը, ա պա ա րդյոք ներ պե տա-
կան դա տա րան նե րը Կոն վեն ցի այի հա մա ձայն կա տա րել են պատ շաճ 
եզ րա հան գում եր: Գան գա տա բե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված վա-
րույ թը զրկ վում է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով պա հանջ վող ար դա րու-
թյու նից, ե թե պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն ներն են 
գան գա տա բե րին հրահ րել, որ պես զի նա կա տա րի հան ցան քը, ո րի հա-
մար մե ղա վոր է ճա նաչ վել, ի սկ ներ պե տա կան դա տա րան նե րը հա վուր 
պատ շա ճի չեն ան դրա դար ձել հրահր ման մա սին հայ տա րա րու թյուն նե-
րին (Matanović v. Croatia, §§ 131-135; Ramanauskas v. Lithuania (no. 2), § 
62; Virgil Dan Vasile v. Romania, §§ 47-50)։ 
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7.  Ան մի ջա կա նու թյան սկզ բուն քը

232. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ար դար քրե ա կան վա րույ թի կար ևոր 
տար րե րից է նաև գործն ը ստ է ու թյան լու ծող ո րո շում կա յաց նող դա տա-
վո րի ներ կա յու թյամբ մե ղադ րյա լին՝ վկային ա ռե րես վե լու հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռե լը: Ան մի ջա կա նու թյան այդ սկզ բուն քը կար ևոր ե րաշ խիք է 
քրե ա կան վա րույ թում, ո րում վկայի պահ ված քի և ար ժա նա հա վա տու-
թյան վե րա բե րյալ դա տա րա նի դի տար կում ե րը կա րող են լուրջ հետե- 
վանք ներ ու նե նալ մե ղադ րյա լի հա մար: Ո ւս տի, կար ևոր վկային լսե լուց 
հե տո գոր ծը քն նող դա տա րա նի կազ մի փո փո խու թյան դեպ քում, որ պես 
կա նոն, պետք է տվյալ վկան կր կին ան գամ լս վի (P.K. v. Finland (dec.))։

233. Այ նու ա մե նայ նիվ, ան մի ջա կա նու թյան սկզ բուն քը չի կա րող 
հա մար վել գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում դա տա րա նի կազ մի որ ևի ցե 
փո փո խու թյուն ար գե լող սկզ բունք: Կա րող են ծա գել վար չա կան կամ 
դա տա վա րա կան ա կն հայտ գոր ծոն ներ, ո րոնց պատ ճա ռով գոր ծին դա-
տա վո րի մաս նակ ցու թյան շա րու նա կու թյունն ան հնա րին է դառ նում: 
Դա տա րա նը նշել է, որ մի ջոց ներ կա րող են ձեռ նարկ վել՝ ա պա հո վե-
լու հա մար, որ գոր ծի լսում ե րը շա րու նա կող դա տա վոր նե րը պատ շաճ 
կեր պով հաս կա նան ա պա ցույց նե րը և փաս տարկ նե րը, օ րի նակ՝ նրանց 
հա սա նե լի դարձ նե լով սղագ րու թյուն նե րը, ե թե վկայի ար ժա նա հա վա-
տու թյան խն դիր չկա, կամ կազ մա կեր պե լով վե րա բե րե լի փաս տարկ նե-
րը կամ կար ևոր վկա նե րին կր կին լսե լը դա տա րա նի նոր կազ մի հա մար 
(Cutean v. Romania, § 61)։

234. P.K. v. Finland գոր ծում Դա տա րա նը չհա մա րեց, որ ան մի ջա կա-
նու թյան սկզ բուն քի չպահ պա նում ի նք նին կա րող է ար դար դա տաքըն-
նու թյան ի րա վուն քի խախ տում ա ռա ջաց նել: Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ 
այն փաս տը, որ չնա յած որ նա խա գա հող դա տա վո րը փոխ վել էր, ե րեք 
ա տե նա կալ դա տա վոր նե րը նույնն է ին մա ցել վա րույ թի ո ղջ ըն թաց-
քում: Դա տա րանն ի գի տու թյուն ըն դու նեց նաև, որ տվյալ վկայի ար-
ժա նա հա վա տու թյու նը որ ևէ փու լում չէր վի ճարկ վել, և գոր ծի նյու թե րում 
չկար վկայի ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րը հիմ-
նա վո րող որ ևէ տվյալ: Այդ հան գա մանք նե րում այն փաս տը, որ նա-
խա գա հող նոր դա տա վո րի տրա մադ րու թյան տակ ե ղել էր վկա նե րին 
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լսե լու նիս տի սղագ րու թյու նը, մե ծա պես փոխ հա տու ցել էր վա րույ թում 
ան մի ջա կա նու թյան բա ցա կա յու թյու նը: Դա տա րա նը նկա տեց նաև, որ 
գան գա տա բե րի մե ղադ րա կան դա տավճ ռի մի ակ հիմ քը տվյալ վկայի 
ցուց մուն քը չէր ե ղել, և որ չկային տե ղե կու թյուն ներ այն մա սին, որ նա-
խա գա հող դա տա վո րը փոխ վել էր գոր ծի ար դյուն քի վրա ազ դե լու նպա-
տա կով կամ որ ևէ այլ ոչ պատ շաճ շար ժա ռի թով: Նմա նաբ նույթ նկա-
տա ռում ե րի հի ման վրա Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, որ 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի խախ տում տե ղի չի ու նե ցել Graviano v. Italy (§§ 39-40) և 
Škaro v. Croatia (§§ 22-31) գոր ծե րում։

235. Ի հա կադ րու թյուն, Cutean v. Romania (§§ 60-73) գոր ծում Դա-
տա րանն ար ձա նագ րեց 6-րդ հոդ վա ծի խախ տում, քա նի որ ա ռա ջին 
ա տյա նում վկա նե րին և գան գա տա բե րին լսած դա տա կան կազ մում 
ը նդ գրկ ված դա տա վոր նե րից ոչ մե կը չէր մա ցել և չէր շա րու նա կել 
քն նել գոր ծը: Դա տա րա նը նշեց նաև, որ գան գա տա բե րի և վկա նե րի 
ցուց մունք նե րը վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ է ին նրան դա տա պար տե լու 
հա մար, ո րոնք դա տա վորն ան մի ջա կա նո րեն չէր լսել: Այդ հան գա մանք-
նե րում Դա տա րա նը վճ ռեց, որ ցուց մունք նե րի սղագ րու թյուն նե րի առ-
կա յու թյու նը չէր կա րող փոխ հա տու ցել վա րույ թում ան մի ջա կա նու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը (տե՛ս նաև Beraru v. Romania, § 66)։

236. Cerovšek and Božičnik v. Slovenia (§§ 37-48) գոր ծում Դա տա րանն 
ար ձա նագ րեց 6-րդ հոդ վա ծի խախ տում, քա նի որ գան գա տա բեր նե րի 
նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ նե րի և նշա նակ ված 
պա տիժ նե րի պատ ճառ նե րը մատ նանշ վել է ին ոչ թե դրանք ար ձա կող 
մի անձ նյա դա տա վո րի կող մից, այլ՝ ու րիշ դա տա վոր նե րի, ով քեր չէ ին 
մաս նակ ցել գոր ծի դա տա կան քն նու թյա նը (տե՛ս նաև Svanidze v. Georgia 
գոր ծը, §§ 34-38, ո րը վե րա բե րում է գոր ծը քն նող դա տա վո րին պա հես-
տային դա տա վո րով փո խա րի նե լուն, ով չէր մաս նակ ցել ա պա ցույց նե րի 
հե տա զոտ մա նը):

237. Ան մի ջա կա նու թյան սկզ բուն քի հետ կապ ված խն դիր կա րող է 
ծա գել նաև այն դեպ քում, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նում է գան-
գա տա բե րին ա ռա ջադր ված քրե ա կան մե ղադ րան քում ար դա րաց նե լու 
մա սին ստո րին ա տյա նի ո րո շու մը՝ նո րո վի չքն նե լով ա պա ցույց նե րը, այդ 
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թվում՝ չլ սե լով վկա նե րին (Hanu v. Romania, § 40; Lazu v. the Republic 
of Moldova, § 43): Նմա նա պես, ան մի ջա կա նու թյան սկզ բուն քը կի րա ռե-
լի է գոր ծը քն նող դա տա րա նի կազ մում փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում, 
ե րբ գործն ու ղարկ վում է նոր քն նու թյան մեկ այլ դա տա վո րի: Ա վե լին, 
այս պի սի ի րա վի ճա կում, կի րա ռե լի են մե ղադ րան քի կող մի վկա նե րին 
հար ցաքն նե լու վե րա բե րյալ Դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քում 
ամ րագր ված սկզ բունք նե րը (Famulyak v. Ukraine (dec.), §§ 36-38)7: 

8. Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյու նը և տա րա միտ վող նա խա դե պային 
պրակ տի կան

238. Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը պա հան ջում է, որ պես-
զի ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը հար գեն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտած (վերջ նա կան) դա տա կան ո րոշ ման պար տա դիր բնույ թը: Քրե ա-
կան վա րույ թի կրկ նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լը 6-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում ար դար դա տաքն նու-
թյան ը նդ հա նուր ե րաշ խի քի կոնկ րետ բա ղադ րիչ նե րից է (Bratyakin 
v. Russia (dec.))։

239. Այ նու ա մե նայ նիվ, ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան պա հանջ նե րը 
բա ցար ձակ չեն: Քրե ա կան գոր ծե րում դրանք պետք է գնա հատ վեն, 
մաս նա վո րա պես, թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
լույ սի ներ քո, ո րն ու ղ ղա կի ո րեն թույ լատ րում է պե տու թյա նը վե րա բա ցել 
գոր ծը նոր փաս տե րի ի հայտ գա լու պատ ճա ռով, կամ ե րբ նա խորդ վա-
րույ թում հայտ նա բեր վել է հիմ ա րար թե րա ցում, ո րը կա րող էր ազ դել 
գոր ծի վերջ նար դյուն քի վրա: Այ նու հան դերձ, թիվ 7 ար ձա նագ րու թյան 
4-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի կա տա րում ի նք նին բա վա րար չէ, որ պես-
զի հա մար վի, որ բա վա րար ված են ար դար դա տաքն նու թյան՝ 6-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված պա հանջ նե րը (Nikitin v. Russia, § 56)։

240. Գոր ծի ո րոշ ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք նե րի հի ման վրա 
կա րող է պարզ դառ նալ, որ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ո րոշ ման վե-
րա բաց ման վա րույ թի փաս տա ցի կի րառ ման ձևը խա թա րել է ար դար 
դա տաքն նու թյան բուն է ու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, Դա տա րա նը պար-

7 Տե՛ս «Վկաներին հարցաքննելու իրավունքը» բաժինը:
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տա վոր է գնա հա տել, թե ա րդյոք կոնկ րետ գոր ծում նման վա րույթ հա-
րու ցե լու և ի րա կա նաց նե լու լի ա զո րու թյունն ի րա վա սու մար մին ներն 
օգ տա գոր ծել են այն պես, որ հնա րա վո րինս ա պա հո վեն ար դար հա վա-
սա րակշ ռու թյուն ան հա տի շա հե րի և քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան 
հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թունն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
միջև (նույն տե ղում, § 57)։

241. Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բու նը նաև ո րո շա կի կա յու նու-
թյուն է ե րաշ խա վո րում ի րա վա կան ի րա վի ճակ նե րում և նպաս տում 
դա տա րան նե րի հան դեպ հան րային վս տա հու թյա նը: Դա տա րան նե րի 
ի րա րա մերժ ո րո շում ե րի գո յու թյու նը մի կող մից կա րող է ի րա վա կան 
ա նո րո շու թյան վի ճակ ստեղ ծել, ո րը հա վա նա բար կն վա զեց նի հան-
րային վս տա հու թյու նը դա տա կան հա մա կար գի նկատ մամբ, մինչ դեռ 
այդ վս տա հու թյունն ա կն հայ տո րեն ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան վրա 
հիմ ված պե տու թյան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է: Այ նու ա մե նայ-
նիվ, ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան պա հա ջը և հան րու թյան ի րա վա չափ 
վս տա հու թյան պաշտ պա նու թյան պա հան ջը նա խա դե պային պրակ տի-
կայի ան փո փո խե լի ու թյան ի րա վունք չեն ըն ձե ռում, և նա խա դե պային 
պրակ տի կայի զար գա ցում ի նք նին չի հա կա սում ար դա րա դա տու թյան 
պատ շաճ ի րա կա նաց մա նը, քա նի որ դի նա միկ և է վո լյու ցի ոն մո տե ցում 
չա պա հո վելն ստեղ ծում է բա րե փոխ ման կամ բա րե լավ ման խո չըն դոտ-
ման ռիսկ (Borg v. Malta, § 107)։

242. Ներ պե տա կան գե րա գույն դա տա րան նե րի ի րա րա մերժ ո րո շում-
նե րով Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ար դար 
դա տաքն նու թյան պա հան ջի խախտ ման հան գա ման քը գնա հա տե լիս 
Դա տա րա նը կի րա ռում է ի սկզ բա նե քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րում մշակ-
ված  չա փո րո շի չը (Nejdet Şahin and Perihan Şahin v. Turkey [GC], § 53), 
ո րի շր ջա նա կում պար զում է, թե ա րդյոք գե րա գույն դա տա րա նի նա խա-
դե պային պրակ տի կա յում գո յու թյուն ու նեն « խո րը և վա ղե մի հա կա սու-
թյուն ներ», ա րդյոք ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես վում են 
գոր ծիք ներ այդ ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու հա-
մար, ա րդյոք այդ գոր ծիք նե րը կի րառ վել են, և ե թե կի րառ վել են, ա պա՝ 
ի նչ ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել (Borg v. Malta, § 108)։
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9.   Կան խա կալ հրա պա րա կայ նու թյու նը

243. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ վնա սա կար լրատ վա կան ար շա վը կա-
րող է բա ցա սա բար ան դրա դառ նալ դա տաքն նու թյան ար դա րու թյան 
վրա՝ ազ դե լով հան րային կար ծի քի վրա, և հետ ևա պես՝ ազ դե լով այն 
ա տե նա կալ նե րի վրա, ով քեր պետք է ո րո շեն մե ղադ րյա լի մե ղա վո րու-
թյու նը (Akay v. Turkey (dec.); Craxi v. Italy (no. 1), § 98; Beggs v. the United 
Kingdom (dec.), § 123)։ Վնա սա կար լրատ վա կան ար շավն այդ կերպ կա-
րող է ազ դել դա տա րա նի՝ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված 
ա նա չա ռու թյան վրա, ի նչ պես նաև՝ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով ամ րագըր- 
 ված ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի վրա (Ninn-Hansen v. Denmark 
(dec.); Anguelov v. Bulgaria (dec.))։8

244. Միև նույն ժա մա նակ, ըն թա ցիկ ի րա դար ձու թյուն նե րի լու սա-
բա նու մը լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից ե րաշ խա վոր ված է Կոն վեն ցի այի 
10-րդ հոդ վա ծով՝ ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան շր ջա նա կում (Bédat 
v. Switzerland [GC], § 51)։ Ե թե դա տա կան քն նու թյան ա ռն չու թյամբ ծա-
վալ վել է վնա սա կար լրատ վա կան ար շավ, ա պա վճ ռո րո շը ոչ թե գոր ծը 
քն նող դա տա րան նե րին ներ կա յաց վող՝ կան խա կա լու թյան բա ցա կա յու-
թյան պա հան ջի վե րա բե րյալ կաս կա ծյա լի սուբյեկ տիվ ըն կա լում է, ին-
չը հաս կա նա լի է, այլ՝ այն, թե ա րդյոք գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե-
րում նրա մտա վա խու թյուն նե րը կա րող են օբյեկ տի վո րեն հիմ ա վոր ված 
հա մար վել (Włoch v. Poland (dec.); Daktaras v. Lithuania (dec.); Priebke 
v. Italy (dec.); Butkevičius v. Lithuania (dec.); G.C.P. v. Romania, § 46; 
Mustafa (Abu Hamza) v. the United Kingdom (dec.), §§ 37-40)։

245. Նա խա դե պային պրակ տի կա յում ա ռանձ նաց վել են ո րոշ գոր-
ծոն ներ, ո րոնք հա մար վում են է ա կան, ե րբ Դա տա րա նը գնա հա տում 
է դա տաքն նու թյան ար դա րու թյան վրա նման ար շա վի ազ դե ցու թյու-
նը, մաս նա վո րա պես` լրատ վա կան ար շա վից մինչև դա տաքն նու թյան 
մեկ նար կը, հատ կա պես՝ գոր ծը քն նող դա տա րա նի կազ մը ո րո շելն ան-
ցած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ա րդյոք վի ճարկ վող հրա պա րա կում ե րը 
վե րագր վում են իշ խա նու թյուն նե րին կամ պատ րաստ վել են իշ խա նու-
թյուն նե րից ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, և ա րդյոք հրա-

8 Տե՛ս «Անբարենպաստ քարոզարշավ լրատվամիջոցներում» բաժինը:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-43294
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65368
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114329
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114329
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-4583
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67837
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161898
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161898
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5170
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5987
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-32238
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-32238
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60344
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108237
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103112


106

պա րա կում երն ազ դել են դա տա վոր նե րի կամ ե րդ վյալ ա տե նա կալ-
նե րի վրա՝ այդ կերպ կան խա կալ ազ դե ցու թյուն ու նե նա լով վա րույ թի 
վերջ նար դյուն քի վրա (Beggs v. the United Kingdom (dec.), § 124; Abdulla 
Ali v. the United Kingdom, §§ 87-91; Paulikas v. Lithuania, § 59)։

246. Ա վե լին, ե րբ դա տա կան քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է ե րդ-
վյալ ա տե նա կալ նե րի կող մից, է ա կան գոր ծոն է նաև ա տե նա կալ նե րին  
տր վող հրա հանգ նե րի բո վան դա կու թու նը (Beggs v. the United Kingdom 
(dec.), § 124)։ Բա ցա ռա պես ար հես տա վարժ դա տա վոր նե րից կազմ ված 
ներ պե տա կան դա տա րան նե րը, ի տար բե րու թյուն ե րդ վյալ ա տե նա կալ-
նե րի, ու նեն հա մար ժեք փոր ձա ռու թյուն և մաս նա գի տա կան կր թու թյուն, 
որ պես զի կա րո ղա նան դի մադ րել ար տա քին ցան կա ցած ազ դե ցու թյան 
(Craxi v. Italy (no. 1), § 104; Mircea v. Romania, § 75)։

10.   Մեղ քի ըն դուն ման շուրջ բա նակ ցե լը

247. Դա տա րա նը նշել է, որ Եվ րո պայի քրե ա կան ար դա րա դա տու-
թյան հա մա կար գե րին բնո րոշ գիծ կա րող է հա մար վել այն սկզ բուն քը, 
ո րի հա մա ձայն մե ղադ րյա լը կա րող է նվազ ծանր հան ցա գոր ծու թյան 
մեջ մե ղադր վել կամ մե ղա վոր ճա նաչ վել՝ դա տա կան քն նու թյու նից ա ռաջ 
մեղքն ըն դու նե լու կամ «nolo contendere plea»՝ մեղ քը չվի ճար կե լու դիր-
քո րոշ մամբ հան դես գա լու դի մաց, կամ քնն չա կան մարմ ի հետ է ա կա-
նո րեն հա մա գոր ծակ ցե լու դի մաց (Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, 
§ 90)։ Մե ղադ րան քը կամ պա տի ժը բա նակ ցե լու գոր ծըն թացն ի նք նին 
որ ևէ ա ռու մով ոչ պատ շաճ չէ (նույն տե ղում): Նույ նը վե րա բե րում է գոր-
ծի մինչ դա տա կան հան գու ցա լու ծում ըն դու նե լու նպա տա կով դա տա րան 
ներ կա յա նա լու պա հան ջի մի ջո ցով ան հա տի վրա գոր ծադր վող ճնշ մա նը 
(Deweer v. Belgium, § 51)։ Մեղ քի ըն դու նու մը բա նակ ցե լը Դա տա րա նի 
հա մար ոչ մի այն կար ևոր օ գուտ ներ է պա րու նա կում՝ ի դեմս քրե ա կան 
գոր ծե րի ա րագ լուծ ման և դա տա րան նե րի, դա տա խազ նե րի և փաս-
տա բան նե րի բե ռի թեթ ևաց ման, այլ նաև՝ ճիշտ կի րառ վե լու դեպ քում, 
կա րող է ար դյու նա վետ գոր ծիք լի նել կո ռուպ ցի այի և կազ մա կերպ ված 
հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի հա մար և կա րող է նպաս տել նշա նակ-
վող պա տիժ նե րի թվի կր ճատ մա նը, ի սկ դրա ար դյուն քում նաև՝ բան-
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տար կյալ նե րի թվի նվա զեց մա նը (Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia, 
§ 90)։

248. Դա տա րա նը նշել է նաև, որ մեղ քի ըն դու նու մը բա նակ ցե լու ազ-
դե ցու թյունն այն է, որ մե ղադ րյա լին ներ կա յաց ված քրե ա կան մե ղադ-
րան քը լուծ վում է դա տա կան քն նու թյան կր ճատ տար բե րա կով, ո րն 
ը ստ է ու թյան նշա նա կում է, որ ան ձը հրա ժար վում է դա տա վա րա կան 
մի շարք ի րա վունք նե րից (Navalnyy and Ofitserov v. Russia, § 100)։ Դա 
ի նք նին խն դիր չի կա րող լի նել, քա նի որ 6-րդ հոդ վա ծի տա ռը կամ ո գին 
չեն բա ցա ռում ան ձի կող մից այդ ե րաշ խիք նե րից հո ժա րա կամ հրա ժար-
վե լը:9 Ո ւս տի, հրա ժար ման օ րի նա կա նու թյանն ա ռնչ վող սկզ բունք նե րի 
ա նա լո գի այով՝ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ մեղ քի ըն դու նու մը բա նակ ցե լու 
ո րո շու մը պետք է ու ղեկց վի հետ ևյալ պայ ման նե րով. (ա) գան գա տա բե-
րը պետք է մեղքն ըն դու նած լի նի՝ լի ո վին տե ղե կաց ված լի նե լով գոր-
ծի փաս տե րին և ի րա վա կան հետ ևանք նե րին և իս կա պես գոր ծե լով իր 
հո ժար կամ քով, և (բ) մեղ քի ըն դուն ման գոր ծար քի բո վան դա կու թյու նը 
և կող մե րի՝ դրան հաս նե լու գոր ծըն թա ցի ար դա րու թյու նը պետք է են-
թարկ ված լի նեն բա վա րար դա տա կան վե րահս կո ղու թյան (Natsvlishvili 
and Togonidze v. Georgia, §§ 91-92):

B.  Հ րա պա րա կային դա տաքն նու թյու նը

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը

«1. Յու րա քան չյուր ոք, … նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա-
կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի դա տա րա նի կող մից … հրա-
պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վունք: Դա տավ ճի ռը հրա պա-
րակ վում է դռն բաց նիս տում, սա կայն մա մու լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
և հան րու թյան ներ կա յու թյու նը կա րող է չթույ լատր վել ամ բողջ դա - 
տաքն նու թյան կամ դրա մի մա սի ըն թաց քում` ժո ղովր դա վա րա կան 
հասա րա կու թյան մեջ բա րո յա կա նու թյան, հա սա րա կա կան կար-
գի կամ պե տա կան ան վտան գու թյան շա հե րից ել նե լով, ե րբ դա են

9 Տե՛ս «Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի քրեաիրավական հայեցակետը. ընդհանուր դիտարկումեր» 
բաժինը:
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պա հան ջում ան չա փա հաս նե րի շա հե րը կամ կող մե րի մաս նա վոր 
կյանքի պաշտ պա նու թյու նը, կամ` այն քանով, որ քա նով դա, դա տա-
րա նի կար ծի քով, հա տուկ հան գա մանք նե րի բե րու մով խիստ ան հրա-
ժեշտ է, ե թե հրա պա րա կայ նու թյու նը կխախ տեր ար դա րա դա տու-
թյան շա հե րը»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Public hearing (6-1): Oral hearing (6-1); Exclusion of press (6-1); 
Exclusion of public (6-1)

Necessary in a democratic society (6-1): Protection of morals (6-1); 
Protection of public order (6-1); National security (6-1); Protection of 
juveniles (6-1); Protection of private life of the parties (6-1); Extent strictly 
necessary (6-1); Prejudice interests of justice (6-1)

Public judgment (6-1)

1.  Հ րա պա րա կայ նու թյան սկզ բուն քը

249. Վա րույ թի հրա պա րա կային բնույ թը դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րին պաշտ պա նում է ար դա րա դա տու թյան գաղտ նի ի րա կա-
նա ցու մից՝ ա ռանց հան րու թյան կող մից հս կո ղու թյան. այն նաև այն 
մի ջոց նե րից մեկն է, ո րոնց մի ջո ցով կա րող է պահ պան վել դա տա րան-
նե րի հան դեպ վս տա հու թյու նը: Ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու-
մը դարձ նե լով տե սա նե լի` հրա պա րա կայ նու թյու նը նպաս տում է 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի նպա տա կին, այ սինքն՝ ար դար դա տաքն նու թյան 
հաս նե լուն, ո րի ե րաշ խա վո րու մը ցան կա ցած ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կու թյան հիմ ա րար սկզ բունք նե րից է (Riepan v. Austria, § 27; 
Krestovskiy v. Russia, § 24; Sutter v. Switzerland, § 26)։

250. Դա տա կան վա րույ թի հրա պա րա կային բնույ թի սկզ բուն քը են-
թադ րում է եր կու աս պեկտ՝ դռն բաց լսում ե րի ան ցկա ցում և դա տա- 
վ ճիռ նե րի հրա պա րա կային հայ տա րա րում (նույն տե ղում, § 27; Tierce 
and Others v. San Marino, § 93)։

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58978
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2.  Բա նա վոր դա տաքն նու թյան և դա տա կան նիս տին ներ կա  
գտն վե լու ի րա վուն քը

a.   Բա նա վոր դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը

251. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված «հ րա-
պա րա կային դա տաքն նու թյան» ի րա վունքն ան հրա ժեշ տո րեն են թադ-
րում է « բա նա վոր դա տաքն նու թյան» ի րա վունք (Döry v. Sweden, § 37)։

252. Այ նու ա մե նայ նիվ, դա տա կան նիստ ան ցկաց նե լու պար տա վո-
րու թյու նը 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան բա ղադ րի չին հա մա պա տաս-
խա նող ոչ բո լոր գոր ծե րի դեպ քում է բա ցար ձակ: Հաշ վի առ նե լով, որ 
«ք րե ա կան մե ղադ րանք» հաս կա ցու թյու նը գնա լով ը նդ լայն վում է և նե-
րա ռում գոր ծեր, ո րոնք ա վան դա բար քրե ա կան ի րա վուն քի ո լոր տին չեն 
պատ կա նել (օ րի նակ՝ վար չա կան տույ ժեր, մաք սային օ րենսդ րու թյուն և 
հար կային լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջադ րում)՝ գո յու թյուն 
ու նեն տար բեր կշիռ ներ ու նե ցող «ք րե ա կան մե ղադ րանք ներ»: Թե պետ 
ար դար դա տաքն նու թյան պա հանջ ներն ա ռա վել խիստ են բուն քրե-
ա կան ի րա վուն քի ո լոր տի դեպ քում, 6-րդ հոդ վա ծի քրե աի րա վա կան 
բա ղադ րի չից բխող ե րաշ խիք նե րը ոչ միշտ են ամ բողջ խս տու թյամբ 
կի րա ռե լի գոր ծե րի այլ տե սակ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք հա մա պա տաս-
խա նում են այդ բա ղադ րի չին, սա կայն չեն ու ղեկց վում խա րա նի բարձր 
աս տի ճա նով (Jussila v. Finland [GC], §§ 41-43)։

253. Այ նու հան դերձ, բա նա վոր քն նու թյուն ան ցկաց նե լուց հրա ժար-
վե լը կա րող է մի այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում հիմ ա վոր ված լի նել (Grande 
Stevens and Others v. Italy, §§ 121-122)։ Բա նա վոր քն նու թյու նից հրա-
ժար վելը հիմ ա վո րող հան գա մանք նե րի բնույթն ան հրա ժեշ տա բար 
հան գում է այն հար ցե րին, ո րոնց պետք է ան դրա դառ նա ի րա վա սու 
դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես՝ կախ ված նրա նից, թե ա րդյոք ծա գում 
են փաս տի կամ ի րա վուն քի հար ցեր, ո րոնք չեն կա րող հա մար ժե քո-
րեն լուծ վել գոր ծի նյու թե րի հի ման վրա: Բա նա վոր քն նու թյու նը կա րող 
է ան հրա ժեշտ չլի նել, ե թե չկան ար ժա նա հա վա տու թյան հար ցեր կամ 
վի ճարկ վող փաս տեր, ո րոնք ան հրա ժեշտ են դարձ նում ա պա ցույց նե րը 
բա նա վոր ներ կա յաց նե լը կամ վկա նե րին խա չաձև հար ցաքն նե լը, և ե թե 
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մե ղադ րյա լին ըն ձեռ վել է իր փաս տարկ նե րը գրա վոր ներ կա յաց նե լու 
և իր դեմ ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը վի ճար կե լու հա մար ժեք հնա-
րա վո րու թյուն: Այս ա ռու մով ի րա վա չափ է հա մար վում, ե րբ ներ պե տա-
կան ի րա վա սու մար մին նե րը հաշ վի են առ նում ար դյու նա վետ լի նե լու 
և խնայո ղա բար գոր ծե լու պա հանջ նե րը (Jussila v. Finland [GC], §§ 41-
43 և 47-48, ո րը վե րա բե րում էր հար կային լրա ցու ցիչ պար տա վո րու-
թյուն նե րի ա ռա ջադր ման հետ կապ ված վա րույ թին; Suhadolc v. Slovenia 
(dec.), ո րը վե րա բե րում էր ճա նա պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե-
րի խախտ ման հա մար նա խա տես ված ա րա գաց ված դա տա վա րու թյա-
նը; Sancaklı v. Turkey, § 45, ո րը վե րա բե րում էր հյու րա նո ցի տա րած քը 
մարմ ա վա ճա ռու թյան հա մար օգ տա գոր ծե լու պատ ճա ռով հյու րա նո ցի 
սե փա կա նա տի րոջ նկատ մամբ նշա նակ ված վար չա կան տույ ժին)։ Այ նու- 
ա մե նայ նիվ, այն գոր ծե րով, ո րոն ցում վի ճարկ վող ի րա վա խախտ մանն 
ա կա նա տես է ե ղել պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձ, բա նա վոր քն նու-
թյու նը կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել մե ղադ րյա լի շա հե րը պաշտ պա նե-
լու հա մար՝ ստուգ ման են թար կե լով տվյալ պաշ տո նա տար ան ձի եզ րա-
կա ցու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը (Produkcija Plus Storitveno 
podjetje d.o.o. v. Slovenia, § 54)։

254. Ա վե լին, ո րոշ դեպ քե րում, ան գամ ե րբ գոր ծի խնդ րո ա ռար կան 
կապ ված է տեխ նի կա կան բնույ թի հար ցի հետ, ո րը սո վո րա բար կա րող 
է լուծ վել ա ռանց բա նա վոր քն նու թյան, գոր ծի հան գա մանք նե րը կա րող 
են ար դար դա տաքն նու թյան ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ դարձ-
նել բա նա վոր քն նու թյան ան ցկա ցու մը (Özmurat İnşaat Elektrik Nakliyat 
Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. v. Turkey, § 37)։

b.   Դա տա կան քն նու թյա նը ներ կա գտն վե լը

255. Բա նա վոր և հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան սկզ բուն քը կարե- 
վոր է հատ կա պես քրե ա կան հա մա տեքս տում, ե րբ քրե ա կան ի րա վա-
խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան ձը պետք է ը նդ հա նուր առ-
մամբ ի վի ճա կի լի նի ներ կա գտն վել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
դա տաքն նու թյա նը (Jussila v. Finland [GC], § 40; Tierce and Others v. San 
Marino, § 94; Igor Pascari v. the Republic of Moldova, § 27, ո րը վե րա բե-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78135
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105017
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182847
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187199
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187199
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178942
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178942
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78135
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58765
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58765
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165952


111

րում էր գան գա տա բե րի ներ կա յու թյունն այն վա րույ թին չա պա հո վե լուն, 
ո րում ար ձա նագր վել էր ճա նա պար հատ րանս պոր տային պա տա հա րի 
հա մար նրա մե ղա վո րու թյու նը)։

256. Ա ռանց ներ կա գտն վե լու դժ վար է են թադ րել, թե ի նչ պես ան ձը 
կա րող է ի րա կա նաց նել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ», 
«դ» և «ե» են թա կե տե րով սահ ման ված հա տուկ ի րա վունք նե րը, մաս նա-
վո րա պես՝ « պաշտ պա նե լու ի րեն ան ձամբ», « հար ցաքն նե լու վկա նե րին 
կամ ի րա վունք ու նե նա լու, որ այդ վկա նե րը են թարկ վեն հար ցաքն նու-
թյան» և «օգտ վե լու թարգ ման չի ան վճար օգ նու թյու նից, ե թե ին քը չի 
հաս կա նում դա տա րա նում գոր ծած վող լե զուն կամ չի խո սում այդ լեզ-
վով»: Քրե ա կան գոր ծով ամ բաս տա նյա լի՝ դա տա րա նի դահ լի ճում ներ-
կա գտն վե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րե լու պար տա կա նու թյունն, ու ս տի, 
6-րդ հոդ վա ծի է ա կան պա հանջ նե րից է հա մար վում (Hermi v. Italy [GC], 
§§ 58-59; Sejdovic v. Italy [GC], §§ 81 և 84; Arps v. Croatia, § 28)։

257. Ա վե լին, նիս տին ներ կա լի նե լու ի րա վուն քը մե ղադ րյա լին թույլ 
է տա լիս հաս տա տել իր պաշտ պա նու թյան ճշ մար տա ցի ու թյու նը և հա-
մե մա տել այն տու ժող նե րի և վկա նե րի ցուց մունք նե րի հետ (Medenica 
v. Switzerland, § 54)։ Ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պար տա վոր են 
պատ շաճ ջա նա սի րու թյուն գոր ծադ րել մե ղադ րյա լի ներ կա յու թյունն 
ա պա հո վե լու ու ղ ղու թյամբ՝ հա վուր պատ շա ճի դա տա կո չի են թար կե լով 
նրան (Colozza v. Italy, § 32; M.T.B. v. Turkey, §§ 49-53), ի նչ պես նաև՝ 
պար տա վոր են ո րո շա կի քայ լեր ձեռ նար կել, որ պես զի չխ րա խուս վի նրա 
չհիմ ա վոր ված բա ցա կա յու թյու նը նիս տից (Medenica v. Switzerland, § 
54)։

258. Թե պետ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը չի կա րող մեկ նա բան վել որ-
պես դա տա կան փաս տաթղ թե րը կոնկ րետ ձևով, օ րի նակ՝ պատ վիր-
ված փոս տով ստա նա լու ի րա վուն քը գան գա տա բե րին ե րաշ խա վո րող 
դրույթ, գան գա տա բե րը պետք է, հա նուն ար դա րա դա տու թյան շա հե րի, 
դա տա կան նիս տի մա սին ծա նուց վի այն պես, որ ոչ մի այն ի մա նա նիս-
տի ամ սաթ վի, ժա մի և վայ րի մա սին, այլ նաև բա վա րար ժա մա նակ 
ու նե նա իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու և դա տա կան նիս-
տին ներ կա գտն վե լու հա մար (Vyacheslav Korchagin v. Russia, § 65)։

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77543
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167800
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59518
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59518
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57462
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183536
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59518
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185313


112

259. Դա տա կան նիս տը կա րող է ան ցկաց վել մե ղադ րյա լի բա ցա կա-
յու թյամբ, ե թե նա հրա ժար վել է դա տա կան նիս տին ներ կա լի նե լու ի րա-
վուն քից: Այդ հրա ժա րու մը կա րող է լի նել բա ցա հայտ կամ են թադ րյալ՝ 
բխեց ված ան ձի վար քագ ծից, օ րի նակ՝ ե րբ նա խու սա փում է դա տա կան 
քն նու թյու նից (Lena Atanasova v. Bulgaria, § 52)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 6-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված ե րաշ խիք նե րից հրա ժար վե լը ցան կա ցած դեպ-
քում պետք է հա մա հունչ լի նի Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի-
կա յում ձևա կերպ ված՝ «ի մա նա լու և հաս կա նա լու» չա փո րոշ չին (Sejdovic 
v. Italy [GC], §§ 86-87)։10

260. Այդ խնդ րի կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ե րբ քրե-
ա կան ի րա վա խախտ ման մեջ մե ղադր վող ան ձը չի ծա նուց վել ան ձամբ, 
ա պա նրա՝ հե տա խուզ ման մեջ լի նե լու կար գա վի ճա կից (ո րի հիմ քում 
ե ղել է կան խա վար կած՝ ա ռանց բա վա րար փաս տա կան հիմ ա վոր-
ման) չի կա րող բխեց վել, որ ամ բաս տա նյա լը հրա ժար վել է դա տա կան  
քն նու թյա նը ներ կա յա նա լու և ի րեն պաշտ պա նե լու ի րա վուն քից: Ա վե լին, 
քրե ա կան ի րա վա խախտ ման մեջ մե ղադր վող ան ձը չպետք է պար տա-
վոր ված լի նի ա պա ցու ցել, որ ին քը չէր փոր ձում խու սա փել ար դա րա-
դա տու թյու նից, կամ որ իր բա ցա կա յու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
ֆորս մա ժո րային հան գա ման քով: Միև նույն ժա մա նակ, ներ պե տա կան 
ի րա վա սու մար մին ներն են գնա հա տում, թե ա րդյոք մե ղադ րյա լը բա-
վա րար պատ ճառ նե րով հիմ ա վո րել է իր բա ցա կա յու թյու նը, կամ՝ թե 
ա րդյոք գոր ծի նյու թե րում ե ղել են փաս տեր, ո րոնց հի ման վրա կա րե լի 
էր եզ րա կաց նել, որ նա բա ցա կայել է իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե-
րով (նույն տե ղում, § 87)։

261. Դա տա րա նը վճ ռել է նաև, որ ան ձի չներ կա յա նա լու պատ ճա ռով 
դա տա կան նիստն ան ցկաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը կա րող է պա րա-
լի զաց նել քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քը, քա նի որ կա րող է հան գեց նել, 
մաս նա վո րա պես, ա պա ցույց նե րի ան հե տաց ման, քրե ա կան հե տապընդ- 
 ման վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լուն կամ ար դա րա դա տու թյան սխա-
լի  (Colozza v. Italy, § 29)։ Ո ւս տի, նիս տը մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու թյամբ 

10 Տե՛ս «Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի քրեաիրավական հայեցակետը. ընդհանուր դիտարկումեր» 
բաժինը:
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ան ցկաց նելն ի նք նին չի հա կա սում 6-րդ հոդ վա ծին: Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ թույ լատր վում է դա տա կան նիստն 
ան ցկաց նել՝ ի հե ճուկս «ք րե ա կան ի րա վա խախտ ման մեջ մե ղադր վող 
ան ձի» բա ցա կա յու թյան (ով Դա տա րա նում հան դես է գա լիս գան գա տա-
բե րի կար գա վի ճա կով), այդ ան ձը պետք է վա րույ թի մա սին ի մա նա լուն 
պես ի վի ճա կի լի նի ի րեն լսած դա տա րա նից ստա նալ նոր ը ստ է ու թյան 
ո րո շում մե ղադ րան քի վե րա բե րյալ (Sanader v. Croatia, §§ 77-78):

262. Թե պետ մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու թյամբ տե ղի ու նե ցող դա տա-
կան քն նու թյունն ի նք նին ան հա մա տե ղե լի չէ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծի հետ, այ նու ա մե նայ նիվ, տե ղի է ու նե նում ար դա րա դա տու թյու նից 
զր կում, ե րբ in absentia (բա ցա կա յու թյամբ) դա տա պարտ ված ան ձն 
ան կա րող է հե տա գա յում ի րեն լսած դա տա րա նից հաս նել մե ղադ րան-
քի է ու թյան վե րա բե րյալ նոր քն նու թյան ան ցկաց ման՝ և՛ ի րա վուն քի, և՛ 
փաս տի մա սով, ե թե չի հաս տատ վել, որ նա հրա ժար վել էր դա տաքըն-
նու թյա նը ներ կա գտն վե լու և ի րեն պաշտ պա նե լու ի րա վուն քից, կամ, 
որ նա ու նե ցել էր դա տաքն նու թյու նից խու սա փե լու դի տա վո րու թյուն 
(Sejdovic v. Italy [GC], § 82)։ Պատ ճառն այն է, որ թե՛ սկզբ նա կան դա-
տա վա րու թյան ժա մա նակ, թե՛ կր կին քն նու թյան դեպ քում դա տա կան 
նիս տե րի դահ լի ճում ներ կա լի նե լու՝ քրե ա կան գոր ծով ամ բաս տա նյա լի 
ի րա վունքն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը 6-րդ հոդ վա ծի կար ևո-
րա գույն պա հանջ նե րից է (Stoichkov v. Bulgaria, § 56)։

263. Sanader v. Croatia գոր ծում (§§ 87-88) Դա տա րանն ան հա մա-
չափ ճա նա չեց այն պա հան ջը, ո րի հա մա ձայն in absentia (բա ցա կա յու-
թյամբ) դա տաքնն ված ան ձը, ով չէր ի մա ցել իր նկատ մամբ քրե ա կան 
հե տապնդ ման և ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի մա սին կամ փոր ձել 
էր խու սա փել դա տա կան քն նու թյու նից կամ ա ներկ բայո րեն հրա ժար վել 
էր դա տա րան ներ կա յա նա լու ի րա վուն քից, պար տա վոր էր ներ կա յա-
նալ ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րին և տրա մադ րել քրե ա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում իր բնա կու թյան հաս ցեն, որ պես զի ձեռք բե րեր 
կր կին դա տաքն նու թյուն ան ցկաց նե լու հա մար միջ նոր դե լու ի րա վունք: 
Դա հատ կա պես այդ պես է, քա նի որ ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին-
նե րի ի րա վա զո րու թյան ներ քո հայտն վե լուց հե տո նա կզրկ վեր ա զա-
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տու թյու նից՝ in absentia (բա ցա կա յու թյամբ) դա տա պարտ ված լի նե լու 
հի ման վրա: Այս կա պակ ցու թյամբ Դա տա րանն ը նդ գծեց, որ Կոն վեն-
ցի այի 6-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան կր կին դա տաքն նու թյան են-
թարկ վե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րե լու հա մար մե ղադ րյա լին չի կա րող 
ներ կա յաց վել ար գե լան քի վերց վե լու նպա տա կով հանձն վե լու պա հանջ: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, կաս կած չէր ծա գում այն մա սով, որ նոր վա րույ թի 
շր ջա նա կում պետք կլի նի ա պա հո վել գան գա տա բե րի ներ կա յու թյու նը՝ 
նրան կա լա նա վո րե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լով կամ ներ պե տա կան 
վե րա բե րե լի օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ մի ջոց ներ կի րա ռե լով: 
Այդ մի ջոց նե րը, ե թե դրանք կի րա ռե լի լի նե ին, պետք է ի րա վա կան այլ 
հիմք ու նե նային, այն է՝ գան գա տա բե րի կող մից տվյալ հան ցան քը կա-
տա րած լի նե լու ող ջա միտ կաս կա ծը և նրան ա զա տու թյու նից զր կե լու 
հա մար « վե րա բե րե լի և բա վա րար պատ ճառ նե րի» գո յու թյու նը:

264. Վեր ջա պես, դա տա կան նիս տին ներ կա լի նե լու պա հան ջի հետ 
կապ ված խն դիր է ծա գում, ե րբ մե ղադ րյա լին թույլ չի տր վում մաս նակ-
ցել իր դա տաքն նու թյա նը՝ որ պես հիմք մատ նան շե լով նրա ոչ պատ շաճ 
վար քա գի ծը (Idalov v. Russia [GC], § 175; Marguš v. Croatia [GC], § 90; 
Ananyev v. Russia, § 43)։

265. Այս հա մա տեքս տում Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ար դա րա դա տու-
թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման հա մար խիստ կար ևոր է դա տա կան 
նիս տե րի դահ լի ճում, ո րը դա տա կան վա րույ թի կար ևոր խորհր դա նիշն 
է, պահ պա նել ար ժա նա պատ վու թյու նը, կար գու կա նո նը և պատ շա ճու-
թյու նը: Պատ շաճ վար քի տար րա կան չա փա նիշ նե րի կո պիտ ոտ նա-
հա րում ամ բաս տա նյա լի կող մից չի կա րող հան դուրժ վել և չպետք է 
հան դուրժ վի: Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ գան գա տա բե րի վար քը կա րող է 
այն պի սին լի նել, որ հիմ ա վո րի նրան դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճից 
հե ռաց նե լը և դա տա կան նիս տը նրա բա ցա կա յու թյամբ շա րու նա կե լը, 
նա խա գա հող դա տա վորն է պար տա վոր նրան դա տա կան նիս տե րի 
դահ լի ճից հե ռաց նե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց նե լուց ա ռաջ հիմ ա վո-
րել, որ գան գա տա բերն ու նե ցել է հնա րա վո րու թյուն՝ ող ջամ տո րեն կան-
խա տե սե լու իր այդ վար քը շա րու նա կե լու հետ ևանք նե րը (Idalov v. Russia 
[GC], §§ 176-177)։ Ա վե լին, կար ևոր է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, 
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թե ա րդյոք գան գա տա բե րի պաշտ պա նը կա րո ղա ցել է ի րա կա նաց նել 
պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը գան գա տա բե րի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում (Marguš v. Croatia [GC], § 90), և թե ա րդյոք վե րաքն նիչ 
վա րույ թում խնդ րին ե ղել է ան դրա դարձ և, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, վե-
րաց վել են հետ ևանք նե րը: (Idalov v. Russia [GC], § 179)։ 

c.  Ան ձի ներ կա յու թյու նը բո ղո քարկ ման վա րույ թին

266. Նիս տը դռն բաց ան ցկաց նե լու սկզ բուն քից բխում է վե րաքն նիչ 
դա տա րա նում ան ձամբ ցուց մունք տա լու մե ղադ րյա լի ի րա վուն քը: Այդ 
տե սան կյու նից՝ հրա պա րա կայ նու թյան սկզ բուքն ու ղղ ված է մե ղադ րյա լի 
պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր մա նը (Tierce and Others 
v. San Marino, § 95)։ Ո ւս տի, ե րբ մե ղադ րյա լը վե րաքն նիչ ա տյա նի նիս-
տից իր բա ցա կա յու թյան հա մար հիմ ա վո րում է ներ կա յաց նում, ներ պե-
տա կան դա տա րան նե րը պար տա վոր են քն նու թյան առ նել այդ հիմ ա-
վո րու մը և բա վա րար չա փով պատ ճա ռա բա նել ի րենց ո րո շու մը (Henri 
Rivière and Others v. France, § 33)։

267. Այ նու ա մե նայ նիվ, ամ բաս տա նյա լի ան ձնա կան ներ կա յու թյու նը 
վե րաքն նիչ դա տա րա նում դա տաքն նու թյան հա մար նույն ա ռանց քային 
նշա նա կու թյու նը չու նի, ի նչ՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում դա տաքըն-
նու թյան հա մար: Վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի վա րույթ նե րի նկատ մամբ 
6-րդ հոդ վա ծի կի րա ռու թյան ե ղա նա կը կախ ված է տվյալ վա րույ թի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ը նդ ո րում՝ պետք է հաշ վի առ նել ներ պե-
տա կան ի րա վա կան հա մա կար գում ի րա կա նաց վող վա րույթ նե րի ամ-
բող ջու թյու նը և վե րաքն նիչ դա տա րա նի դե րա կա տա րում այդ հա մա-
կար գում (Hermi v. Italy [GC], § 60)։

268. Բո ղո քարկ ման թույլտ վու թյուն ստա նա լու վա րույ թը և այն վա-
րույ թը, ո րը նե րա ռում է մի այն ի րա վուն քի հար ցեր, ի հա կադ րու թյուն 
փաս տի հար ցեր նե րա ռող վա րույ թի, կա րող է հա մա պա տաս խա նել 
6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին՝ չնա յած, որ հնա րա վո րու թյուն չի տր վում, 
որ բո ղո քար կո ղին ան ձամբ լսեն վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նում՝ պայ մա նով, որ ա ռա ջին ա տյա նում ան ցկաց վել է հրա պա րա կային 
դա տաքն նու թյուն (Monnell and Morris v. the United Kingdom, § 58, ո րը 
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վե րա բե րում է բո ղո քարկ ման թույլտ վու թյուն ստա նա լու վա րույ թին; 
Sutter v. Switzerland, § 30, ո րը վե րա բե րում է վճ ռա բեկ դա տա րա նին)։

269. Ան գամ ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու է գոր ծը վե րա-
նայել և՛ փաս տե րի, և՛ ի րա վուն քի մա սով, ոչ միշտ է 6-րդ հոդ վա ծով 
պա հանջ վում հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի, և ա ռա-
վել քիչ՝ ան ձամբ ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցում (Fejde 
v. Sweden, § 31)։ Այդ հար ցը լու ծե լու նպա տա կով պետք է հաշ վի ա ռն վեն 
նշ ված վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և վե րաքն նիչ դա տա րա-
նում գան գա տա բե րի շա հե րը փաս տա ցի ներ կա յաց նե լու և պաշտ պա-
նե լու ե ղա նա կը, մաս նա վո րա պես՝ այդ դա տա րա նի կող մից ո րոշ վե-
լիք հար ցե րի բնույ թի լույ սի ներ քո (Seliwiak v. Poland, § 54; Sibgatullin 
v. Russia, § 36)։

270. Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է գոր ծը 
քն նի փաս տե րի և ի րա վուն քի տե սան կյու նից և մե ղա վո րու թյան կամ 
ան մե ղու թյան հար ցի ամ բող ջա կան գնա հա տում ա նի, ա պա այն չի կա-
րող հար ցի վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նել՝ ա ռանց մե ղադ րյա լի կող-
մից ան ձամբ ներ կա յաց ված այն ա պա ցույց նե րի ու ղ ղա կի գնա հատ ման, 
ո րոնք տրա մադր վել ե ն՝ ա պա ցու ցե լու հա մար, որ են թադ րյալ քրե ա կան 
ի րա վա խախ տում ին քը չի կա տա րել (Dondarini v. San Marino, § 27; 
Popovici v. Moldova, § 68; Lacadena Calero v. Spain, § 38)։ Դա հատ-
կա պես այդ պես է այն դեպ քում, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է  
քն նի գան գա տա բե րի պատ ժա չափն ա վե լաց նե լու հիմ ա վոր վա ծու թյու-
նը (Zahirović v. Croatia, § 57; Hokkeling v. the Netherlands, § 58)։

271. Որ պես կա նոն, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը բե կա նում է ա ռա-
ջին ա տյա նի ար դա րաց ման դա տավ ճի ռը, այն պար տա վոր է պո զի տիվ 
քայ լեր ձեռ նար կել՝ ա պա հո վե լու հա մար մե ղադ րյա լի լս ված լի նե լու հնա-
րա վո րու թյու նը (Botten v. Norway, § 53; Dănilă v. Romania, § 41; Gómez 
Olmeda v. Spain, § 32)։ Հա կա ռակ դեպ քում, վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
պետք է սահ մա նա փակ վի ստո րին ա տյա նի դա տա րա նի կա յաց րած ար-
դա րաց ման դա տավ ճի ռը բե կա նե լով և գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղար կե-
լով (Júlíus Þór Sigurþórsson v. Iceland, § 38): 

272. Այ նու ա մե նայ նիվ, մե ղադ րյա լը կա րող է հրա ժար վել վե րաքն նիչ 
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վա րույ թին մաս նակ ցե լու կամ լս ված լի նե լու իր ի րա վուն քից՝ կա՛մ ու ղ-
ղա կի ո րեն, կա՛մ սե փա կան վար քագ ծի մի ջո ցով (Kashlev v. Estonia, §§ 
45-46; Hernández Royo v. Spain, § 39; Bivolaru v. Romania (no. 2), §§ 
138-146)։ Ցան կա ցած դեպ քում կար ևոր է պար զել, թե ա րդյոք ի րա վա-
սու դա տա րանն ա րել է այն ա մե նը, ին չը ող ջամ տո րեն կա րող էր ի րե-
նից ա կն կալ վել՝ ա պա հո վե լու հա մար գան գա տա բե րի մաս նակ ցու թյու-
նը վա րույ թին: Վա րույ թին ար դյու նա վետ մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վող 
մի ջոց կա րող է լի նել տե սա կա պի մի ջո ցով ան ձին հար ցաքն նե լը (նույն 
տե ղում, §§ 138-139, 144-145)։

273. Այս խնդ րի վե րա բե րյալ Դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա-
վուն քում կար ծես տար բե րակ վում են հետ ևյալ եր կու ի րա վի ճակ նե րը. 
մի կող մից, ե րբ վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ո րը չքն նե լով ար դա րաց ման 
դա տավճ ռի հիմ քում դր ված բա նա վոր ա պա ցույց նե րը, բե կա նել է այն, 
ոչ մի այն ի րա վա սու է ե ղել  քն նե լու փաս տի և ի րա վուն քի հար ցե րը, 
այլ նաև կա տա րել է փաս տե րի նոր գնա հա տում, և մյուս կող մից՝ այն 
ի րա վի ճակ նե րը, ո րոն ցում վե րաքն նիչ դա տա րա նը ստո րին ա տյա նի 
հետ ան հա մա ձայ նու թյուն է հայտ նել մի այն օ րեն քի մեկ նա բա նու թյան 
և/ կամ հաս տատ ված փաս տե րի նկատ մամբ օ րեն քի կի րա ռու թյան հար-
ցում, չնա յած որ վե րաքն նիչ դա տա րանն ու նե ցել է նաև փաս տե րին  
ա ռնչ վող ի րա վա սու թյուն: Օ րի նակ, Igual Coll v. Spain գոր ծի շր ջա նա-
կում (§ 36) Դա տա րա նը հա մա րեց, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը ոչ թե 
պար զա պես, այլ ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյուն է տվել կամ այլ կերպ է 
կի րա ռել օ րենքն ա ռա ջին ա տյա նում ար դեն ի սկ հաս տատ ված փաս տե-
րի նկատ մամբ, այլև՝ փաս տե րի նոր գնա հա տում է ի րա կա նաց րել, ո րը 
չի սա հա նա փակ վել զուտ ի րա վա կան բնույ թի խն դիր նե րով (տե՛ս նաև 
Spînu v. Romania, §§ 55-59; Andreescu v. Romania, §§ 65-70; Almenara 
Alvarez v. Spain): Նմա նա պես, Marcos Barrios v. Spain գոր ծի շր ջա նա-
կում (§§ 40-41) Դա տա րա նը վճ ռեց, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նը դիր քո-
րո շում է հայտ նել փաս տե րի հետ կապ ված հար ցի, մաս նա վո րա պես՝ 
վկայի ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ, և վար վե լով այդ պես՝ վե-
րաքն նիչ դա տա րա նը փո խել է ա ռա ջին ա տյա նում հաս տատ ված փաս-
տե րը և նոր գնա հա տա կան է տվել այն փաս տե րին, ո րոնք վճ ռո րոշ 
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նշա նա կու թյուն ու նե ին գան գա տա բե րի մե ղա վո րու թյու նը պար զե լու 
տե սան կյու նից (տե՛ս նաև García Hernández v. Spain, §§ 33-34):

274. Ի հա կադ րու թյուն, Bazo González v. Spain գոր ծի շր ջա նա կում 
Դա տա րա նը վճ ռեց, որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ-
տում տե ղի չի ու նե ցել, քա նի որ գան գա տա բե րի նկատ մամբ մե ղադ-
րա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող-
մից վեր լու ծու թյան են թա կա հար ցե րը հիմ ա կա նում ի րա վա կան բնույթ 
է ին ու նե ցել, և վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա յաց րած դա տա կան ակ տում 
ու ղ ղա կի ո րեն նշ վել էր, որ վե րաքն նիչ դա տա րա նի խն դի րը չէ ա պա-
ցույց նե րի նոր գնա հա տում կա տա րե լը, և որ փո խա րե նը՝ վե րաքն նիչ 
դա տա րանն ըն դա մե նը որ դեգ րել էր ստո րին ա տյա նի դա տա րա նից 
տար բեր վող ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյուն:

275. Այ նու հան դերձ, Suuripää v. Finland գոր ծի շր ջա նա կում (§ 44) 
Դա տա րա նը բա ցատ րեց, որ պետք է հաշ վի առ նել, որ փաս տե րը և 
ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյու նը կա րող են փոխ ներ հյուս ված լի նել այն 
աս տի ճա նի, որ դժ վար կլի նի մեկն ա ռանձ նաց նել մյու սից:

3.  Հ րա պա րա կայ նու թյան կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը

276. Դա տաքն նու թյունը հա մա պա տաս խա նում է հրա պա րա կայ նու-
թյան պա հան ջին, ե թե հան րու թյու նը կա րող է տե ղե կու թյուն ստա նալ 
դրա ամ սաթ վի և վայ րի մա սին, և ե թե այդ վայ րը հեշ տո րեն հա սա նե լի 
է հան րու թյա նը (Riepan v. Austria, § 29)։

277. Հրա պա րա կային դա տաքն նու թյուն ան ցկաց նե լու պա հան ջը են-
թա կա է բա ցա ռու թյուն նե րի: Սա ա կն հայտ է հենց 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի տեքս տից, ո րը պա րու նա կում է դրույթ այն մա սին, որ « մա մու լի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և հան րու թյան ներ կա յու թյու նը կա րող է չթույ լատըր - 
վել ամ բողջ դա տաքն նու թյան կամ դրա մի մա սի ըն թաց քում ... ե րբ դա 
են պա հան ջում ան չա փա հաս նե րի շա հե րը կամ կող մե րի մաս նա վոր 
կյան քի պաշտ պա նու թյու նը, կամ` այն քա նով, որ քա նով դա, դա տա րա-
նի կար ծի քով, հա տուկ հան գա մանք նե րի բե րու մով խիստ ան հրա ժեշտ 
է, ե թե հրա պա րա կայ նու թյու նը կխախ տեր ար դա րա դա տու թյան շա հե-
րը:»: Թե՛ ամ բող ջու թյամբ, թե՛ մա սամբ դռն փակ դա տա կան քն նու թյուն 
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ան ցկաց նե լը, պետք է հնա րա վոր լի նի մի այն այն դեպ քում, ե րբ դա  
խս տիվ ան հրա ժեշտ է՝ ել նե լով գոր ծի հան գա մանք նե րից (Welke and 
Białek v. Poland, § 74; Martinie v. France [GC], § 40)։

278. Ե թե հիմ քեր գո յու թյուն ու նեն նշ ված բա ցա ռու թյուն նե րից մե կը 
կամ մի քա նի սը կի րա ռե լու հա մար, ա պա իշ խա նու թյուն նե րը պար տա-
վոր չեն, սա կայն ի րա վունք ու նեն ո րո շում կա յաց նել, որ դա տա կան նիս-
տերն ան ցկաց վեն դռն փակ, ե թե նրանք հա մա րում են, որ նման սահ-
մա նա փա կում ար դա րաց ված է (Toeva v. Bulgaria (dec.))։

279. Թե պետ քրե ա կան վա րույ թում բարձր է հրա պա րա կայ նու թյան 
ա կն կա լի քը, 6-րդ հոդ վա ծով կա րող է ժա մա նակ առ ժա մա նակ ան հրա-
ժեշտ լի նել սահ մա նա փա կել գոր ծի քն նու թյան բաց և հրա պա րա կային 
բնույ թը, օ րի նակ՝ պաշտ պա նե լու հա մար վկա նե րի ան վտան գու թյու նը և 
ան ձնա կան կյան քը, կամ խթա նե լու հա մար տե ղե կատ վու թյան և կար-
ծիք նե րի ա զատ փո խա նա կու մը՝ հա նուն ար դա րա դա տու թյան նպա-
տակ նե րի (B. and P. v. the United Kingdom, § 37)։

280. Ա նվ տան գու թյան խն դիր ներ գո յու թյուն ու նեն տա րաբ նույթ 
քրե ա կան վա րույթ նե րում, սա կայն ցան կա ցած պա րա գա յում հազ վա-
դեպ են պա տա հում այն պի սի գոր ծեր, ո րոն ցում սոսկ ան վտան գու թյան 
նկա տա ռում ե րը բա վա րար լի նեն՝ ար դա րաց նե լու հա մար հան րու թյան 
ներ կա յու թյու նը դա տաքն նու թյան ըն թաց քում չթույ լատ րե լը (Riepan 
v. Austria, § 34)։ Ա նվ տան գու թյան մի ջո ցա ռում ե րը պետք է հե տապըն-
դեն կոնկ րետ նպա տակ և հա մա պա տաս խա նեն ան հրա ժեշ տու թյան 
սկզ բուն քին: Դա տա կան մար մին նե րը պետք է հաշ վի առ նեն հնա րա-
վոր բո լոր այ լընտ րանք նե րը՝ դա տա րա նի դահ լի ճում ան վտան գու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար, ա վե լի խիստ մի ջո ցառ ման փո խա րեն նա խընտ-
րեն նվազ խիս տը, ե րբ վեր ջի նիս մի ջո ցով կա րե լի է հաս նել նույն նպա-
տա կին (Krestovskiy v. Russia, § 29)։

281. Հա սա րա կա կան կար գի և ան վտան գու թյան խն դիր նե րի հետ 
կապ ված նկա տա ռում ե րը կա րող են ար դա րաց նել դա տա պար տյալ-
նե րի նկատ մամբ բան տային կար գա պա հա կան հար ցե րով ի րա կա նաց-
վող վա րույթ նե րի ժա մա նակ հան րու թյան ներ կա յու թյան բա ցա ռու մը 
(Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 87)։
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282. Քրե ա կան գոր ծով սո վո րա կան վա րույ թով դա տաքն նու թյու նը 
բան տում ան ցկաց նե լը դեռևս չի նշա նա կում, որ այն հրա պա րա կային 
չէ: Այ նու ա մե նայ նիվ, դա տա րա նի դահ լի ճից դուրս դա տաքն նու թյուն 
ան ցկաց նե լու հար ցում առ կա խո չըն դոտ նե րին հա կազ դե լու նպա տա-
կով պե տու թյու նը պար տա վոր է փոխ հա տու ցող մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ 
ա պա հո վե լու հա մար, որ հան րու թյունն ու լրատ վա մի ջոց նե րը պատ շաճ 
կեր պով տե ղե կաց վեն դա տա կան քն նու թյան վայ րի մա սին և ու նե նան 
դրան ներ կա լի նե լու ար դյու նա վետ հնա րա վո րու թյուն (Riepan v. Austria, 
§§ 28-29)։

283. Գոր ծի նյու թե րում գաղտ նի տե ղե կու թյուն նե րի առ կա յու թյունն 
ի նք նա բե րա բար չի նշա նա կում, որ դա տաքն նու թյու նը պետք է փակ 
լի նի հան րու թյան հա մար՝ չփոր ձե լով դռն բաց դա տաքն նու թյան ա պա-
հով ման նպա տա կը հա վա սա րակշ ռել ազ գային ան վտան գու թյան հետ 
կապ ված մտա հո գու թյուն նե րին: Հան րու թյան ներ կա յու թյու նը քրե ա-
կան գոր ծով դա տաքն նու թյա նը չթույ լատ րե լուց ա ռաջ դա տա րան նե րը 
պետք է կոնկ րետ ո րո շում կա յաց նեն այն մա սին, որ դա տաքն նու թյու նը 
դռն փակ ան ցկաց նելն ան հրա ժեշտ է պե տու թյան գե րա կա շա հը պաշտ-
պա նե լու հա մար, ի նչ պես նաև՝ պետք է գաղտ նի ու թյու նը սահ մա նա փա-
կեն այն չա փով, ո րն ան հրա ժեշտ է նշ ված շա հը պահ պա նե լու հա մար 
(Belashev v. Russia, § 83; Welke and Białek v. Poland, § 77)։

284. Եվ վեր ջա պես, դռն փակ դա տաքն նու թյուն ան ցկաց նե լու մա սին 
ո րո շում կա յաց նե լիս ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պար տա վոր են 
բա վա րար չա փով պատ ճա ռա բա նել ի րենց ո րո շում ե րը՝ հիմ ա վո րե-
լով, որ դռն փակ ան ցկա ցու մը 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով խիստ 
ան հրա ժեշտ է (Chaushev and Others v. Russia, § 24)։

4.   Դա տավ ճի ռը հրա պա րա կե լը

285. Դա տա րա նը չի հա մա րում, որ ին քը պար տա վոր է տա ռա-
ցի մեկ նա բա նել « դա տավ ճի ռը հրա պա րակ վում է» բա ռե րը (Sutter 
v. Switzerland, § 33; Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 91)։

286. Չնա յած այդ ձևա կերպ մա նը, ո րը կար ծես նշա նա կում է, որ 
պա հանջ վում է ա կտն ըն թեր ցել դռն բաց դա տա կան նիս տում, դա տա- 
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վ ճի ռը հրա պա րա կե լու այլ ձևե րը նույն պես կա րող են հա մա հունչ լի նել 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին: Որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ « դա տավըճ- 
 ռի» հրա պա րակ ման ձևը պա տաս խա նող պե տու թյան ներ պե տա կան  
օ րենսդ րու թյամբ պետք է գնա հատ վի նշ ված վա րույ թի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի լույ սի ներ քո, մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այս հա մա-
տեքս տում 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով հե տապնդ վող նպա տա կը, այն է՝ 
ա պա հո վել հան րու թյան կող մից դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ 
հս կո ղու թյու նը՝ ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րե լու 
նպա տա կով: Այս գնա հա տու մը կա տա րե լիս պետք է հաշ վի առ նել վա-
րույթն իր ամ բող ջու թյան մեջ (Welke and Białek v. Poland, § 83, ո րում 
դռն փակ քնն ված դա տա կան գոր ծի վե րա բե րյալ կա յաց ված դա տավճ ռի 
մի այն եզ րա փա կիչ մա սը հրա պա րա կե լը չի հա կա սել 6-րդ հոդ վա ծին): 
Այս պի սով, դա տավ ճի ռը դա տա րա նի քար տու ղա րու թյա նը տրա մադ րե-
լը և պաշ տո նա կան ժո ղո վա ծու ի մեջ հրա պա րա կե լը կա րող է բա վա րա-
րել այն հրա պա րա կե լու պա հան ջը (Sutter v. Switzerland, § 34)։

287. Դա տա կան ո րո շում ամ բող ջու թյամբ հան րու թյու նից թաքց նե լը 
չի կա րող որ ևէ կերպ ար դա րաց վել: Ա նվ տան գու թյան ի րա վա չափ նկա-
տա ռում ե րը կա րող են հաշ վի ա ռն վել՝ կի րա ռե լով ո րո շա կի հնարք ներ, 
ի նչ պի սին է դա տա կան ո րո շում ե րի մի այն այն մա սե րը գաղտ նագ րե լը, 
ո րոնց բա ցա հայ տու մը կվ տան գեր ազ գային ան վտան գու թյու նը կամ այլ 
ան ձանց ան վտան գու թյու նը (Raza v. Bulgaria, § 53; Fazliyski v. Bulgaria, 
§§ 67-68)։

288. Հրա պա րա կային դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը և դա տավըճ-
ռի հրա պա րակ ման ի րա վուն քը 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված եր կու 
ա ռան ձին ի րա վունք ներ են: Այդ ի րա վունք նե րից մե կի չխախտ ման 
փաստն ի նք նին դեռ չի նշա նա կում, որ մյու սը չի կա րող խախտ ված 
լի նել: Այլ կերպ ա սած, դա տավճ ռի հրա պա րա կու մը չի կա րող վե րաց-
նել դա տաքն նու թյունն ան հիմ կեր պով դռն փակ ան ցկաց րած լի նե լու 
պատ ճա ռով տե ղի ու նե ցած խախ տու մը (Artemov v. Russia, § 109)։ 
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C.  Ող ջա միտ ժամ կե տը

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը

«1. Յու րա քան չյուր ոք, ... նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա-
կան մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի ... ող ջա միտ ժամ կե տում ... 
դա տաքն նու թյան ի րա վունք»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Reasonable time (6-1)

1.   Վա րույ թի տևո ղու թյու նը ո րո շե լը

289. Քրե աի րա վա կան հար ցե րում 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ո րով 
յու րա քան չյուր ան ձի հա մար սահ ման վում է ող ջա միտ ժամ կե տում դա-
տաքն նու թյան ի րա վունք, նպա տակ ու նի ա պա հո վել, որ մե ղադր վող 
ան ձինք ստիպ ված չլի նեն չա փա զանց եր կար մալ մե ղադ րյա լի կար գա-
վի ճա կում, և որ ո րոշ վի մե ղադ րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը (Wemhoff 
v. Germany, § 18; Kart v. Turkey [GC], § 68)։

a.   Հաշ վարկ վող ժամ կե տի սկզբ նա կե տը

290. Հաշ վար կի մեջ նե րառ վող ժամ կե տը սկիզբ է առ նում ան ձին մե-
ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու օր վա նից (Neumeister v. Austria, § 18)։

291. «Ող ջա միտ ժամ կե տի» հաշ վար կը կա րող է սկիզբ առ նել նախ-
քան գոր ծի՝ քն նող դա տա րան հաս նե լը (Deweer v. Belgium, § 42), օ րի-
նակ՝ ձեր բա կա լու թյան պա հից (Wemhoff v. Germany, § 19), ան ձին 
մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու պա հից (Neumeister v. Austria, § 18), նա-
խաքն նու թյուն սկ սե լու պա հից (Ringeisen v. Austria, § 110, Šubinski v. 
Slovenia, §§ 65-68) կամ՝ գան գա տա բե րին որ պես հան ցան քի կա տար-
ման մեջ կաս կած վող վկա հար ցաքն նե լու պա հից (Kalēja v. Latvia, § 40)։ 
Ցան կա ցած պա րա գա յում, սա կայն, է ա կանն այն պահն է, ե րբ գան գա-
տա բե րը տե ղե կա ցել է մե ղադ րան քի մա սին կամ ե րբ քրե ա կան գոր ծով 
քն նու թյան կամ վա րույ թի շր ջա նա կում ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում երն 
է ա կան ազ դե ցու թյուն են թո ղել գան գա տա բե րի վրա (Mamič v. Slovenia 
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(no. 2), §§ 23-24); Liblik and Others v. Estonia, § 94):
292. Այս հա մա տեքս տում « մե ղադ րանք» բա ռը պետք է հաս կա-

նալ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ի նք նու րույն ի մաս տով 
(McFarlane v. Ireland [GC], § 143)։11

b.   Ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տը

293. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ քրե ա կան գոր ծե րում այն ժամ կե տը, 
ո րի նկատ մամբ կի րա ռե լի է 6-րդ հոդ վա ծը, ը նդ գր կում է նշ ված վա-
րույթն ամ բող ջու թյամբ (König v. Germany, § 98)՝ նե րա ռյալ բո ղո քարկ-
ման վա րույթ նե րը (Delcourt v. Belgium, §§ 25-26; König v. Germany, 
§ 98; V. v. the United Kingdom [GC], § 109)։ Ա վե լին, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տում որ պես վերջ նա կետ նշ վում է մե ղադ րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյու-
նը ո րո շող դա տավ ճի ռը. դա կա րող է լի նել վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող-
մից կա յաց ված ո րո շում, ե րբ այդ դա տա րանն ը ստ է ու թյան ո րո շում է 
կա յաց նում մե ղադ րան քի վե րա բե րյալ (Neumeister v. Austria, § 19)։

294. Հաշ վար կի մեջ նե րառ վող ժա մա նա կա հատ վա ծը տևում է նվա-
զա գույ նը մինչև ար դա րաց ման կամ մե ղադ րա կան դա տավճ ռի կա յա-
ցու մը, նույ նիսկ ե թե այդ ո րո շու մը կա յաց վել է բո ղո քարկ ման վա րույ թի 
ար դյուն քում: Բա ցի այդ, չկա որ ևէ պատ ճառ, թե ին չու պետք է դա տա-
կան վա րույ թի ձգձգ ման կա պակ ցու թյամբ շա հագր գիռ ան ձանց հա սա-
նե լի պաշտ պա նու թյու նը ա վարտ վի դա տա կան քն նու թյան ա ռա ջին ի սկ 
նիս տի ժա մա նակ. պետք է մտա վա խու թյուն ու նե նալ նաև գոր ծը քն նող 
դա տա րան նե րի կող մից գոր ծե րի քն նու թյան չհիմ ա վոր ված հե տաձը-
գում ե րի կամ ան հար կի ձգձ գում ե րի ա ռու մով (Wemhoff v. Germany, 
§ 18)։

295. Մե ղադ րա կան դա տավճ ռի դեպ քում 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
ի մաս տով «... քրե ա կան մե ղադ րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյան ... ո րո-
շու մը» բա ցա կա յում է, քա նի դեռ պա տի ժը հս տա կո րեն չի նշա նակ-
վել (Eckle v. Germany, § 77; Ringeisen v. Austria, § 110; V. v. the United 
Kingdom [GC], § 109)։

296. Ցան կա ցած դա տա րա նի կա յաց րած դա տավճ ռի կա տա րու մը 
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6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով պետք է դա տաքն նու թյան ան բա ժա նե լի մաս 
հա մար վի (Assanidze v. Georgia [GC], § 181)։ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա-
ծով տրա մադր վող ե րաշ խիք նե րը պատ րան քային կլի նե ին, ե թե Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյան ներ պե տա կան ի րա վա կան կամ վար չա կան 
հա մա կար գով թույ լատր վեր, որ ար դա րաց ման վե րա բե րյալ վերջ նա-
կան, պար տա դիր ու ժ ու նե ցող դա տա կան ո րո շում այդ պես էլ չկա-
տար վեր՝ ի վնաս ար դա րաց ված ան ձի: Քրե ա կան վա րույթն ամ բող ջու-
թյուն է կազ մում, և 6-րդ հոդ վա ծով տրա մադր վող պաշտ պա նու թյու նը 
չի ա վարտ վում ար դա րաց ման վե րա բե րյալ ո րոշ մամբ (նույն տե ղում, 
§ 182)։ Ե թե պե տու թյան վար չա կան մար մին նե րը կա րո ղա նային մեր ժել 
կամ չկա տա րել ամ բաս տա նյա լին ար դա րաց նող դա տավ ճի ռը կամ նույ-
նիսկ հե տաձ գել դա, ա պա 6-րդ հոդ վա ծի՝ վա րույ թի դա տա կան փու լում 
ամ բաս տա նյա լին ըն ձեռ ված ե րաշ խիք նե րը մա սամբ կդառ նային պատ-
րան քային (նույն տե ղում, § 183)։ 

297. Եվ վեր ջի նը, քրե ա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շում ե-
րը, ան գամ՝ հե տա գա փու լում դրանք վերսկ սե լու հնա րա վո րու թյամբ, 
նշա նա կում են, որ կարճ ման ո րո շու մը կա յաց նե լու դեպ քում քրե ա կան 
վա րույ թի տևո ղու թյու նը հաշ վար կե լիս հե տա գա ժա մա նա կա հատ վա ծը 
հաշ վի չի ա ռն վի, ան ձը կդա դա րի հետ ևանք ներ կրել և այլևս այն ա նո-
րո շու թյան մեջ չի լի նի, ո րը սահ մա նա փա կե լու հա մար են նա խա տես վել 
հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րը (Nakhmanovich v. Russia, § 89): Ան-
ձը, սա կայն, դա դա րում է այդ հետ ևանք նե րը կրել մի այն ո րոշ ման մա-
սին ան ձին ծա նու ցե լու պա հից (Borzhonov v. Russia, § 38; Niedermeier v. 
Germany (dec.)):

 2.  Ող ջա միտ ժամ կե տի գնա հա տու մը

a.  Սկզ բունք նե րը

298. Վա րույ թի տևո ղու թյան ող ջամ տու թյու նը ո րոշ վում է գոր ծի հան-
գա մանք նե րի լույ սի ներ քո, ո րոնք ան հրա ժեշտ է ամ բող ջա պես գնա հա-
տել (Boddaert v. Belgium, § 36)։ Նույ նիսկ ե րբ վա րույ թի ո րո շա կի փու լեր 
ի նք նին ան ցկաց վում են ըն դու նե լի ա րա գու թյամբ, վա րույ թի ը նդ հա նուր 
տևո ղու թյու նը կա րող է այ նու ա մե նայ նիվ գե րա զան ցել «ող ջա միտ ժամ-
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կե տը» (Dobbertin v. France, § 44)։
299. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը պա հան ջում է, որ դա տա կան վա-

րույթն ա րա գըն թաց լի նի, սա կայն մի ա ժա մա նակ նաև սահ մա նում է 
ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նաց ման ա ռա վել ը նդ հա նուր 
սկզ բուն քը: Այս հիմ ա րար պա հան ջի տար բեր բա ղադ րիչ նե րի միջև 
ան հրա ժեշտ է ար դար հա վա սա րակշ ռու թյուն հաս տա տել (Boddaert 
v. Belgium, § 39)։

b.   Չա փո րո շիչ նե րը

300. Ե րբ ո րոշ վում է, թե ա րդյոք քրե ա կան վա րույ թի տևո ղու թյու նը 
ող ջա միտ է ե ղել, թե ոչ, Դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի այն պի սի գոր-
ծոն ներ, ի նչ պի սիք են գոր ծի բար դու թյու նը, գան գա տա բե րի վար քա գի-
ծը և հա մա պա տաս խան վար չա կան և դա տա կան մար մին նե րի վար-
քա գի ծը (König v. Germany, § 99; Neumeister v. Austria, § 21; Ringeisen 
v. Austria, § 110; Pélissier and Sassi v. France [GC], § 67; Pedersen and 
Baadsgaard v. Denmark, § 45; Chiarello v. Germany, § 45; Liblik and 
Others v. Estonia, § 91)։

301. Գոր ծի բար դու թյու նը. այն կա րող է բխել, օ րի նակ, մե ղադ րանք-
նե րի թվից, վա րույ թին ներգ րավ ված ան ձանց թվից, ի նչ պի սիք են մե-
ղադ րյալ ներն ու վկա նե րը, կամ գոր ծի մի ջազ գային բնույ թից (Neumeister 
v. Austria, § 20, որ տեղ վի ճարկ վող գոր ծարք նե րը հետ ևանք ներ ու նե ին 
տար բեր ե րկր նե րում, ի նչն ան հրա ժեշտ էր դարձ րել Ին տեր պո լի ա ջակ-
ցու թյունն ու ի րա վա կան փո խօգ նու թյան մա սին պայ մա նագ րե րի կա-
տա րու մը, և 22 ան ձ էր ներգ րավ ված, ո րոն ցից ո մանք ար տերկ րում է ին 
գտն վում): Գոր ծը կա րող է նաև չա փա զանց բարդ լի նել, ե թե կաս կած-
նե րը կապ ված են « պաշ տո նե ա կան» հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հետ, այ-
սինքն՝ լայ նա ծա վալ խար դա խու թյան, ո րում ներգ րավ ված են տար բեր 
ըն կե րու թյուն ներ և բարդ գոր ծարք ներ, ո րոնք մշակ ված են քնն չա կան 
մար մին նե րի հս կո ղու թյու նից խու սա փե լու հա մար, և պա հան ջում են 
հաշ վա պա հա կան և ֆի նան սա կան ո լորտ նե րի խո րը գի տե լիք (C.P. and 
Others v. France, § 30)։

302. Թե պետ գոր ծը կա րող է ո րո շա կի բար դու թյուն ու նե նալ, Դա-
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տա րա նը չի կա րող չպար զա բան ված ան գոր ծու թյան եր կար ժա մա-
նա կա հատ ված նե րը հա մա րել «ող ջա միտ» (Adiletta v. Italy, § 17, ո րում 
քն նու թյան ը նդ հա նուր տևո ղու թյու նը կազ մել է տաս նե րեք տա րի հինգ 
ա միս՝ նե րա ռյալ նախ նա կան քն նու թյան հար ցե րով դա տա վո րին գոր ծը 
փո խան ցե լու և մե ղադ րյա լին ու վկա նե րին հար ցաքն նե լու միջև ըն կած 
հինգ տար վա ժա մա նա կային ձգձ գու մը, և նախ նա կան քն նու թյան հար-
ցե րով դա տա վո րին գոր ծը վե րա դարձ նե լու ժա մա նա կի և դա տաքն նու-
թյան հա մար գան գա տա բեր նե րի գոր ծը նո րից դա տա րան ներ կա յաց-
նե լու միջև ըն կած՝ մեկ տա րի ի նն ա մս վա ձգձ գու մը): Ա վե լին, թե պետ 
գոր ծի բար դու թյամբ կա րող է հիմ ա վոր վել ո րո շա կի ժա մա նակ ան ցնե-
լը, դա ի նք նին կա րող է ան բա վա րար լի նել վա րույ թի ամ բողջ տևո ղու-
թյու նը հիմ ա վո րե լու հա մար (Rutkowski and Others v. Poland, § 137)։

303. Գան գա տա բե րի վար քա գի ծը. 6-րդ հոդ վա ծով գան գա տա բեր-
նե րից չի պա հանջ վում ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցել դա տա կան մար-
մին նե րի հետ: Ոչ էլ նրանց կա րող են մե ղադ րել ներ պե տա կան օ րենսդը-
րու թյամբ ի րենց հա սա նե լի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից 
լի ո վին օ գտ վե լու մեջ: Այ նու ա մե նայ նիվ, նրանց վար քա գիծն օբյեկ տիվ 
փաստ է հա մար վում, ո րը չի կա րող վե րագր վել պա տաս խա նող պե-
տու թյա նը, և ո րը պետք է հաշ վի առ նել՝ ո րո շե լիս, թե ա րդյոք վա րույ-
թի տևո ղու թյու նը գե րա զան ցում է ող ջա միտ ժամ կե տը, թե ոչ (Eckle 
v. Germany, § 82, ո րում գան գա տա բեր ներն ա վե լի ու ա վե լի է ին դի մում 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի, ո րոնք հա վա նա բար կձգձ գե ին վա րույ թը, 
ի նչ պի սին էր դա տա վոր նե րին պար բե րա բար բա ցարկ հայտ նե լը. և այս 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ո րոշ մա սը կա րող էր նույ նիսկ են թադ րել կան խամը-
տած ված կեր պով խո չըն դոտ նե րի ստեղ ծում, Sociedade de Construções 
Martins & Vieira, Lda., and Others v. Portugal, § 48)։

304. Վար քագ ծի ևս մեկ օ րի նակ կա, ո րը պետք է հաշ վի առ նել. դա 
քն նու թյու նը ձգձ գե լու՝ գան գա տա բե րի մտադ րու թյունն է, ե րբ դա ա կըն-
հայտ է դառ նում գոր ծի նյու թե րից (I.A. v. France, § 121, ո րում գան գա-
տա բե րը նախ քան մի շարք լրա ցու ցիչ քնն չա կան մի ջո ցա ռում եր պա-
հան ջե լը, ի թիվս այլ բա նե րի, սպա սել էր, մինչև տե ղե կաց վեր, որ գոր ծը 
մոտ ժա մա նակ ներս փո խանց վե լու է դա տա խա զին):
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305. Գան գա տա բե րը չի կա րող որ պես հիմք մատ նան շել իր փա խուս-
տի մեջ գտն վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում ին քը փոր ձել 
է խու սա փել սե փա կան ե րկ րում ար դա րա դա տու թյան ա ռջև կանգ նե-
լուց: Ե րբ մե ղադր վող ան ձը փա խուս տի է դի մում այն պե տու թյու նից, 
ո րը հա վա տա րիմ է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քին, կա րե լի է 
են թադ րել, որ փա խուս տի դի մե լուց հե տո նա ի րա վունք չու նի բո ղո քե-
լու վա րույ թի ոչ ող ջա միտ տևո ղու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ ե րբ կա րող 
է բա վա րար պատ ճառ ներ նշել՝ այդ կան խա վար կա ծը հեր քե լու հա մար 
(Vayiç v. Turkey, § 44)։

306. Ի րա վա սու մար մին նե րի վար քա գի ծը. 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տով Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի վրա դր վում է ի րենց դա տա-
կան հա մա կար գերն այն պես կազ մա կեր պե լու պար տա կա նու թյուն, որ 
նրանց դա տա րան նե րը կա րո ղա նան բա վա րա րել այդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րից յու րա քան չյու րը (Abdoella v. the Netherlands, § 24; Dobbertin 
v. France, § 44)։

307. Թե պետ գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր կու տա կու մը չի ա ռա ջաց նում 
պա տաս խա նատ վու թյուն Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի հա մար՝ 
պայ մա նով, որ նրանք ան հրա ժեշտ ա րա գու թյամբ ձեռ նար կեն այդ պի-
սի բա ցա ռիկ ի րա վի ճա կը շտ կե լուն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ (Milasi 
v. Italy, § 18; Baggetta v. Italy, § 23), ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից 
վկա յա կոչ ված մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյու նը և ի րա վի ճա կը շտ կե լու հա-
մար ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րը Դա տա րա նի կող մից հազ վա դեպ են ո րո-
շիչ հա մար վում (Eckle v. Germany, § 92)։

308. Նմա նա պես, ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պա տաս խա-
նատ վու թյուն են կրում հա մա պա տաս խան մաս նա կից նե րի (վ կա նե րի, 
գոր ծով ան ցնող այլ մե ղադ րյալ նե րի և կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի) 
չներ կա յա նա լու հա մար, ո րի հետ ևան քով վա րույ թը ստիպ ված են ե ղել 
հե տաձ գել (Tychko v. Russia, § 68)։ Մյուս կող մից, ներ պե տա կան դա-
տա րան նե րը չեն կա րող մե ղա վոր հա մար վել վա րույ թի այն պի սի տևա-
կան ձգձգ ման հա մար, ո րի պատ ճա ռը գան գա տա բե րի ա ռող ջա կան 
վի ճակն է ե ղել (Yaikov v. Russia, § 76)։

309. Վա րույ թի տևո ղու թյան ող ջամ տու թյու նը գնա հա տե լիս պետք 
է հաշ վի առ նել, թե ի նչ վտանգ է ի րա վի ճա կը պա րու նա կում գան գա-
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տա բե րի հա մար: Օ րի նակ, ե թե ան ձը պահ վում է նախ նա կան կա լան-
քի տակ, ա պա այդ գոր ծո նը պետք է հաշ վի ա ռն վի` գնա հա տե լիս, թե 
ա րդյոք մե ղադ րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը ո րոշ վել է ող ջա միտ ժամ-
կե տում, թե ոչ (Abdoella v. the Netherlands, § 24, ո րում փաս տաթղ թե-
րը Գե րա գույն դա տա րան ու ղար կե լու հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կը 
եր կու դեպ քում գոր ծի քն նու թյան հա մար պա հանջ ված 52 ա միս նե րի 
ա վե լի քան 21 ա միսն է կազ մել (Starokadomskiy v. Russia (no. 2), §§ 70-
71)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, գան գա տա բե րի՝ հա սա րա կա կան գոր ծիչ լի նե լու 
փաս տը և լրատ վա մի ջոց նե րում գոր ծի հն չե ղու թյուն ստա նա լը դեռևս չի 
նշա նա կում, որ պետք է ո րո շում կա յաց նել գործն ա ռաջ նա հեր թու թյան 
կար գով քն նե լու մա սին (Liblik and Others v. Estonia, § 103):

3.   Մի քա նի օ րի նակ ներ 

a.  Երբ գե րա զանց վել է ող ջա միտ ժամ կե տը

§	9 տա րի 7 ա միս ժամ կե տը, ե րբ ներգ րավ ված մարդ կանց թվից (35) 
զատ որ ևէ այլ ա ռանձ նա կի բար դու թյուն չկար՝ չնա յած զանգ վա-
ծային ան կար գու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո դա տա-
րա նի բա ցա ռիկ ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կար գա վո րե լու հա մար 
իշ խա նու թյուն նե րի ձեռ նար կած մի ջոց նե րին (Milasi v. Italy, §§ 14-
20)։

§	13 տա րի 4 ա միս, տա րա ծաշր ջա նում քա ղա քա կան ան հանգս տու-
թյուն նե րի և դա տա րան նե րի չա փա զանց մեծ ծան րա բեռն վա ծու-
թյան պայ ման նե րում, ե րբ պե տու թյան կող մից դա տա րան նե րի 
աշ խա տան քային պայ ման նե րը բա րե լա վե լուն ու ղղ ված ջան քե րը 
գոր ծադր վել է ին մի այն տա րի ներ ան ց (Baggetta v. Italy, §§ 20-25)։

§	5 տա րի 5 ա միս 18 օր, նե րա ռյալ 33 ա միս դա տավճ ռի հայ տա րար-
ման պա հից մինչև պա տաս խա նա տու դա տա վո րի կող մից ամ բող-
ջա կան գրա վոր տար բե րա կի կազ մու մը՝ ա ռանց որ ևէ պատ շաճ 
կար գա պա հա կան մի ջոց ձեռ նար կե լու (B. v. Austria, §§ 48-55)։

§	5 տա րի 11 ա միս, գոր ծի բար դու թյուն՝ ծան րա ցու ցիչ հան գա մանք-
նե րում կա տար ված յու րաց ման գոր ծով հար ցաքնն վե լիք մարդ-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57765
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141626
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193251
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57539
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57427
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57625


129

կանց թվի և ու սում ա սիր վե լիք փաս տաթղ թե րի տեխ նի կա կան 
բնույ թի պատ ճա ռով՝ չնա յած որ այդ վար քա գի ծը չէր կա րող ար-
դա րաց նել գոր ծով քն նու թյու նը, ո րը տևել էր հինգ տա րի եր կու 
ա միս. նաև՝ իշ խա նու թյուն նե րին վե րագ րե լի ան գոր ծու թյան մի 
շարք ժա մա նա կա հատ ված նե րը: Այս պի սով, մինչ դեռ դա տաքն նու-
թյան փու լի տևո ղու թյու նը ող ջա միտ էր թվում, չէր կա րե լի ա սել, 
որ գոր ծով քն նու թյունն ի րա կա նաց վել էր ջա նա սի րա բար (Rouille 
v. France, § 29)։

§	12 տա րի 7 ա միս 10 օ ր՝ ա ռանց որ ևէ ա ռանձ նա կի բար դու թյան 
կամ գան գա տա բե րի՝ վա րույ թը ձգձ գե լու որ ևէ մար տա վա րու թյան, 
սա կայն՝ նե րա ռյալ վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու 
և հար կային մար մին նե րի նախ նա կան հիմ ա վո րում ե րը ստա-
նա լու միջև եր կու տա րի ի նն ամ սից ա վե լի ժա մա նա կա հատ վա ծը 
(Clinique Mozart SARL v. France, §§ 34-36)։ 

b.  Երբ ող ջա միտ ժամ կե տը չի գե րա զանց վել

§	5 տա րի 2 ա միս, խար դա խու թյան և կեղծ սնան կու թյան փոխ կա-
պակց ված գոր ծե րի բար դու թյու նը՝ գան գա տա բե րի կող մից ան թիվ 
պա հանջ նե րով և բո ղոք նե րով՝ ոչ մի այն ի րեն ա զատ ար ձա կե լու 
հա մար, այլ նաև՝ դա տա վոր նե րի մեծ մա սին բա ցարկ հայտ նե լու 
և վա րույթն այլ դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյա նը փո խան ցե լու հա-
մար (Ringeisen v. Austria, § 110)։

§	7 տա րի 4 ա միս. այն փաս տը, որ ար դեն ա վե լի քան յոթ տա րի 
էր ան ցել մե ղադ րանք նե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո՝ ա ռանց դրանց 
հիմ ա վոր վա ծու թյու նը ո րո շող, մե ղադ րյա լին դա տա պար տող կամ 
ար դա րաց նող դա տավ ճիռ կա յաց նե լու, ան շուշտ, վկա յում էր ժա-
մա նա կա հատ վա ծի չա փա զանց եր կար լի նե լու մա սին, ո րը դեպ-
քե րի մեծ մա սում պետք է հա մար վի ող ջա միտ ժամ կե տը գե րա-
զան ցող։ Ա վե լին, 15 ա միս դա տա վո րը չէր հար ցաքն նել միև նույն 
գոր ծով բազ մա թիվ մե ղադ րյալ նե րից որ ևէ մե կի կամ որ ևէ վկայի, 
և չէր կա տա րել որ ևէ այլ պար տա կա նու թյուն։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 
գոր ծը հատ կա պես բարդ էր (մե ղադ րանք նե րի և ներգ րավ ված 
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ան ձանց թի վը, մի ջազ գային մասշ տա բը, ո րն ա ռա ջաց նում էր 
ա ռանձ նա կի բար դու թյուն ներ ար տերկ րում դա տա կան ա ջակ ցու-
թյուն ստա նա լու վե րա բե րյալ հար ցում ե րը կա տա րե լիս և այլն) 
(Neumeister v. Austria, § 21)։
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VI.   ԿՈՆԿ ՐԵՏ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵ ՐԸ 

A.  Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը (6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետ)

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը

«2. Յու րա քան չյուր ոք, ով մե ղադր վում է քրե ա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն կա տա րե լու մեջ, հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո-
րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քին հա մա պա տաս խան»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Charged with a criminal offence (6-2) – Presumption of innocence (6-
2) – Proved guilty according to law (6-2)

1.   Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի շր ջա նա կը

a.  Ք րե ա կան վա րույ թը

310. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը մարմ ա վո րում է ան-
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը։ Դրա նով, ի թիվս այլ բա նե րի, 
պա հանջ վում է, որ պես զի. (1) դա տա րա նի ան դամ երն ի րենց պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս չսկ սեն գոր ծել նա խաձ ևա վոր ված այն 
կար ծի քով, թե մե ղադ րյա լը կա տա րել է հան ցան քը, ո րի կա տար ման 
մեջ մե ղադր վում է, (2) ա պա ցուց ման բե ռը կրում է մե ղադ րան քի կող մը, 
և (3) ցան կա ցած չփա րատ ված կաս կած պետք է մեկ նա բա նել հօ գուտ 
մե ղադ րյա լի (Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, § 77)։

311. Որ պես դա տա վա րա կան ե րաշ խիք բուն քրե ա կան դա տա վա րու-
թյու նում՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կածն ա ռա ջաց նում է պա հանջ ներ՝ 
կապ ված, մաս նա վո րա պես, ա պա ցուց ման բե ռի հետ (Telfner v. Austria, 
§ 15), փաս տի և ի րա վուն քի ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի հետ 
(Salabiaku v. France, § 28; Radio France and Others v. France, § 24), սե փա-
կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քի հետ (Saunders v. the United 
Kingdom, § 68), կան խա կալ տե ղե կու թյուն նե րի հետ (G.C.P. v. Romania, 
§ 46) և գոր ծը քն նող դա տա րա նի կամ այլ պե տա կան պաշ տո նա տար 
ան ձանց կող մից մե ղադ րյա լի մեղ քի մա սին վա ղա ժամ հայ տա րա րու-
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թյուն նե րի հետ (Allenet de Ribemont, §§ 35-36, Nešťák v. Slovakia, § 88)։
312. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը տա րած վում է քրե ա-

կան ո ղջ վա րույ թի նկատ մամբ՝ ան կախ քրե ա կան հե տապնդ ման ար-
դյուն քից, և ոչ մի այն մե ղադ րան քի բուն է ու թյան քն նու թյան նկատ մամբ 
(Poncelet v. Belgium, § 50; Minelli v. Switzerland, § 30; Garycki v. Poland, 
§ 68)։ Հետ ևա պես, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը կի րա ռե լի է մե ղադ-
րյա լին ար դա րաց նող դա տավճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում մատ նանշ ված 
հիմ քե րի նկատ մամբ, ո րոն ցից չի կա րող տար բեր վել պատ ճա ռա բա նա-
կան մա սը։ Այն կա րող է խախտ վել, ե թե պատ ճա ռա բան ման մեջ ար-
տա ցոլ ված է կար ծիք այն մա սին, թե մե ղադ րյա լը փաս տա ցի մե ղա վոր 
է (Cleve v. Germany, § 41)։

313. Այ նու ա մե նայ նիվ, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը, սո վո րա բար, 
կի րա ռե լի չէ, ե թե ան ձին չի ա ռա ջադր վել քրե ա կան մե ղադ րանք, օ րի-
նակ՝ կապ ված գան գա տա բե րի նկատ մամբ մինչև քրե ա կան գոր ծի հա-
րու ցու մը կի րառ ված մի ջոց նե րի հետ (Gogitidze and Others v. Georgia, §§ 
125-126, Larrañaga Arando and Others v. Spain (dec.), §§ 45-46, ի հա-
կադ րու թյուն՝ տե՛ս, Batiashvili v. Georgia*, § 79, ո րում 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տը բա ցա ռու թյան կար գով կի րառ վել էր ա պա ցույց նե րը նեն գա փո-
խե լու են թադ րյալ դեպ քի նկատ մամբ, ո րը կա տար վել էր նախ քան պաշ-
տո նա պես մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լը՝ հան ցա գոր ծու թյան գո յու թյան 
տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով, ը նդ ո րում՝ գան գա տա բե րին 
մե ղադ րանք էր ա ռա ջադր վել ա պա ցույց նե րի այդ նեն գա փո խու թյու-
նից շատ կարճ ժա մա նակ ան ց)։ Ե րբ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը  
սկ սի գոր ծել, այն չի դա դա րի գոր ծել զուտ այն պատ ճա ռով, որ ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նում վա րույթն ա վարտ վել է ամ բաս տա նյա լի նկատ-
մամբ մե ղադ րա կան դա տավճ ռի կա յաց մամբ, ե րբ վա րույ թը շա րու նակ-
վում է վե րաքն նիչ դա տա րա նում (Konstas v. Greece, § 36)։

314. Ե րբ մե ղադ րյա լի մե ղա վո րու թյու նը հա վուր պատ շա ճի ա պա-
ցուց վել է, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կա րող է կի րա ռե լի չլի նել մե ղադ-
րյա լի կեր պա րի և վար քագ ծի վե րա բե րյալ պատ ժի նշա նակ ման փու-
լում ար վող հայ տա րա րու թյուն նե րի նկատ մամբ (Bikas v. Germany, § 57), 
բա ցա ռու թյամբ ե րբ այդ մե ղադ րա կան հայ տա րա րու թյուն ներն ի րենց 
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բնույ թով և աս տի ճա նով այն պի սին են, որ Կոն վեն ցի այով սահ ման ված 
ի նք նու րույն ի մաս տով՝ ա ռաջ են քա շում նոր «ք րե ա կան մե ղադ րանք» 
(Böhmer v. Germany, § 55; Geerings v. the Netherlands, § 43; Phillips 
v. the United Kingdom, § 35)։

315. Այ նու հան դերձ, ան մեղ հա մար վե լու ի րա վուն քը և ան ձին ա ռա-
ջադր ված մե ղադ րանքն ա պա ցու ցե լու բե ռը դա տա խա զու թյան վրա դնե-
լու պա հան ջը Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված՝ 
ար դար դա տաքն նու թյան ը նդ հա նուր հաս կա ցու թյան մաս են կազ մում, 
ո րը կի րա ռե լի է նաև պատ ժի նշա նակ ման ըն թա ցա կար գի նկատ մամբ 
(նույն տե ղում, §§ 39-40; Grayson and Barnham v. the United Kingdom, 
§§ 37 և 39)։

316. Քրե ա կան ի րա վուն քի այն հիմ ա րար կա նո նը, ո րի հա մա ձայն 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը չի կա րող ա վե լի եր կար կյանք ու-
նե նալ, քան՝ հան ցա վոր ա րարք նե րը կա տա րած ան ձը, Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով ամ րագր ված ան մե ղու թյան կան խա վար կա-
ծի ե րաշ խիք է: Ը ստ այդմ, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը խախտ ված կլի նի, 
ե թե գան գա տա բե րը ներ կա չի ե ղել իր գոր ծի դա տա կան քն նու թյա նը, 
և նրա նկատ մամբ մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը կա յաց վել է հետ մա հու 
(Magnitskiy and Others v. Russia, § 284, լրա ցու ցիչ հղում ե րով հան դերձ):

b.   Զու գա հեռ վա րույթ նե րը

317. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կա րող է կի րառ վել այն 
վա րույթ նե րում կա յաց ված դա տա կան ո րո շում ե րի նկատ մամբ, ո րոնք 
ու ղղ ված չեն ե ղել գան գա տա բե րի նկատ մամբ՝ որ պես « մե ղադ րյա լի», 
սա կայն վե րա բե րել են և կապ ված են ե ղել զու գա հե ռա բար նրա դեմ 
ըն թա ցող քրե ա կան վա րույ թին, ե րբ դրանք են թադ րել են նրա մե ղա վո-
րու թյան վա ղա ժամ գնա հա տում (Böhmer v. Germany, § 67; Diamantides 
v. Greece (no. 2), § 35)։ Այս պես, օ րի նակ, ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծը կա րող է կի րա ռե լի լի նել գան գա տա բե րի վե րա բե րյալ հանձըն-
ման վա րույ թում կա յաց վող դա տա կան ո րո շում ե րի նկատ մամբ, ե թե 
օ րենսդ րու թյան, պրակ տի կայի կամ փաս տա կան ա ռու մով սերտ կապ 
գո յու թյուն ու նի հանձն ման վա րույ թի շր ջա նա կում ար վող հա մա պա-
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տաս խան հայ տա րա րու թյուն նե րի և պա հան ջող պե տու թյու նում գան-
գա տա բե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քրե ա կան վա րույ թի միջև 
(Eshonkulov v. Russia, §§ 74-75)։

318. Ա վե լին, Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րա ռե լի է հա-
մա րել այն հայ տա րա րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ար վել են նույն 
գոր ծով ան ցնող այլ կաս կա ծյալ նե րի դեմ ի րա կա նաց վող զու գա հեռ քրե-
ա կան վա րույ թում, ո րոնք պար տա դիր նշա նա կու թյուն չեն ու նե ցել գան-
գա տա բե րի նկատ մամբ, սա կայն գո յու թյուն է ու նե ցել ու ղ ղա կի կապ 
գան գա տա բե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող վա րույ թի և այդ զու գա հեռ 
վա րույ թի միջև։ Դա տա րա նը բա ցատ րել է, որ թե պետ զու գա հեռ վա րույ-
թում ար ված հայ տա րա րու թյու նը պար տա դիր նշա նա կու թյուն չի ու նե ցել 
գան գա տա բե րի նկատ մամբ, այ նու հան դերձ այն կա րող էր նա խա դա-
տող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ գան գա տա բե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող 
վա րույ թի շր ջա նա կում՝ նույն կերպ, ի նչ ըն թաց քի մեջ գտն վող քրե ա կան 
վա րույ թին սեր տո րեն ա ռնչ վող և կաս կա ծյա լի մե ղա վո րու թյա նը վե րա-
բե րող վա ղա ժամ հայ տա րա րու թյու նը պե տա կան ի րա վա սու մարմ ի 
կող մից (Karaman v. Germany § 43; Bauras v. Lithuania, § 52)։

319. Բո լոր այդ զու գա հեռ վա րույթ նե րում դա տա րան նե րը պար տա վոր 
են ձեռն պահ մալ այն պի սի հայ տա րա րու թյուն նե րից, ո րոնք կա րող են 
նա խա դա տող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ըն թա ցող վա րույ թի վրա, ան գամ 
ե թե դրանք պար տա դիր չեն։ Այս կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը վճ ռել 
է, որ ե թե մե ղադ րան քի բնույթն ան խու սա փե լի է դարձ նում եր րորդ ան-
ձանց մաս նակ ցու թյու նը մեկ վա րույ թում, և ե թե այդ ա ռու մով պարզ ված 
փաս տե րը կազ դեն ա ռան ձին քնն վող եր րորդ ան ձանց ի րա վա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան գնա հա տա կա նի վրա, ա պա դա պետք է հա մա-
րել լուրջ խո չըն դոտ գոր ծերն ա ռանձ նաց նե լու ճա նա պար հին։ Այդ պի սի 
սերտ փաս տա կան կա պեր ու նե ցող գոր ծերն ա ռան ձին քրե ա կան վա-
րույթ նե րում քն նե լու մա սին ցան կա ցած ո րո շում պետք է հիմ ված լի նի 
ի րա րա մերժ բո լոր շա հե րի ման րակր կիտ գնա հատ ման վրա, ը նդ ո րում՝ 
նույն գոր ծով ան ցնող մե ղադ րյալ նե րին պետք է հնա րա վո րու թյուն ըն-
ձեռ վի ա ռար կե լու գոր ծե րի ա ռանձ նաց ման դեմ (Navalnyy and Ofitserov 
v. Russia, § 104)։

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150713
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-141197
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178179
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161060
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161060


135

320. Դա տա րա նը վճ ռել է նաև, որ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րա-
ռե լի է փոր ձաշր ջա նի սահ ման մամբ՝ ա զա տազրկ ման ձևով նշա նակ-
ված պատ ժի կի րա ռու մը հե տաձ գե լու ո րո շու մը վե րաց նե լու վա րույ թի 
նկատ մամբ, քա նի որ այդ վա րույ թում նշ վել էր գան գա տա բե րի նկատ-
մամբ ըն թա ցող մի նոր քրե ա կան գոր ծի քն նու թյան մա սին (El Kaada 
v. Germany, § 37)։

321. Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րա ռե լի է հա մա րել նաև 
զու գա հեռ կար գա պա հա կան վա րույ թում գան գա տա բե րի մա սին ար-
ված հայ տա րա րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ե րբ նրա նկատ մամբ հա րուց-
վել է ին մի ա ժա մա նակ և՛ քրե ա կան, և՛ կար գա պա հա կան վա րույթ ներ՝ 
հիմ վե լով այն կաս կա ծի վրա, որ նա կա տա րել էր քրե ա կան ի րա վա-
խախ տում եր, և ե րբ կար գա պա հա կան տույժն է ա կան կշիռ էր ու նե ցել 
քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում՝ նրա կող մից հան ցանք նե րը կա տա-
րած լի նե լու փաս տի ո րոշ ման հա մար (Kemal Coşkun v. Turkey, § 44)։

322. Նմա նա պես, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րա ռե լի է, ե րբ գան-
գա տա բե րի նկատ մամբ զու գա հե ռա բար ըն թա նում են եր կու ա ռան ձին 
քրե ա կան վա րույթ ներ։ Նման դեպ քե րում ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծը բա ցա ռում է գոր ծը քն նող ի րա վա սու դա տա րա նում ըն թա ցող 
քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կից դուրս որ ևէ կոնկ րետ հան ցա գոր ծու-
թյան հա մար մե ղա վո րու թյան հաս տա տու մը՝ ան կախ զու գա հեռ վա րույ-
թում ա պա հով ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րից, և ան կախ ա րա-
գա գոր ծու թյան ը նդ հա նուր պա հանջ նե րից։ Այս պի սով, ե րբ կոնկ րետ 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար ըն թա ցող մեկ վա րույ թում հա մար վում է, որ 
գան գա տա բե րը կա տա րել է մեկ այլ հան ցանք, ո րով ըն թա նում է զու գա-
հեռ մեկ այլ վա րույթ, դա հա կա սում է այլ հան ցան քի մա սով ան մեղ հա-
մար վե լու՝ գան գա տա բե րի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի ի րա վուն քին 
(Kangers v. Latvia, §§ 60-61)։

323. Եվ վեր ջա պես, Դա տա րա նը վճ ռել է, որ 6-րդ հոդ վա ծը կի րա-
ռե լի է գան գա տա բե րի նկատ մամբ ըն թա ցող քրե ա կան վա րույ թին զու-
գա հեռ ի րա կա նաց վող խորհր դա րա նա կան քն նու թյան նկատ մամբ։ 
Նման հան գա մանք նե րում Դա տա րա նը շեշ տել է, որ խորհր դա րա նա-
կան քն նու թյուն նա խա ձեռ նե լու և դրա նում ո րո շում կա յաց նե լու հա մար 
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պա տաս խա նա տու մար մին նե րը պար տա վոր են հար գել ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը (Rywin v. Poland, § 208)։

c.   Հե տա գա վա րույթ նե րը

324. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը պաշտ պա նում է նաև այն ան-
հատ նե րին, ով քեր ար դա րաց վել են քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի ար-
դյուն քում, կամ ու մ նկատ մամբ քրե ա կան վա րույ թը կարճ վել է, պե-
տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց և ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից 
դրս ևոր վող այն պի սի վե րա բեր մուն քից, որ կար ծես նրանք ի րա կա նում 
մե ղա վոր լի նե ին այն ի րա վա խախտ ման կա տար ման մեջ, ո րի ա ռն չու-
թյամբ նրանց մե ղադ րանք էր ա ռա ջադր վել: Ե թե ցան կա ցած այլ վա-
րույ թում չի ե րաշ խա վոր վում հար գանքն առ ար դա րաց ման կամ կար ճե-
լու մա սին ո րո շում, ա պա կա րող է ա ռաջ գալ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի՝ 
տե սա կան և պատ րան քային դառ նա լու հա վա նա կա նու թյու նը։ Քրե ա-
կան վա րույ թի ա վար տից հե տո վտանգ ված է նաև ան ձի համ բա վը և 
այդ ան ձի վե րա բե րյալ հան րային ըն կա լու մը (Allen v. the United Kingdom 
[GC], § 94)։ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի  2-րդ կե տով այս ա ռու մով 
նա խա տես ված ե րաշ խի քը կա րող է ո րոշ չա փով հա մընկ նել 8-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խի քին (G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy 
(merits) [GC], § 314)։

325. Ե րբ ա ռա ջա նում է 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի կի րա ռե լի ու թյան 
հարց հե տա գա վա րույթ նե րի հա մա տեքս տում, գան գա տա բե րը պար-
տա վոր է ա պա ցու ցել, որ ա վարտ ված քրե ա կան վա րույ թի և հե տա գա 
վա րույ թի միջև գո յու թյուն ու նի ո րո շա կի կապ: Այդ կա պի առ կա յու թյու-
նը հա վա նա կան է, օ րի նակ, ե թե հե տա գա վա րույ թը պա հան ջում է նա-
խորդ քրե ա կան վա րույ թի ար դյուն քի ու սում ա սի րու թյուն, և, մաս նա վո-
րա պես, ե թե այն դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է վեր լու ծել քրե ա կան 
գոր ծով դա տավ ճի ռը, զբաղ վել քրե ա կան գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի 
վե րա նայ մամբ և գնա հատ մամբ, գնա հա տել գան գա տա բե րի մաս նակ-
ցու թյու նը քրե ա կան մե ղադ րան քին հան գեց նող ի րա դար ձու թյուն նե րի 
մի մա սին կամ բո լո րին, կամ մեկ նա բա նել գան գա տա բե րի հնա րա-
վոր մե ղա վո րու թյան՝ գո յու թյուն ու նե ցող նշան նե րը (Allen v. the United 
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Kingdom [GC], § 104, տե՛ս նաև Martínez Agirre and Others v. Spain (dec.), 
§§ 46-52, ո րում փոխ հա տուց ման հե տա գա վա րույ թի և ա վե լի վաղ ի րա-
կա նաց ված քրե ա կան գոր ծով քն նու թյան միջև որ ևէ կապ չհաս տատ-
վեց)։

326. Դա տա րա նը քն նար կել է 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի կի րա ռե լի-
ու թյու նը քրե ա կան վա րույ թի ա վար տից հե տո կա յաց ված դա տա կան 
ո րո շում ե րի նկատ մամբ, մաս նա վո րա պես՝ հետ ևյալ հար ցե րի ա ռն չու-
թյամբ (Allen v. the United Kingdom [GC], § 98, լրա ցու ցիչ հղում ե րով 
հան դերձ).
§	 նախ կին մե ղադ րյա լի՝ դա տա կան ծախ սե րը և քրե ա կան հե տապընդ- 

 ման ի րա կա նա ցու մից բխող ծախ սե րը կրե լու պար տա վո րու թյա նը,
§	 նախ կին մե ղադ րյա լի՝ նախ նա կան կա լան քի կամ ցան կա ցած այլ 

պատ ճառ ված ան հար մա րու թյան հա մար փոխ հա տու ցում ստա-
նա լու պա հան ջին, ո րն ա ռա ջաց րել է քրե ա կան վա րույ թը, հաշ վի 
առ նե լով սա կայն, որ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը չի ե րաշ խա վո րում 
նախ նա կան կա լան քի հա մար փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա-
վունք մե ղադ րան քը մեր ժե լու կամ ար դա րաց վե լու դեպ քում, ու ս-
տի՝ պար զա պես փոխ հա տու ցու մը մեր ժելն ի նք նին ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծի տե սան կյու նից խն դիր չի ա ռա ջաց նում (Cheema 
v. Belgium, § 23),

§	 նախ կին մե ղադ րյա լի՝ պաշտ պա նու թյան հա մար ծախ սե րի հա-
տուց ման պա հան ջին,

§	 նախ կին մե ղադ րյա լի՝ ա նօ րի նա կան կամ սխալ քն նու թյամբ կամ 
քրե ա կան հե տապնդ մամբ պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց ման 
պա հան ջին,

§	 տու ժո ղին փոխ հա տու ցում վճա րե լու քա ղա քա ցի ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն սահ մա նե լուն, 

§	ա պա հո վագ րող նե րի դեմ գան գա տա բե րի ներ կա յաց րած քա ղա-
քա ցի ա կան հայ ցե րը մեր ժե լուն, 

§	ե րե խայի խնամ քի մա սին ո րո շում ու ժի մեջ թող նե լուն՝ այն բա-
նից հե տո, ե րբ մե ղադ րան քի կող մը ո րո շում է կա յաց րել ե րե խայի 
նկատ մամբ բռ նա րար քի հա մար ծնո ղի դեմ մե ղադ րանք ներ չներ-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122859
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194886
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122859
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160421
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160421


138

կա յաց նել,
§	 կար գա պա հա կան կամ աշ խա տան քից ա զա տե լու հետ կապ ված 

հար ցե րին (Teodor v. Romania, §§ 42-46, ո րը վե րա բե րում էր աշ-
խա տան քից ա զա տե լու քա ղա քա ցի ա կան վա րույ թին),

§	 գան գա տա բե րին սո ցի ա լա կան կա ցա րա նի (բ նա կա րա նի) ի րա-
վուն քից զր կե լուն,

§	 պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման մա սին դի մու մին (Müller 
v. Germany, § 35); 

§	ա վե լի վաղ քնն ված գոր ծով Դա տա րա նի կող մից Կոն վեն ցի այի 
խախ տում ար ձա նագ րե լուց հե տո քրե ա կան վա րույ թը վե րա բա ցե-
լու հար ցով ի րա կա նաց վող վա րույ թին, ե րբ գան գա տա բեր նե րին 
վե րա բե րել ե ն՝ ի նչ պես մե ղա վոր ճա նաչ ված նե րի, և ե րբ նրանց 
ա ռա ջին դատ վա ծու թյու նը չի հան վել (Dicle and Sadak v. Turkey, §§ 
61-66),

§	 գան գա տա բե րի հո ղը բռ նա գան ձե լուն՝ թե պետ նրա դեմ քնն վող 
քրե ա կան գոր ծը կարճ վել էր վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լու 
հիմ քով (G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy (merits) [GC], §§ 314-
318),

§	ք րե ա կան վա րույ թում միև նույն մե ղադ րան քով ար դա րաց վե լուց 
հե տո գան գա տա բե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված հե տա գա վար-
չա կան վա րույ թում (ո րը Կոն վեն ցի այով նա խա տես ված ի նք նու-
րույն ի մաս տով «ք րե ա կան» էր հա մար վել) մե ղա վոր ճա նաչ վե լուն 
(Kapetanios and Others v. Greece, § 88),

§	 դա տա խա զի ո րոշ ման դեմ գան գա տա բե րի բո ղո քի՝ ներ պե տա կան 
դա տա րան նե րի կող մից մերժ մա նը, ո րում նա ը ստ ա ռա ջադր ված 
մե ղադ րան քի ան ձին մե ղա վոր էր հա մար վել, թե պետ նրա դեմ հա-
րուց ված քրե ա կան վա րույ թը կարճ վել էր վա ղե մու թյան ժամ կե տը 
լրա նա լու հիմ քով (Caraian v. Romania, §§ 74-77)։

327. Դա տա րա նը 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը կի րա ռե լի է հա մա րել 
նաև « Հա մա ներ ման մա սին» օ րեն քի ըն դուն մամբ գան գա տա բեր նե-
րի ան մե ղու թյան վրա նետ ված կաս կա ծի ա ռն չու թյամբ և գան գա տա-
բեր նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քրե ա կան վա րույթն այդ օ րեն քի 
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հի ման վրա կար ճե լու ա ռն չու թյամբ։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ել նե լով տվյալ 
գոր ծի փաս տե րից՝ Դա տա րա նը չար ձա նագ րեց 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի խախ տում՝ հիմ վե լով այն փաս տի վրա, որ « Հա մա ներ ման մա սին» 
օ րեն քի որ ևէ դրույթ գան գա տա բեր նե րին ան ձամբ ու ղ ղա կի ո րեն չէր 
կա պում դրա նում նկա րագր ված հան ցան քի հետ, և որ չկային որ ևէ այլ 
հան գա մանք ներ, ո րոնք թույլ կտային կաս կա ծի տակ դնել գան գա տա-
բեր նե րի ան մե ղու թյու նը (Béres and Others v. Hungary, §§ 27-34)։

2.   Կան խա կալ հայ տա րա րու թյուն նե րը

328. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի նպա տակն է կան խել 
ար դար քրե ա կան դա տաքն նու թյան խա թա րում այն պի սի կան խա կալ 
հայ տա րա րու թյուն նե րով, ո րոնք ար վել ե ն՝ սերտ ա ռն չու թյուն ու նե նա-
լով տվյալ վա րույ թի հետ: Ե թե չկա կամ գո յու թյուն չի ու նե ցել այդ պի-
սի վա րույթ, ա պա հան ցա վոր կամ դա տա պար տե լի այլ վար քա գիծ վե-
րագ րող հայ տա րա րու թյուն ներն ա վե լի կապ ված են զր պար տու թյու նից 
ան ձի պաշտ պա նու թյան և քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի ո րոշ ման 
հա մար դա տա րա նի պատ շաճ մատ չե լի ու թյան նկա տա ռում ե րի հետ, 
ո րոն ցով հար ցեր կա րող են ծա գել Կոն վեն ցի այի 8-րդ և 6-րդ հոդ ված-
նե րի ներ քո (Zollmann v. the United Kingdom (dec.); Ismoilov and Others 
v. Russia, § 160; Mikolajová v. Slovakia, §§ 42-48, Larrañaga Arando and 
Others v. Spain (dec.), § 40)։ Ա վե լին, նա խա դա տող հայ տա րա րու թյուն-
նե րը պետք է վե րա բե րեն այն նույն քրե ա կան ի րա վա խախտ մա նը, ո րի 
ա ռն չու թյամբ հե տա գա վա րույ թի շր ջա նա կում պա հանջ վում է պաշտ-
պա նել ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը (նույն տե ղում, § 48):

329. Ե րբ վի ճարկ վող հայ տա րա րու թյուն ներն ար վել են մաս նա վոր 
ան ձանց (օ րի նակ՝ թեր թե րի) կող մից և ի րա վա սու մար մին նե րի տրա-
մադ րած պաշ տո նա կան տե ղե կու թյուն նե րի որ ևէ մա սի բա ռա ցի վե րար-
տադ րու թյու նը (կամ դրան ցից վերց ված ու ղ ղա կի մեջ բե րում եր) չեն, 
խն դիր չի ծա գում 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ներ քո, սա կայն կա րող է 
խն դիր ծա գել Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի ներ քո (Mityanin and Leonov 
v. Russia, §§ 102 և 105): 

330. Պետք է հիմ ա րար կեր պով տար բե րա կել հայ տա րա րու թյունն 
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այն մա սին, որ որ ևէ մե կին պար զա պես կաս կա ծում են հան ցա գոր ծու-
թյուն կա տա րե լու մեջ, և վերջ նա կան մե ղադ րա կան դա տավճ ռի բա ցա-
կա յու թյան պա րա գա յում բա ցա հայտ ար ված հայ տա րա րու թյունն առ 
այն, որ ան հա տը կա տա րել է նշ ված հան ցա գոր ծու թյու նը (Ismoilov and 
Others v. Russia, § 166; Nešťák v. Slovakia, § 89)։ Վեր ջինս խախ տում է 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը, մինչ դեռ ա ռա ջին տե սա կի հայ տա րա-
րու թյու նը Դա տա րա նի կող մից ու սում ա սիր ված տար բեր ի րա վի ճակ-
նե րում հա մար վել է ա նա ռար կե լի (Garycki v. Poland, § 67)։

331. Այն հար ցը, թե ա րդյոք դա տա վո րի կամ պե տա կան իշ խա նու թյան 
այլ մարմ ի կող մից ար ված հայ տա րա րու թյամբ խախտ վում է ան մե ղու-
թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը, թե ոչ, պետք է ո րոշ վի այն կոնկ րետ 
հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում, ո րոն ցում ար վել է վի ճարկ վող հայ-
տա րա րու թյու նը (Daktaras v. Lithuania, § 42; A.L. v. Germany, § 31)։

332. Դա տա վոր նե րի կող մից ար ված հայ տա րա րու թյուն նե րը են-
թա կա են ա վե լի խիստ պա հանջ նե րի, քան՝ քնն չա կան մար մին նե րի 
կող մից ար ված նե րը (Pandy v. Belgium, § 43)։ Քնն չա կան մար մին նե րի 
կող մից ար ված նման հայ տա րա րու թյուն նե րի պա րա գա յում գան գա տա-
բերն հնա րա վո րու թյուն ու նի բո ղոք ներ կա յաց նել վա րույ թի ըն թաց քում 
կամ բո ղո քար կել գոր ծը քն նող դա տա րա նի կա յաց րած դա տավ ճի ռը, 
ե թե հա մա րում է, որ ար ված հայ տա րա րու թյու նը բա ցա սա բար է ազ դել 
դա տա կան քն նու թյան ար դա րու թյան վրա (Czajkowski v. Poland (dec.))։

333. Մե ղադ րյա լի ան մե ղու թյան վե րա բե րյալ կաս կած ներ բարձ րա-
ձայ նելն ըն դու նե լի է, ե թե քրե ա կան վա րույ թի ար դյուն քում մե ղադ րան-
քի վե րա բե րյալ ը ստ է ու թյան ո րո շում չի կա յաց վել (Sekanina v. Austria, 
§ 30)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ ար դա րաց ման դա տավ ճի ռը մտ նում է օ րի-
նա կան ու ժի մեջ, մե ղա վո րու թյան վե րա բե րյալ ցան կա ցած կաս կած 
բարձ րա ձայ նելն ան հա մա տե ղե լի է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հետ 
(Rushiti v. Austria, § 31; O. v. Norway, § 39; Geerings v. the Netherlands, 
§ 49; Paraponiaris v. Greece, § 32)։ Բայց ևայն պես, տվյալ ի րա վի ճա կում 
ար ված չա րա բաս տիկ հայ տա րա րու թյուն նե րի պա րա գա յում, Դա տա-
րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել դի տար կել վա րույ թը որ պես մեկ ամ բող-
ջու թուն և վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Վեր ջին ներս վճ ռո րոշ 
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գոր ծոն ներ են դար ձել՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք այդ հայ տա րա-
րու թյուն ներն ա ռա ջաց րել են Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
խախ տում: Դա տա րա նը հա մա րել է, որ վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը կի րա ռե լի են ե ղել նաև այն ժա մա նակ, ե րբ դա տա կան ակ տի 
տեքս տը կա րող էր սխալ ըն կալ վել, սա կայն ներ պե տա կան ի րա վա կան 
հա մա կար գի ճիշտ գնա հա տա կա նի հի ման վրա կա րող էր չո րակ վել 
որ պես հայ տա րա րու թյուն ան ձի մե ղա վո րու թյան մա սին (Fleischner v. 
Germany*, § 65):

a.   Դա տա կան մար մին նե րի կող մից ար վող հայ տա րա րու թյուն նե րը

334. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը խախտ վում է, ե թե քրե ա կան 
ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան ձի վե րա բե րյալ դա-
տա կան ո րո շում ար տա ցո լում է կար ծիք, որ նա մե ղա վոր է՝ նախ քան 
նրա մե ղա վո րու թյունն օ րեն քին հա մա պա տաս խան ա պա ցուց ված կլի-
նի: Նույ նիսկ որ ևի ցե պաշ տո նա կան եզ րա կա ցու թյան բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը խախտ ված հա մա րե լու 
հա մար բա վա րար է, որ ի նչ-որ պատ ճա ռա բան ման մեջ ակ նարկ վի, որ 
դա տա րա նը մե ղադ րյա լին մե ղա վոր է դի տար կում (որ պես ա ռա ջա տար 
նա խա դեպ տե՛ս Minelli v. Switzerland, § 37; ի սկ վեր ջերս նաև՝ Nerattini 
v. Greece, § 23; Didu v. Romania, § 41; Gutsanovi v. Bulgaria, §§ 202-
203)։ Տրի բու նա լի կող մից այդ պի սի կար ծիք վա ղա ժամ ար տա հայ տելն 
ի նք նին ան խու սա փե լի ո րեն կհա կա սի այդ կան խա վար կա ծին (Nešťák 
v. Slovakia, § 88; Garycki v. Poland, § 66)։ Ո ւս տի, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տը խախտ վել է, ե րբ փոր ձաշր ջա նի սահ ման մամբ՝ ա զա տազրկ ման 
ձևով նշա նա կա ված պատ ժի կի րա ռու մը հե տաձ գե լու վա րույ թի ըն թաց-
քում նշ վել էր, որ «առ կա է լուրջ հա մոզ մունք, որ գան գա տա բե րը նոր 
հան ցանք է կա տա րել» (El Kaada v. Germany, §§ 61-63)։

335. Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ դա տա կան ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մասն 
ա ռան ձին վերց ված ի նք նին խնդ րա հա րույց չէ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
ի մաս տով, սա կայն դրա հիմ քում ըն կած պատ ճառ ներն են խնդ րա հա-
րույց, Դա տա րա նը հա մա րել է, որ ո րո շու մը պետք է ըն թեր ցել հե տա գա-
յում այդ հար ցը քն նած մյուս դա տա րա նի ո րոշ ման հետ մի ա սին և վեր ջի-
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նիս լույ սի ներ քո։ Ե րբ այդ կերպ ըն թեր ցե լու դեպ քում պարզ է դառ նում, 
որ ան ձի ան մե ղու թյունն այլևս կաս կա ծի տակ չի դր վել, ներ պե տա կան 
վա րույ թը հա մար վում է ա վարտ ված՝ ա ռանց ան ձին մե ղա վոր ճա նա չե-
լու, և ան հրա ժեշտ չէ գոր ծով որ ևէ նիստ ան ցկաց նել կամ ա պա ցույց-
ներ ու սում ա սի րել, որ պես զի ներ պե տա կան վա րույ թը ճա նաչ վի 6-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տին հա մա պա տաս խա նող (Adolf v. Austria, § 40; A. 
v. Norway (dec.), § 40)։

336. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի դրույ թի կի րա ռու թյան 
մեջ կար ևո րը նշ ված հայ տա րա րու թյուն նե րի ի րա կան ի մաստն է, այլ ոչ՝ 
դրանց բա ռա ցի ձևա կեր պու մը (Lavents v. Latvia, § 126)։ Պար տա դիր 
չէ ան գամ, որ նման ան հա ջող ձևա կերպ ման ցա վա լի կի րա ռու թյու նը  
վճ ռո րոշ ե ղած լի նի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը բա ցա ռե լու ի մաս-
տով՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ վա րույ թի բնույ թը և հա մա տեքս տը (Allen 
v. the United Kingdom [GC], § 126; Lähteenmäki v. Estonia, § 45)։ Այս-
պես, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նից մեջ բեր ված հայ տա րա րու թյու նը, 
ո րը կա րող էր նա խա դա տող լի նել, չի խախ տել ան մե ղու թյան կան խա-
վար կա ծը պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զատ ման վա րույ թում, ե րբ 
դա տա կան ո րո շում ու շա դիր կար դա լու դեպ քում պարզ էր, որ այն չի 
ազ դում գան գա տա բե րի համ բա վի և նրա վե րա բե րյալ հան րային ըն-
կալ ման վրա։ Այ նու ա մե նայ նիվ, Դա տա րա նը շեշ տել է, որ ներ պե տա-
կան դա տա րա նի հա մար ա վե լի շր ջա հա յաց կլի ներ կա՛մ ու ղ ղա կի ո րեն 
հե ռու դիր քա վոր վել փոր ձա գե տի ա պա կողմ ո րո շող ձևա կեր պում ե-
րից, կա՛մ փոր ձա գե տին խոր հուրդ տալ, որ նա ձեռն պահ մա գան գա-
տա բե րի քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին ան հար կի հայ տա-
րա րու թյուն ներ ա նե լուց, որ պես զի թյուր տպա վո րու թյուն չա ռա ջա նա, 
թե տվյալ վա րույ թում որ ևէ նշա նա կու թյուն կա րող են ու նե նալ ան ձի մե-
ղա վո րու թյա նը և ան մե ղու թյանն ա ռնչ վող հար ցե րը (Müller v. Germany, 
§§ 51-52)։

337. Այն փաս տը, որ գան գա տա բերն ի վեր ջո մե ղա վոր է ճա նաչ վել, 
չի կա րող վե րաց նել նրա՝ նախ քան օ րեն քին հա մա պա տաս խան մե ղա-
վո րու թյունն ա պա ցու ցելն ան մեղ հա մար վե լու սկզբ նա կան ի րա վուն քը 
(Matijašević v. Serbia, § 49; Nešťák v. Slovakia, § 90, գան գա տա բեր նե րի 
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նախ նա կան կա լան քը եր կա րաձ գե լու վե րա բե րյալ ո րո շում ե րի վե րա-
բե րյալ):

b.   Պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից ար վող հայ տա րա-
րու թյուն նե րը

338. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը կա րող է խախտ վել ոչ մի այն 
դա տա վո րի կամ դա տա րա նի, այլ նաև՝ պե տա կան իշ խա նու թյան այլ 
մար մին նե րի կող մից (Allenet de Ribemont v. France, § 36; Daktaras 
v. Lithuania, § 42; Petyo Petkov v. Bulgaria, § 91)։ Դա վե րա բե րում է, 
օ րի նակ, ոս տի կա նու թյան պաշ տո նա տար ան ձանց (Allenet de Ribemont 
v. France, §§ 37 և 41), Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հին (Peša v. Croatia, 
§ 149), Վար չա պե տին կամ Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րին (Gutsanovi 
v. Bulgaria, §§ 194-198), Ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րին (Konstas 
v. Greece, §§ 43 և 45), Խորհր դա րա նի Նա խա գա հին (Butkevičius 
v. Lithuania, § 53), դա տա խա զին (Daktaras v. Lithuania, § 42) և քրե ա-
կան հե տապնդ ման մար մին նե րի այլ պաշ տո նա տար ան ձանց, օ րի նակ՝ 
քն նիչ նե րին (Khuzhin and Others v. Russia, § 96)։

339. Մյուս կող մից, թեժ քա ղա քա կան մթ նո լոր տում այն քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյան նա խա գա հի ա րած հայ տա րա րու թյուն նե րը, ո րն ի րա-
վա բա նո րեն և ֆի նան սա պես ան կախ էր պե տու թյու նից, չէ ին կա րող 
հա մար վել 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ներ քո հա նուն հան րային շա հի 
գոր ծող պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ար ված հայ տա րա րու-
թյուն ներ (Mulosmani v. Albania, § 141)։

340. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետն ար գե լում է քրե ա կան 
գոր ծե րով ըն թա ցող քն նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ պե տա կան պաշ-
տո նա տար ան ձանց կող մից այն պի սի հայ տա րա րու թյուն նե րը, ո րոնք 
հան րու թյա նը քա ջա լե րում են հա վա տալ կաս կա ծյա լի մե ղա վո րու թյա-
նը և նա խա դա տում են ի րա վա սու դա տա կան մարմ ի կող մից փաս-
տե րի գնա հա տու մը (Ismoilov and Others v. Russia, § 161; Butkevičius 
v. Lithuania, § 53)։

341. Այ նու ա մե նայ նիվ, ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բունքն 
իշ խա նու թյուն նե րին չի ար գե լում հան րու թյա նը տե ղե կաց նել քրե ա կան 
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գոր ծե րով քն նու թյուն նե րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ, սա կայն պա հան ջում 
է, որ նրանք դա ա նեն ան հրա ժեշտ հայե ցո ղու թյամբ և շր ջա հա յա ցու-
թյամբ, որ պես զի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը հարգ վի (Fatullayev 
v. Azerbaijan, § 159; Allenet de Ribemont v. France, § 38; Garycki v. Poland, 
§ 69)։

342. Դա տա րանն ը նդ գծել է պե տա կան պաշ տո նա տար ան-
ձանց կող մից ի րենց հայ տա րա րու թյուն նե րում բա ռե րի ը նտ րու թյան  
կար ևո րու թյու նը՝ նախ քան դա տաքն նու թյան ար դյուն քում ի րա վա-
խախտ ման հա մար ան ձի մե ղա վոր ճա նաչ վե լը (Daktaras v. Lithuania, 
§ 41; Arrigo and Vella v. Malta (dec.); Khuzhin and Others v. Russia, 
§ 94)։ Օ րի նակ՝ Gutsanovi v. Bulgaria (§§ 195-201) գոր ծում Դա տա րա նը  
վճ ռեց, որ գան գա տա բե րի ձեր բա կա լու թյու նից հե տո, սա կայն նախ քան 
նրան դա տա վո րի մոտ տա նե լը, Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի ա րած 
հայ տա րա րու թյուն նե րը, ո րոնք հրա պա րակ վել է ին մի լրագ րում, ո րոն-
ցում նա ը նդ գծում էր, որ գան գա տա բե րի ա րա ծը մի քա նի տա րի տևած 
մե քե նա յու թյուն նե րի բարդ հա մա կարգ էր, խախ տում էր ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծը՝ 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ներ քո։ Մյուս կող մից, գան-
գա տա բե րի նախ նա կան կա լան քի վե րա բե րյալ հե ռուս տա հա ղորդ ման 
ըն թաց քում Վար չա պե տի ա րած ի նք նա բուխ հայ տա րա րու թյուն նե րը 
կաս կա ծի տակ չէ ին դրել գան գա տա բե րի ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծը։

343. Դա տա խա զի ա րած կան խա կալ մեկ նա բա նու թյուն ներն ի նք նին 
6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ներ քո խն դիր են ստեղ ծում՝ ան կախ 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տին ա ռնչ վող այլ, օ րի նակ՝ ան բա րեն պաստ կան խա կալ 
տե ղե կու թյուն նե րի հետ կապ ված հան գա մանք նե րից (Turyev v. Russia, 
§ 21)։ 

3.  Ան բա րեն պաստ քա րո զար շա վը լրատ վա մի ջոց նե րում

344. Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում մա մու լի խս տա-
շունչ մեկ նա բա նու թյուն նե րը եր բեմ ան խու սա փե լի են հան րային շա-
հին ա ռնչ վող գոր ծե րում (Viorel Burzo v. Romania, § 160; Akay v. Turkey 
(dec.))։
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345. Մա մու լի չա րա կամ ար շա վը կա րող է, այ նու ա մե նայ նիվ, դա-
տաքն նու թյան ար դա րու թյան վրա բա ցա սա բար ազ դել՝ ներ գոր ծե լով 
հան րային կար ծի քի վրա և բա ցա սա բար ազ դե լով գան գա տա բե րի ան-
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի վրա։12

346. Այս ա ռու մով Դա տա րա նը վճ ռել է, որ մա մու լը չպետք է ան ցնի 
ո րոշ սահ ման ներ՝ կապ ված մաս նա վո րա պես քրե ա կան վա րույ թում 
մե ղադ րյա լի ան ձնա կան կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան և ան-
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հետ (Bédat v. Switzerland [GC], § 51)։ Այն 
փաս տը, որ քրե ա կան ի րա վա խախտ ման մեջ մե ղադր վող յու րա քան-
չյուր ոք Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ներ քո ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծի ի րա վունք ու նի՝ քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյու նը չի 
ա պա ցուց վել, է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի հա կադր վող շա հերն հա-
վա սա րակշ ռե լու հա մար, ին չը Դա տա րա նը պար տա վոր է ա նել 10-րդ 
հոդ վա ծի տե սան կյու նից (Axel Springer SE and RTL Television GmbH 
v. Germany, § 40, ո րը վե րա բե րում էր այն կադ րե րը հրա պա րա կե լու ար-
գել քին, ո րոն ցից կա րող էր պարզ դառ նալ մե ղադ րյա լի ով լի նե լը)։ Այս 
հա մա տեքս տում այն փաս տը, որ մե ղադ րյա լը խոս տո վա նել է հան ցան-
քի կա տա րու մը, ի նք նին չի զր կում նրան ան մե ղու թյան կան խա վար կա-
ծից բխող պաշտ պա նու թյու նից (նույն տե ղում, § 51)։

347. Կաս կա ծյալ նե րի լու սան կար նե րի հրա պա րա կում ի նք նին չի 
խախ տում ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը (Y.B. and Others v. Turkey, 
§ 47)։ Նույ նը վե րա բե րում է ոս տի կա նու թյան կող մից ան ձին լու սան կա-
րե լուն (Mergen and Others v. Turkey, § 68)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, կաս կա ծյա-
լի վե րա բե րյալ կադ րե րը հե ռուս տա տե սու թյամբ հե ռար ձա կե լը կա րող է 
ո րոշ հան գա մանք նե րում խն դիր ա ռա ջաց նել 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
ներ քո (Rupa v. Romania (no. 1), § 232)։

4.   Պա տիժ նե րը տե ղե կատ վու թյուն չտ րա մադ րե լու դեպ քում

348. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը սեր տո րեն կապ ված է սե փա կան 
ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քի հետ (Heaney and McGuinness 
v. Ireland, § 40)։

12 Տե՛ս «Կանխակալ հրապարակայնությունը» բաժինը:
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349. Ավ տո մե քե նա նե րի սե փա կա նա տե րե րին ներ կա յաց վող՝ ե րթ ևե-
կու թյան կա նոն նե րի են թադ րյալ խախտ ման պա հին վա րոր դին նույ նա-
կա նաց նե լու պա հանջն ան հա մա տե ղե լի չէ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 
հետ (O’Halloran and Francis v. the United Kingdom [GC])։

350. Շն չա ռու թյան մի ջո ցով ալ կո հոլ օգ տա գոր ծած լի նե լու փաս տը 
ստու գող սար քով ստուգ վե լուն կամ ա րյան ա նա լիզ տա լուն վա րորդ նե-
րին պար տա վո րեց նե լը չի հա կա սում ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի 
սկզ բուն քին (Tirado Ortiz and Lozano Martin v. Spain (dec.))։ 

5.  Ա պա ցուց ման բե ռը

351. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի տե սան կյու նից՝ ա պա ցուց ման 
բե ռին ա ռնչ վող պա հանջ նե րով նա խա տես վում է, ի թվիս այլ բա նե րի, 
որ մե ղադ րող կողմ է պար տա վոր մե ղադ րյա լին տե ղե կաց նել վեր ջի-
նիս ներ կա յաց վե լիք մե ղադ րան քի մա սին, որ պես զի նա կա րո ղա նա հա-
վուր պատ շա ճի պատ րաստ վել և ներ կա յաց նել իր պաշտ պա նու թյու նը, 
ի նչ պես նաև մե ղադ րող կողմ է պար տա վոր ներ կա յաց նել նրան մե ղա-
վոր ճա նա չե լու հա մար բա վա րար ա պա ցույց ներ (Barberà, Messegué and 
Jabardo v. Spain, § 77; Janosevic v. Sweden, § 97)։

352. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը խախտ վում է, ե րբ ա պա ցուց-
ման բե ռը մե ղադ րան քի կող մից տե ղա փոխ վում է պաշտ պա նու թյան 
կող մի վրա (Telfner v. Austria, § 15)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, պաշտ պա նու թյան 
կող մից կա րող է բա ցատ րու թյուն պա հանջ վել՝ այն բա նից հե տո, ե րբ 
մե ղադ րան քի կողմ ա ռեր ևույթ հիմ ա վո րել է մե ղադ րյա լին ներ կա յաց-
վող մե ղադ րան քը (նույն տե ղում, § 18; Poletan and Azirovik v. the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, §§ 63-67)։

353. Դա տա րա նը վճ ռել է նաև, որ «in dubio pro reo» (կաս կա ծը պետք 
է փա րատ վի հօ գուտ կաս կա ծյա լի) սկզ բունքն ան մե ղու թյան կան խա-
վար կա ծի կոնկ րետ մարմ ա վո րում է (Barberà, Messegué and Jabardo 
v. Spain, § 77; Tsalkitzis v. Greece (no. 2), § 60)։ Այս սկզ բուն քի ի մաս-
տով՝ խն դիր կա րող է ծա գել, ե թե գան գա տա բե րին մե ղա վոր ճա նա չե-
լու մա սին ներ պե տա կան դա տա րան նե րի ո րո շում ե րը բա վա րար չա-
փով պատ ճա ռա բան ված չեն  (Melich and Beck v. the Czech Republic, 
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§§ 49-55; Ajdarić v. Croatia, § 51), կամ ե թե ա պա ցուց ման ծայ րա հեղ 
կամ ա նի րա գոր ծե լի բեռ է դր վում գան գա տա բե րի վրա, որ պես զի նրա 
պաշտ պա նու թյունը հա ջո ղու թյան հաս նե լու չն չին շանս ան գամ չու նե նա 
(Nemtsov v. Russia, § 92; Topić v. Croatia, § 45; Frumkin v. Russia, § 166)։

354. Վա րույ թը կար ճե լու մա սին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ո րոշ մանը 
հա ջոր դող՝ փոխ հա տուց ման վա րույ թի շր ջա նա կում ա պա ցուց ման բե ռը 
չի կա րե լի տե ղա փո խել  (Capeau v. Belgium, § 25)։ Քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյու նից ա զա տու մը չի բա ցա ռում, որ ա պա ցուց ման նվազ 
ծան րակ շիռ բե ռի հի ման վրա միև նույն փաս տե րով կա րող է ճա նաչ-
վել փոխ հա տու ցում վճա րե լու քա ղա քա ցի ա կան պար տա վո րու թյու նը 
(Ringvold v. Norway, § 38; Y v. Norway, § 41; Lundkvist v. Sweden (dec.))։

6.   Փաս տի և ի րա վուն քի կան խա վար կած նե րը

355. Քրե ա կան գոր ծի շր ջա նա կում ան մեղ հա մար վե լու ան ձի ի րա-
վուն քը և նրան ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի ա պա ցուց ման բե ռը կրե-
լու դա տա խա զու թյան հա մար սահ ման ված պա հան ջը բա ցար ձակ չեն, 
քա նի որ քրե ա կան ի րա վուն քի ցան կա ցած հա մա կար գում գոր ծում 
են փաս տի կամ ի րա վուն քի կան խա վար կած ներ, ո րոնք Կոն վեն ցի ան  
սկզ բուն քո րեն չի ար գե լում (Falk v. the Netherlands (dec.), ո րը կապ ված 
էր ավ տո մե քե նայի գրանց ված սե փա կա նա տի րոջ նկատ մամբ կի րառ-
ված տու գան քի հետ, ով փաս տա ցի չէր ե ղել մե քե նայի ղե կին ճա նա-
պար հային ե րթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման պա հին)։ Մաս նա-
վո րա պես, Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը կա րող են ո րո շա կի 
պայ ման նե րում պատ ժե լի հա մա րել պարզ կամ օբյեկ տիվ փաս տը՝ ան-
կախ դրա հիմ քում հան ցա վոր դի տա վո րու թյան կամ ան զգու շու թյան 
առ կա յու թյու նից (Salabiaku v. France, § 27, ո րը վե րա բե րում էր թմ րա մի-
ջոց ներ պա հե լուց բխող՝ մաք սա նեն գու թյան հա մար քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծին; Janosevic v. Sweden, § 100, ո րը վե-
րա բե րում էր օբյեկ տիվ հիմ քե րով հաշ վարկ ված հար կային լրա ցու ցիչ 
պար տա վո րու թյուն նե րին և դրանց գանձ մա նը՝ նախ քան դա տա րա նի 
կող մից տվյալ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը)։

356. Այ նու ա մե նայ նիվ, 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով պե տու թյուն նե րից 
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պա հան ջում է այդ կան խա վար կած նե րը սահ մա նա փա կել ող ջա միտ  
շր ջա նա կով, ո րում հաշ վի կառն վի խնդ րի կար ևո րու թյու նը պաշտ պա-
նու թյան կող մի հա մար և պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք ներն ա պա-
հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը (Salabiaku v. France, § 28; Radio France and 
Others v. France, § 24, ո րը վե րա բե րում էր ռա դի ո հա ղոր դում ե րում ար-
ված զր պար տիչ հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մար խմ բագ րու թյան տնօ-
րե նի քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան կան խա վար կա ծին, Västberga 
Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, § 113, ո րը վե րա բե րում էր հար կային 
լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար օբյեկ տիվ պա տաս խա նատ-
վու թյա նը, Klouvi v. France, § 41, ո րը վե րա բե րում էր չա րա կամ քրե-
ա կան հե տապնդ ման մե ղադ րանքը հիմ ա վո րե լու ան հնա րի նու թյա նը՝ 
պայ մա նա վոր ված օ րեն քում նա խա տես ված այն կան խա վար կա ծով, որ 
ա պա ցույց նե րի ան բա վա րա րու թյան հիմ քով ար դա րաց ված ամ բաս-
տա նյա լի նկատ մամբ մե ղադ րան քը կեղծ էր, Iasir v. Belgium, § 30, ո րը 
վե րա բե րում էր գոր ծով մյուս մե ղադ րյա լի՝ հան ցա գոր ծու թյան կա տար-
մա նը մաս նա կից լի նե լու վե րա բե րյալ է ա կան կան խա վար կած նե րին, 
Zschüschen v. Belgium (dec.), § 22, ո րը վե րա բե րում էր փո ղե րի լվաց ման 
վա րույթ նե րին)։

357. Քրե ա կան ի րա վուն քում կան խա վար կած ներ կի րա ռե լիս՝ Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են հա վա սա րակշ ռու թյուն 
ա պա հո վել հե տապնդ վող նպա տա կի կար ևո րու թյան և պաշտ պա նու-
թյան կող մի ի րա վունք նե րի միջև. այլ կերպ ա սած՝ կի րառ վող մի ջոց նե-
րը պետք է ող ջամ տո րեն հա մա չափ լի նեն հե տապնդ վող ի րա վա չափ 
նպա տա կին (Janosevic v. Sweden, § 101; Falk v. the Netherlands (dec.))։

B.   Պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը (6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կետ)

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը

«3. Քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-
րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.

ա. ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ ու հան գա մա նո րեն տե ղե-
կաց վե լու ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա սին,

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57570
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61686
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61686
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60627
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60627
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105380
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160208
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174209
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60628
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67305


149

բ. բա վա րար ժա մա նակ ու հնա րա վո րու թյուն ներ` իր պաշտ պա նու-
թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար,

գ. պաշտ պա նե լու ի րեն ան ձամբ կամ իր ը նտ րած դա տա պաշտ-
պան նե րի մի ջո ցով կամ, ե թե նա բա վա րար մի ջոց ներ չու նի դա-
տա պաշտ պա նի ծա ռա յու թյան դի մաց վճա րե լու հա մար, ու նե նա լու 
ան վճար նշա նակ ված դա տա պաշտ պան, ե րբ դա պա հան ջում են ար-
դա րա դա տու թյան շա հե րը,

դ. հար ցաքն նե լու իր դեմ ցուց մունք տվող վկա նե րին կամ ի րա-
վունք ու նե նա լու, որ այդ վկա նե րը են թարկ վեն հար ցաքն նու թյան, և
ի րա վունք ու նե նա լու` իր վկա նե րին կան չե լու ու հար ցաքն նե լու միև-
նույն պայ ման նե րով, ի նչ իր դեմ ցուց մունք տված վկա նե րը, 

ե. օ գտ վե լու թարգ ման չի ան վճար օգ նու թյու նից, ե թե ին քը չի հաս-
կա նում դա տա րա նում գոր ծած վող լե զուն կամ չի խո սում այդ լեզ վով»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Charged with a criminal offence (6-3) – Rights of defence (6-3)
(a)  Information on nature and cause of accusation (6-3-a) – Prompt 

information (6-3-a) – Information in language understood (6-3-a) – 
Information in detail (6-3-a)

(b)  Preparation of defence (6-3-b) – Adequate time (6-3-b) – Adequate 
facilities (6-3-b) – Access to relevant files (6-3-b)

(c)  Defence in person (6-3-c) – Defence through legal assistance (6-3-
c) – Legal assistance of own choosing (6-3-c) – Insufficient means (6-3-c) 
– Free legal assistance (6-3-c) – Required by interests of justice (6-3-c)

(d)  Witnesses (6-3-d) – Examination of witnesses (6-3-d) – Obtain 
attendance of witnesses (6-3-d) – Same conditions (6-3-d)

(e)  Free assistance of interpreter (6-3-e)

358. Պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րի կա պակ ցու թյամբ 6-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի  պա հանջ նե րը պետք է դի տար կել որ պես Կոն վեն-
ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր վող ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի ա ռանձ նա կի աս պեկտ ներ (Gäfgen v. Germany [GC], 
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§ 169; Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 94)։
359. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման ված հա տուկ 

ե րաշ խիք ներն ար դար դա տաքն նու թյան սկզ բուն քի դրս ևո րում եր են 
քրե ա կան գոր ծե րում ծա գող դա տա վա րա կան բնո րոշ ի րա վի ճակ նե րի 
ա ռն չու թյամբ, սա կայն դրանց ի րա կան նպա տակն է քրե ա կան ո ղջ վա-
րույ թի ար դա րու թյունն ա պա հո վե լը կամ դրա ա պա հով մա նը նպաս տե-
լը։ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով ամ րագր ված ե րաշ խիք նե րը, հետ ևա բար, 
ի նք նան պա տակ չեն, և դրանք պետք է հա մա պա տաս խա նա բար մեկ-
նա բան վեն այն գոր ծա ռույ թի լույ սի ներ քո, ո րը դրանք կա տա րում են 
վա րույ թի ը նդ հա նուր հա մա տեքս տում (Ibrahim and Others v. the United 
Kingdom [GC], § 251; Mayzit v. Russia, § 77; Can v. Austria, Commission 
report, § 48)։

1. Տե ղե կու թյուն ներ մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա սին (6-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կետ)

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տը  

«3. Քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-
րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.

ա. ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ ու հան գա մա նո րեն տե-
ղե կաց վե լու ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա-
սին»։

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Charged with a criminal offence (6-3) – Rights of defence (6-3)
Information on nature and cause of accusation (6-3-a) – Prompt 

information (6-3-a) – Information in language understood (6-3-a) – 
Information in detail (6-3-a)

a.  Ընդ հա նուր դրույթ ներ

360. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տի կի-
րա ռու թյան շր ջա նա կը պետք է գնա հատ վի Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
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վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված՝ ար դար դա տաքն նու թյան ա ռա վել 
ը նդ հա նուր ի րա վուն քի լույ սի ներ քո: Քրե աի րա վա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րում մե ղադ րյա լին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի մա սին ամ բող-
ջա կան, ման րա մասն տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը, և հետ ևա բար, 
տվյալ հար ցով դա տա րա նի ըն դու նած ի րա վա կան ո րա կու մը կար ևոր 
նա խա պայ ման ներ են վա րույ թի ար դա րու թյունն ա պա հո վե լու հա մար 
(Pélissier and Sassi v. France [GC], § 52; Sejdovic v. Italy [GC], § 90; Varela 
Geis v. Spain, § 42)։

361. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» և «բ»  են թա կե-
տե րը կա պակց ված են նրա նով, որ մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի վե-
րա բե րյալ տե ղե կաց վե լու ի րա վուն քը պետք է դի տարկ վի մե ղադ րյա լի՝ 
իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու ի րա վուն քի լույ սի ներ քո 
(Pélissier and Sassi v. France [GC], § 54; Dallos v. Hungary, § 47)։

b.   Տե ղե կու թյուն ներ մե ղադ րան քի մա սին

362. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տում նշ վում 
է մե ղադ րյա լին « մե ղադ րան քի» մա սին ծա նու ցե լուն հա տուկ ու շադ րու-
թյուն դարձ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ի րա վա խախտ ման ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը քրե ա կան վա րույ թում ա ռանց քային դեր են խա ղում, 
քա նի որ դրանց մա սին ծա նու ցե լու պա հից է, որ կաս կա ծյա լը պաշ տո-
նա պես գրա վոր ծա նուց վում է ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի փաս-
տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի մա սին (Pélissier and Sassi v. France [GC], 
§ 51; Kamasinski v. Austria, § 79)։

363. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տը մե ղադ-
րյա լին ի րա վունք է ըն ձե ռում տե ղե կաց ված լի նե լու ոչ մի այն մե ղադ րան-
քի « հիմ քի» մա սին, այ սինքն՝ այն ա րարք նե րի, ո րոնք նա են թադ րա բար 
կա տա րել է, և ո րոնց վրա հիմ ված է մե ղադ րան քը, այլ նաև՝ մե ղադ-
րան քի «բ նույ թի», այ սինքն՝ այդ ա րարք նե րին տր վող ի րա վա կան բնո-
րոշ ման մա սին (Mattoccia v. Italy, § 59; Penev v. Bulgaria, §§ 33 և 42)։

364. Պար տա դիր չէ, որ տե ղե կատ վու թյան մեջ ան հրա ժեշ տա բար 
 նշ ված լի նեն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմ ած է մե ղադ րան-
քը (X. v. Belgium, Commission decision; Collozza and Rubinat v. Italy, 
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Commission report)։
365. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տը որ ևէ 

հա տուկ ֆոր մալ պա հանջ չի սահ մա նում առ այն, թե ի նչ ե ղա նա կով 
պետք է մե ղադ րյա լը տե ղե կաց վի ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի 
բնույ թի և հիմ քի մա սին (Pélissier and Sassi v. France [GC], § 53; Drassich 
v. Italy, § 34; Giosakis v. Greece (no. 3), § 29)։ Մե ղադ րա կան եզ րա կա-
ցու թյունն այս ա ռու մով է ա կան դեր է կա տա րում քրե ա կան վա րույ թում, 
քա նի որ դրա մա սին ծա նու ցե լու պա հից է, որ կաս կա ծյա լը պաշ տո նա-
պես գրա վոր ծա նուց վում է ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի փաս տա-
կան և ի րա վա կան հիմ քե րի մա սին (Kamasinski v. Austria, § 79)։

366. Մե ղադ րյա լին տե ղե կաց նե լու պար տա կա նու թյունն ամ բող ջո վին 
դր ված է մե ղադ րան քի կող մի վրա և չի կա րող կա տար վել պա սիվ ձևով, 
այ սինքն՝ տե ղե կատ վու թյունն ա ռանց պաշտ պա նու թյան կող մի ու շադ-
րու թյա նը ներ կա յաց նե լու հա սա նե լի դարձ նե լու ե ղա նա կով (Mattoccia 
v. Italy, § 65; Chichlian and Ekindjian v. France, Commission report, § 71)։

367. Տե ղե կու թյու նը պետք է փաս տա ցի ստաց ված լի նի մե ղադ րյա լի 
կող մից. ստա ցած լի նե լու ի րա վա կան կան խա վար կա ծը բա վա րար չէ (C. 
v. Italy, Commission decision)։

368. Ե թե վի ճարկ վող ի րա վի ճա կը վե րագ րե լի է մե ղադ րյա լի սե փա-
կան վար քագ ծին, ա պա վեր ջինս չի կա րող պն դել, թե խախտ վել են 
պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը (Erdogan v. Turkey, Commission 
decision; Campbell and Fell v. the United Kingdom, § 96)։

369. Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձի դեպ քում իշ-
խա նու թյուն նե րից պա հանջ վում է ձեռ նար կել լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ, որ-
պես զի ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ման րա մաս նո րեն տե ղե կաց վե-
լու ի րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա սին (Vaudelle 
v. France, § 65)։

c.   Մե ղադ րան քի վե րաո րա կու մը

370. Մե ղադ րյա լը պետք է պատ շաճ կեր պով և ամ բող ջո վին տե ղե-
կաց վի մե ղադ րան քի ցան կա ցած փո փո խու թյան, այդ թվում՝ դրա « հիմ-
քի» փո փո խու թյան մա սին, և նրան պետք է տրա մադր վեն բա վա րար 
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ժա մա նակ և հնա րա վո րու թյուն ներ՝ դրանց ար ձա գան քե լու և իր պաշտ-
պա նու թյու նը ցան կա ցած նոր տե ղե կատ վու թյան կամ մե ղադ րան քի հի-
ման վրա կազ մա կեր պե լու հա մար (Mattoccia v. Italy, § 61; Bäckström 
and Andersson v. Sweden (dec.); Varela Geis v. Spain, § 54)։

371. Ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը՝ 
նե րա ռյալ ի րա վա կան բնու թա գի րը, ո րը կա րող է ըն դուն վել դա տա րա-
նի կող մից ո րո շա կի հար ցի ա ռն չու թյամբ, պետք է տր վի կա՛մ մե ղադ րա-
կան եզ րա կա ցու թյան մեջ՝ նախ քան դա տաքն նու թյու նը, կա՛մ ա ռն վազն 
դա տաքն նու թյան ըն թաց քում՝ այլ մի ջոց նե րով, օ րի նակ՝ մե ղադ րան քի 
մեջ պաշ տո նա պես կամ ա նուղ ղա կի ո րեն կա տար վող լրա ցում ե րով: 
Ա կն հայտ է, որ բա վա րար չէ զուտ այն վե րա ցա կան հնա րա վո րու թյու նը 
մատ նան շե լը, թե ա րար քի ո րակ ման մա սով դա տա րա նը, մի գու ցե այլ՝ 
մե ղադ րան քի կող մի եզ րա կա ցու թյու նից տար բեր վող եզ րա կա ցու թյան է 
հան գե լու (I.H. and Others v. Austria, § 34)։

372. Ի րա վա խախտ ման վե րաո րա կու մը հա մար վում է մե ղադ րյա լի 
հա մար բա վա կա նա չափ կան խա տե սե լի, ե թե այն վե րա բե րում է այն-
պի սի տար րի, ո րը ներ հա տուկ է մե ղադ րան քին (De Salvador Torres 
v. Spain, § 33; Sadak and Others v. Turkey (no. 1), §§ 52 և 56; Juha 
Nuutinen v. Finland, § 32)։ Կար ևոր վում է նաև այն հար ցը, թե ա րդյոք 
վե րաո րա կա վոր ված ի րա վա խախտ ման տար րե րը վի ճարկ վել են վա-
րույ թի շր ջա նա կում (Penev v. Bulgaria, § 41)։

373. Վա րույ թի ըն թաց քում փաս տե րի վե րաո րակ ման դեպ քում մե-
ղադ րյա լին պետք է հնա րա վո րու թյուն տր վի գործ նա կան և ար դյու-
նա վետ կեր պով և պատ շաճ ժա մա նա կում ի րա կա նաց նել իր պաշտ-
պա նու թյան ի րա վուն քը (Pélissier and Sassi v. France [GC], § 62; Block 
v. Hungary, § 24; Haxhia v. Albania, §§ 137-138; Pereira Cruz and Others 
v. Portugal, § 198)։

374. Մե ղադ րան քի մա սին ծա նու ցե լու թե րու թյուն նե րը կա րող են բո-
ղո քարկ ման վա րույ թի ըն թաց քում շտկ վել, ե թե մե ղադ րյա լը հնա րա-
վո րու թյուն ու նե նա վե րաձ ևա կերպ ված մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ իր 
պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նել ա վե լի բարձր ա տյա նի դա տա րան-
նե րում և վի ճար կել իր դա տա պար տու մը վե րա բե րե լի բո լոր ի րա վա կան 
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և փաս տա կան հան գա մանք նե րի մա սով (Dallos v. Hungary, §§ 49-52; 
Sipavičius v. Lithuania, §§ 30-33; Zhupnik v. Ukraine, §§ 39-43; I.H. and 
Others v. Austria, §§ 36-38; Gelenidze v. Georgia*, § 30)։

d.  « Ման րա մաս նո րեն»

375. Տե ղե կատ վու թյան բա վա րա րու թյու նը պետք է գնա հա տել 6-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա տեքս տում, ո րը յու րա քան-
չյուր ան ձի ի րա վունք է ըն ձե ռում բա վա րար ժա մա նակ և հնա րա վո րու-
թյուն ներ ու նե նալ իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար, 
ի նչ պես նաև՝ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ամ րագր ված՝ ար դար դա-
տաքն նու թյան ա ռա վել ը նդ հա նուր ի րա վուն քի լույ սի ներ քո (Mattoccia 
v. Italy, § 60; Bäckström and Andersson v. Sweden (dec.))։

376. Թե պետ « ման րա մասն» տե ղե կատ վու թյան շր ջա նա կը տար-
բեր վում է՝ կախ ված յու րա քան չյուր գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից, 
մե ղադ րյա լին պետք է ա ռն վազն տրա մադր վի բա վա կա նա չափ տե ղե-
կատ վու թյուն՝ լի ո վին հաս կա նա լու հա մար ի րեն ա ռա ջադր ված մե ղադ-
րանք նե րի շր ջա նա կը, որ պես զի հա մար ժե քո րեն նա խա պատ րաս տի 
իր պաշտ պա նու թյու նը (Mattoccia v. Italy, § 60)։ Օ րի նակ, ման րակըր-
կիտ տե ղե կատ վու թյու նը հա մար վում է ա պա հով ված, ե թե հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րը, ո րոն ցում մե ղադր վում է մե ղադ րյա լը, բա վա րար չա փով 
թվարկ ված են, նշ ված է հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման վայ րը և ամ-
սա թի վը, հղում է ար ված Քրե ա կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ-
ված նե րին, և նշ ված է տու ժո ղի ա նու նը (Brozicek v. Italy, § 42)։

377. Ի րա վա խախտ ման ո րո շա կի ման րա մաս ներ կա րե լի է պար զել 
ոչ մի այն մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նից, այլ նաև՝ գոր ծի հա մար մե-
ղադ րան քի կող մի պատ րաս տած այլ փաս տաթղ թե րից և գոր ծի այլ նյու-
թե րից (Previti v. Italy (dec.), § 208)։ Ա վե լին, հան ցա գոր ծու թյան փաս-
տա կան ման րա մաս նե րը կա րե լի է հս տա կեց նել և կոնկ րե տաց նել նաև 
վա րույ թի ըն թաց քում (Sampech v. Italy (dec.), § 110; Pereira Cruz and 
Others v. Portugal, § 198)։
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e.  «Ան հա պաղ»

378. Տե ղե կատ վու թյու նը պետք է մե ղադ րյա լին ներ կա յաց վի պատ-
շաճ ժա մա նա կին՝ իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա-
մար, ո րը 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տի բուն նպա տակն է 
(C. v. Italy, Commission decision, ո րում գան գա տա բե րին մե ղադ րան քի 
մա սին դա տաքն նու թյու նից չորս ա միս ա ռաջ ծա նու ցե լը հա մար վել է ըն-
դու նե լի. տե՛ս, ի հա կադ րու թյուն, Borisova v. Bulgaria, §§ 43-45, ո րում 
գան գա տա բերն իր պաշտ պա նու թյունն ա ռանց պաշտ պա նի նա խա-
պատ րաս տե լու հա մար ու նե ցել է ըն դա մե նը մոտ եր կու ժամ):

379. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տի պա-
հանջ նե րի կա տա րու մը քն նե լիս Դա տա րա նը հաշ վի է առ նում « մե ղադըր - 
վող» և «ք րե ա կան մե ղադ րանք» բա ռե րի ի նք նու րույն ի մաս տը, ո րը 
պետք է մեկ նա բան վի՝ ա վե լի շատ հաշ վի առ նե լով նպա տա կը, այլ ո չ՝ 
ֆոր մալ ի րա վի ճա կը (Padin Gestoso v. Spain (dec.); Casse v. Luxembourg, 
§ 71)։

f.  « Լե զուն»

380. Ե թե հիմ ա վոր վում է կամ հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ մե-
ղադ րյալն ան բա վա րար չա փով է տի րա պե տում այն լեզ վին, ո րով  
տր վում է տե ղե կատ վու թյու նը, ա պա ի րա վա սու մար մին նե րը պար տա-
վոր են նրան ա պա հո վել թարգ մա նու թյամբ (Brozicek v. Italy, § 41; Tabaï 
v. France (dec.))։

381. Թե պետ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ա» են թա կե տում չի նշ վում, 
որ օ տա րերկ րա ցի մե ղադ րյա լին հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյու-
նը պետք է տրա մադր վի գրա վոր կամ գրա վոր թարգ ման ված, դա տա-
րա նի կող մից գոր ծած վող լեզ վին ան ծա նոթ մե ղադ րյա լը կա րող է գործ-
նա կա նում հայտն վել իր հա մար ան շա հա վետ ի րադ րու թյան մեջ, ե թե 
նրան չի տրա մադր վել նաև մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան գրա վոր 
թարգ մա նու թյունն ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով (Hermi v. Italy [GC], § 68; 
Kamasinski v. Austria, § 79)։

382. Այ նու ա մե նայ նիվ, մե ղադ րան քի վե րա բե րյալ բա վա րար տե ղե-
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կատ վու թյու նը կա րող է նաև տրա մադր վել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու-
թյան բա նա վոր թարգ մա նու թյան մի ջո ցով, ե թե դա մե ղադ րյա լին հնա-
րա վո րու թյուն ըն ձե ռում է նա խա պատ րաս տել իր պաշտ պա նու թյու նը 
(նույն տե ղում, § 81; Husain v. Italy (dec.))։

383. Սույն դրույ թով մե ղադ րյա լի հա մար չի նա խա տես վում դա տա-
կան նյու թե րի ամ բող ջա կան թարգ մա նու թյունն ու նե նա լու ի րա վունք (X. 
v. Austria, Commission decision)։

384. Մե ղադ րան քի թարգ մա նու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը պետք 
է հո գա պե տու թյու նը՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տի հա մա-
ձայն, ո րով ե րաշ խա վոր վում է թարգ ման չի ան վճար օգ նու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը (Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany, § 45)։

2.   Պաշտ պա նու թյան նա խա պատ րաս տու մը (6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տի «բ» են թա կետ)

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը 

«3. Քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-
րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.

...
բ. բա վա րար ժա մա նակ ու հնա րա վո րու թյուն ներ` իր պաշտ պա նու-

թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար»։

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Charged with a criminal offence (6-3) – Rights of defence (6-3)
Preparation of defence (6-3-b) – Adequate time (6-3-b) – Adequate 

facilities (6-3-b) – Access to relevant files (6-3-b)

a.  Ընդ հա նուր նկա տա ռում եր

385. « Պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը», ո րոնք ոչ սպա ռիչ կեր պով 
թվարկ ված են 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տում, ներդր վել են 
նախ ևա ռաջ մե ղադ րան քի և պաշտ պա նու թյան կող մե րի միջև հա վա սա-
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րու թյու նը հնա րա վո րինս ե րաշ խա վո րե լու նպա տա կով։ Հնա րա վո րու-
թյուն նե րը, ո րոնք պետք է ըն ձեռ վեն մե ղադ րյա լին, սահ մա նա փակ վում 
են այն քա նով, որ քա նով դրանք օգ նում են կամ կա րող են օգ նել նրան 
պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հար ցում (Mayzit v. Russia, § 
79)։

386. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը վե-
րա բե րում է պատ շաճ պաշտ պա նու թյան եր կու տար րե րի, մաս նա վո-
րա պես՝ հնա րա վո րու թյուն նե րի հար ցին և ժա մա նա կի հար ցին: Սույն 
դրույ թից բխում է, որ մե ղադ րյա լի կող մից գոր ծով ը ստ է ու թյան  պաշտ-
պա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են ը նդ գր կել այն ա մե նը, ի նչն 
«անհ րա ժեշտ» է դա տաքն նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար: Մե-
ղադ րյա լը պետք է ու նե նա իր պաշտ պա նու թյու նը պատ շաճ կեր պով և 
ա ռանց սահ մա նա փակ ման կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րու թյուն, մաս-
նա վո րա պես՝ պաշտ պա նու թյան բո լոր հա մա պա տաս խան փաս տարկ-
նե րը գոր ծը քն նող դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու և այդ կերպ գոր ծի ել քի 
վրա ազ դե լու հնա րա վո րու թյուն (Can v. Austria, Commission report, § 53; 
Gregačević v. Croatia, § 51)։

387. Մե ղադ րյա լին տր ված ժա մա նա կի և հնա րա վո րու թյուն նե րի 
բա վա րա րու թյան հար ցը պետք է գնա հատ վի յու րա քան չյուր կոնկ րետ 
գոր ծի հան գա մանք նե րի լույ սի ներ քո (Iglin v. Ukraine, § 65; Galstyan 
v. Armenia, § 84)։

b.   Բա վա րար ժա մա նա կը

388. Ե րբ գնա հատ վում է, թե ա րդյոք մե ղադ րյալն ու նե ցել է բա վա րար 
ժա մա նակ իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար, պետք 
է հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել վա րույ թի բնույ թին, ի նչ պես նաև՝ 
գոր ծի բար դու թյա նը և վա րույ թի փու լին (Gregačević v. Croatia, § 51)։

389. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը մե-
ղադ րյա լին պաշտ պա նում է հապ ճեպ դա տաքն նու թյու նից (Kröcher 
and Möller v. Switzerland, Commission decision; Bonzi v. Switzerland, 
Commission decision; Borisova v. Bulgaria, § 40; Malofeyeva v. Russia, 
§ 115; Gafgaz Mammadov v. Azerbaijan, § 76-82)։ Թե պետ կար ևոր է 
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վա րույթն ան ցկաց նել պատ շաճ ա րա գու թյամբ, այ նու ա մե նայ նիվ դա 
չպետք է ի րա կա նաց վի կող մե րից մե կի դա տա վա րա կան ի րա վունք նե-
րի հաշ վին (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, § 540)։

390. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի պա-
հանջ նե րի կա տա րու մը գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նել նաև պաշտ-
պա նի սո վո րա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, կոնկ-
րետ գոր ծի ա ռանձ նա կի հրա տա պու թյու նից ել նե լով՝ ոչ ող ջա միտ չէր 
լի նի պաշտ պա նից պա հան ջել, որ պես զի նա գո նե ո րոշ չա փով փո խի իր 
աշ խա տան քի ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը (Mattick v. Germany (dec.))։ Այս 
հա մա տեքս տում, ե րբ կոնկ րետ գոր ծի շր ջա նա կում մե ղադ րյա լը և նրա 
պաշտ պա նը հինգ օր է ին ու նե ցել մոտ 1,500 էջ պա րու նա կող վեց հա-
տո րա նոց գոր ծի նյու թերն ու սում ա սի րե լու հա մար, Դա տա րա նը չհա-
մա րեց, որ գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու հա մար պաշտ պա նու թյան 
կող մին հատ կաց ված ժա մա նա կը բա վա րար է ե ղել 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով և 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի է ու-
թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար։ Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ այն փաս տը, 
որ վե րաքն նու թյան ժա մա նակ գան գա տա բե րը ման րա մաս նո րեն վեր-
լու ծել էր գոր ծի նյու թե րը, վե րաքն նիչ դա տա րա նում ներ կա յաց ված էր 
ե ղել եր կու պաշտ պան նե րի կող մից, ով քեր հաս տա տել է ին, որ ի րենք ու-
նե ցել է ին բա վա րար ժա մա նակ նյու թերն ու սում ա սի րե լու հա մար, և որ 
գան գա տա բե րի և նրա պաշտ պան նե րի հետ հան դի պում ե րի քա նա կը 
և տևո ղու թյու նը չէր սահ մա նա փակ վել (Lambin v. Russia, §§ 43-48)։

391. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով չի պա-
հանջ վում, որ ո րո շա կի տևո ղու թյամբ դա տաքն նու թյան նա խա պատ-
րաս տում ա վարտ վի նախ քան ա ռա ջին նիս տը: Դա տաքն նու թյուն նե րի 
ըն թաց քը չի կա րող նա խա պես ամ բող ջո վին կան խա տես վել, և կա րող 
են ըն թաց քում ա ռաջ գալ այն պի սի տար րեր, ո րոնք մինչ այդ եր ևան չէ-
ին ե կել, և ո րոնք կող մե րից պա հան ջում են լրա ցու ցիչ նա խա պատ րաս-
տու թյուն (Mattick v. Germany (dec.))։

392. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով սահ-
ման ված « բա վա րար ժա մա նա կի» պա հան ջի ա ռն չու թյամբ խն դիր կա-
րող է ծա գել, ե թե նյու թերն ու սում ա սի րե լու հա մար տր վել է սահ մա-
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նա փակ ժա մա նակ (Huseyn and Others v. Azerbaijan, § 174-178; Iglin 
v. Ukraine, §§ 70-73), կամ՝ կարճ ժա մա նակ մե ղադ րան քի մա սին ծա նու-
ցե լուց մինչև նիստն ան ցկաց նե լը (Vyerentsov v. Ukraine, §§ 75-77)։ Ա վե-
լին, վա րույ թի շր ջա նա կում ո րո շա կի հան գա մանք ներ ի հայտ գա լուց 
հե տո պաշտ պա նու թյան կող մին պետք է տր վի լրա ցու ցիչ ժա մա նակ՝ իր 
դիր քո րո շու մը ճշգր տե լու, միջ նոր դու թյուն ներ կազ մե լու, բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու հա մար և այլն (Miminoshvili v. Russia, § 141)։ Այդ « հան գա մանք-
նե րից» կա րող են լի նել մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան մեջ կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րը (Pélissier and Sassi v. France [GC], § 62), դա տա խա-
զի կող մից նոր ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լը (G.B. v. France, §§ 60-62), 
կամ դա տաքն նու թյան ժա մա նակ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան կտ րուկ 
և հան կար ծա կի փո փո խու թյուն նե րը  (նույն տե ղում, §§ 69-70)։

393. Մե ղադ րյա լից ա կն կալ վում է, որ նա կմիջ նոր դի հե տաձ գել կամ 
ը նդ հա տել նիս տը, ե թե հա մար վում է, որ հատ կաց վող ժա մա նա կի կա-
պակ ցու թյամբ, խն դիր կա (Campbell and Fell v. the United Kingdom, 
§ 98; Bäckström and Andersson v. Sweden (dec.); Craxi v. Italy (no. 1), 
§ 72), բա ցա ռու թյամբ բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րի (Goddi v. Italy, § 31), 
կամ ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ և պրակ տի կա յում չկան 
հիմ քեր նման ի րա վուն քից օ գտ վե լու հա մար (Galstyan v. Armenia, § 85)։

394. Ո րո շա կի հան գա մանք նե րում դա տա րա նից կա րող է պա հանջ-
վել սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ հե տաձ գել նիս տը՝ պաշտ պա նու թյան 
կող մին բա վա րար ժա մա նակ տրա մադ րե լու նպա տա կով (Sadak and 
Others v. Turkey (no. 1), § 57; Sakhnovskiy v. Russia [GC], §§ 103 և 106)։

395. Մե ղադ րյա լի կող մից ի րեն հա սա նե լի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն 
ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լու հա մար ազ գային դա տա րան նե րը 
պետք է բա վա րար հս տա կու թյամբ նշեն այն հիմ քե րը, ո րոնց հի ման 
վրա կա յաց րել են ի րենց ո րո շու մը (Hadjianastassiou v. Greece, § 33)։ 
Ե րբ ամ բող ջու թյամբ պատ ճա ռա բան ված վճի ռը հա սա նե լի չէ նախ-
քան բո ղոք ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի ա վար տը, մե ղադ րյա լին պետք է 
տրա մադր վի բա վա րար տե ղե կատ վու թյուն՝ ի րա զեկ ված բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու հա մար (Zoon v. the Netherlands, 
§§ 40-50; Baucher v. France, §§ 46-51)։

396. Պե տու թյուն նե րը պետք է ա պա հո վեն, որ քրե ա կան ի րա վա-
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խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու րա քան չյուր ոք հնա րա վո րու-
թյուն ու նե նա օ գտ վե լու 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման ված ե րաշ-
խիք նե րից: Հատ կաց ված ժամ կե տի սկիզ բը կամ ա վար տը պար զե լու 
պար տա վո րու թյու նը դա տա պարտ ված բո ղո քար կող նե րի վրա դնե լը 
հա մա տե ղե լի չէ այն « ջա նա սի րու թյան» հետ, ո րը պետք է ցու ցա բեր վի 
Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի կող մից՝ 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա-
վոր ված ի րա վունք նե րից ար դյու նա վե տո րեն օ գտ վելն ա պա հո վե լու հա-
մար (Vacher v. France, § 28)։

c.   Բա վա րար հնա րա վո րու թյուն նե րը

397. Այն «հ նա րա վո րու թյուն նե րը», ո րոն ցից պետք է օ գտ վի քրե ա-
կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու րա քան չյուր ոք, 
նե րա ռում են վա րույ թի շր ջա նա կում ի րա կա նաց ված քն նու թյան ար-
դյունք նե րին՝ իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու նպա տա-
կով ծա նո թա նա լու հնա րա վո րու թյու նը (Huseyn and Others v. Azerbaijan, 
§ 175; OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia, § 538)։

398. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով նա խա-
տես ված է, որ պե տու թյու նը պար տա վոր է  քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց-
քում ե րաշ խա վո րել իր պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու՝ մե ղադ րյա-
լի ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը: Պե տու թյան այդ պար տա վո րու թյու նը 
նե րա ռում է վա րույթն այն պես կազ մա կեր պե լու պար տա վո րու թյուն, 
որ պես զի չսահ մա նա փակ վի իր դիր քե րը պաշտ պա նե լու նպա տա կով 
կենտ րո նա նա լու և իր մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը գոր ծադ րե լու՝ մե ղադ-
րյա լի կա րո ղու թյու նը: Ե րբ ամ բաս տա նյալ նե րը զրկ ված են ա զա տու թյու-
նից, ա զա տու թյու նից զրկ ման պայ ման նե րը, տրանս պոր տը, սնուն դը և 
նմա նօ րի նակ այլ հար մա րու թյուն ներն է ա կան գոր ծոն ներ են, ո րոնք ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այդ հար ցին պա տաս խա նե լիս (Razvozzhayev v. 
Russia and Ukraine and Udaltsov v. Russia*, § 252):

399. Մաս նա վո րա պես, ե րբ ան ձը կա լա նա վոր վում է նախ քան դա-
տաքն նու թյու նը, ա պա «հ նա րա վո րու թյուն ներ» հաս կա ցու թյու նը կա րող 
է նե րա ռել կա լան քի այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք ան ձին թույլ կտան 
կար դալ և գրել՝ ող ջա միտ չա փով ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լու 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58083
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105823
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198480
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198480
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198480


161

պայ ման նե րում (Mayzit v. Russia, § 81; Moiseyev v. Russia, § 221)։ Հույժ 
կար ևոր է, որ և՛ մե ղադ րյա լը, և՛ նրա պաշտ պանն ա ռանց չա փա զանց 
շատ հոգ նե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նան մաս նակ ցել վա րույ թին և ներ-
կա յաց նել փաս տարկ ներ (Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, § 70; 
Makhfi v. France, § 40; Fakailo (Safoka) and Others v. France, § 50)։ Այս-
պես, Razvozzhayev v. Russia and Ukraine և Udaltsov v. Russia* գոր ծե րի 
շր ջա նա կում (§§ 253-254) Դա տա րա նը վճ ռեց, որ բան տե րից կազ մա-
կերպ վող փո խադ րում ե րի հետ ևան քով, ո րոնք ի րա կա նաց վում է ին 
ան մի թար պայ ման նե րում, չա պա հո վե լով քնի ու թ ժա մը, կրկն վում է ին 
շա բա թը չորս օր և տևում է ին ա վե լի քան չորս ա միս, ու ժաս պառ լի նե-
լու կու տա կային ազ դե ցու թյու նը լր ջո րեն սահ մա նա փա կել էր վա րույ թի 
ըն թաց քին հետ ևե լու, միջ նոր դու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու, գրա ռում եր 
կա տա րե լու և իր պաշտ պան նե րին ցու ցում եր տա լու՝ գան գա տա բե րի 
կա րո ղու թյու նը: Այդ հան գա մանք նե րում, հաշ վի առ նե լով նաև, որ բա-
վա րար ու շադ րու թյուն չէր դարձ վել նվազ ին տեն սի վու թյամբ դա տա կան 
նիստ ան ցկաց նե լու մա սին գան գա տա բե րի միջ նոր դու թյա նը, Դա տա-
րա նը հա մա րեց, որ գան գա տա բե րին ըն ձեռ ված չեն ե ղել բա վա րար 
հնա րա վո րու թյուն ներ իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու հա-
մար, ին չը խա թա րել է ար դար դա տաքն նու թյան և « զեն քե րի հա վա սա-
րու թյան» սկ բունք նե րը՝ հա կա սե լով Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի և 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի պա հաջ նե րին:

400. Մե ղադ րյա լին ըն ձեռվ ե լիք հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա-
փակ վում են նրան ցով, ո րոնք օգ նում են կամ կա րող են օգ նել նրան նա-
խա պատ րաս տել իր պաշտ պա նու թյու նը (Padin Gestoso v. Spain (dec.); 
Mayzit v. Russia, § 79)։

401. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տով նա խա-
տես ված ե րաշ խիք ներն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն նաև մե ղադ րյա լի՝ 
գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու և ա պա ցույց նե րը ստա նա լու ի րա վուն քի 
վրա, և այս հա մա տեքս տում այդ ե րաշ խիք նե րը հա մընկ նում են « զեն-
քե րի հա վա սա րու թյան» և մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան՝ 6-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տով սահ ման ված սկզ բունք նե րի հետ (Rowe and Davis v. the 
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United Kingdom [GC], § 59; Leas v. Estonia, § 76)։13 Պար տա դիր չէ, որ 
մե ղադ րյա լին տր վի գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու ու ղ ղա կի հնա րա-
վո րու թյուն, և բա վա րար է, որ նա գոր ծում առ կա նյու թե րի մա սին տե-
ղե կա նա իր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով (Kremzow v. Austria, § 52)։ 
Այ նու ա մե նայ նիվ, մե ղադ րյա լի հա մար դա տա կան գոր ծի նյու թե րի սահ-
մա նա փակ մատ չե լի ու թյու նը չպետք է խո չըն դո տի ա պա ցույց նե րը նախ-
քան դա տաքն նու թյու նը մե ղադ րյա լին հա սա նե լի դարձ նե լը, ի նչ պես 
նաև՝ բա նա վոր ե լույթ նե րի փու լում իր պաշտ պա նի մի ջո ցով մեկ նա բա-
նու թյուն ներ ա նե լու հնա րա վո րու թյու նը մե ղադ րյա լին ըն ձե ռե լը (Öcalan 
v. Turkey [GC], § 140)։

402. Ե րբ մե ղադ րյա լին է թույ լատր վել ի րա կա նաց նել սե փա կան 
պաշտ պա նու թյու նը, ա պա գոր ծի նյու թե րին ծա նո թա նա լու հնա րա վո-
րու թյու նից նրան զր կե լը հա վա սա րա զոր է պաշտ պա նու թյան կող մի 
ի րա վունք նե րի խախտ ման (Foucher v. France, §§ 33-36)։

403. Պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը դյու րաց նե լու նպա տա կով 
մե ղադ րյա լին չպետք է խո չըն դո տել հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի 
պատ ճեն նե րը գոր ծի նյու թե րից ստա նա լու և ցան կա ցած նշում եր կա-
տա րե լու և կա տար ված նշում երն օգ տա գոր ծե լու հար ցում (Rasmussen 
v. Poland, §§ 48-49; Moiseyev v. Russia, §§ 213-218; Matyjek v. Poland, 
§ 59; Seleznev v. Russia, §§ 64-69)։

404. Մե ղադ րյա լին ըն ձեռ վող «հ նա րա վո րու թյուն նե րը» նե րա ռում 
են պաշտ պա նի հետ խորհր դակ ցե լը (Campbell and Fell v. the United 
Kingdom, § 99; Goddi v. Italy, § 31)։ Պաշտ պա նի հետ խորհր դակ ցե լու՝ 
մե ղադ րյա լի հնա րա վո րու թյու նը հիմ ա րար նշա նա կու թյուն ու նի նրա 
պաշտ պա նու թյան նա խա պատ րաստ ման հար ցում (Bonzi v. Switzerland, 
Commission decision; Can v. Austria, Commission report, § 52)։ Ո ւս տի, 
6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տի ներ քո խն դիր է ծա գում, ե թե 
մե ղադ րյա լին նիս տի ըն թաց քում ա պա կե խցի կի մեջ տե ղա վո րե լը խո-
չըն դո տում է նրա ար դյու նա վետ խորհր դակ ցու թյու նը պաշտ պա նի հետ 
(Yaroslav Belousov v. Russia, §§ 148-153)։

13 Տե՛ս «Արդյունավետ մասնակցությունը վարույթին», «Զենքերի հավասարությունը» և «Մրցակցային 
դատավարությունը» բաժինները:
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405. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը հա մընկ-
նում է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տով նա խա-
տես ված՝ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քին (Lanz 
v. Austria, §§ 50-53; Öcalan v. Turkey [GC], § 148; Trepashkin v. Russia 
(no. 2), §§ 159-168)։14 

3.  Ան ձամբ կամ ի րա վա բա նա կան ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով ի րեն 
պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը (6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են-
թա կետ)

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տը

«3. Քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-
րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.

...
գ. պաշտ պա նե լու ի րեն ան ձամբ կամ իր ը նտ րած դա տա պաշտ-

պան նե րի մի ջո ցով կամ, ե թե նա բա վա րար մի ջոց ներ չու նի դա-
տա պաշտ պա նի ծա ռա յու թյան դի մաց վճա րե լու հա մար, ու նե նա լու 
ան վճար նշա նակ ված դա տա պաշտ պան, ե րբ դա պա հան ջում են ար-
դա րա դա տու թյան շա հե րը»։

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Charged with a criminal offence (6-3) – Rights of defence (6-3)
Defence in person (6-3-c) – Defence through legal assistance (6-3-c) 

– Legal assistance of own choosing (6-3-c) – Insufficient means (6-3-c) 
– Free legal assistance (6-3-c) – Required by interests of justice (6-3-c)

406. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տը նե րա-
ռում է 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ար դար դա տաքն նու-
թյան ի րա վուն քի ո րո շա կի աս պեկտ ներ (Dvorski v. Croatia [GC], § 76; 
Correia de Matos v. Portugal (dec.); Foucher v. France, § 30)։ Սույն են թա-
կե տով ե րաշ խա վոր վում է, որ մե ղադր վող ան ձի դեմ հա րուց ված վա-

14 Տե՛ս «Անձամբ կամ իրավաբանական աջակցության միջոցով իրեն պաշտպանելու իրավունքը» 
բաժինը (6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «գ» ենթակետ)։
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րույ թը չանց կաց վի ա ռանց գոր ծի շր ջա նա կում պաշտ պա նու թյան կող մի 
պատ շաճ ներ կա յաց վա ծու թյան (Pakelli v. Germany, Commission report, 
§ 84)։ Դա նե րա ռում է ե րեք ա ռան ձին ի րա վունք ներ՝ ի րեն ան ձամբ 
պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը, իր ը նտ րած փաս տա բա նի մի ջո ցով ի րեն 
պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը և ո րո շա կի պայ ման նե րով՝ ան վճար ի րա վա-
բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը (Pakelli v. Germany, § 31)։

a.   Կի րա ռու թյան շր ջա նա կը

407. Յու րա քան չյուր ան ձ, ու մ քրե ա կան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել, 
պետք է 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տով պաշտ պան ված լի նի 
վա րույ թի բո լոր փու լե րում (Imbrioscia v. Switzerland, § 37)։ Այդ պաշտ-
պա նու թյու նը, ու ս տի, կա րող է վե րա բե րե լի դառ նալ նույ նիսկ նախ քան 
գոր ծը դա տաքն նու թյան ու ղար կե լը, և այն քա նով, որ քա նով հա վա նա-
կան է, որ դա տաքն նու թյան ար դա րու թյու նը կոպ տո րեն կխախտ վի 6-րդ 
հոդ վա ծի դրույթ ներն ի սկզ բա նե չպահ պա նե լու պատ ճա ռով (Öcalan 
v. Turkey [GC], § 131; Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 
253; Magee v. the United Kingdom, § 41)։

408. Թե պետ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տը կապ ված է 
դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաստ մանն ա ռնչ վող նկա տա ռում ե րի 
հետ, 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տը մե ղադ րյա լին ըն ձե ռում 
է վա րույ թի ամ բողջ ըն թաց քում պաշտ պա նի ա ջակ ցու թյու նը և օ ժան-
դա կու թյունն ստա նա լու ա ռա վել ը նդ հա նուր ի րա վունք (Can v. Austria, 
Commission report, § 54)։ Այ նու հան դերձ, մինչ դա տա կան փու լում, այ-
սինքն՝ նա խաքն նու թյան ըն թաց քում, 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» 
են թա կե տի կի րառ ման ե ղա նա կը կախ ված է տվյալ վա րույ թի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րից և գոր ծի հան գա մանք նե րից (Ibrahim and Others 
v. the United Kingdom [GC], § 253; Brennan v. the United Kingdom, § 45; 
Berliński v. Poland, § 75)։

409. Վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի մա սով 6-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ կե տի  «գ» են թա կե տի կի րառ ման ե ղա նա կը նմա նա պես կախ-
ված է կոնկ րետ վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից (Meftah and 
Others v. France [GC], § 41)։ Պետք է դի տար կել ներ պե տա կան ի րա-
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վա կան հա մա կար գում ի րա կա նաց վող վա րույթ ներն ամ բող ջու թյամբ 
վերց րած, ի նչ պես նաև դրան ցում վե րաքն նիչ կամ վճ ռա բեկ դա տա րան-
նե րի դե րա կա տա րու մը (նույն տե ղում; Monnell and Morris v. the United 
Kingdom, § 56)։ Ա նհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն պի սի հան գա մանք ներ, 
ի նչ պի սիք են բո ղո քար կու մը թույ լատ րե լու վա րույ թի բնույ թը և դրա 
նշա նա կու թյու նը ո ղջ քրե ա կան վա րույ թի հա մա տեքս տում, վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կը և վե րաքն նիչ դա տա րա-
նում գան գա տա բե րի շա հե րը փաս տա ցի ներ կա յաց նե լու և պաշտ պա-
նե լու ե ղա նա կը (նույն տե ղում)։ 

b.  Ի րեն ան ձամբ պաշտ պա նե լը

410. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի՝ որ պես մեկ ամ բող ջու թյան, ա ռար-
կան և նպա տա կը ցույց են տա լիս, որ քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա-
տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան ձն ի րա վունք ու նի մաս նակ ցե լու նիս տին 
(Zana v. Turkey [GC], § 68; Monnell and Morris v. the United Kingdom, 
§ 58)։15 Այս ի րա վուն քին սեր տո րեն կապ ված է այն, որ 6-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տը մե ղադ րյա լին ըն ձե ռում է ի րեն ան ձամբ 
պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն: Հետ ևա բար, 6-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րին որ պես կա նոն չի հա կա սի, ե թե մե ղադ րյալն ի նքն ի րեն ներ-
կա յաց նի՝ իր սե փա կան կամ քով, բա ցա ռու թյամբ ե թե ար դա րա դա տու-
թյան շա հերն այլ բան են պա հան ջում (Galstyan v. Armenia, § 91)։

411. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 3-րդ կե տի «գ» են թա կե-
տը մե ղադ րյա լին ոչ միշտ են ըն ձե ռում իր պաշտ պա նու թյան ա պա հով-
ման ե ղա նա կը ո րո շե լու ի րա վունք (Correia de Matos v. Portugal (dec.))։ 
6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տում նշ ված եր կու այ լընտ րանք-
նե րի, այն է՝ ան ձամբ ի րեն պաշտ պա նե լու գան գա տա բե րի ի րա վուն քի 
կամ իր ը նտ րած փաս տա բա նի կող մից (կամ՝ ո րո շա կի հան գա մանք նե-
րում դա տա րա նի նշա նա կած փաս տա բա նի կող մից) ներ կա յաց ված լի-
նե լու ի րա վուն քի միջև ը նտ րու թյուն կա տա րե լը սկզ բուն քո րեն կախ ված 
է կի րա ռե լի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նից կամ դա տա րա նի կա նոն-
նե րից։ Այդ ո րո շու մը կա յաց նե լիս Ան դամ պե տու թյուն ներն օ գտ վում են 
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հայե ցո ղու թյան ո րո շա կի ա զա տու թյու նից, թե պետ՝ վեր ջի նիս շր ջա նա-
կը սահ մա նա փակ է (Correia de Matos v. Portugal [GC], § 122)։

412. Ել նե լով այս սկզ բունք նե րից՝ Դա տա րանն ա ռա ջին հեր թին  
քն նում է, թե ա րդյոք բա վա րար և վե րա բե րե լի հիմ քեր մեջ բեր վել են 
կոնկ րետ դեպ քում կի րառ ված օ րենսդ րու թյան ը նտ րու թյան հա մար։ 
Ե րկ րոր դը՝ ան գամ ե թե բա վա րար և վե րա բե րե լի հիմ քեր մեջ բեր վել են, 
ան հրա ժեշտ է քրե ա կան վա րույ թի ար դա րու թյան ը նդ հա նուր գնա հատ-
ման շր ջա նա կում պար զել, թե ա րդյոք ներ պե տա կան դա տա րան նե րը  
քն նարկ վող կա նո նը կի րա ռե լիս մատ նան շել են վե րա բե րե լի և բա վա-
րար հիմ քեր ի րենց ո րո շում ե րի հա մար։ Այդ կա պակ ցու թյամբ վե րա-
բե րե լի կլի ներ գնա հա տել, թե ա րդյոք մե ղադ րյա լին գործ նա կա նում 
ըն ձեռ վել է իր դա տաքն նու թյանն ար դյու նա վե տո րեն մաս նակ ցե լու 
հնա րա վո րու թյուն (նույն տե ղում, § 143)։

413. Correia de Matos v. Portugal [GC] (§§ 144-169) գոր ծում Դա տա-
րա նը հաշ վի ա ռավ դա տա վա րա կան ո ղջ ի րա վի ճա կը, ո րի շր ջա նա կում 
կի րառ վել էր պար տա դիր ներ կա յաց ված լի նե լու պա հան ջը՝ նե րա ռյալ 
այն հար ցը, թե ա րդյոք մե ղադ րյա լը շա րու նա կել էր ու նե նալ վա րույ թին 
ան ձամբ մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն։ Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ 
նաև պե տու թյան ու նե ցած հայե ցո ղու թյան շր ջա նա կը և հա մա րեց, որ 
օ րենսդ րի կա տա րած տվյալ ը նտ րու թյան պատ ճառ նե րը ե ղել են և՛ վե-
րա բե րե լի, և՛ բա վա րար։ Դրա նից զատ, քա նի որ մե ղադ րյա լի նկատ-
մամբ քրե ա կան վա րույթն ա նար դար ճա նա չե լու հա մար հիմ քեր չկային, 
Դա տա րա նը եզ րա կաց րեց, որ տե ղի չի ու նե ցել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տի խախ տում։

414. Ա վե լին, ե րբ մե ղադ րյա լը ո րո շում է ան ձամբ ի րեն պաշտ պա նել, 
նա դի տա վո րյալ հրա ժար վում է փաս տա բա նի ա ջակ ցու թյունն ստա նա-
լու ի րա վուն քից, և հա մար վում է, որ նա պար տա վոր է պատ շաճ ջա-
նա սի րու թյամբ ի րա կա նաց նել իր պաշտ պա նու թյու նը  (Melin v. France, 
§ 25)։ Մաս նա վո րա պես, քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ 
մե ղադր վող ան ձանց պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի հաս կա ցու թան 
շուրջ ա վե լորդ լար վա ծու թյուն կա ռա ջա նար, ե թե հա մար վեր, որ նրանք 
չեն կա րող քրե ա կան հե տապնդ ման են թարկ վել, ե թե այդ ի րա վունքն 
ի րա կա նաց նե լիս նրանք վկայի կամ քրե ա կան վա րույ թում ներգ րավ-
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ված ցան կա ցած այլ ան ձի վե րա բե րյալ դի տա վո րյալ ա ռա ջաց նեն պատ-
ժե լի վար քագ ծի կեղծ կաս կած ներ (Brandstetter v. Austria, § 52)։ Ի րեն 
պաշտ պա նե լիս ա րած պն դում ե րի պատ ճա ռով հե տա գա յում մե ղադ-
րյա լին քրե ա կան հե տապնդ ման են թար կե լու հնա րա վո րու թյունն ի նք-
նին չի կա րող հա մար վել 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տով 
սահ ման ված նրա ի րա վունք նե րի խախ տում։ Ի րա վի ճա կը կա րող է այլ 
լի նել, ե թե այս ո լոր տում ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան կամ պրակ տի-
կայի ան հար կի խս տու թյան հետ ևան քով ան ձին հե տա գա յում քրե ա կան 
հե տապնդ ման են թար կե լու վտանգն այն պի սին լի նի, որ ի րա պես խո-
չըն դոտ վի ամ բաս տա նյա լի կող մից պաշտ պա նու թյան իր ի րա վունք նե-
րի ա զատ ի րա կա նա ցու մը (նույն տե ղում, § 53)։ 

c.  Ի րա վա բա նա կան ա ջակ ցու թյու նը

i.   Փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյու նը 

α Ի րա վուն քի շր ջա նա կը

415. Քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-
րա քան չյուր ան ձի՝ փաս տա բա նի մի ջո ցով ար դյու նա վե տո րեն պաշտ-
պան վե լու ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան հիմ ա րար հատ կա նիշ-
նե րից է (Salduz v. Turkey [GC], § 51; Ibrahim and Others v. the United 
Kingdom [GC], § 255; Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 112; Beuze v. Belgium 
[GC], § 123)։ Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան հա սա նե լի ու թյու նը կաս կա-
ծյա լին, որ պես կա նոն, պետք է ե րաշ խա վո րել այն պա հից, ե րբ նրան 
ա ռա ջադր վել է «ք րե ա կան մե ղադ րանք»՝ Կոն վեն ցի այով նա խա տես ված 
ի նք նու րույն ի մաս տով (Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 110)։16 Այս կա պակ-
ցու թյամբ Դա տա րանն ը նդ գծել է, որ ան ձը 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված ե րաշ խիք նե րի կի րա ռու թյան են թա կա՝ կաս կա ծյա լի կար գա վի ճա-
կը ձեռք է բե րում ոչ թե այն պա հից, ե րբ նա պաշ տո նա պես ստա նում 
է այդ կար գա վի ճա կը, այլ՝ այն պա հից, ե րբ ներ պե տա կան ի րա վա սու 
մար մին նե րը հնա րա վոր պատ ճառ ներ ու նեն կաս կա ծե լու, որ ան ձը 
մաս նա կից է քրե ա կան ի րա վա խախտ մա նը (Truten v. Ukraine, § 66; 

16 . Տե՛ս «Ընդհանուր սկզբունքները» բաժինը:
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Knox v. Italy, § 152, ի հա կադ րու թյուն Bandaletov v. Ukraine, §§ 61-66, 
ո րը վե րա բե րում էր վկայի կար գա վի ճա կում գան գա տա բե րի հո ժա րա-
կամ ա րած հայ տա րա րու թյուն նե րին և Sršen v. Croatia (dec.), §§ 43-45, 
ո րը վե րա բե րում էր ճա նա պար հային պա տա հա րի մաս նա կից նե րից սո-
վո րա բար ստաց վող տե ղե կու թյուն նե րը ձեռք բե րե լուն՝ նե րա ռյալ ա րյան 
նմուշ ներ վերց նե լը)։

416. Այս պես, օ րի նակ, փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քը 
ծա գում է ոչ մի այն ան ձին ար գե լան քի տակ վերց նե լու կամ ոս տի կա նու-
թյան կող մից հար ցաքնն վե լու ժա մա նակ (Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 
111; Sîrghi v. Romania, § 44), այլ կա րող է նշա նա կու թյուն ու նե նալ նաև 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, օ րի նակ՝ ճա նաչ ման ըն թա ցա-
կար գե րի կամ դեպ քե րի վե րար տադր ման կամ տե ղանք նե րի զն նու-
թյուն նե րի ժա մա նակ (İbrahim Öztürk v. Turkey, §§ 48-49; Türk v. Turkey, 
§ 47; Mehmet Duman v. Turkey, § 41)։ Ա վե լին, քրե ա կան դա տա վա րու-
թյանն ար դյու նա վե տո րեն մաս նակ ցե լու մե ղադ րյա լի ի րա վունքն ը նդ-
հա նուր առ մամբ նե րա ռում է ոչ մի այն ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քը, այլ 
նաև ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը (Lagerblom v. Sweden, § 49; Galstyan v. Armenia, § 89)։ 
Միև նույն կար գա խո սով՝ մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող փոխ-
հա տուց վել մի այն գան գա տա բե րի պաշտ պա նի ներ կա յու թյամբ (Zana 
v. Turkey [GC], § 72)։

417. Beuze v. Belgium [GC] (§§ 125-130) գոր ծում, հիմ վե լով իր նախ-
կին նա խա դե պային պրակ տի կայի վրա, Դա տա րա նը բա ցատ րեց, որ 
փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քի մի ջո ցով հե տապնդ վող 
նպա տակ նե րը նե րա ռում ե ն՝ ար դա րա դա տու թյան սխա լի կան խար գե-
լու մը և, որ ա մե նա կար ևորն է, 6-րդ հոդ վա ծի նպա տակ նե րի ի րա գոր-
ծու մը, մաս նա վո րա պես՝ « զեն քե րի հա վա սա րու թյու նը» քն նու թյուն ի րա-
կա նաց նող կամ քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի և մե ղադ րյա լի 
միջև, ոս տի կա նու թյու նում ար գե լան քի տակ պահ վող կաս կա ծյալ նե րի 
խո ցե լի ու թյան հա կակշ ռու մը, ոս տի կա նու թյան կող մից կաս կա ծյալ նե-
րի նկատ մամբ հար կադ րան քի կի րառ ման և ան թույ լատ րե լի վե րա բեր-
մուն քի դրս ևոր ման դեմ հիմ ա րար ե րաշ խի քը, սե փա կան ան ձի դեմ 
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ցուց մունք չտա լու և լռու թյուն պահ պա նե լու մե ղադ րյա լի ի րա վուն քի 
նկատ մամբ հար գան քի ա պա հո վու մը, ո րը կա րող է փաս տա բա նի հա-
սա նե լի ու թյան ի րա վուն քի պես ե րաշ խա վոր վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
նա հա վուր պատ շա ճի տե ղե կաց ված է այդ ի րա վունք նե րի մա սին։ Այս 
ա ռու մով՝ դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի մա սին տե ղե կաց նել կա րո-
ղա ցող փաս տա բա նի ան մի ջա կան հա սա նե լի ու թյու նը հա վա նա բար 
կկան խի ի րա վունք նե րի մա սին պատշաճ տե ղե կու թյուն ներ չու նե նա լով 
պայ մա նա վոր ված ա նար դա րու թյու նը։

418. Beuze (§§ 133-134) գոր ծում Դա տա րա նը ման րա մաս նեց նաև 
փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը։ Դա-
տա րա նը տար բե րա կեց հետ ևյալ եր կու նվա զա գույն պա հանջ նե րը. (1) 
նախ քան հար ցաքն նու թյու նը փաս տա բա նի հետ շփ վե լու և խորհըր-
դակ ցե լու ի րա վուն քը, ո րը նե րա ռում է նաև փաս տա բա նին խորհր դա-
պա հա կան կար գով ցու ցում եր տա լու ի րա վուն քը, և (2) փաս տա բա նի 
ֆի զի կա կան ներ կա յու թյու նը ոս տի կա նու թյան կող մից ա ռա ջին ան գամ 
հար ցաքն նու թյան և մինչ դա տա կան վա րույ թի շր ջա նա կում հե տա գա 
հար ցաքն նու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Այդ ներ կա յու թյու նը պետք է ա պա-
հո վի ար դյու նա վետ և գործ նա կան ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն։

419. Նվա զա գույն այդ պա հանջ նե րից ե րկ րոր դի կա պակ ցու թյամբ 
հարկ է նշել, որ Soytemiz v. Turkey, (§§ 44-46, 27) գոր ծում Դա տա րանն 
ը նդ գծեց, որ փաս տա բա նա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ի րա վուն-
քը նե րա ռում է ոչ մի այն փաս տա բա նին ներ կա գտն վել թույ լատ րե լու 
պա հան ջը, այլ նաև՝ ոս տի կա նու թյան կող մից հար ցաքնն վե լու ժա մա-
նակ, ի թիվս այլ ի րա վի ճակ նե րի, կաս կա ծյա լին ակ տի վո րեն ա ջակ ցե-
լը և կաս կա ծյա լի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան քի ա պա հով ման 
նպա տա կով մի ջամ տե լը թույ լատ րե լու պա հան ջը։ Փաս տա բա նա կան 
ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը կի րա ռե լի է ոս տի կա նու թյան կող-
մից հար ցաքն նու թյան ո ղջ ըն թաց քում, ը նդ հուպ մինչև դրա ա վար տը, 
նե րա ռյալ, ե րբ ստաց ված ցուց մուն քը բարձ րա ձայն ըն թերց վում է և 
կաս կա ծյա լին ա ռա ջարկ վում է հաս տա տել և ստո րագ րել այն, քա նի որ 
փաս տա բա նի ա ջակ ցու թյու նը հա վա սա րա պես կար ևոր է հար ցաքն նու-
թյան այս փու լում։ Ո ւս տի, ոս տի կա նու թյու նը սկզ բուն քո րեն պար տա վոր 
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է ձեռն պահ մալ հար ցաքն նե լուց կամ ը նդ հա տել հար ցաքն նու թյունն 
այն դեպ քում, ե րբ կաս կա ծյա լը պա հան ջել է ա պա հո վել հար ցաքն նու-
թյան ըն թաց քում փաս տա բա նա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու իր ի րա-
վուն քը՝ քա նի դեռ փաս տա բա նը ներ կա չէ և չի կա րո ղա նում ա ջակ ցել 
կաս կա ծյա լին։ Նույն նկա տա ռում ե րը վե րա բե րում են նաև այն դեպ-
քին, ե րբ փաս տա բա նը պար տա վոր է կամ նրան ա ռա ջարկ վում է հե-
ռա նալ նախ քան ոս տի կա նու թյան կող մից հար ցաքն նու թյան ա վար տը և 
նախ քան վերց ված ցուց մուն քը բարձ րա ձայն ըն թեր ցե լը կամ այն ստո-
րագ րե լը։

420. Doyle v. Ireland գոր ծի շր ջա նա կում գան գա տա բե րին թույ լատըր - 
վել էր ու նե նալ իր շա հե րը ներ կա յաց նող փաս տա բան, սա կայն վեր ջի-
նիս չէր թույ լատր վել ներ կա գտն վել ոս տի կա նու թյան կող մից գան գա-
տա բե րի հետ ան ցկաց վող հար ցազ րույ ցին, քա նի որ այդ ժա մա նակ 
ոս տի կա նու թյան կող մից այդ պի սի պրակ տի կա էր կի րառ վում: Դա տա-
րա նը չար ձա նագ րեց Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ 
կե տի «գ» են թա կե տի խախ տում եր: Դա տա րա նը հա մա րեց, որ չնա յած 
ոս տի կա նու թյան կող մից հար ցաքնն վե լու ըն թաց քում փաս տա բան ու-
նե նա լու՝ գան գա տա բե րի ի րա վուն քի նշ ված սահ մա նա փակ մա նը, վա-
րույ թի՝ որ պես մեկ ամ բող ջու թյան ար դա րու թյունն ան շր ջե լի ո րեն չէր 
խա թար վել: Մաս նա վո րա պես, Դա տա րանն ը նդ գծեց հետ ևյալ փաս տե-
րը. գան գա տա բերն ու նե ցել էր իր փաս տա բա նի հետ խորհր դակ ցե լու 
հնա րա վո րու թուն, գան գա տա բերն ա ռանձ նա պես խո ցե լի չէր, գան-
գա տա բե րը կա րո ղա ցել էր վի ճար կել ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու-
թյու նը և դեմ ար տա հայտ վել ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ մա նը, գոր ծի 
հան գա մանք նե րը ման րա մասն քն նու թյան է ին ա ռն վել ներ պե տա կան 
դա տա րա նե րի կող մից, գան գա տա բե րի նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ-
րա կան դա տավճ ռի հիմ քում ե ղել է ին նաև բա վա րար ծա վա լի ան կախ 
ա պա ցույց ներ, ա ռա ջին ա տյա նում գոր ծը քն նող դա տա վո րը պատ-
շաճ հրա հանգ ներ էր տվել ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րին, հան րային շահն 
ա պա հո վե լու նպա տակն ար դա րաց նում էր գան գա տա բե րի նկատ մամբ 
քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լը, և ա պա հով ված է ին ե ղել դա-
տա վա րա կան կար ևոր ե րաշ խիք ներ, մաս նա վո րա պես՝ ոս տի կա նա կան 
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բո լոր հար ցազ րուց նե րը տե սագր վել է ին և տրա մադր վել է ին դա տա-
վոր նե րին և ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րին, և գան գա տա բե րի փաս տա բա-
նը, ֆի զի կա պես ներ կա չլի նե լով հան դերձ, ու նե ցել էր հար ցազ րույ ցը 
ը նդ հա տե լու և իր վս տա հոր դի հետ խորհր դակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն, 
ո րից նա, ի դեպ, օ գտ վել էր:

421. Ա վե լին, Beuze v. Belgium [GC], (§ 135) գոր ծում Դա տա րա նը որ-
պես օ րի նակ նշեց, որ կախ ված յու րա քան չյուր գոր ծի կոնկ րետ հան գա-
մանք նե րից և հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հա մա կար գից, վա րույ թի 
ար դա րու թյու նը կա րող է խա թար վել նաև հետ ևյալ սահ մա նա փա կում-
նե րի պատ ճա ռով. (1) քրե ա կան վա րույ թի ա մե նա վաղ փու լե րում կամ 
նա խաքն նու թյան ժա մա նակ գոր ծի նյու թե րը ստա նա լու հար ցում փաս-
տա բա նին մեր ժե լը կամ նրա հա մար ա ռա ջա ցող դժ վա րու թյուն նե րը, և 
(2) քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, օ րի նակ՝ ճա նաչ ման ներ կա յաց մա-
նը և դեպ քե րի վե րար տադր մա նը փաս տա բա նի մաս նակ ցու թյու նը չա-
պա հո վե լը։

422. Դրա նից զատ, Դա տա րա նը նշել է, որ պետք է յու րա քան չյուր 
դեպ քի հա մար վա րույ թի՝ որ պես մեկ ամ բող ջու թյան ար դա րու թյու նը 
գնա հա տե լիս հաշ վի առ նել ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան հետ ու ղ ղա կի-
ո րեն կապ ված ծա ռա յու թյուն նե րի ո ղջ տե սա կա նին՝ գոր ծի քն նար կու-
մը, պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը, մե ղա վո րու թյու նը փա րա տող 
ա պա ցույց նե րի հա վա քու մը, հար ցաքն նու թյան նա խա պատ րաստ վե լը, 
լար վա ծու թյան վի ճա կում գտն վող մե ղադ րյա լին օ ժան դա կե լը և ա զա-
տու թյու նից զրկ ման պայ ման նե րը ստու գե լը  (նույն տե ղում, § 136)։

423.  Պաշտ պա նի կամ այլ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով ներ-
կա յաց ված լի նե լու ի րա վուն քը կախ ված չէ մե ղադ րյա լի ներ կա յու թյու-
նից (Van Geyseghem v. Belgium [GC], § 34; Campbell and Fell v. the 
United Kingdom, § 99; Poitrimol v. France, § 34)։ Այն փաս տը, որ ամ-
բաս տա նյա լը, չնա յած հա վուր պատ շա ճի ծա նուց ված լի նե լուն, չի ներ-
կա յա նում դա տա րան, ան գամ հար գե լի պատ ճա ռի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում, չի կա րող հիմ ա վո րել նրան պաշտ պա նի մի ջո ցով պաշտ-
պան վե լու ի րա վուն քից զր կե լը (Van Geyseghem v. Belgium [GC], § 34; 
Pelladoah v. the Netherlands, § 40; Krombach v. France, § 89; Galstyan 
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v. Armenia, § 89)։ Չնա յած որ օ րենս դի րը պետք է ան հար գե լի բա ցա կա-
յու թյունն ա պախ րա խու սե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա, այն չի կա րող 
դրանց հա մար պա տիժ սահ մա նել՝ ամ րագ րե լով ի րա վա բա նա կան օգ-
նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քից բա ցա ռու թյուն ներ։ Ամ բաս տա նյալ նե-
րի կող մից դա տա կան նիս տե րին մաս նակ ցե լու ի րա վա չափ պա հան ջը 
կա րող է բա վա րար վել այլ մի ջոց նե րով, ո րոնք չեն են թադ րում ան ձին 
զր կել պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից (Tolmachev v. Estonia, § 48)։ Ո ւս-
տի, 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տի ներ քո խն դիր կա րող է 
ծա գել, ե թե գան գա տա բե րի պաշտ պա նը չի կա րող պաշտ պա նու թյունն 
ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան դա տա րա նի՝ նե րա ռյալ վե րաքն նիչ 
դա տա րա նի նիս տից գան գա տա բե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
(Lala v. the Netherlands, §§ 30-35; Tolmachev v. Estonia, §§ 51-57)։

424. Որ պես զի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վուն քը գործ նա-
կան և ար դյու նա վետ, այլ ո չ՝ զուտ տե սա կան լի նի, դրա ի րա կա նա ցու-
մը պետք է կախ վա ծու թյան մեջ չդր վի ան հար կի ձևա կան պայ ման նե րի 
բա վա րա րու մից. դա տա րան նե րը պետք է ա պա հո վեն դա տաքն նու թյան 
ար դար լի նե լը, և ը ստ այդմ՝ ա պա հո վեն, որ մե ղադ րյա լի բա ցա կա յու-
թյան պայ ման նե րում նրան պաշտ պա նե լու ա կն հայտ նպա տա կի հա-
մար դա տաքն նու թյա նը մաս նակ ցող պաշտ պա նը դա ա նե լու հնա րա վո-
րու թյուն ստա նա (Van Geyseghem v. Belgium [GC], § 33; Pelladoah v. the 
Netherlands, § 41)։

β  Փաս տա բա նի վաղ հա սա նե լի ու թյան սահ մա նա փա կում ե րը

425. Փաս տա բա նի հա սա նե լի ո թյունն ան հա պաղ ա պա հո վե լը ոս տի-
կա նու թյու նում ար գե լան քի տակ պահ վող կաս կա ծյալ նե րի խո ցե լի ու թյան 
կար ևոր հա կակ շիռ է, ո րը հիմ ա րար ե րաշ խիք է ը նդ դեմ ոս տի կա նու-
թյան կող մից կաս կա ծյալ նե րի նկատ մամբ հար կադ րան քի կի րառ ման և 
ան թույ լատ րե լի վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման, և նպաս տում է ար դա րա-
դա տու թյան սխալ նե րի կան խար գել մա նը և 6-րդ հոդ վա ծի նպա տակ-
նե րի ի րա գործ մա նը, մաս նա վո րա պես՝ « զեն քե րի հա վա սա րու թյա նը» 
քն նու թյունն ի րա կա նաց նող կամ քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի 
և մե ղադ րյա լի միջև (Salduz v. Turkey [GC], §§ 53-54; Ibrahim and Others 
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v. the United Kingdom [GC], § 255; Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 112)։
426. Այ նու ա մե նայ նիվ, բա ցա ռու թյան կար գով հնա րա վոր է, որ ի րա-

վա բա նա կան օգ նու թյան հա սա նե լի ու թյու նը հե տաձգ վի։ Փաս տա բա նի 
հա սա նե լի ու թյան նման սահ մա նա փակ ման՝ ար դար դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քին հա մա տե ղե լի ու թյու նը գնա հատ վում է եր կու փու լե րով։ 
Ա ռա ջին փու լում Դա տա րա նը գնա հա տում է, թե ա րդյոք սահ մա նա-
փակ ման հա մար գո յու թյուն են ու նե ցել ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ։ 
Ա պա, գնա հա տում է սահ մա նա փակ ման պատ ճա ռով գոր ծի շր ջա նա-
կում պաշտ պա նու թյան կող մին պատ ճառ ված բա ցա սա կան հետ ևանք-
նե րը։ Այլ կերպ ա սած՝ Դա տա րա նը պար տա վոր է գնա հա տել սահ մա-
նա փակ ման ազ դե ցու թյու նը վա րույ թի ը նդ հա նուր ար դա րու թյան վրա 
և ո րո շել, թե ա րդյոք վա րույ թը՝ որ պես ամ բող ջու թյուն, ե ղել է ար դար 
(Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 257)։

427. Դա տա րա նը բա ցատ րել է, որ « ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րի» 
չա փո րո շի չը խս տա պա հանջ է։ Հաշ վի առ նե լով ի րա վա բա նա կան օգ-
նու թյան վաղ հա սա նե լի ու թյան հիմ ա րար բնույ թը և կար ևո րու թյու նը, 
հատ կա պես՝ կաս կա ծյա լին ա ռա ջին ան գամ հար ցաքն նե լու ժա մա նակ, 
ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան սահ մա նա փա-
կում ե րը թույ լատ րե լի են մի այն բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում, պետք 
է լի նեն ժա մա նա կա վոր և հիմ ված գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի 
ան հա տա կան գնա հատ ման վրա։ Բեր ված ծան րակ շիռ պատ ճառ նե-
րի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը գնա հա տե լիս է ա կան է, թե ա րդյոք ի րա վա-
բա նա կան օգ նու թյու նը սահ մա նա փա կե լու մա սին ո րո շում ու նե ցել է 
հիմ քեր ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ, ա րդյոք ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյան մա սով  կի րառ ված սահ մա նա փա կում ե րի շր ջա նա կը և բո-
վան դա կու թյու նը բա վա րար չա փով ման րա մաս նեց ված են ե ղել օ րեն-
քում, որ պես զի ու ղ ղոր դեն դրանք կի րա ռե լու հա մար պա տաս խա նա տու 
ան ձանց կող մից տակ տի կա կան ո րո շում ե րի կա յա ցու մը (Ibrahim and 
Others v. the United Kingdom [GC], § 258)։

428. Այդ պի սի ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ գո յու թյուն կու նե նան, օ րի-
նակ, ե րբ հա մո զիչ կեր պով հիմ ա վոր վել է, որ հրա տա պո րեն ան հրա-
ժեշտ է ե ղել կոնկ րետ գոր ծի շր ջա նա կում խու սա փել կյան քին, ա զա-
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տու թյա նը կամ ֆի զի կա կան ան ձեռնմ ե լի ու թյա նը սպառ նա ցող ծանր 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րից։ Նման հան գա մանք նե րում իշ խա նու-
թյուն նե րը հիմ ա վոր պար տա կա նու թյուն ու նեն՝ պաշտ պա նե լու փաս-
տա ցի կամ հնա րա վոր տու ժող նե րի ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ 
Կոն վեն ցի այի 2-րդ, 3-րդ հոդ ված նե րի և 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ներ-
քո (նույն տե ղում, § 259; Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 117)։ Մյուս կող մից, 
ար տա հոս քի ը նդ հա նուր ռիս կը չի կա րող ծան րակ շիռ պատ ճառ հա-
մար վել ար դա րաց նե լու հա մար փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա-
վուն քը սահ մա նա փա կե լը  (Ibrahim and Others v. the United Kingdom 
[GC], § 259), կամ չեն կա րող ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ գո յու թյուն ու նե-
նալ, ե րբ փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու-
մը ե ղել է իշ խա նու թյուն նե րի ո րո շա կի վար չա կան պրակ տի կայի հետե- 
վանք (Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 130)։

429. Beuze v. Belgium [GC] (§§ 142-144 և 160-165) գոր ծում Դա տա-
րա նը բա ցատ րեց, որ ա ռա ջին հար ցաքն նու թյա նը փաս տա բա նի հա-
սա նե լի ու թյան ը նդ հա նուր և պար տա դիր (ի սկ այդ դեպ քում՝ օ րեն քով 
նա խա տես ված) սահ մա նա փա կու մը չի կա րող ծան րակ շիռ պատ ճառ 
հա մար վել. նման սահ մա նա փա կու մը չի կա րող վե րաց նել ներ պե տա-
կան ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից ան հա տա կան և գոր ծին ներ հա-
տուկ գնա հատ ման մի ջո ցով ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րի գո յու թյու նը 
պար զե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Ցան կա ցած պա րա գա յում, Կա ռա վա-
րու թյունն է պար տա վոր ա պա ցու ցել փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյու նը 
սահ մա նա փա կե լու հա մար ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րի գո յու թյու նը։

430. Այ նու ա մե նայ նիվ, ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րի բա ցա կա յու թյունն 
ի նք նին չի հան գեց նում Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի խախտ ման ար-
ձա նագր ման։ Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման առ-
կա յու թյու նը գնա հա տե լիս ան հրա ժեշտ է վա րույ թը դի տար կել որ պես 
մեկ ամ բող ջու թյուն, ի սկ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման ված 
ի րա վունք նե րը՝ ոչ թե որ պես ի նք նան պա տակ ի րա վունք ներ, այլ՝ ար-
դար դա տաքն նու թյան ը նդ հան րա կան ի րա վուն քի կոնկ րետ աս պեկտ-
ներ (Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 262; Simeonovi 
v. Bulgaria [GC], § 118)։
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431. Մաս նա վո րա պես, ե րբ ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րի գո յու թյու նը 
հա մար վում է հաս տատ ված, ամ բողջ վա րույ թի հա մընդգր կուն գնա հա-
տում պետք է ի րա կա նաց վի պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք այն ե ղել է 
«ար դար» 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով։ Մյուս կող մից, ե րբ ի րա-
վա բա նա կան օգ նու թյան հա սա նե լի ու թյու նը սահ մա նա փա կե լու հա մար 
չկան ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ, Դա տա րա նը շատ խիստ չա փա նիշ է 
կի րա ռում ար դա րու թյու նը գնա հա տե լիս։ Ե թե պա տաս խա նող Կա ռա-
վա րու թյու նը չի հիմ ա վո րել ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րի առ կա յու թյու-
նը, ա պա կշեռ քի նժար նե րը զգա լի ո րեն թեք վում ե ն՝ դա տաքն նու թյան 
ար դա րու թյու նը գնա հա տե լիս, և հա վա սակշ ռու թյու նը խախտ վե լու 
հետ ևան քով կա րող է ար ձա նագր վել 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ 
կե տի «գ» են թա կե տի խախ տում։ Նման դեպ քում Կա ռա վա րու թյունն է 
պա րա տա վոր հա մո զիչ կեր պով ա պա ցու ցել, տվյալ գոր ծի բա ցա ռիկ 
և յու րա հա տուկ հան գա մանք նե րում, թե ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան 
հա սա նե լի ու թյան սահ մա նա փա կում ին չու ան շր ջե լի ո րեն չի խախ-
տել դա տաքն նու թյան ը նդ հա նուր ար դա րու թյու նը (Ibrahim and Others 
v. the United Kingdom [GC], §§ 264-265; Dimitar Mitev v. Bulgaria, § 71)։ 
Դա տա րա նը չպետք է ստիպ ված լի նի սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ  
փնտ րել, թե ա րդյոք կոնկ րետ գոր ծով գո յու թյուն ու նե ցել են ծան րակ շիռ 
պատ ճառ ներ (Rodionov v. Russia, § 161)։

432. Այս հա մա տեքս տում Դա տա րա նը հաշ վի է առ նում նաև սե փա-
կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քը և գան գա տա բե րին այդ 
ի րա վունք նե րի մա սին տե ղե կաց նե լու՝ իշ խա նու թյուն նե րի պար տա վո-
րու թյու նը (Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], §§ 266-273)։17 
Ե րբ փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյունն ու շաց վում է, և ե րբ կաս կա ծյա լը 
տե ղե կաց ված չի լի նում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա-
վուն քի և սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու կամ լռու թյուն պահ-
պա նե լու ի րա վուն քի մա սին, ա պա Կա ռա վա րու թյան հա մար էլ ա վե լի 
դժ վար կլի նի ա պա ցու ցել, որ վա րույ թը՝ որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն, ե ղել 
է ար դար (Beuze v. Belgium [GC], § 146)։ Հարկ է նաև նշել, որ սե փա կան 
ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քի տե սան կյու նից խն դիր է ծա գում 

17 Տե՛ս «Լռություն պահպանելու և սեփական անձի դեմ ցուցմունք չտալու իրավունքը» բաժինը:
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ոչ մի այն փաս տա ցի ի նք նա խոս տո վա նա կան ցուց մունք նե րի կամ ու ղ-
ղա կի ո րեն սե փա կան ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող խոս քե րի, այլ 
նաև՝ այն պի սի հայ տա րա րու թյուն նե րի պա րա գա յում, ո րոնք կա րող են 
հա մար վել մե ղադ րյա լի վի ճա կի վրա «է ա կան ազ դե ցու թյուն թող նող» 
հայ տա րա րու թյուն ներ (նույն տե ղում, § 178)։

433. Beuze v. Belgium [GC] (§§ 144, 160-165) գոր ծում Դա տա րա նը 
հաս տա տեց, որ Ibrahim and Others գոր ծով մշակ ված ե րկ փուլ ստու գու-
մը կի րա ռե լի է նաև հա մընդ հա նուր և պար տա դիր (այս պա րա գա յում՝ 
օ րեն քով նա խա տես ված) սահ մա նա փա կում ե րի նկատ մամբ։ Այ նու ա մե-
նայ նիվ, այդ հան գա մանք նե րում Դա տա րա նը շատ խիստ պա հանջ ներ 
է կի րա ռում ար դա րու թյու նը գնա հա տե լիս, և ծան րակ շիռ պատ ճառ նե-
րի բա ցա կա յու թյունն է ա կա նո րեն ազ դում է նժար նե րի հա վա սա րակըշ - 
ռու թյան վրա, ո րն այդ պա րա գա յում կա րող է խախտ վել՝ հան գեց նե լով 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տի 
խախտ ման ար ձա նագր ման։

434. Վա րույ թը որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն ու սում ա սի րե լիս պետք է 
հա մա պա տաս խան դեպ քե րում հաշ վի առ նել գոր ծոն նե րի հետ ևյալ ոչ 
սպա ռիչ ցան կը (Ibrahim and Others v. the United Kingdom [GC], § 274; 
Beuze v. Belgium [GC], § 150; Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine, §§ 
78-80).
§	արդյոք գան գա տա բե րը հատ կա պես խո ցե լի է ե ղել, օ րի նակ՝ իր 

տա րի քի կամ մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով,
§	 նա խաքն նու թյու նը և դա տա րա նում ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու-

թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան դաշ տը, և թե ա րդյոք դրա պա-
հանջ նե րը կա տար վել են, և ե րբ կի րառ վել է բա ցառ ման կա նոն, 
ա պա խիստ ան հա վա նա կան է, որ վա րույ թը որ պես մեկ ամ բող ջու-
թյուն ա նար դար կհա մար վի, 

§	արդյոք գան գա տա բերն ու նե ցել է հնա րա վո րու թյուն՝ վի ճար կե լու 
ա պա ցույց նե րի ճշ մար տա ցի ու թյու նը և հա կադր վե լու դրանց օգ-
տա գործ մա նը, 

§	ա պա ցույց նե րի ո րա կը և ա րդյոք դրանց ձեռք բեր ման հան գա-
մանք նե րը կաս կա ծի տակ են դրել դրանց ար ժա նա հա վա տու թյու-
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նը կամ իս կու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով հար կադ րան քի բնույ թը և աս-
տի ճա նը, ե թե այդ պի սին ե ղել է, 

§	ե թե ա պա ցույց նե րը ձեռք են բեր վել ա նօ րի նա կան ե ղա նա կով, 
ա պա՝ տվյալ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյու նը, ի սկ ե թե դա իր հեր-
թին բխում է Կոն վեն ցի այի մեկ այլ հոդ վա ծի խախ տու մից, ա պա՝ 
ար ձա նագր ված այդ խախտ ման բնույ թը,

§	 հայ տա րա րու թյան կամ ցուց մուն քի պա րա գա յում՝ դրա բնույ թը և, 
թե ա րդյոք այն ան հա պաղ հետ է վերց վել կամ փոխ վել, 

§	ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կը, մաս նա վո րա պես՝ 
ա րդյոք տվյալ ա պա ցույցն է ա կան կամ նշա նա կա լից դեր է ու նե ցել 
այն ա պա ցույց նե րի զանգ վա ծում, ո րոնց վրա հիմ վել է մե ղադ րա-
կան դա տավ ճի ռը, և գոր ծով առ կա այլ ա պա ցույց նե րի կշի ռը, 

§	արդյոք մե ղա վո րու թյան գնա հա տու մը կա տա րել են ար հես տա-
վարժ դա տա վոր ներ, թե՝ քա ղա քա ցի ա կան ե րդ վյալ ա տե նա կալ-
ներ, և վեր ջի նիս դեպ քում՝ ա տե նա կալ նե րին տր ված ցու ցում ե րի 
բո վան դա կու թյու նը,

§	 կոնկ րետ ի րա վա խախ տու մը քն նե լու և պատ ժե լու հան րային շա հի 
կշի ռը,

§	 ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ և պրակ տի կայով ըն ձեռ վող դա-
տա վա րա կան այլ է ա կան ե րաշ խիք նե րը։

χ  Փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լը

435. Փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու ցան-
կա ցած են թադ րյալ դեպք պետք է հա մա հունչ լի նի Դա տա րա նի նա խա-
դե պային պրակ տի կա յում սահ ման ված՝ « գի տակ ցա բար և ըն կա լե լով 
հրա ժար վե լու» չա փա նի շին (Ibrahim and Others v. the United Kingdom 
[GC], § 272; Pishchalnikov v. Russia, § 77)։18 Այս ստան դար տի կի րա ռու-
թյու նից բխում է, որ կաս կա ծյալ նե րը պետք է ի մա նան ի րենց ի րա վունք-
նե րը՝ նե րա ռյալ փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քը (Ibrahim 
and Others v. the United Kingdom [GC], § 272; Rodionov v. Russia, § 151)։ 

18 Տե՛ս «Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի քրեաիրավական հայեցակետը. ընդհանուր դիտարկումեր» 
բաժինը:
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Լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ են ան հրա ժեշտ, ե րբ մե ղադ րյա լը պա հան-
ջում է պաշտ պան, քա նի որ պաշտ պան չու նե նա լու պատ ճա ռով ա վե-
լի ցածր է սե փա կան ի րա վունք նե րի մա սին տե ղե կաց վե լու, ու ս տի՝ այդ 
ի րա վունք նե րի հարգ ված լի նե լու հա վա նա կա նու թյու նը  (Pishchalnikov 
v. Russia, § 78)։

436. Կաս կա ծյա լը չի կա րող հա մար վել ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
ստա նա լու իր ի րա վուն քից հրա ժար ված, ե թե նա ձեր բա կա լու թյու նից 
հե տո ան հա պաղ տե ղե կու թյուն չի ստա ցել այդ ի րա վուն քի վե րա բե-
րյալ (Simeonovi v. Bulgaria [GC], § 118)։ Նմա նա պես, ա ռանց է ա կան 
դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի կա տար ված դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյան դեպ քում փաս տա բան ու նե նա լու ի րա վուն քից հրա ժար վե լը՝ 
ստո րագ րե լով « փաս տա բան չի պա հանջ վել» նա խա պես տպ ված ար-
տա հայ տու թյան տակ, կաս կա ծե լի ար ժեք ու նի գան գա տա բե րի կող մից 
այդ ի րա վուն քից հրա ժար ման ա ներկ բա լի նե լու փաստն ա պա ցու ցե լու 
տե սան կյու նից (Bozkaya v. Turkey, § 48; Rodionov v. Russia, § 155, ի հա-
կադ րու թյուն՝ Sklyar v. Russia, §§ 22-25, ո րում գան գա տա բերն ա կն հայ-
տո րեն և ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն հրա ժար վել էր փաս տա բան ու-
նե նա լու ի րա վուն քից)։ Ա վե լի վաղ ար ված հրա ժա րու մը, նույ նիսկ ե թե 
դա ար վել է օ րի նա կան կար գով, այլևս օ րի նա կան չի հա մար վի, ե թե 
գան գա տա բերն ա վե լի ու շ ու ղ ղա կի ո րեն ներ կա յաց րել է փաս տա բան 
ու նե նա լու պա հանջ (Artur Parkhomenko v. Ukraine, § 81)։ Ա վե լին, ե թե 
գան գա տա բե րը ոս տի կա նու թյան կող մից են թարկ վել է ան մարդ կային և 
նվաս տա ցու ցիչ վե րա բեր մուն քի, ա պա չի կա րող հա մար վել, որ այդ պի-
սի հան գա մանք նե րում նա օ րի նա կան կար գով է հրա ժար վել փաս տա-
բան ու նե նա լու ի րա վուն քից (Turbylev v. Russia, § 96)։

437. Եվ ը նդ հան րա պես, Դա տա րա նը բա ցատ րել է, որ ո րո շա կի 
վե րա պա հում ու նի ոս տի կա նու թյու նում ար գե լան քի տակ պահ վե լու 
ըն թաց քում ստո րագր ված փաս տաթղ թե րի ա պա ցու ցո ղա կան նշա-
նա կու թյա նը: Այ նու ա մե նայ նիվ, Դա տա րանն ը նդ գծել է, որ ի նչ պես և 
Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մի շարք այլ ե րաշ խիք-
նե րի պա րա գա յում, այդ ստո րագ րու թյուն ներն ի նք նան պա տակ չեն, և 
դրանք պետք է քն նու թյան առ նել գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րի լույ սի 
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ներ քո: Բա ցի դրա նից, ի րա վունք նե րից հրա ժար վե լու հա մար օգ տա-
գործ վող հա տուկ տպա գիր ձևաթղ թի օգ տա գործ ման դեպ քում ա վե-
լի դժ վար է պար զել, թե ի րոք տեքստն ար տա հայ տում է մե ղադ րյա լի 
ա զատ և ի րա զեկ ված ո րո շու մը փաս տա բա նի ա ջակ ցու թունն ստա նա լու 
իր ի րա վուն քից հրա ժար վե լու մա սին (Akdağ v. Turkey, § 54):

438. Ցան կա ցած պա րա գա յում, ա ռա ջին հեր թին գոր ծը քն նող դա-
տա րանն է պար տա վոր հա մո զիչ կեր պով պար զել, թե ա րդյոք գան-
գա տա բե րի ի նք նա խոս տո վա նա կան ցուց մուն քը և ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյու նից հրա ժար վե լը կա մա վոր են ե ղել։ Ի նք նա խոս տո վա նա կան 
ցուց մուն քի և հրա ժա րում ե րի հետ կապ ված ցան կա ցած թե րա ցում 
պետք է շտ կել, որ պես զի վա րույ թը՝ որ պես մեկ ամ բող ջու թյուն, հա մար-
վի ար դար։ Գան գա տա բե րի հրա ժար ման հետ կապ ված հան գա մանք-
նե րը չու սում ա սի րե լը կա րող է նշա նա կել, որ գան գա տա բե րը զրկ վել է 
ի րա վի ճա կի շտկ ման հնա րա վո րու թյու նից, ին չը կհա կա սի Կոն վեն ցի-
այի պա հանջ նե րին (Türk v. Turkey, §§ 53-54; Rodionov v. Russia, § 167)։

439. Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ փաս տա բան ու նե նա լու ի րա վուն քից հրա-
ժար վե լը հա մա հունչ է Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կա յում 
մշակ ված՝ « գի տակ ցա բար և ըն կա լե լով հրա ժար վե լու» ստան դար տին, 
հիմ քեր չեն լի նի կաս կա ծի տակ առ նե լու հա մար գան գա տա բե րի նկատ-
մամբ ի րա կա նաց ված քրե ա կան վա րույ թի՝ որ պես մեկ ամ բող ջու թյան, 
ար դար լի նե լը (Šarkienė v. Lithuania (dec.), § 38; Sklyar v. Russia, § 26)։ 

ii. Իր ը նտ րած փաս տա բա նի մի ջո ցով պաշտ պան վե լու ի րա վուն քը

440. Քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան-
ձը, ով չի ցան կա նում ան ձամբ ի րեն պաշտ պա նել, պետք է կա րո ղա նա 
վա րույ թի սկզբ նա կան փու լե րից սկ սած ստա նալ իր ը նտ րած փաս տա-
բա նի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը։ Դա բխում է 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տի «գ» են թա կե տի բա ռա ցի ձևա կեր պու մից, ո րով ե րաշ խա վոր վում 
է, որ «...յու րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը ... 
պաշտ պա նե լու ի րեն ... կամ իր ը նտ րած դա տա պաշտ պան նե րի մի ջո-
ցով», և ը նդ հա նուր առ մամբ ճա նաչ ված է մար դու ի րա վունք նե րի մի-
ջազ գային չա փա նիշ նե րում՝ որ պես մե ղադ րյա լի ար դյու նա վետ պաշտ-
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պա նու թյունն ա պա հո վե լու մե խա նիզմ (Dvorski v. Croatia [GC], § 78; 
Martin v. Estonia, §§ 90-93)։

441. Այ նու ա մե նայ նիվ, քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ 
մե ղադր վող յու րա քան չյուր ան ձի՝ իր ը նտ րած փաս տա բա նի մի ջո ցով 
պաշտ պան վե լու ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ (Meftah and Others v. France 
[GC], § 45; Dvorski v. Croatia [GC], § 79)։ Թե պետ ը նդ հա նուր կա նոնն 
այն է, որ փաս տա բա նի հար ցում մե ղադ րյա լի ը նտ րու թյու նը պետք է 
հար գել (Lagerblom v. Sweden, § 54), ներ պե տա կան դա տա րան նե րը 
կա րող են հաշ վի չառ նել այդ ը նտ րու թյու նը, ե րբ վե րա բե րե լի և բա վա-
րար հիմ քեր կան հա մա րե լու, որ դա ան հրա ժեշտ է հա նուն ար դա րա-
դա տու թյան շա հե րի (Meftah and Others v. France [GC], § 45; Dvorski 
v. Croatia [GC], § 79 Croissant v. Germany, § 29)։ Օ րի նակ, վա րույ թի՝ 
որ պես մեկ ամ բող ջու թյան, ա ռանձ նա հա տուկ բնույ թը կա րող է ար դա-
րաց նել բա նա վոր փաս տարկ ներ ներ կա յաց նե լու մե նաշ նոր հային ի րա-
վուն քը մաս նա գի տա ցած փաս տա բան նե րին վե րա պա հե լը (Meftah and 
Others v. France [GC], § 47)։

442. Այս հա մա տեքս տում Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ի հա կադ րու թյուն 
փաս տա բա նի հա սա նե լի ու թյան ի րա վուն քից զր կե լու դեպ քե րի, ո րոն-
ցում կի րա ռե լի է « ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րի» չա փա նի շը, «ընտ րու-
թյու նից զր կե լու» հարցն ա ռաջ քա շե լու ի րա վի ճա կում, ո րը նվազ ծանր 
խն դիր է, ա վե լի տե ղին է կի րա ռել « վե րա բե րե լի և բա վա րար» պատ-
ճառ նե րի չա փա նի շը, ո րն ա վե լի մեղմ է։ Նման դեպ քե րում Դա տա րա նի 
խն դիրն է գնա հա տել, թե ա րդյոք վա րույ թի՝ որ պես մեկ ամ բող ջու թյան 
լույ սի ներ քո, պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րի վրա ե ղել է այն 
աս տի ճա նի « բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյուն», ո րը խա թա րել է վա րույ թի 
ը նդ հա նուր ար դա րու թյու նը (Dvorski v. Croatia [GC], § 81)։

443. Մաս նա վո րա պես, ա ռա ջին քայ լով Դա տա րա նը գնա հա տում է, 
թե ա րդյոք հիմ ա վոր վել է, որ գո յու թյուն են ու նե ցել վե րա բե րե լի և բա-
վա րար հիմ քեր ամ բաս տա նյա լի շա հե րը ներ կա յաց նող փաս տա բա նի 
ը նտ րու թյան հար ցում ամ բաս տա նյա լի ցան կու թյու նը հաշ վի չառ նե լու 
կամ դրա կա տար մա նը խո չըն դո տե լու հա մար։ Ե թե նման հիմ քեր գո-
յու թյուն չու նեն, Դա տա րանն ան ցնում է ա ռաջ՝ գնա հա տե լու քրե ա կան 
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վա րույ թի ը նդ հա նուր ար դա րու թյու նը։ Այդ գնա հատ ման մեջ Դա տա-
րա նը կա րող է հաշ վի առ նել տա րաբ նույթ գոր ծոն ներ՝ նե րա ռյալ վա-
րույ թի բնույ թը և մաս նա գի տա կան ո րո շա կի պա հանջ նե րի կի րա ռու-
թյու նը, պաշտ պա նի ներգ րավ ման հետ կապ ված հան գա մանք նե րը և 
դա վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լը, պաշտ պա նի ցու ցա բե րած 
ա ջակ ցու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք 
չտա լու ի րա վուն քը հար գած լի նե լը, մե ղադ րյա լի տա րի քը, տվյալ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում մե ղադ րյա լի տված ցուց մուն քի օգ տա գոր ծու մը 
գոր ծը քն նող դա տա րա նի կող մից, ա րդյոք գան գա տա բերն ու նե ցել է 
հնա րա վո րու թյուն՝ վի ճար կե լու ա պա ցույց նե րի ճշ մար տա ցի ու թյու նը և 
հա կադր վե լու դրանց օգ տա գործ մա նը, ա րդյոք այդ ցուց մունքն է ա կան 
տարր է ե ղել, ո րի վրա հիմ վել է մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը, և տվյալ 
գոր ծով առ կա այլ ա պա ցույց նե րի կշի ռը (նույն տե ղում, § 82)։ 

d.  Անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը

444. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տով ամ-
րագր ված եր րորդ և վեր ջին ի րա վուն քի՝ ան վճար ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյան ի րա վուն քի, նկատ մամբ կի րա ռե լի են եր կու պայ ման ներ, 
ո րոնց ա պա հո վու մը պետք է գնա հա տել մի աս նու թյան մեջ (Quaranta 
v. Switzerland, § 27)։

445. Նախ՝ մե ղադ րյա լը պետք է ա պա ցու ցի, որ ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյան դի մաց վճա րե լու հա մար մի ջոց ներ չու նի (Caresana v. the 
United Kingdom (dec.))։ Այ նու ա մե նայ նիվ, նա պար տա վոր չէ ներ կա յաց-
նել «որ ևէ կաս կա ծից վեր» ա պա ցույց, այլ բա վա կան է, որ առ կա լի նեն 
այդ մա սին «ո րոշ տե ղե կու թյուն ներ» կամ, այլ կերպ ա սած, հնա րա վոր 
լի նի պարզ ված հա մա րել « հա կա ռակն ա պա ցու ցող հս տակ տե ղե կու-
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը» (Pakelli v. Germany, Commission report, 
§ 34; Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (no. 2), § 39)։ Ցան կա ցած պա րա գա յում, 
Դա տա րա նը չի կա րող ներ պե տա կան դա տա րան նե րի դե րը ստանձ նել՝ 
գնա հա տե լով տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում գան գա տա բե րի ֆի նան-
սա կան վի ճա կը, այլ՝ պետք է ու սում ա սի րի, թե ա րդյոք ներ պե տա կան 
դա տա րան ներն ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լու ի րենց ի րա վա սու թյունն 
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ի րա կա նաց նե լիս գոր ծել են 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին հա մա պա տաս-
խան (R.D. v. Poland, § 45)։

446. Ե րկ րոր դը՝ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են 
ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն տրա մադ րել մի այն այն դեպ-
քում, «երբ դա բխում է ար դա րա դա տու թյան շա հե րից» (Quaranta 
v. Switzerland, § 27): Դա գնա հատ վում է, ը նդ հա նուր առ մամբ հաշ վի 
առ նե լով գոր ծի հան գա մանք նե րը՝ նե րա ռյալ ոչ մի այն ան վճար ի րա-
վա բա նա կան օգ նու թյուն տրա մադ րե լու մա սին միջ նոր դու թյան վե րա-
բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ առ կա ի րա վի ճա կը, այլև 
ազ գային դա տա րա նի կող մից գործն ը ստ է ու թյան լու ծե լու պա հի դրու-
թյամբ առ կա ի րա վի ճա կը (Granger v. the United Kingdom, § 46)։

447. Մե ղադ րյա լի հա մար ան վճար ի րա վա բա նա կան ներ կա յա ցուց-
չու թյան ա պա հով ման՝ ար դա րա դա տու թյան շա հե րից բխե լու հար ցը լու-
ծե լիս Դա տա րա նը հաշ վի է առ նում տար բեր չա փա նիշ ներ, այդ թվում՝ 
ի րա վա խախտ ման ծան րու թյու նը և հա մա պա տաս խան պատ ժի խս տու-
թյան աս տի ճա նը: Ը ստ է ու թյան, այն դեպ քում, ե րբ հնա րա վոր է ա զա-
տազր կում, ի րա վա բա նա կան ներ կա յա ցուց չու թյան ա պա հո վու մը բխում 
է ար դա րա դա տու թյան շա հե րից (Benham v. the United Kingdom [GC], 
§ 61; Quaranta v. Switzerland, § 33; Zdravko Stanev v. Bulgaria, § 38)։

448. Որ պես «ե թե դա բխում է ար դա րա դա տու թյան շա հե րից» չա փո-
րոշ չի ստուգ ման լրա ցու ցիչ պայ ման՝ Դա տա րա նը դի տար կում է գոր-
ծի բար դու թյու նը (Quaranta v. Switzerland, § 34; Pham Hoang v. France, 
§ 40; Twalib v. Greece, § 53), ի նչ պես նաև մե ղադ րյա լի ան ձնա կան վի-
ճա կը (Zdravko Stanev v. Bulgaria, § 38)։ Վեր ջինս դի տարկ վում է հատ-
կա պես գոր ծով իր դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լու՝ կոնկ րետ մե ղադ րյա լի 
կա րո ղու թյան ի մաս տով, օ րի նակ՝ հաշ վի առ նե լով դա տա րա նում գոր-
ծած վող լեզ վին և/ կամ կոնկ րետ ի րա վա կան հա մա կար գին նրա ծա նոթ 
չլի նելն այն դեպ քում, ե րբ նրան չի տրա մադր վել ան վճար ի րա վա բա նա-
կան օգ նու թյուն (Quaranta v. Switzerland, § 35; Twalib v. Greece, § 53)։

449. «Ար դա րա դա տու թյան շա հե րի» պա հան ջը կի րա ռե լիս ստուգ ման 
չա փո րո շիչ է հա մար վում ոչ թե ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան 
բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով պաշտ պա նու թյան կող մի ներ կա յաց մանն 
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«ի րա կան վնաս» հասց վե լու հան գա ման քը, այլ փաս տա բա նի օգ նու թյու-
նը «տ վյալ հան գա մանք նե րում ար դա րաց ված» լի նե լու հան գա ման քը, 
ո րն ա ռա վել մեղմ չա փո րո շիչ է (Artico v. Italy, §§ 34-35; Alimena v. Italy, 
§ 20)։

450. Ա նվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վունքն է ա կան է նաև 
վե րաքն նիչ վա րույթ նե րում (Shekhov v. Russia, § 46; Volkov and Adamskiy 
v. Russia, §§ 56-61)։ Այս հա մա տեքս տում ան վճար ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյան ան հրա ժեշտ լի նե լը ո րո շե լիս Դա տա րա նը հաշ վի է առ-
նում, մաս նա վո րա պես, ե րեք գոր ծոն ներ. (ա) վե րաքն նիչ դա տա րա նի 
ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կը, (բ) գան գա տա բեր նե րին ա ռա ջադըր-
ված մե ղադ րան քի լր ջու թյու նը, և (գ) հնա րա վոր պատ ժի ծան րու թյու նը 
(Mikhaylova v. Russia, § 80)։

451. Չնա յած փաս տա բա նի և վս տա հոր դի միջև վս տա հու թյան վրա 
հիմ ված հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևո րու թյա նը՝ «իր ը նտ րած» փաս-
տա բա նի մի ջո ցով պաշտ պան վե լու ի րա վուն քի նկատ մամբ պար տա դիր 
կի րառ վում են ո րոշ սահ մա նա փա կում եր, ե թե հար ցը վե րա բե րում է 
ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյա նը: Օ րի նակ՝ պաշտ պան նշա նա-
կե լիս դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն մե ղադ րյա լի ցան կու թյուն-
նե րը, սա կայն կա րող են դրանք հաշ վի չառ նել, ե թե առ կա են վե րա-
բե րե լի և բա վա րար հիմ քեր՝ հա մա րե լու, որ դա ան հրա ժեշտ է՝ ել նե լով 
ար դա րա դա տու թյան շա հե րից (Croissant v. Germany, § 29; Lagerblom 
v. Sweden, § 54)։ Նմա նա պես, 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա-
կե տը չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես հան րային պաշտ պա նին փո-
խա րի նե լու ի րա վունք ա պա հո վող դրույթ (նույն տե ղում, § 55): Ա վե լին, 
ար դա րա դա տու թյան շա հե րը չեն կա րող դի տարկ վել որ պես ան վճար 
ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան մե խա նի կա կան տրա մադ րում ա պա հո վող  
սկզ բունք, ե թե մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձը, ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նում օ գտ վե լով 6-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքըն-
նու թյու նից, ա ռանց հա ջո ղու թյան օբյեկ տիվ հնա րա վո րու թյուն ու նե-
նա լու ցան կա նում է բո ղոք ներ կա յաց նել վե րա դաս դա տա կան ա տյան 
(Monnell and Morris v. the United Kingdom, § 67)։
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e.   Գործ նա կան և ար դյու նա վետ ի րա վա բա նա կան ա ջակ ցու թյու նը

i. Փաս տա բա նի հետ խորհր դա պա հա կան կար գով հա ղոր դակց-
վե լը

452. Ար դյու նա վետ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա-
վուն քը, մաս նա վո րա պես, նե րա ռում է իր պաշտ պա նի հետ ա ռան ձին 
հա ղոր դակց վե լու ի րա վուն քը: Մի այն բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում 
պե տու թյունն ի րա վունք ու նի սահ մա նա փա կել ա նա զա տու թյան մեջ 
գտն վող ան ձի և նրա պաշտ պա նի միջև խորհր դա պա հա կան կար գով 
շփու մը (Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 102)։ Ե թե փաս տա բա նը չի կա րող 
հա ղոր դակց վել իր վս տա հոր դի հետ և նրա նից խորհր դա պա հա կան 
կար գով ստա նալ ցու ցում եր, ա ռանց վե րահս կո ղու թյան, ա պա նրա 
կող մից տրա մադր վող օգ նու թյու նը հիմ ա կա նում կորց նում է օգ տա կա-
րու թյու նը (S. v. Switzerland, § 48; Brennan v. the United Kingdom, § 58)։ 
Վս տա հորդ նե րի և փաս տա բան նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի որ ևէ՝ 
ի նչ պես այդ հա րա բե րու թյուն նե րի է ու թյու նից ա նուղ ղա կի ո րեն բխող, 
այն պես էլ ի րա վա կան նոր մե րով ու ղ ղա կի ո րեն ամ րագր ված սահ մա նա-
փա կում, չպետք է խա թա րի ար դյու նա վետ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 
ստա նա լու՝ մե ղադ րյա լի ու նե ցած ի րա վուն քը (Sakhnovskiy v. Russia [GC], 
§ 102)։

453. Այ դօ րի նակ սահ մա նա փա կում ե րի օ րի նակ ներ են մե ղադ րյա լի 
և իր պաշտ պա նի միջև հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի գաղտ նալը-
սու մը (Zagaria v. Italy, § 36), մե ղադ րյա լի պաշտ պա նի այ ցե լու թյուն նե րի 
թվի և տևո ղու թյան խիստ սահ մա նա փա կու մը (Öcalan v. Turkey [GC], 
§ 135), տե սա զան գի ըն թաց քում գաղտ նի ու թյան բա ցա կա յու թյու նը 
(Sakhnovskiy v. Russia [GC], § 104; Gorbunov and Gorbachev v. Russia, § 
37), խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյու նը քրե ա կան հե տապնդ ման 
մար մին նե րի կող մից (Rybacki v. Poland, § 58), պաշտ պա նի հետ ամ-
բաս տա նյա լի կոն տակտ նե րի վե րահս կո ղու թյու նը նախ նա կան քն նու-
թյան հար ցե րով դա տա վո րի կող մից (Lanz v. Austria, § 52), մե ղադ րյա-
լի և պաշտ պա նի՝ դա տա կան նիս տե րի դահ լի ճում հա ղոր դակ ցու թյան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, 
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§§ 642-647), ի նչ պես նաև պատ ժի սպառ նա լի քի պատ ճա ռով պաշտ-
պա նի հետ ա զա տո րեն հա ղոր դակց վե լու ան հնա րի նու թյու նը (M v. the 
Netherlands, § 92)։

454. Սահ մա նա փա կում եր կա րող են կի րառ վել իր պաշտ պա նի հետ 
եր րորդ ան ձի լսա դաշ տից դուրս հա ղոր դակց վե լու՝ մե ղադ րյա լի ի րա-
վուն քի նկատ մամբ, ե թե կան հիմ ա վոր պատ ճառ ներ, սա կայն այդ 
սահ մա նա փա կու մը չպետք է մե ղադ րյա լին զր կի ար դար դա տաքն նու-
թյու նից (Öcalan v. Turkey [GC], § 133)։ Այս հա մա տեքս տում « հիմ ա-
վոր պատ ճա ռը» տվյալ սահ մա նա փա կու մը հիմ ա վո րող « ծան րակ շիռ 
պատ ճառ ներն» են (Moroz v. Ukraine, §§ 67-70)։ « Ծան րակ շիռ պատ ճառ-
ներ» կա րող են գո յու թյուն ու նե նալ, ե րբ հա մո զիչ կեր պով հիմ ա վոր վել 
է, որ փաս տա բա նի հետ խորհր դա պա հա կան կար գով  հա ղոր դակ ցու-
թյու նը սահ մա նա փա կող մի ջոց ներն ու ղղ ված են ե ղել գան գա տա բե րի 
հետ փաս տա բա նի շփում ե րից ծա գող՝ ա նօ րի նա կան պայ մա նա վոր-
վա ծու թյուն նե րի ռիս կը կան խե լուն, կամ ե թե խն դիր ներ կան՝ կապ ված 
փաս տա բա նի մաս նա գի տա կան է թի կայի կամ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հետ (S. v. Switzerland, § 49; Rybacki v. Poland, § 59), նե րա-
ռյալ՝ գաղտ նի ու թյան չա րա շահ ման վե րա բե րյալ կաս կած նե րը և ռիս-
կերն ան վտան գու թյան հա մար (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, § 
641)։ Ի նչ վե րա բե րում է վա րույ թի ը նդ հա նուր ար դա րու թյան վրա այդ 
սահ մա նա փա կում ե րի ազ դե ցու թյա նը, ա պա է ա կան գոր ծոն է դրանք 
կի րա ռե լու տևո ղու թյու նը (Rybacki v. Poland, 61), ի սկ հա մա պա տաս-
խան դեպ քե րում՝ նաև այն հար ցը, թե պաշտ պա նի հետ խորհր դա պա-
հա կան կար գով հա ղոր դակց վե լու ի րա վուն քից չօգտ ված մե ղադ րյա լից 
ստաց ված ցուց մունքն ի նչ չա փով է օգ տա գործ վել վա րույ թի շր ջա նա-
կում (Moroz v. Ukraine, § 72)։ 

ii.  Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը

455. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տով ամ-
րագր վում է « գործ նա կան և ար դյու նա վետ» ի րա վա բա նա կան օգ նու-
թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը։ Պարզ ա սած՝ ան վճար ի րա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն տրա մադ րող փաս տա բա նի նշա նա կում ի նք նին չի ա պա հո-
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վում ար դյու նա վետ ա ջակ ցու թյու նը, քա նի որ նշա նակ ված փաս տա բա-
նը կա րող է մա հա նալ, ծանր հի վան դա նալ, տևա կան ժա մա նակ չկա րո-
ղա նալ գոր ծել կամ խու սա փել իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից 
(Artico v. Italy, § 33; Vamvakas v. Greece (no. 2), § 36)։

456. Այ նու ա մե նայ նիվ, Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նը չի կա րող պա-
տաս խա նատ վու թյուն կրել ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն տրա-
մադ րե լու նպա տա կով նշա նակ ված կամ մե ղադ րյա լի կող մից ը նտր ված 
փաս տա բա նի յու րա քան չյուր թե րաց ման հա մար (Lagerblom v. Sweden, 
§ 56; Kamasinski v. Austria, § 65)։ Քա նի որ փաս տա բա նի մաս նա գի-
տու թյու նը են թադ րում է ան կա խու թյուն, պաշտ պա նու թյան ի րա կա նաց-
մանն ա ռնչ վող հար ցերն ը ստ է ու թյան լուծ վում են մե ղադ րյա լի և նրա 
ներ կա յա ցուց չի միջև. Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նից պա հանջ վում է 
մի ջամ տել մի այն այն դեպ քում, ե րբ փաս տա բանն ա կն հայտ ա նար դյու-
նա վետ է ներ կա յաց նում մե ղադ րյա լի շա հե րը, կամ ե րբ այդ հան գա-
ման քը բա վա րար չա փով ներ կա յաց վել է իր ու շադ րու թյա նը (Imbrioscia 
v. Switzerland, § 41; Daud v. Portugal, § 38)։ Պե տու թյան պա տաս խա-
նատ վու թյու նը կա րող է ծա գել այն դեպ քում, ե րբ փաս տա բանն ը նդ-
հան րա պես չի պաշտ պա նում մե ղադ րյա լի շա հե րը (Artico v. Italy, §§ 33 
և 36), կամ ե րբ փաս տա բա նը թույլ է տա լիս կար ևոր դա տա վա րա կան 
պա հան ջի խախ տում, ո րը չի կա րող հա մար վել պար զա պես չկշ ռա-
դատ ված պաշտ պա նու թյուն կամ թույլ փաս տարկ նե րի ներ կա յա ցում 
(Czekalla v. Portugal, §§ 65 և 71)։

457. Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ար դյու նա վե տու թյան հետ կապ-
ված նույն նկա տա ռում ե րը կա րող են բա ցա ռու թյան կար գով կի րա ռե լի 
լի նել մաս նա վոր հի մունք նե րով վարձ ված փաս տա բա նի դեպ քում։ Güveç 
v. Turkey (§ 131) գոր ծում Դա տա րա նը հաշ վի ա ռավ գան գա տա բե րի 
ե րի տա սարդ տա րի քը (15 տա րե կան), նրան ա ռա ջադր ված մե ղադ րան-
քի ծան րու թյու նը (ազ գային տա րած քի ան ջատ ման նպա տա կով գոր-
ծու նե ու թյուն ծա վա լե լը, ո րն այն ժա մա նակ են թա կա էր մա հա պատ ժի), 
ոս տի կա նու թյան և մե ղադ րան քի կող մի վկայի կող մից նրա դեմ ներ-
կա յաց ված պն դում ե րի ա ռեր ևույթ ի րա րա մերժ բնույ թը, փաս տա բա նի 
կող մից նրա շա հերն ա կն հայ տո րեն պատ շաճ կեր պով չներ կա յաց նե լը 
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(բազ մա թիվ դա տա կան նիս տե րի չմաս նակ ցե լը) և դա տա կան նիս տե-
րից գան գա տա բե րի բազ մա թիվ բա ցա կա յու թյուն նե րը։ Այդ հան գա-
մանք նե րում Դա տա րա նը վճ ռեց, որ գոր ծը քն նող դա տա րա նը պետք է 
հրա տապ կեր պով ար ձա գան քած լի ներ՝ ա պա հո վե լու հա մար գան գա-
տա բե րի ար դյու նա վետ ի րա վա կան ներ կա յաց վա ծու թյու նը։

4. Վ կա նե րին հար ցաքն նե լը (6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ»  
են թա կե տը)

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տը 

«3. Քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-
րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.

...
դ. հար ցաքն նե լու իր դեմ ցուց մունք տվող վկա նե րին կամ ի րա-

վունք ու նե նա լու, որ այդ վկա նե րը են թարկ վեն հար ցաքն նու թյան, և 
ի րա վունք ու նե նա լու` իր վկա նե րին կան չե լու ու հար ցաքն նե լու միև-
նույն պայ ման նե րով, ի նչ իր դեմ ցուց մունք տված վկա նե րը»։

HUDOC-ի բա նա լի բա ռե րը

Charged with a criminal offence (6-3) – Rights of defence (6-3)
Witnesses (6-3-d) – Examination of witnesses (6-3-d) – Obtain 

attendance of witnesses (6-3-d) – Same conditions (6-3-d)

458. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տով ամ-
րագր ված ե րաշ խիք նե րը նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված՝ ար-
դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի կոնկ րետ աս պեկտ ներ են, և 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի ներ քո Դա տա րա նին հու զող հիմ ա կան խն դի րը 
քրե ա կան վա րույ թի ը նդ հա նուր ար դա րու թյան գնա հա տում է։ Այդ 
հար ցը գնա հա տե լիս Դա տա րա նը դի տար կում է վա րույ թը՝ որ պես մեկ 
ամ բող ջու թյուն, նե րա ռյալ այն, թե ի նչ պես են ձեռք բեր վել ա պա ցույց նե-
րը, հաշ վի առ նե լով պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը, բայց նաև՝ 
հան րու թյան և տու ժող նե րի շա հե րը քրե ա կան հե տապնդ ման հար ցում, 
ի սկ ե թե ան հրա ժեշտ է՝ նաև վկա նե րի ի րա վունք նե րը (Schatschaschwili 
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v. Germany [GC], §§ 100-101)։

a.  «Վ կա» եզ րույ թի ի նք նու րույն նշա նա կու թյու նը

459. Կոն վեն ցի ա յում «վ կա» եզ րույթն ու նի «ինք նու րույն» նշա նա կու-
թյուն՝ ան կախ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված դա սա-
կար գու մից (Damir Sibgatullin v. Russia, § 45; S.N. v. Sweden, § 45)։ Ե թե 
վկայի տված ցուց մունք նե րը կա րող են է ա կան հիմք հան դի սա նալ ան-
ձին մե ղա վոր ճա նա չե լու հա մար, ա պա դրանք հա մար վում են մե ղադ-
րան քի կող մի ա պա ցույց, ո րի նկատ մամբ կի րառ վում են Կոն վեն ցի այի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տով նա խա տես-
ված ե րաշ խիք նե րը (Kaste and Mathisen v. Norway, § 53; Lucà v. Italy, 
§ 41)։ Դա կա րող է նե րա ռել, օ րի նակ, ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու կամ 
կաս կա ծյա լի հետ ա ռե րես ման ըն թաց քում ան ձի տրա մադ րած ա պա-
ցույց նե րը (Vanfuli v. Russia, § 110)։

460. Նշ ված եզ րույ թը վե րա բե րում է նույն գոր ծով մյուս մե ղադ րյալ-
նե րին (Trofimov v. Russia, § 37; Oddone and Pecci v. San Marino*, §§ 94-
95), տու ժող նե րին (Vladimir Romanov v. Russia, § 97), փոր ձա գետ վկա-
նե րին (Doorson v. the Netherlands, §§ 81-82) և ոս տի կան նե րին (Ürek 
and Ürek v. Turkey, § 50)։

461. Կո վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տը կա րող է 
կի րառ վել նաև փաս տաթղ թային ա պա ցույց նե րի նկատ մամբ (Mirilashvili 
v. Russia, §§ 158-159; Chap Ltd v. Armenia, § 48), նե րա ռյալ՝ ձեր բա կա-
լող ոս տի կա նի կազ մած ար ձա նագ րու թյուն նե րը (Butkevich v. Russia, §§ 
98-99)։

b.  Վ կա նե րին հար ցաքն նե լու ի րա վուն քը 

i.  Ընդ հա նուր սկզ բունք ներ

462. Հաշ վի առ նե լով, որ ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյու նը ներ-
պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ և ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մից 
լուծ ման են թա կա խն դիր է, Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 
3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի ներ քո Դա տա րա նին հե տաքրք րող մի ակ 
հարցն է պար զել, թե ա րդյոք վա րույթն ար դար ձևով է ի րա կա նաց վել 
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(Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], § 118)։
463. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 3-րդ կե տի «դ» են թա-

կե տը պա րու նա կում են կան խա վար կած, ո րի հա մա ձայն ա սե կո սե հա-
մար վող ա պա ցույց նե րը քրե ա կան վա րույ թում չպետք է օգ տա գործ վեն 
ամ բաս տա նյա լի դեմ։ Ա սե կո սե հա մար վող ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ-
ման բա ցա ռու թյուն նե րը նույն պես հիմ ա վոր ված են, ե րբ այդ ա պա-
ցույց նե րը կա րող են օգ նել պաշտ պա նու թյան կող մին (Thomas v. the 
United Kingdom (dec.))։

464. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի հա մա-
ձայն, նախ քան մե ղադ րյա լին մե ղա վոր ճա նա չե լը նրա դեմ առ կա բո-
լոր ա պա ցույց նե րը պետք է հրա պա րակ վեն իր ներ կա յու թյամբ, դռն բաց 
դա տա կան նիս տում՝ մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան սկզ բուն քը պահ-
պա նե լու հա մար: Այդ սկզ բուն քից բա ցա ռու թյուն ներ հնա րա վոր են, սա-
կայն դրանք չպետք է խախ տեն պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե-
րը, ո րոնց շր ջա նա կում որ պես կա նոն պա հանջ վում է, որ մե ղադ րյա լին 
տր վի հա մար ժեք և պատ շաճ հնա րա վո րու թյուն՝ վի ճար կե լու իր դեմ 
հան դես ե կող վկայի ցուց մունք նե րը և հար ցաքն նե լու նրան ցուց մունք-
ներ տա լու պա հին կամ վա րույ թի հե տա գա փու լե րում (Al-Khawaja and 
Tahery v. the United Kingdom [GC], § 118; Hümmer v. Germany, § 38; 
Lucà v. Italy, § 39; Solakov v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, 
§ 57)։ Այդ սկզ բունք նե րը հատ կա պես կի րա ռե լի են, ե րբ դա տա կան նիս-
տի ժա մա նակ օգ տա գործ վում են ոս տի կա նու թյան կող մից կա տար ված 
քն նու թյան և դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ վկայից ստաց ված ցուց-
մունք նե րը (Schatschaschwili v. Germany [GC], §§ 104-105)։

465. Ի նչ վե րա բե րում է դրանց կի րա ռե լի ու թյա նը Պայ մա նա վոր վող 
պե տու թյուն նե րի ի րա վա կան տար բեր հա մա կար գե րում, մաս նա վո-
րա պես՝ նա խա դե պային և մայր ցա մա քային տի պի ի րա վա կան հա մա-
կար գե րում, Դա տա րանն ը նդ գծել է, որ թե պետ իր հա մար կար ևոր է 
հաշ վի առ նել ի րա վա կան հա մա կար գե րի և վա րույթ նե րի է ա կան տար-
բե րու թյուն նե րը՝ նե րա ռյալ քրե ա կան դա տա վա րու թյան շր ջա նա կում 
ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան տար բեր մո տե ցում ե րը, Դա տա-
րա նը պետք է վեր ջին հաշ վով քն նու թյան միև նույն չա փա նի շը կի րա ռի 
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6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի ներ քո՝ ան կախ 
նրա նից, թե ի նչ պի սի ի րա վա կան հա մա կարգ ու նե ցող պե տու թյու նում է 
սկիզբ ա ռել տվյալ գոր ծը (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom 
[GC], § 130; Schatschaschwili v. Germany [GC], § 108)։

ii.   Դա տա կան քն նու թյա նը վկայի չներ կա յա նա լը

466. Հաշ վի առ նե լով այն տե ղը, ո րը զբա ղեց նում է ար դար դա տաքըն-
նու թյան ի րա վուն քը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում, պաշտ-
պա նու թյան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կող ցան կա ցած մի ջոց պետք 
է լի նի խիստ ան հրա ժեշտ: Ե թե նվազ սահ մա նա փա կող մի ջո ցը կա րող է 
բա վա րար լի նել, ա պա պետք է կի րառ վի այդ մի ջո ցը (Van Mechelen and 
Others v. the Netherlands, § 58)։ Ա ռանց քային վկային դա տա վո րի ներ-
կա յու թյամբ ա ռե րես վե լու հնա րա վո րու թյու նը մե ղադ րյա լին ըն ձե ռելն 
ար դար դա տաքն նու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ է (Tarău v. Romania, § 74; 
Graviano v. Italy, § 38)։

467. Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC] (§§ 119-147) 
գոր ծում Դա տա րա նը դա սա կար գել է այն սկզ բունք նե րը, ո րոնք պետք 
է կի րառ վեն, ե րբ վկան չի ներ կա յա նում դռն փակ դա տա կան քն նու թյա-
նը։ Այդ սկզ բունք նե րը կա րե լի է ամ փո փել հետ ևյալ կերպ (Seton v. the 
United Kingdom, §§ 58-59; Dimović v. Serbia, §§ 36-40; T.K. v. Lithuania, 
§§ 95-96):

(i) Դա տա րա նը պետք է նախ ևա ռաջ ու սում ա սի րի այն նախ նա կան 
հար ցը, թե ա րդյոք ե ղել են հիմ քեր բա ցա կայող վկայի ցուց մուն քը որ-
պես ա պա ցույց թույ լատ րե լու հա մար՝ հաշ վի առ նե լով, որ վկա նե րը 
պետք է, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, ցուց մուն քը տան դա տա կան քն նու-
թյան ժա մա նակ, և որ բո լոր ող ջա միտ ջան քե րը պետք է գոր ծադր վեն 
ա պա հո վե լու հա մար նրանց ներ կա յա նա լը:

(ii) Ե րբ վկան չի հար ցաքնն վել վա րույ թի նա խորդ փու լե րում, ա պա 
դա տա րա նում ան ձամբ տր վող ցուց մուն քի փո խա րեն նրա նախ կին 
ցուց մուն քը թույ լատ րե լը պետք է հնա րա վոր տար բե րակ նե րի մեջ վեր-
ջի նը լի նի:

(iii) Բա ցա կայող վկա նե րի ցուց մուն քը որ պես ա պա ցույց թույ լատ րե լը 
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կա րող է ան հա վա սար վի ճակ ստեղ ծել քրե ա կան գոր ծով ամ բաս տա-
նյա լի հա մար, ով սկզ բուն քո րեն պետք է ար դյու նա վետ հնա րա վո րու-
թյուն ու նե նա վի ճար կե լու իր դեմ ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը։ Մաս-
նա վո րա պես, նա պետք է կա րո ղա նա ստուգ ման են թար կել վկա նե րի 
տված ցուց մուն քի ճշ մար տա ցի ու թյու նը և ար ժա նա հա վա տու թյու նը՝ բա-
նա վոր հար ցեր տա լով նրանց կա՛մ վկայի կող մից ցուց մունք տա լու պա-
հին, կա՛մ վա րույ թի հե տա գա փու լե րում:

(iv) « Մի ակ կամ վճ ռո րոշ» լի նե լու կա նո նի հա մա ձայն՝ ե թե ամ բաս-
տա նյա լի դա տա պար տու մը բա ցա ռա պես կամ մեծ մա սամբ հիմ ված է 
այն պի սի վկա նե րի տված ցուց մուն քի վրա, ու մ մե ղադ րյա լը չի կա րո ղա-
նում հար ցաքն նել վա րույ թի որ ևէ փու լում, նրա պաշտ պա նա կան ի րա-
վունք ներն ան հար կի ո րեն սահ մա նա փակ ված են:

(v) Այ նու ա մե նայ նիվ, քա նի որ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե-
տը պետք է մեկ նա բա նել վա րույ թի ար դա րու թյունն ամ բող ջու թյան մեջ 
գնա հա տե լու ե ղա նա կով, « մի ակ կամ վճ ռո րոշ» լի նե լու կա նո նը չպետք 
է ոչ ճկուն ձևով կի րառ վի:

(vi) Մաս նա վո րա պես, ե րբ ա նուղ ղա կի ա պա ցույ ցը մի ակ կամ վճ ռո րոշ 
ա պա ցույցն է ամ բաս տա նյա լի դեմ, դա որ պես ա պա ցույց թույ լատ րելն 
ի նք նա բե րա բար չի ա ռա ջաց նի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախ տում։ 
Միև նույն ժա մա նակ, ե րբ մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը բա ցա ռա պես կամ 
վճ ռո րոշ չա փով հիմ ված է բա ցա կայող վկա նե րի ցուց մունք նե րի վրա, 
Դա տա րա նը պար տա վոր է վա րույ թը խս տա գույն ու սում ա սի րու թյան 
են թար կել։ Հաշ վի առ նե լով նման ա պա ցույց նե րը թույ լատ րե լու վտանգ-
նե րը՝ խիստ կար ևոր կլի ներ այդ գոր ծոն նե րը հա վա սա րակշ ռե լը, ո րի 
հա մար ան հրա ժեշտ կլի նե ին հա կակշ ռող բա վա րար գոր ծոն ներ՝ նե րա-
ռյալ դա տա վա րա կան ա մուր ե րաշ խիք նե րի գո յու թյու նը։ Յու րա քան չյուր 
դեպ քում հարցն այն է, թե ա րդյոք գո յու թյուն ու նեն բա վա րար հա կակըշ- 
 ռող գոր ծոն ներ, այդ թվում՝ մի ջոց ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս ար դար և 
պատ շաճ կեր պով գնա հա տել այդ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու-
թյու նը։ Դա թույլ կտար մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը հիմ ել նման ա պա-
ցույց նե րի վրա մի այն այն դեպ քում, ե րբ դրանք բա վա րար չա փով ար-
ժա նա հա վատ ե ն՝ ել նե լով գոր ծի հա մար դրանց կար ևո րու թյու նից։
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468. Այս սկզ բունք ներն էլ ա վե լի են պար զա բան վել Schatschaschwili 
v. Germany [GC] գոր ծում (§§ 111-131), ո րում Դա տա րա նը հաս տա տեց, 
որ վկայի չներ կա յա նա լու հար գե լի պատ ճա ռի բա ցա կա յու թյունն ի նք-
նին չի կա րող վճ ռո րոշ լի նել՝ եզ րա կաց նե լու հա մար, որ դա տաքն նու-
թյունն ար դար չի ե ղել, թե պետ այն շա րու նա կում է շատ կար ևոր գոր ծոն 
մալ, ո րը պետք է դնել կշեռ քի նժա րին՝ վա րույ թի ը նդ հա նուր ար դա րու-
թյու նը գնա հա տե լիս, ը նդ ո րում՝ հենց այդ գոր ծո նի պատ ճա ռով նժար-
նե րը կա րող են թեք վել այն պես, որ ար ձա նագր վի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի և 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի խախ տում։ Ա վե լին, Դա տա րա նը 
բա ցատ րեց, որ հաշ վի առ նե լով, որ իր հա մար կար ևոր է պար զել, թե 
ա րդյոք վա րույթն ամ բող ջու թյամբ վերց ված ե ղել է ար դար, Դա տա րա նը 
պետք է ու սում ա սի րի բա վա րար հա կակշ ռող գոր ծոն նե րի գո յու թյու նը 
ոչ մի այն այն գոր ծե րում, ո րոն ցում բա ցա կայող վկայի ցուց մուն քը մի-
ակ կամ վճ ռո րոշ հիմքն է ե ղել գան գա տա բե րին մե ղա վոր ճա նա չե լու 
հա մար, այլ նաև այն գոր ծե րում, ո րոն ցում Դա տա րա նը չի կա րո ղա ցել 
պար զել, թե ա րդյոք տվյալ ա պա ցույ ցը ե ղել է մի ա կը կամ վճ ռո րո շը, 
սա կայն դրա նից ան կախ՝ հա մոզ վել է, որ այդ ա պա ցույ ցը բա վա րար 
կշիռ է ու նե ցել, և որ այն թույ լատ րե լը կա րող էր սահ մա նա փա կած լի ներ 
պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը։

α Վ կայի չներ կա յա նա լու հար գե լի պատ ճառ նե րը

469. Վկայի չներ կա յա նա լու հա մար հար գե լի պատ ճա ռի գո յու թյան 
պա հանջն այն նախ նա կան հար ցե րից է, ո րոնք պետք է ա ռաջ նա հերթ 
կար գով ու սում ա սի րել նախ քան նրա ցուց մուն քի մի ա կը կամ վճ ռո րոշ 
լի նե լը պար զե լը: Ե թե վկան չի ներ կա յա ցել ան ձամբ ցուց մունք տա լու 
հա մար, ա պա առ կա է պար տա վո րու թյուն՝ պար զե լու, թե ա րդյոք նրա 
բա ցա կա յու թյունն ու նե ցել է հար գե լի պատ ճառ (Al-Khawaja and Tahery 
v. the United Kingdom [GC], § 120; Gabrielyan v. Armenia, §§ 78, 81-84)։ 
Այս հա մա տեքս տում, թե պետ Դա տա րա նի խն դի րը չէ կար ծիք հայտ-
նել ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի վե րա բե րե լի ու թյան մա սին, վկային 
քն նե լուց կամ հրա վի րե լուց հրա ժար վե լը չհիմ ա վո րե լը կա րող է ա ռա-
ջաց նել պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րի այն պի սի սահ մա նա-
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փա կում, ո րն ան հա մա տե ղե լի կլի նի ար դար դա տաքն նու թյան ե րաշ-
խիք նե րի հետ (Bocos-Cuesta v. the Netherlands, § 72)։

470. Այ նու ա մե նայ նիվ, ի նչ պես բա ցատր վել է Schatschaschwili 
v. Germany [GC] (§ 113) գոր ծում, վկայի չներ կա յա նա լու հար գե լի պատ-
ճա ռի բա ցա կա յու թյունն ի նք նին չի կա րող վճ ռո րոշ լի նել՝ եզ րա կաց նե լու 
հա մար, որ դա տաքն նու թյունն ար դար չի ե ղել, թե պետ դա շա րու նա կում 
է շատ կար ևոր գոր ծոն մալ, ո րը պետք է դնել կշեռ քի նժա րին՝ վա րույ թի 
ը նդ հա նուր ար դա րու թյու նը գնա հա տե լիս, ը նդ ո րում՝ հենց այդ գոր ծո-
նի պատ ճա ռով նժար նե րը կա րող են թեք վել այն պես, որ ար ձա նագըր- 
 վի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի խախ տում։

471. 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով՝ վերց ված 3-րդ կե տի հետ մի ա սին, 
պա հանջ վում է, որ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը մի ջոց ներ ձեռ-
նար կեն՝ ա պա հո վե լու հա մար, որ մե ղադ րյա լը հար ցաքն նի իր դեմ 
ցուց մունք տված վկա նե րին կամ ու նե նա այդ վկա նե րին հար ցաքն նու-
թյան են թար կե լու հնա րա վո րու թյուն (Trofimov v. Russia, § 33; Sadak and 
Others v. Turkey (no. 1), § 67; Cafagna v. Italy, § 42)։

472. Ե թե վկա նե րին հար ցաքն նե լը կամ վկա նե րի՝ հար ցաքն նու-
թյան են թարկ վե լը հնա րա վոր չէ նրանց բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, 
ա պա իշ խա նու թյուն նե րը պետք է ող ջա միտ ջան քեր գոր ծադ րեն նրանց 
ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու հա մար (Karpenko v. Russia, § 62; Damir 
Sibgatullin v. Russia, § 51; Pello v. Estonia, § 35; Bonev v. Bulgaria, § 43; 
Tseber v. the Czech Republic, § 48; Lučić v. Croatia, §§ 79-80)։ Դա տա րա-
նի խն դի րը չէ ցանկ կազ մել՝ թվար կե լով այն կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ե րը, 
ո րոնք ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պետք է ձեռ նար կեն՝ բո լոր ող ջա-
միտ ջան քե րի գոր ծադր մամբ ա պա հո վե լու հա մար այն վկայի ներ կա-
յու թյու նը, ու մ վեր ջի վեր ջո հա մա րել են ան հա սա նե լի։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 
պարզ է, որ նրանք պետք է ակ տի վո րեն փնտ րած լի նեն վկային ներ-
պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րի՝ նե րա ռյալ ոս տի կա նու թյան օգ նու-
թյամբ, և որ պես կա նոն, պետք է դի մած լի նեն մի ջազ գային ի րա վա կան 
օգ նու թյան, ե թե վկան բնակ վել է ար տերկ րում և ե թե հա սա նե լի է ե ղել 
այդ պի սի մե խա նիզմ։ Ա վե լին, դա տա կան քն նու թյա նը վկայի ներ կա յու-
թյունն ա պա հո վե լու ու ղ ղու թյամբ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից բո լոր ող-
ջա միտ ջան քե րը գոր ծադ րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը են թադ րում է նաև, 
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որ ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պետք է ու շա դիր քն նու թյան ա ռած 
լի նեն դա տա կան քն նու թյա նը վկայի չներ կա յա նա լու հա մար մատ-
նանշ ված պատ ճառ նե րը՝ հաշ վի առ նե լով յու րա քան չյուր վկայի վի ճա կի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը (Schatschaschwili v. Germany [GC], §§ 121-
122)։

473. Այ նու ա մե նայ նիվ, impossibilium nulla est obligatio (ա նհ նա րի նը 
չի կա րող լի նել պար տա վո րու թյուն). ե թե իշ խա նու թյուն նե րը չեն կա-
րող մե ղադր վել այն բա նում, որ պատ շաճ քայ լեր չեն ձեռ նար կել, որ-
պես զի մե ղադ րյա լին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն հար ցաքն նե լու հա մա-
պա տաս խան վկա նե րին, ա պա վկա նե րի բա ցա կա յու թյունն ի նք նին չի 
ա ռա ջաց նում քրե ա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյուն (Gossa v. Poland, § 55; Haas v. Germany (dec.); Calabrò v. Italy and 
Germany (dec.); Ubach Mortes v. Andorra (dec.); Gani v. Spain, § 39)։

474. Վկայի բա ցա կա յու թյան հա մար հար գե լի պատ ճառ նե րը պետք է 
գո յու թյուն ու նե նան գոր ծը քն նող դա տա րա նի տե սան կյու նից, այ սինքն՝ 
դա տա րա նը պետք է փաս տա կան կամ ի րա վա կան լուրջ հիմ քեր ու-
նե նա, որ պես զի չա պա հո վի վկայի ներ կա յու թյու նը դա տա կան քն նու-
թյա նը։ Ե թե այդ ի մաս տով գո յու թյուն ու նե ցել են լուրջ հիմ քեր վկայի 
չներ կա յա նա լու հա մար, ա պա գոր ծը քն նող դա տա րանն ու նե ցել է բա-
վա րար հիմ քեր կամ հիմ ա վո րում, որ պես զի բա ցա կայող վկայի՝ դա-
տա րա նում չս տուգ ված ցուց մունք նե րը թույ լատ րի որ պես ա պա ցույց 
(Schatschaschwili v. Germany [GC], § 119)։

475. Վկան դա տա կան նիս տին կա րող է չներ կա յա նալ մի շարք 
պատ ճառ նե րով, օ րի նակ՝ մահ վան կամ վա խի պատ ճա ռով բա ցա կա-
յու թյու նը (Mika v. Sweden (dec.), § 37; Ferrantelli and Santangelo v. Italy, 
§ 52; Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], §§ 120-125), 
բա ցա կա յու թյունն ա ռող ջու թյան պատ ճա ռով (Bobeş v. Romania, §§ 39-
40; Vronchenko v. Estonia, § 58), կամ վկայի ան հա սա նե լի ու թյու նը 
(Schatschaschwili v. Germany [GC], §§ 139-140; Lučić v. Croatia, § 80), 
այդ թվում՝ ար տերկ րում ա զա տազրկ ված լի նե լը (Štefančič v. Slovenia, 
§ 39)։

476. Եվ վեր ջա պես, ըն թե րա կա նե րի հար ցաքն նու թյան նկատ մամբ 
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կի րա ռե լի են այլ նկա տա ռում եր, ե րբ նրանց ցուց մուն քը մե ղադ րան-
քի կող մից ներ կա յաց վել է որ պես ա պա ցույց (Murtazaliyeva v. Russia 
[GC], §§ 136-137)։ Ըն թե րա կա նե րը հան դես են գա լիս որ պես քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյան չե զոք դի տորդ ներ, և ի տար բե րու թյուն գոր ծով վկա նե-
րի, նրան ցից չի ա կն կալ վում ի մա նալ գոր ծի հան գա մանք նե րի մա սին։ 
Ո ւս տի, նրանք ցուց մունք չեն տա լիս գոր ծի հան գա մանք նե րի կամ ամ-
բաս տա նյա լի մե ղա վո րու թյան կամ ան մե ղու թյան մա սին։ Հետ ևա պես, 
դա տա կան նիս տին նրանց ներ կա յու թյունն ան հրա ժեշտ կլի նի մի այն 
բա ցա ռիկ դեպ քե րում, օ րի նակ՝ ե րբ ներ պե տա կան դա տա րան նե րը 
մե ծա պես հեն վում են նրանց ցուց մունք նե րի վրա, կամ ե թե դա տա-
րա նում նրանց ցուց մուն քը կա րող է այլ կերպ ազ դել գան գա տա բե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քրե ա կան վա րույ թի վերջ նար դյուն քի վրա 
(Shumeyev and Others v. Russia (dec.), § 37)։ Այլ կերպ ա սած, քրե ա կան 
գոր ծի դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ ըն թե րա կա նե րի բա ցա կա յու-
թյու նը չի խախ տում Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ կե-
տի «դ» են թա կե տի ե րաշ խիք նե րը, քա նի որ նրանց ցուց մուն քը սահ մա-
նա փակ վում է քնն չա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման ձևի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րով և ը ստ է ու թյան բուն գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն 
չու նե ցող ա պա ցույց է (Murtazaliyeva v. Russia [GC], § 136)։

477. Այ նու հան դերձ, ե րբ գոր ծը քն նող ներ պե տա կան դա տա րա նը 
գան գա տա բե րին մե ղա վոր ճա նա չե լիս ու ղ ղա կի ո րեն նշում է ըն թե րա-
կա նե րի տված ցուց մունք նե րը՝ դրանք թվար կե լով որ պես ա ռան ձին 
ա պա ցույց ներ, ո րոնք տար բեր վում են ըն թե րա կա նե րի հաս տա տած 
ոս տի կա նա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րից, ան հրա ժեշտ կլի նի քն նար-
կել ըն թե րա կա նե րի դա տա րան չներ կա յա նա լու հար ցը և նրանց նա-
խաքն նա կան ցուց մուն քի վրա հեն վե լու ո րո շու մը՝ ել նե լով Al-Khawaja 
and Tahery և Schatschaschwili գոր ծե րով ձևա կերպ ված սկզ բունք նե րից 
(Garbuz v. Ukraine, § 40)։ Մյուս կող մից, ե րբ պաշտ պա նու թյան կող-
մը մտա դիր է հեն վել ըն թե րա կա նե րի ցուց մունք նե րի վրա, նրանք 
պետք է Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի ի մաս-
տով հա մար վեն պաշտ պա նու թյան « կող մից հան դես ե կող վկա ներ» 
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(Murtazaliyeva v. Russia [GC], § 138)։19

β Վ կայի ցուց մուն քի կար ևո րու թյու նը դա տա պարտ ման հա մար

478. Դա տա կան քն նու թյա նը չմաս նակ ցած վկա նե րի ցուց մունք նե րը 
որ պես ա պա ցույց թույ լատ րե լու հետ կապ ված խն դիր ծա գում է մի այն 
այն դեպ քում, ե րբ վկայի ցուց մուն քը « մի ակ» կամ «վճ ռո րոշ» ա պա ցույցն 
է կամ «է ա կան կշիռ ու նի» գան գա տա բե րի դա տա պարտ ման հա մար 
(Seton v. the United Kingdom, § 58; Sitnevskiy and Chaykovskiy v. Ukraine, 
§ 125, ո րում վկայի ցուց մուն քը չէր ու նե ցել նման կար ևո րու թյուն)։

479. « Մի ակ» ա պա ցույց աս վա ծը պետք է հաս կա նալ որ պես մե ղադ-
րյա լի դեմ գո յու թյուն ու նե ցող մի ակ ա պա ցույ ցը։ «Վճ ռո րոշ» եզ րույ թը 
պետք է նեղ ի մաս տով հաս կա նալ, այն է՝ այն պի սի նշա նա կու թյուն կամ 
կար ևո րու թյուն ու նե ցող ա պա ցույց, ո րը հա վա նա բար կկան խո րո շի 
գոր ծի վերջ նար դյուն քը։ Ե րբ վկայի՝ դա տա րա նում չս տուգ ված ցուց-
մուն քը հաս տատ վում է այլ ա պա ցույց նե րով, ա պա դրա վճ ռո րոշ լի նե լու 
գնա հա տա կա նը կախ ված կլի նի հաս տա տող ա պա ցույց նե րի հիմ ա-
վոր վա ծու թյու նից. որ քան ա վե լի հիմ ա վոր է հաս տա տող այլ ա պա ցույ-
ցը, այն քան պա կաս հա վա նա կան է, որ բա ցա կայող վկայի տված ցուց-
մուն քը կհա մար վի վճ ռո րոշ։ «Է ա կան կշիռ» ու նե ցող ա պա ցույցն այն է, 
ո րի թույ լատ րու մը կա րող է սահ մա նա փա կել պաշտ պա նու թյան կող մի 
ի րա վունք նե րը (Schatschaschwili v. Germany [GC], §§ 116 և 123)։

480. Այս հա մա տեքս տում Դա տա րա նը չպետք է հան դես գա որ պես 
չոր րորդ ա տյա նի դա տա րան. գան գա տա բե րի դա տա պարտ ման հա-
մար վկայի ցուց մուն քի կար ևո րու թյու նը ո րո շե լու հա մար Դա տա րա նի 
ե լա կե տը պետք է լի նի ներ պե տա կան դա տա րան նե րի գնա հա տա կա նը։ 
Դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա նայել ներ պե տա կան դա տա րան նե րի 
տված գնա հա տա կան ներն իր չա փա նիշ նե րի լույ սի ներ քո՝ գնա հա տե-
լով վկայի ցուց մուն քի ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը՝ ո րո շե լու, թե 
ա րդյոք ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մից ա պա ցույ ցի կշ ռի գնա-
հա տու մը ե ղել է ա նըն դու նե լի կամ կա մա յա կան։ Այն պետք է նաև իր 
կող մից գնա հա տի բա ցա կայող վկայի տված ցուց մուն քի ա պա ցու ցո-

19 . Տե՛ս «Պաշտպանության կողմի վկաներին հրավիրելու իրավունքը» բաժինը:
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ղա կան կշի ռը, ե թե ներ պե տա կան դա տա րան նե րը չեն մատ նան շել այդ 
հար ցում ի րենց դիր քո րո շու մը կամ ե թե նրանց դիր քո րո շու մը պարզ չէ 
(նույն տե ղում, § 124)։

χ  Հա կակշ ռող գոր ծոն նե րը

481. Դա տա կան քն նու թյունն ար դար հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
հա կակշ ռող գոր ծոն նե րի ծա վա լը կախ ված է բա ցա կայող վկայի ցուց-
մուն քի կշ ռից։ Որ քան ա վե լի կար ևոր է այդ ցուց մուն քը որ պես ա պա-
ցույց, այն քան ա վե լի մեծ կշիռ պետք է ու նե նան հա կակշ ռող գոր ծոն-
նե րը, որ պես զի վա րույ թը որ պես ամ բող ջու թյուն ար դար հա մար վի։ 
Հա կակշ ռող այդ գոր ծոն նե րը պետք է թույլ տան ար դար և պատ շաճ 
կեր պով գնա հա տել այդ ցուց մուն քի ար ժա նա հա վա տու թյու նը (նույն տե-
ղում, § 116 և 125)։

482. Schatschaschwili v. Germany [GC] (§§ 126-131, լրա ցու ցիչ հղում-
նե րով հան դերձ) գոր ծում Դա տա րանն ա ռանձ նաց րել է ո րոշ տար րեր, 
ո րոնք այս հա մա տեքս տում կա րող են է ա կան լի նել: 
§	Արդյոք ներ պե տա կան դա տա րան նե րը զգու շու թյամբ են վե րա-

բե րել բա ցա կայող վկայի դա տա րա նում չս տուգ ված ցուց մուն քին՝ 
հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ այդ ցուց մուն քի կշիռն ա վե լի փոքր 
է, և ա րդյոք նրանք ման րա մաս նո րեն պատ ճա ռա բա նել են, թե ին-
չու են այդ ցուց մուն քը հա մա րել ար ժա նա հա վատ՝ միև նույն ժա-
մա նակ հաշ վի առ նե լով նաև առ կա այլ ա պա ցույց նե րը (Przydział 
v. Poland, § 53; Daştan v. Turkey, § 31)։ Բա ցա կայող վկա նե րի ցուց-
մունք նե րի վե րա բե րյալ գոր ծը քն նող դա տա վո րի կող մից ե րդ վյալ 
ա տե նա կալ նե րին տր ված ցու ցում ե րը նույն պես կար ևոր է հաշ վի 
առ նել (Simon Price v. the United Kingdom, § 130):

§	 Նա խաքն նա կան փու լում բա ցա կայող վկայի հար ցաքն նու թյան 
տե սագ րու թյան գո յու թյու նը:

§	 Դա տա րա նում չս տուգ ված վկայի ցուց մուն քը հաս տա տող այլ 
ա պա ցույց նե րի գո յու թյու նը դա տա կան քն նու թյան փու լում, նե րա-
ռյալ՝ այն ան ձանց կող մից դա տա րա նում տր ված ցուց մունք նե րը, 
ու մ բա ցա կայող վկան հա ղոր դել է ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին 
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դրանց տե ղի ու նե նա լուց ան մի ջա պես հե տո, ի նչ պես նաև՝ փաս-
տա կան լրա ցու ցիչ ա պա ցույց ներ, փոր ձա գի տա կան ա պա ցույց ներ 
և փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ, այլ վկա նե րի կող մից 
ի րա դար ձու թյուն նե րի նկա րագ րու թյան նմա նու թյուն, հատ կա պես 
ե թե այլ վկա նե րը դա տա րա նում են թարկ վել են խա չաձև հար-
ցաքն նու թյան:

§	Վ կային իր հար ցերն ա նուղ ղա կի ո րեն տա լու՝ պաշտ պա նու թյան 
կող մի ու նե ցած հնա րա վո րու թյու նը, օ րի նակ՝ ե րբ դա ար վել է գրա-
վոր, դա տա կան քն նու թյան փու լում, ի սկ հա մա պա տաս խան դեպ-
քե րում՝ մինչ դա տա կան վա րույ թի շր ջա նա կում(Paić v. Croatia, § 
47):

§	 Գան գա տա բե րի կամ պաշտ պա նի՝ վկային նա խաքն նու թյան փու-
լում հար ցաքն նե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Նախ նա կան նիս տե րը 
 դա տա վա րա կան կար ևոր ե րաշ խիք են, ո րը կա րող է չե զո քաց նել 
դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ վկայի բա ցա կա յու թյան պատ-
ճա ռով պաշտ պա նու թյան կող մի հա մար ստեղծ ված խո չըն դո տի 
հետ ևանք նե րը (Palchik v. Ukraine, § 50)։ Ա վե լին, Դա տա րա նը հա-
մա րել է, որ բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում կա րող են լի նել վկայի 
ցուց մունքն այն ան ձի բա ցա կա յու թյամբ լսե լու պատ ճառ ներ, ու մ 
դեմ տր վել է ցուց մուն քը, սա կայն՝ պայ մա նով, որ հար ցաքն նու թյա-
նը ներ կա լի նի այդ ան ձի փաս տա բա նը (Šmajgl v. Slovenia, § 63): 

§	Ամ բաս տա նյա լին պետք է հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի՝ ներ կա յաց-
նե լու ի րա դար ձու թյուն նե րի իր տար բե րա կը և կաս կա ծի տակ դնե-
լու բա ցա կայող վկայի ար ժա նա հա վա տու թյու նը։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 
դա ի նք նին չի կա րող հա մար վել բա վա րար հա կակշ ռող գոր ծոն, 
ո րը կա րող է չե զո քաց նել պաշտ պա նու թյան կող մի գոր ծու նե ու թյան 
հա մար ա ռա ջա ցած սահ մա նա փակ ման հետ ևանք նե րը (Palchik 
v. Ukraine, § 48)։ Ա վե լին, ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պետք է 
բա վա րար պատ ճառ ներ մեջ բե րեն՝ պաշտ պա նու թյան կող մի ներ-
կա յաց րած փաս տարկ նե րը մեր ժե լու հա մար (Prăjină v. Romania, 
§ 58)։ Ի նչ պես նաև, ո րոշ դեպ քե րում բա ցա կայող վկայի ցուց մուն-
քի ար ժա նա հա վա տու թյու նը կաս կա ծի տակ դնե լու ար դյու նա վետ 
հնա րա վո րու թյու նը կա րող է կախ ված լի նել վկայի ցուց մուն քի մեջ 
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նկա րագր ված դեպ քե րին ա ռնչ վող գոր ծի բո լոր նյու թե րի՝ պաշտ-
պա նու թյան կող մին հա սա նե լի լի նե լու հան գա ման քից (Yakuba v. 
Ukraine, §§ 49-51)։

483. Հաշ վի առ նե լով «վ կա» եզ րույ թին վե րագր վող ի նք նու րույն նշա-
նա կու թյու նը, բա ցա կայող վկա նե րին վե րա բե րող վե րո հի շյալ սկզ բունք-
նե րը կի րա ռե լի են նաև բա ցա կայող փոր ձա գետ վկա նե րի դեպ քում։ 
Այս հա մա տեքս տում Դա տա րանն ը նդ գծել է, որ գոր ծի շր ջա նա կում 
ծա գած հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար ի րա վա սու դա տա րա նի 
նշա նա կած փոր ձա գե տի կար ծի քը հա վա նա բար է ա կան ազ դե ցու թյուն 
կու նե նա դա տա րա նի կող մից գոր ծի գնա հատ ման վրա։ Այ նու ա մե նայ-
նիվ, բա ցա կայող փոր ձա գետ վկայի վի ճա կը նույ նը չէ, ի նչ՝ բա ցա կայող 
այն վկայի վի ճա կը, ով ցուց մունք էր տվել իր տե սած կամ ա սե կո սե նե րի 
մի ջո ցով իր լսած հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ։ Ո ւս տի, ե րբ փոր ձա-
գե տի եզ րա կա ցու թյուն է կազմ վել նա խաքն նու թյան փու լում դա տա կան 
մար մին նե րի նշա նա կած ան կախ փոր ձա գե տի կող մից, նպա տակ ու նե-
նա լով դա տա րա նին տե ղե կու թյուն ներ տալ գոր ծի ի նչ-ի նչ տեխ նի կա-
կան հար ցե րի մա սին, և այդ եզ րա կա ցու թյու նը քնն վել է պաշտ պա նու-
թյան կող մի նշա նա կած փոր ձա գե տի կող մից, դա կար ևոր հա կակշ ռող 
գոր ծոն կհա մար վի վա րույ թի ը նդ հա նուր ար դա րու թյու նը գնա հա տե լիս 
(Constantinides v. Greece, §§ 37-52)։

iii.  Վ կային հար ցաքն նե լու ի րա վուն քի այլ սահ մա նա փա կում ե րը

484. Բա ցա կայող վկային ա ռնչ վող վե րո հի շյալ սկզ բունք նե րը տրա-
մա բա նո րեն կի րա ռե լի են նաև այլ դեպ քե րում, ե րբ ամ բաս տա նյա լը 
չի կա րո ղա ցել վի ճար կել վկա նե րի ցուց մունք նե րի ար ժա նա հա վա տու-
թյու նը և իս կու թյու նը՝ նե րա ռյալ դրանց ճշ մար տա ցի ու թյու նը և հու-
սա լի ու թյու նը, քա նի որ չի կա րո ղա ցել ա պա հո վել վկա նե րի բա նա վոր 
հար ցաքն նու թյունն իր ներ կա յու թյամբ՝ կա՛մ վկայի ցուց մուն քը տա լու 
պա հին, կա՛մ վա րույ թի որ ևէ հե տա գա փու լում։

485. Դա կա րող է վե րա բե րել այն վկա նե րի ցուց մունք նե րը որ պես 
ա պա ցույց թույ լատ րե լուն, ու մ լի ար ժեք ի նք նու թյու նը թաքց վում է մե-
ղադ րյա լից (ա նա նուն ցուց մունք) (Al-Khawaja and Tahery v. the United 
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Kingdom [GC], § 127; Scholer v. Germany, § 51; Balta and Demir v. Turkey, 
§§ 36-41; Asani v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, §§ 36-37), 
այն վկա նե րին՝ նե րա ռյալ գոր ծով այլ մե ղադ րյալ նե րին, ով քեր հրա-
ժար վում են դա տա րա նում ցուց մունք տալ կամ պա տաս խա նել պաշտ-
պա նու թյան կող մի հար ցե րին (Craxi v. Italy (no. 1), § 88; Vidgen v. the 
Netherlands, § 42, ո րը վե րա բե րում էր գոր ծով ան ցնող այլ մե ղադ րյալ-
նե րին; Sofri and Others v. Italy (dec.); Sievert v. Germany, §§ 59-61, 
Cabral v. the Netherlands, § 33, Breijer v. the Netherlands (dec.), §§ 32-
33, ո րը վե րա բե րում էր վկա նե րին), ի նչ պես նաև այլ վկա նե րին, ով-
քեր հար ցաքնն վում են հա տուկ պայ ման նե րի ա պա հով մամբ, օ րի նակ՝ 
այն պես, որ պաշտ պա նու թյան կող մը չկա րո ղա նա ներ կա գտն վել այդ 
վկա նե րի հար ցաքն նու թյա նը (Papadakis v. the former Yugoslav Republic 
of Macedonia, § 89), կամ ե րբ պաշտ պա նու թյան կող մը չի կա րո ղա ցել 
ստա նալ այն աղ բյուր նե րը, ո րոնց վրա վկան հիմ ել է իր ու նե ցած տե ղե-
կու թյու նը կամ հա մոզ մուն քը (Donohoe v. Ireland, §§ 78-79)։

486. Այ նու ա մե նայ նիվ, ե րբ վկան ցուց մունք է տա լիս վա րույ թի նա-
խաքն նա կան փու լում, ա պա՝ հրա ժար վում դրա նից կամ դա տա րա նում 
խա չաձև հար ցաքն նու թյան ժա մա նակ պն դում, որ այլևս չի հի շում փաս-
տե րը, բա ցա կայող վկա նե րին վե րա բե րող սկզ բունք նե րը կա րող են նաև 
կի րա ռե լի չլի նել։ Այլ կերպ ա սած, վկայի դիր քո րոշ ման փո փո խու թյունն 
ի նք նին փոխ հա տու ցող կամ չե զո քաց նող մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ան-
հրա ժեշ տու թյուն չի ա ռա ջաց նում։ Դա տա րա նը հրա ժար վել է վե րա ցա-
կան եզ րա կա ցու թյան հան գել առ այն, թե դռն բաց դա տա կան նիս տում 
եր դում տված վկայի ցուց մուն քը միշտ պետք է հիմք ըն դուն վի՝ գե րա-
դաս վե լով նույն վկայի կող մից քրե ա կան վա րույ թի ըն թաց քում տված 
այլ ցուց մունք նե րից, նույ նիսկ ե րբ այդ եր կու սի միջև չկա հա կա սու թյուն։ 
Նման ի րա վի ճա կում Դա տա րա նը կփոր ձի պար զել, թե ա րդյոք վա րույ-
թը որ պես ամ բող ջու թյուն՝ նե րա ռյալ ա պա ցույց նե րը ձեռք բե րե լու ե ղա-
նա կը, ե ղել է ար դար (Vidgen v. the Netherlands (dec.), §§ 38-41, տե՛ս նաև 
Makeyan and Others v. Armenia*, §§ 40-48)։20 Ա վե լին, նման դեպ քե րում 
կար ևոր կա րող են լի նել դա տա վա րա կան այլ ե րաշ խիք նե րը, օ րի նակ՝ 
գան գա տա բե րի դա տա պարտ ման հա մար վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու-

20 . Տե՛ս «Ապացույցների օգտագործումը» բաժինը:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108072
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148641
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155375
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180485
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65368
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112102
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112102
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-24069
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112283
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185990
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116827
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116827
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138919
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189836
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198706


201

նե ցած ցուց մուն քից հրա ժար ված վկային հար ցաքն նե լու հնա րա վո րու-
թյուն նե րի հար ցում մե ղադ րան քի և պաշտ պա նու թյան կող մե րի ու նե-
ցած « զեն քե րի հա վա սա րու թյու նը» (Bonder v. Ukraine, §§ 79-81)։ 

α Ա նա նուն վկա նե րը

487. Թեև վկա նե րի ի նք նու թյու նը գաղտ նի պա հե լու և նրանց բա ցա-
կա յու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը նույ նը չեն, այ դու հան դերձ դրանց 
միջև տար բե րու թյու նը սկզ բուն քային չէ, քա նի որ եր կուսն էլ հնա րա-
վոր ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ են ա ռա ջաց նում ամ բաս տա նյա լի 
հա մար: Հիմ ա կան սկզ բունքն այն է, որ քրե ա կան գոր ծով դա տաքըն-
նու թյան ժա մա նակ ամ բաս տա նյա լը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
ար դյու նա վետ կեր պով վի ճար կե լու իր դեմ տր ված ցուց մունք նե րը (Al-
Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], § 127; Asani v. the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, § 33)։

488. Մաս նա վո րա պես, Դա տա րա նը վճ ռել է, որ վա րույ թում վկային 
վի ճար կե լու՝ պաշտ պա նու թյան կող մի հնա րա վո րու թյան կոնկ րետ սահ-
մա նա փա կում ե րը եր կու դեպ քե րում (ա նա նուն և բա ցա կայող վկա նե-
րի դեպ քում) տար բեր ե ն։ Բա ցա կայող վկա նե րի դեպ քում խն դիրն այն 
է, որ նրանց ցուց մունք նե րը չեն կա րող պրպ տող ստուգ ման են թարկ-
վել պաշտ պա նի կող մից։ Այ նու ա մե նայ նիվ, նրանց ի նք նու թյու նը հայտ-
նի է պաշտ պա նու թյան կող մին, ու ս տի՝ վեր ջինս կա րող է պար զել կամ  
քն նել կեղ ծե լու հնա րա վոր շար ժա ռիթ նե րը։ Մյուս կող մից, ա նա նուն վկա-
նե րը, ու մ ի նք նու թյան կամ ան ցյա լի մա սին տվյալ ներ հայտ նի չեն, այլ  
խն դիր են ա ռա ջաց նում. պաշտ պա նու թյան կող մի հա մար դժ վար է, քա-
նի որ հնա րա վոր չէ վկային, վեր ջին հաշ վով՝ ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րին 
ներ կա յաց նել վկայի խա բե լու հնա րա վոր պատ ճառ նե րը։ Այ նու ա մե նայ-
նիվ, գործ նա կա նում ո րոշ տվյալ ներ բա ցա հայտ վում են, ո րը խա չաձև 
հար ցաքն նու թյան հա մար նյութ է ըն ձե ռում։ Բա ցա հայտ ման ծա վալն 
ազ դում է պաշտ պա նու թյան կող մի հա մար գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա-
նա փակ ման հետ ևանք նե րի վրա։ Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով գոր ծե րի 
նշ ված եր կու տե սակ նե րի դեպ քում առ կա մտա հո գու թյուն նե րը, Դա տա-
րա նը մշ տա պես հա ման ման մո տե ցում է որ դեգ րել ա նա նուն վկա նե րի և 
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բա ցա կայող վկա նե րի գոր ծե րի նկատ մամբ (նույն տե ղում, § 36)։
489. Ա նա նուն վկա նե րի ցուց մունք ներն ան ձին դա տա պար տե լու 

 հա մար օգ տա գոր ծե լը ոչ բո լոր դեպ քե րում է հա կա սում Կոն վեն ցի-
ային (Doorson v. the Netherlands, § 69; Van Mechelen and Others v. the 
Netherlands, § 52; Krasniki v. the Czech Republic, § 76)։

490. Թեև 6-րդ հոդ վա ծով ու ղ ղա կի ո րեն չի պա հանջ վում հաշ վի առ-
նել վկա նե րի շա հե րը, այ նու ա մե նայ նիվ, կա րող են վտանգ վել նրանց 
կյան քը, ա զա տու թյու նը կամ ան ձեռնմ ե լի ու թյու նը, ի նչ պես նաև՝ Կոն-
վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նրանց շա հե րը: Պայ մա նա-
վոր վող պե տու թյուն նե րը պետք է ի րենց քրե ա կան դա տա վա րու թյու նը 
կազ մա կեր պեն այն պես, որ վկա նե րի շա հե րը ան հիմ կեր պով չվ տանգ-
վեն: Հետ ևա բար, ար դար դա տաքն նու թյան սկզ բունք նե րով պա հանջ-
վում է, որ հա մա պա տաս խան դեպ քե րում հա վա սա րակշ ռու թյուն պահ-
պան վի պաշտ պա նու թյան կող մի շա հե րի և ցուց մունք տա լու հա մար 
հրա վիր ված վկա նե րի կամ տու ժող նե րի շա հե րի միջև (Doorson v. the 
Netherlands, § 70; Van Mechelen and Others v. the Netherlands, § 53)։

491. Ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը պետք է ներ կա յաց նեն 
վե րա բե րե լի և բա վա րար հիմ ա վո րում եր՝ ո րոշ վկա նե րի ի նք նու թյու նը 
գաղտ նի պա հե լու հա մար (Doorson v. the Netherlands, § 71; Visser v. the 
Netherlands, § 47; Sapunarescu v. Germany (dec.); Dzelili v. Germany 
(dec.); Scholer v. Germany, §§ 53-56)։

492. Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կան ցույց է տա լիս, որ 
վկա նե րի մոտ ա վե լի հա ճախ հան դի պում է ցուց մունք տա լու ը նդ հա նուր 
վա խը, քան՝ պաշտ պա նու թյան կող մի կամ վեր ջի նիս հետ կապ ված ան-
ձանց հն չեց րած սպառ նա լիք նե րի հետ ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված վա խը։ 
Շատ դեպ քե րում, օ րի նակ, այդ վա խը կապ վում է ամ բաս տա նյա լի կամ 
նրա հա մա կիր նե րի համ բա վի հետ։ Ո ւս տի, պար տա դիր չէ, որ վկայի 
վախն ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված լի նի ամ բաս տա նյա լի հն չեց րած սպառ-
նա լիք նե րի հետ, որ պես զի տվյալ վկան ա զատ վի դա տաքն նու թյան 
ժա մա նակ ցուց մունք տա լու պա հան ջից։ Ա վե լին, վկային բա նա վոր 
ցուց մունք տա լու պա հանջ ա ռա ջադ րե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս 
է ա կան հան գա մանք ներ են նաև մեկ այլ ան ձի մահ վան կամ մարմ ա-
կան վնաս ված քի կամ ֆի նան սա կան կո րուստ կրե լու վա խե րը։ Դա սա-
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կայն չի նշա նա կում, թե վկայի ցան կա ցած սուբյեկ տիվ վախ բա վա րար 
է նրան այդ պա հան ջից ա զա տե լու հա մար։ Գոր ծը քն նող դա տա րա նը 
պար տա վոր է հա մար ժեք հար ցում եր ա նել՝ պար զե լու հա մար ա ռա ջին 
հեր թին, թե ա րդյոք օբյեկ տիվ հիմ քեր կան այդ վա խի հա մար և ե րկ-
րոր դը՝ ա րդյոք այդ օբյեկ տիվ հիմ քե րը հաս տատ վում են ա պա ցույց նե-
րով (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom [GC], § 124; Balta and 
Demir v. Turkey, § 44)։

493. Դա տա րա նը վճ ռել է նաև, որ պաշտ պա նու թյան կող մի շա հե րը 
և վկա նե րի ա նա նու նու թյու նը պահ պա նե լու փաս տարկ նե րը հա վա սա-
րակշ ռե լու շր ջա նա կում ա ռանձ նա կի խն դիր ներ են ծա գում, ե րբ վկա-
նե րը պե տու թյան ոս տի կա նու թյան ծա ռայող ներ ե ն։ Թե պետ նրանց և 
նրանց ըն տա նիք նե րի շա հե րը նույն պես Կոն վեն ցի այի ներ քո ար ժա նի 
են պաշտ պա նու թյան, պետք է գի տակ ցել, որ նրանց վի ճա կը ո րոշ չա-
փով տար բեր վում է շա հագրգռ վա ծու թյուն չու նե ցող վկայի կամ տու ժո-
ղի վի ճա կից։ Նրանք պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին-
նե րին հնա զանդ վե լու ը նդ հա նուր պար տա կա նու թյուն ու նեն և, որ պես 
կա նոն, կա պեր ու նեն քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի հետ. ու ս-
տի, նրանց որ պես ա նա նուն վկա ներգ րա վե լը պետք է թույ լատ րե լի լի-
նի մի մի այն բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում։ Մյուս կող մից, Դա տա րա նը 
նկա տել է, որ ե թե պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը հարգ վում 
են, ա պա ի րա վա չափ կա րող է հա մար վել, ե թե ոս տի կա նա կան մար-
մին նե րը ցան կա նան ա նա նուն պա հել ներդր ման մի ջո ցա ռում ե րի 
մաս նակ ցած գոր ծա կա լի ի նք նու թյու նը՝ հա նուն նրա և նրա ըն տա նի քի 
պաշտ պա նու թյան, ի նչ պես նաև որ պես զի չտու ժի ա պա գա մի ջո ցա ռում-
նե րի հա մար նրա օգ տա կա րու թյու նը (Van Mechelen and Others v. the 
Netherlands, §§ 56-57; Bátěk and Others v. the Czech Republic, § 46; Van 
Wesenbeeck v. Belgium, §§ 100-101)։

494. Այն դեպ քում, ե րբ գաղտ նի է պահ վում մե ղադ րան քի կող մի վկա-
նե րի ի նք նու թյու նը, պաշտ պա նու թյան կող մը կա րող է բախ վել դժ վա-
րու թյուն նե րի, ո րոնք, որ պես կա նոն, չպետք է ա ռա ջա նան քրե ա կան 
դա տա վա րու թյու նում: Նման դեպ քե րում դա տա կան մար մին նե րի կող-
մից պահ պան վող ըն թա ցա կար գե րը պետք է բա վա րար կեր պով չե զո-
քաց նեն այն խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց բախ վում է պաշտ պա նու թյան կող-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108072
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155375
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155375
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58030
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58030
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170057
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173620
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173620


204

մը (Doorson v. the Netherlands, § 72; Van Mechelen and Others v. the 
Netherlands, § 54; Haas v. Germany (dec.); Asani v. the former Yugoslav 
Republic of Macedonia, § 37)։

β  Սե ռա կան բռ նու թյան գոր ծե րով վկա նե րը

495. Սե ռա կան բնույ թի ի րա վա խախ տում ե րի հետ կապ ված քրե-
ա կան գոր ծե րը հա ճախ ծանր փոր ձու թյուն են հա մար վում տու ժո ղի 
հա մար, հատ կա պես, ե րբ վեր ջինս ստիպ ված է ա ռե րես հար ցաքըն- 
ն վել մե ղադ րյա լի հետ: Այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ա վե լի ակ նա-
ռու են, ե րբ գոր ծում ներգ րավ ված է ան չա փա հաս: Ե րբ գնա հատ վում 
է, թե ա րդյոք նման գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ ա պա հով վել է մե ղադ-
րյա լի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, հար կա վոր է հաշ վի առ նել 
են թադ րյալ տու ժո ղի ան ձնա կան կյան քը հար գե լու ի րա վուն քը: Ո ւս տի, 
սե ռա կան բռ նու թյան հետ կապ ված քրե ա կան գոր ծե րի շր ջա նա կում 
ո րո շա կի մի ջոց ներ կա րող են ձեռ նարկ վել տու ժո ղին պաշտ պա նե լու 
նպա տա կով՝ պայ մա նով, որ այդ մի ջոց նե րը հա մա տե ղե լի լի նեն պաշտ-
պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րի հա մար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հետ: Պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք ներն ա պա հո վե լիս 
դա տա կան մար մին նե րից կա րող է պա հանջ վել ձեռ նար կել մի ջոց ներ, 
ո րոնք չե զո քաց նում են պաշտ պա նու թյան կող մի հա մար ա ռա ջա ցող 
խո չըն դոտ նե րը (Aigner v. Austria, § 37; D. v. Finland, § 43; F and M 
v. Finland, § 58; Accardi and Others v. Italy (dec.); S.N. v. Sweden, § 47; 
Vronchenko v. Estonia, § 56)։

496. Հաշ վի առ նե լով սե ռա կան բռ նու թյան հետ կապ ված քրե ա կան 
գոր ծե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են-
թա կե տի մեկ նա բա նու թյու նից չի կա րող հետ ևել, որ բո լոր դեպ քե րում 
մե ղադ րյալն ան մի ջա կա նո րեն կամ նրա պաշտ պա նը պետք է հնա րա-
վո րու թյուն ու նե նան հար ցեր տա լու խա չաձև հար ցաքն նու թյան մի ջո ցով 
կամ այլ կերպ (S.N. v. Sweden, § 52; W.S. v. Poland, § 55)։ Այդ հար ցի 
կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ քա նի որ սե ռա կան բռ նու-
թյան քրե ա կան ի րա վա խախտ ման մեջ մե ղադր վող ամ բաս տա նյալ նե րի 
և նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րից են թադ րյալ տու ժող նե րի միջև ու ղ ղա կի 
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ա ռե րե սու մը կա րող է խո րաց նել տու ժո ղի տրավ ման, ամ բաս տա նյալ-
նե րի կող մից ան ձամբ կա տար վող խա չաձև հար ցաքն նու թյու նը պետք 
է լր ջա գույնս վե րահսկ վի ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մից, ը նդ 
ո րում՝ էլ ա վե լի խիստ կեր պով վե րահսկ վի ա ռա վել ին տիմ բնույ թի հար-
ցե րի դեպ քում (Y. v. Slovenia, § 106)։

497. Այ նու ա մե նայ նիվ, դա չի նշա նա կում, թե տու ժող նե րի պաշտ պա-
նու թյան մի ջոց նե րը, մաս նա վո րա պես՝ դա տա րա նում ցուց մունք տա լու 
նպա տա կով վկայի չներ կա յա նա լը, ի նք նա բե րա բար կի րա ռե լի են սե-
ռա կան բռ նու թյան գոր ծե րով բո լոր քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ։ Ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին ներն այդ պի սի մի ջոց-
ներ կի րա ռե լու հա մար պետք է վե րա բե րե լի պատ ճառ ներ մատ նան շեն, 
ի սկ ի նչ վե րա բե րում է վա խի հի ման վրա ցուց մունք տա լու պա հան ջից 
վկային ա զա տե լու հնա րա վո րու թյա նը, ա պա գոր ծը քն նող դա տա րա նը 
պետք է հա մոզ վի, որ առ կա բո լոր այ լընտ րանք նե րը, օ րի նակ՝ վկայի 
ա նա նու նու թյու նը և այլ հա տուկ մի ջոց նե րը, տե ղին չեն լի նի կամ գործ-
նա կա նում նպա տա կա հար մար չեն լի նի (Al-Khawaja and Tahery v. the 
United Kingdom [GC], § 125; Lučić v. Croatia, § 75)։

498. Մե ղադ րյա լը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա հետ ևե լու 
վկա նե րի վար քագ ծին հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում և վի ճար կե լու 
նրանց ցուց մունք նե րը և ար ժա նա հա վա տու թյու նը (Bocos-Cuesta v. the 
Netherlands, § 71; P.S. v. Germany, § 26; Accardi and Others v. Italy (dec.); 
S.N. v. Sweden, § 52)։

499. Վկա նե րի ցուց մունք նե րի տե սագ րու թյու նը դի տե լը չի կա րող 
ի նք նին հա մար վել պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րի բա վա րար 
պաշտ պա նու թյուն, ե թե իշ խա նու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն ըն-
ձե ռել հար ցեր ու ղ ղել ցուց մունք տվող ան ձին (D. v. Finland, § 50; A.L. 
v. Finland, § 41)։

χ  Դա տա րա նում ցուց մունք տա լուց հրա ժար վող վկա նե րը

500. Ո րոշ դեպ քե րում դա տա րա նում ցուց մունք տա լուց կամ հար-
ցե րին պա տաս խա նե լուց վկայի հրա ժար վե լը կա րող է հիմ ա վոր ված 
լի նել՝ ել նե լով վա րույ թի շր ջա նա կում վկայի վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու-
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թյու նից։ Այդ պես է, օ րի նակ, ե թե նույն գոր ծով այլ մե ղադ րյա լը ո րո շում 
է օ գտ վել սե փա կան ան ձի դեմ ցուց մունք չտա լու ի րա վուն քից (Vidgen 
v. the Netherlands, § 42)։ Նույ նը վե րա բե րում է նույն գոր ծով նախ կին 
այլ մե ղադ րյա լին, ով հրա ժար վում է դա տա կան քն նու թյան ժա մա նակ 
վկայի կար գա վի ճա կով ցուց մունք տա լուց կամ հար ցե րին պա տաս խա-
նե լուց (Sievert v. Germany, §§ 59-61), կամ՝ նույն գոր ծով նախ կին այլ 
մե ղադ րյա լին, ով գան գա տա բե րի մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող իր 
սկզբ նա կան ցուց մուն քը փո խե լու փորձ կա տա րե լու պատ ճա ռով կա րող 
է սուտ մատ նու թյան մեջ մե ղադր վել (Cabral v. the Netherlands, § 34)։ 
Ա վե լին, դա կա րող է վե րա բե րել այն վկային, ով դա տա րա նում ցուց-
մունք չտա լու ի րա վուն քից օ գտ վել է՝ որ պես հիմք մեջ բե րե լով իր հա րա-
բե րու թյու նը գոր ծով մե ղադ րյալ նե րից մե կի հետ (Sofri and Others v. Italy 
(dec.)), կամ այն վկային, ով ցուց մունք տա լուց հրա ժար վել է վրեժխընդ-
րու թյան վա խի պատ ճա ռով (Breijer v. the Netherlands (dec.), §§ 32-33)։

501. Այդ գոր ծե րից յու րա քան չյու րի դեպ քում Դա տա րա նը պար տա վոր 
է գնա հա տել, թե ա րդյոք վա րույ թը որ պես ամ բող ջու թյուն ե ղել է ար դար, 
և թե ա րդյոք հնա րա վոր է ե ղել ստուգ ման են թար կել վկայի՝ ամ բաս տա-
նյա լի մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող ցուց մուն քը, որ պես զի հա մոզ վի, որ 
պաշտ պա նու թյան կող մի հա մար առ կա խո չըն դո տը չե զո քաց վել է հա-
կակշ ռող ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի հաշ վին (Sievert v. Germany, § 67; 
Cabral v. the Netherlands, § 37; Breijer v. the Netherlands (dec.), § 35)։

c.   Պաշտ պա նու թյան կող մի վկա նե րին հրա վի րե լու ի րա վուն քը

502. Ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ ներ պե տա կան դա տա րան ներն 
են գնա հա տում ի րենց ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը և ամ բաս տա նյալ-
նե րի կող մից ներ կա յաց վող ա պա ցույց նե րի վե րա բե րե լի ու թյու նը։ 6-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի հա մա ձայն ը նդ հա նուր կա նոնն այն 
է, որ հենց նրանք պետք է գնա հա տեն, թե ա րդյոք նպա տա կա հար մար 
է վկա նե րի հրա վի րել։ Այդ հոդ վա ծը չի պա հան ջում, որ պես զի դա տա-
կան քն նու թյա նը ներ կա լի նեն և ցուց մունք տան մե ղադ րյա լի կող մից 
հան դես ե կող բո լոր վկա նե րը. դրա բուն նպա տա կը՝ ին չը հաս տատ-
վում է « միև նույն պայ ման նե րով» բա ռե րով, գոր ծի շր ջա նա կում « զեն քե-

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112102
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112102
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112283
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-24069
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185990
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112283
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185990


207

րի հա վա սա րու թյու նը» լի ար ժե քո րեն ա պա հո վելն է (Perna v. Italy [GC], 
§ 29; Murtazaliyeva v. Russia [GC], § 139; Solakov v. the former Yugoslav 
Republic of Macedonia, § 57)։

503. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծը մե ղադ րյա լին չի ըն ձե ռում դա տա-
րա նում վկա նե րի ներ կա յա նալն ա պա հո վե լու ան սահ մա նա փակ ի րա-
վունք։ Որ պես կա նոն, ներ պե տա կան դա տա րան նե րը պետք է ո րո շեն, 
թե ա րդյոք ան հրա ժեշտ կամ ցան կա լի է քն նել կոնկ րետ վկային (S.N. 
v. Sweden, § 44; Accardi and Others v. Italy (dec.))։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ե րբ գոր ծը քն նող դա տա րա նը բա վա րա րում է պաշտ պա նու թյան կող մի 
վկային հրա վի րե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, այն պար տա վոր է ար դյու-
նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ ա պա հո վե լու հա մար վկայի ներ կա յու թյու-
նը դա տա կան նիս տին (Polufakin and Chernyshev v. Russia, § 207), ո րի 
հա մար պետք է ա ռն վազն ծա նու ցում ու ղար կի կամ ոս տի կա նու թյա նը 
կար գադ րի ա պա հո վել վկայի դա տա րան ներ կա յա նա լը (Murtazaliyeva 
v. Russia [GC], § 147)։

504. Կա րող են գո յու թյուն ու նե նալ բա ցա ռիկ հան գա մանք ներ, ո րոնց 
հի ման վրա Դա տա րա նը կեզ րա կաց նի, որ ան ձին վկայի կար գա վի ճա-
կով չհար ցաքն նե լը հա կա սել է 6-րդ հոդ վա ծին (Murtazaliyeva v. Russia 
[GC], § 148; Dorokhov v. Russia, § 65; Popov v. Russia, § 188; Bricmont 
v. Belgium, § 89; Pereira Cruz and Others v. Portugal, §§ 220-232, ո րը 
վե րա բե րում էր վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ մա նը, ո րով մերժ վել էր 
պաշտ պա նու թյան կող մի այն վկային հար ցաքն նե լու մա սին միջ նոր դու-
թյու նը, ով հրա ժար վել էր գան գա տա բե րի մե ղա վո րու թյան մա սին նախ-
կի նում իր տված ցուց մուն քից)։

505. Բա վա րար չէ, որ ամ բաս տա նյա լը բո ղո քի, որ ի րեն հնա րա վո-
րու թյուն չի ըն ձեռ վել հար ցեր տա լու ո րոշ վկա նե րի. նա դրա նից զատ 
պետք է հիմ ա վո րի իր միջ նոր դու թյու նը՝ բա ցատ րե լով, թե ին չու է կարե- 
վոր տվյալ վկա նե րին լսե լը, և նրանց ցուց մուն քը պետք է ան հրա ժեշտ 
լի նի ճշ մար տու թյու նը պար զե լու և պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք-
ներն ա պա հո վե լու հա մար (Perna v. Italy [GC], § 29; Băcanu and SC « R » 
S.A. v. Romania, § 75)։ Ե թե այն վկայի ցուց մուն քը, ու մ գան գա տա բե րը 
ցան կա նում էր հրա վի րել, չէր կա րող ազ դել նրա դա տա կան քն նու թյան 
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վերջ նար դյուն քի վրա, ա պա 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ կե տի «դ» 
են թա կե տի ներ քո խն դիր չի ծա գում, ե թե ներ պե տա կան դա տա րան-
նե րը մեր ժում են այդ վկային լսե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը (Kapustyak 
v. Ukraine, §§ 94-95)։

506. Ե րբ վկային հար ցաքն նե լու մա սին ամ բաս տա նյա լի միջ նոր դու-
թյու նը հիմ ա զուրկ չէ, բա վա րար չա փով պատ ճա ռա բան ված է, վե րա բե-
րում է մե ղադ րան քի ա ռար կային և են թադ րա բար կա րող է ամ րապն դել 
պաշտ պա նու թյան դիր քե րը կամ ան գամ հան գեց նել նրա ար դա րաց մա-
նը, ա պա ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը պետք է նման միջ-
նոր դու թյու նը մեր ժե լու հա մար մատ նան շեն վե րա բե րե լի պատ ճառ ներ 
(Vidal v. Belgium, § 34; Polyakov v. Russia, §§ 34-35; Sergey Afanasyev 
v. Ukraine, § 70; Topić v. Croatia, § 42)։

507. Հաշ վի առ նե լով վե րո հի շյալ նկա տա ռում երն իր նա խա դե պային 
պրակ տի կայից՝ Murtazaliyeva v. Russia [GC] (§ 158) գոր ծում Դա տա րա-
նը ձևա կեր պել է ե րեք բա ղադ րի չից կազմ ված հետ ևյալ չա փո րո շի չը, 
ո րով պետք է գնա հա տել, թե ա րդյոք պաշտ պա նու թյան կող մի վկային 
հրա վի րե լու ի րա վուն քը՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տի ներ-
քո, ա պա հով վել է. (1) ա րդյոք վկային հար ցաքն նե լու մա սին միջ նոր-
դու թյու նը բա վա րար չա փով պատ ճա ռա բան ված է ե ղել և վե րա բե րել 
է մե ղադ րան քի ա ռար կային, (2) ա րդյոք ներ պե տա կան դա տա րան նե-
րը վկային դա տա րա նում չհար ցաքն նե լու մա սին ի րենց ո րոշ ման մեջ 
հաշ վի ա ռել են այդ ցուց մուն քի վե րա բե րե լի ու թյու նը և մատ նան շել են 
բա վա րար պատ ճառ ներ, և (3) ա րդյոք վկային չհար ցաքն նե լու մա սին 
ներ պե տա կան դա տա րան նե րի ո րո շու մը խա թա րել է ամ բող ջա կան վա-
րույ թի ար դա րու թյու նը։

508. Ա ռա ջին բա ղադ րի չի կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ 
ան հրա ժեշտ է պար զել, թե ա րդյոք վկա նե րի ցուց մուն քը կա րող էր ազ-
դել դա տաքն նու թյան վերջ նար դուն քի վրա կամ ող ջամ տո րեն կա րե լի 
էր ա կն կա լել, որ այն կու ժե ղաց նի պաշտ պա նու թյան կող մի դիր քե րը։ 
Վկա նե րին քն նե լու մա սին պաշտ պա նու թյան կող մի միջ նոր դու թյուն-
նե րի պատ ճա ռա բան վա ծու թյան « բա վա րար» լի նե լը կախ ված է կոնկ-
րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի գնա հա տու մից՝ նե րա ռյալ ներ պե տա կան 
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օ րենսդ րու թյան կի րա ռե լի դրույթ նե րը, վա րույ թի փու լը և ա ռա ջըն թա ցը, 
պատ ճա ռա բան ման տրա մա բա նու թյու նը և կող մե րի որ դեգ րած ռազ մա-
վա րու թյու նը և դա տա վա րա կան վար քա գի ծը (նույն տե ղում, §§ 160-161)։

509. Չա փո րոշ չի ե րկ րորդ բա ղադ րի չի ա ռն չու թյամբ Դա տա րա նը 
բա ցատ րել է, որ կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րում պաշտ պա նու թյան 
կող մի ներ կա յաց րած պատ ճառ նե րի բա վա րա րու թյու նից և ցուց մուն քի 
վե րա բե րե լի ու թյու նից է կախ ված, թե որ քան ման րա մաս նո րեն են ներ-
պե տա կան դա տա րան նե րը գնա հա տե լու վկայի ներ կա յու թյու նը և հար-
ցաքն նու թյունն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Ո ւս տի, որ քան ա վե-
լի ծան րակ շիռ և հիմ ա վոր են պաշտ պա նու թյան կող մի ա ռա ջադ րած 
փաս տարկ նե րը, այն քան ա վե լի խիստ պետք է լի նի ստու գու մը և ա վե լի 
հա մո զիչ պետք է լի նի ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մից մեջ բեր-
վող պատ ճա ռա բա նու մը, ե թե նրանք մեր ժում են վկային հար ցաքն նե լու 
մա սին պաշտ պա նու թյան կող մի միջ նոր դու թյու նը (նույն տե ղում, § 166)։

510. Ի նչ վե րա բե րում է ամ բող ջա կան ար դա րու թյան գնա հատ մա նը, 
ո րը չա փո րոշ չի եր րորդ բա ղադ րիչն է, ա պա Դա տա րանն ը նդ գծել է, 
որ ար դար դա տաքն նու թյան պա հանջ նե րի կա տա րու մը պետք է յու րա-
քան չյուր գոր ծում ու սում ա սի րել՝ հաշ վի առ նե լով ո ղջ վա րույ թի ա ռա-
ջըն թա ցը, այլ ո չ՝ ա ռան ձին մեկ աս պեկ տի կամ ա ռան ձին մեկ դեպ քի 
մե կու սի քն նարկ ման հի ման վրա։ Թեև չա փո րոշ չի ա ռա ջին եր կու քայ-
լե րի եզ րա հան գում երն ը նդ հա նուր առ մամբ կա րող են հաս տա տել, որ 
վա րույթն ար դար է ե ղել, չի բա ցառ վում, որ ո րոշ դեպ քե րում, թե պետ՝ 
դրանք խիստ բա ցա ռիկ են, ար դա րու թյան ու սում ա սի րու թյու նը կա րող 
է հան գել հա կա ռակ եզ րա կա ցու թյան (նույն տե ղում, §§ 167-158)։

5.  Թարգ մա նու թյու նը (6-րդ հոդ վա ծի  3-րդ կե տի «ե» են թա կե տը)

Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տը
«3. Քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող յու-

րա քան չյուր ոք ու նի հետ ևյալ նվա զա գույն ի րա վունք նե րը.
...
ե. օ գտ վե լու թարգ ման չի ան վճար օգ նու թյու նից, ե թե ին քը չի հաս-

կա նում դա տա րա նում գոր ծած վող լե զուն կամ չի խո սում այդ լեզ վով»:
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Charged with a criminal offence (6-3) – Rights of defence (6-3)
Free assistance of interpreter (6-3-e)

511. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տի պա հանջ-
նե րը պետք է դի տար կել որ պես նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա-
վոր վող ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ա ռանձ նա կի աս պեկտ-
ներ։ Ո ւս տի, ար դյու նա վետ թարգ մա նու թյան վե րա բե րյալ բո ղոք նե րը 
Դա տա րա նը քն նում է նշ ված եր կու կե տե րի հի ման վրա՝ մի ա սին վերց-
ված (Baytar v. Turkey, § 48)։

512. Կար ևոր է, որ կաս կա ծյալն ի մա նա թարգ մա նու թյան ի րա վուն քի 
մա սին, ին չը նշա նա կում է, որ ան ձը պետք է ծա նուց վի այդ ի րա վուն քի 
մա սին այն ժա մա նակ, ե րբ « մե ղադր վում է քրե ա կան ի րա վա խախտ-
ման մեջ»։ Այդ ծա նու ցու մը պետք է տր վի գան գա տա բե րին հաս կա նա լի 
լեզ վով (Vizgirda v. Slovenia, §§ 86-87)։

513. Ի նչ պես փաս տա բա նի ա ջակ ցու թյու նը, թարգ մա նիչ ու նե նա լու 
ի րա վուն քը նույն պես պետք է ա պա հո վել նա խաքն նու թյան փու լից սկը- 
 սած, բա ցա ռու թյամբ ե րբ հիմ ա վոր վում է, որ այդ ի րա վուն քի սահ մա-
նա փակ ման հա մար գո յու թյուն ու նեն ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ։ Թարգ-
մա նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում կաս կա ծի տակ կա րող է հայտն վել 
այն հան գա ման քը, թե ա րդյոք մե ղադ րյա լը կա րո ղա ցել է ի րա զեկ ված 
ո րո շում եր կա յաց նել վա րույ թի ըն թաց քում։ Ո ւս տի, սկզբ նա կան փու-
լե րում թարգ մա նու թյան հետ կապ ված թե րա ցում ե րը կա րող են հետե- 
վանք ներ ա ռա ջաց նել այլ ի րա վունք նե րի հա մար՝ խա թա րե լով ամ բող-
ջա կան վա րույ թի ար դա րու թյու նը (Baytar v. Turkey, §§ 50, 54-55)։ 

a.   Ե թե մե ղադ րյա լը « չի հաս կա նում դա տա րա նում գոր ծած վող լե-
զուն կամ չի խո սում այդ լեզ վով»

514. Թարգ ման չի ան վճար օգ նու թյու նից օ գտ վե լու ի րա վուն քը կի-
րառ վում է բա ցա ռա պես այն դեպ քե րում, ե րբ մե ղադ րյա լը չի հաս կա-
նում դա տա րա նում գոր ծած վող լե զուն կամ չի խո սում այդ լեզ վով (K. 
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v. France, Commission decision Baytar v. Turkey, § 49)։ Մե ղադ րյա լը, ով 
հաս կա նում է գոր ծած վող լե զուն, չի կա րող պա հան ջել թարգ ման չի օգ-
նու թյուն այլ լեզ վով իր պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար՝ նե-
րա ռյալ այն էթ նի կա կան փոք րա մաս նու թյան լե զուն, ո րի ան դամ է նա 
(Bideault v. France, Commission decision; Lagerblom v. Sweden, § 62)։

515. Այն փաս տը, որ ամ բաս տա նյա լը նվա զա գույն չա փով տի րա պե-
տում է վա րույ թի լեզ վին կամ մի եր րորդ լեզ վի, ո րով թարգ մա նու թյու նը 
հեշտ է մի ան գա մից կազ մա կեր պել, չպետք է տվյալ ան ձին զր կի այն 
լեզ վով թարգ մա նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քից, ո րը նա բա վա կա նա-
չափ լավ է հաս կա նում, որ պես զի դրա նով ի րա կա նաց նի պաշտ պա նու-
թյան իր ի րա վուն քը (Vizgirda v. Slovenia, § 83)։

516. Ե թե մե ղադ րյա լին փաս տա բան է ներ կա յաց նում, ա պա այն 
փաս տը, որ մե ղադ րյա լի փաս տա բա նը տի րա պե տում է դա տա րա նում 
գոր ծած վող լեզ վին, ի սկ մե ղադ րյա լը՝ ոչ, սո վո րա բար բա վա րար չէ: Դա-
տա վա րու թյան թարգ մա նու թյունն ան հրա ժեշտ է՝ ա պա հո վե լու հա մար 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, այդ թվում՝ դա տա կան նիս տին 
մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը, ո րի հա մար պա հանջ վում է, որ մե ղադ րյա-
լը կա րո ղա նա հաս կա նալ դա տա վա րու թյու նը և տե ղե կաց նել իր փաս-
տա բա նին իր պաշտ պա նու թյան հետ կապ ված ցան կա ցած հար ցի մա-
սին, ո րը պետք է բարձ րաց նել (Kamasinski v. Austria, § 74; Cuscani v. the 
United Kingdom, § 38)։

517. Կոն վեն ցայի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տը չի կի րառ-
վում մե ղադ րյա լի և նրա պաշտ պա նի հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, 
այլ կի րառ վում է մի այն մե ղադ րյա լի և դա տա վո րի հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ (X. v. Austria, Commission decision)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, լեզ-
վա կան սահ մա նա փակ ման պատ ճա ռով իր պաշտ պա նի հետ հա ղոր-
դակց վե լու ան կա րո ղու թյու նը կա րող է խն դիր ա ռա ջաց նել Կոն վեն ցի-
այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «գ» և «ե» են թա կե տե րի ներ քո (Lagerblom 
v. Sweden, §§ 61-64; Pugžlys v. Poland, §§ 85-92)։

518. Թարգ ման չի ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քից կա րե լի 
է հրա ժար վել, սա կայն դա պետք է լի նի մե ղադ րյա լի ո րո շու մը, և ո չ՝ նրա 
պաշտ պա նի (Kamasinski v. Austria, § 80)։
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b.  Ք րե ա կան դա տա վա րու թյան պաշտ պան ված տար րե րը

519. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տով ե րաշ-
խա վոր վում է թարգ ման չի ան վճար օգ նու թյու նից օ գտ վե լու ի րա վուն քը 
դա տա վա րու թյան ըն թաց քում բո լոր փաս տաթղ թե րի կամ ցուց մունք-
նե րի գրա վոր կամ բա նա վոր թարգ մա նու թյան հա մար, ի նչն ան հրա-
ժեշտ է, որ պես զի մե ղադ րյա լը հաս կա նա դա տա րա նում գոր ծած վող 
լե զուն կամ նրա հա մար ի րա կա նաց վի հա մա պա տաս խան թարգ մա նու-
թյուն՝ ար դար դա տաքն նու թյան նրա ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րե լու հա-
մար (Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany, § 48; Ucak v. the United 
Kingdom (dec.); Hermi v. Italy [GC], § 69; Lagerblom v. Sweden, § 61)։

520. Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տը  կի րառ-
վում է ոչ մի այն դա տա կան նիս տի ըն թաց քում տր ված բա նա վոր ցուց-
մունք նե րի, այլև փաս տաթղ թային նյու թե րի և մինչ դա տա կան վա րույ թի 
նկատ մամբ (Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy [GC], § 70; Baytar 
v. Turkey, § 49)։

521. Այ նու ա մե նայ նիվ, տվյալ պա հանջն այն քան հե ռուն չի գնում, 
որ պա հան ջի գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում բո լոր գրա վոր ա պա ցույց-
նե րի կամ պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի գրա վոր թարգ մա նու թյուն 
(Kamasinski v. Austria, § 74)։ Օ րի նակ՝ դա տավճ ռի գրա վոր թարգ մա-
նու թյան բա ցա կա յու թյունն ի նք նին 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են-
թա կե տի խախ տում չէ (նույն տե ղում, § 85)։ Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տի տեքս տում կի րառ վում է « թարգ մա նիչ» 
[անգլ.՝ «interpreter»], և ո չ՝ «գ րա վոր թարգ մա նիչ» [անգլ.՝ «translator»] 
եզ րույ թը: Դա են թադ րում է, որ բա նա վոր թարգ ման չի օգ նու թյու նը կա-
րող է բա վա րա րել Կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րը (Hermi v. Italy [GC], § 70; 
Husain v. Italy (dec.))։

522. Այս պի սով, թարգ ման չի տրա մադ րած օգ նու թյու նը պետք է թույլ 
տա մե ղադ րյա լին տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ իր դեմ հա րուց ված գոր ծի 
վե րա բե րյալ և պաշտ պան վել, մաս նա վո րա պես, դա տա րա նին դեպ քե րի 
իր տար բե րա կը ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով (Hermi v. Italy [GC]; Kamasinski 
v. Austria, § 74; Güngör v. Germany (dec.); Protopapa v. Turkey, § 80; 
Vizgirda v. Slovenia, § 79)։
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c.  «Անվ ճար» օգ նու թյու նը

523. «Անվ ճար» օգ նու թյուն տրա մադ րե լու պար տա վո րու թյու նը կախ-
ված չէ մե ղադ րյա լի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րից. փո խա րե նը, մե ղադ րյա-
լի հա մար թարգ ման չի ծա ռա յու թյուն նե րը քրե ա կան ար դա րա դա տու-
թյան հա մա կար գի կազ մա կերպ ման հա մար պե տու թյու նից պա հանջ վող 
մի ջոց նե րի մաս են: Այ նու ա մե նայ նիվ, մե ղադ րյա լից կա րող է պա հանջ-
վել վճա րել իր հա մար ներգ րավ ված թարգ ման չի ծա ռա յու թյուն նե րի դի-
մաց, ե թե մե ղադ րյա լը չի ներ կա յա ցել տվյալ դա տա կան նիս տին (Fedele 
v. Germany (dec.))։

524. Թարգ ման չի ծա ռա յու թյուն նե րի հետ կապ ված ծախ սե րը չեն 
կա րող հե տա գա յում պա հանջ վել մե ղադ րյա լից (Luedicke, Belkacem and 
Koç v. Germany, § 46)։ Ե թե 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տը 
մեկ նա բան վի այն պես, թե ներ պե տա կան դա տա րան նե րին թույ լատըր-
վում է այդ ծախ սե րը գան ձել դա տա պարտ ված ան ձից, ա պա դա կա ռա-
ջաց նի տվյալ հոդ վա ծով ըն ձեռ ված պաշտ պա նու թյան ժա մա նա կային 
սահ մա նա փա կում (նույն տե ղում, § 42; Işyar v. Bulgaria, § 45; Öztürk 
v. Germany, § 58)։

d.   Թարգ մա նու թյան պայ ման նե րը

525. Ի րա վա սու մար մին նե րի պար տա վո րու թյու նը չի սահ մա նա փակ-
վում թարգ ման չի նշա նակ մամբ, այլ՝ հա մա պա տաս խան հան գա մանք-
նե րի մա սին տե ղե կաց վե լու դեպ քում, այդ պար տա վո րու թյու նը կա րող 
է ո րոշ չա փով նե րա ռել հե տա գա յում ի րա կա նաց վող թարգ մա նու թյան 
ո րա կի վե րահս կո ղու թյու նը։ Այս պի սով, ե թե ներ պե տա կան դա տա րան-
նե րը չեն քն նում թարգ ման չի ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կյալ չլի նե լու մա սին 
պն դու մը, կա րող է ար ձա նագր վել Կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե-
տի «ե» են թա կե տի խախ տում (Knox v. Italy, §§ 182-187)։

526. Այ նու հան դերձ, նպա տա կա հար մար չէ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
«ե» են թա կե տով նա խա տե սել մե ղադ րյա լին թարգ ման չի օգ նու թյամբ 
ա պա հո վե լու մե թո դի հետ կապ ված ման րա մասն պայ ման ներ: 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի մաս տով՝ թարգ մա նի չը դա տա րա նի կամ տրի բու-
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նա լի կազ մի մեջ չի մտ նում, և նրան չի ներ կա յաց վում ան կա խու թյան 
կամ ա նա չա ռու թյան հետ կապ ված որ ևէ պար տա դիր պա հանջ: Թարգ-
ման չի ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով պետք է մե ղադ րյա լի հա մար ա պա-
հով վի իր պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար ար դյու նա վետ 
օգ նու թյուն, և թարգ ման չի վար քա գի ծը չպետք է խա թա րի դա տաքն նու-
թյան ար դա րու թյու նը (Ucak v. the United Kingdom (dec.))։

e.   Թարգ մա նու թյան կա րիք նե րը պար զե լու պար տա վո րու թյու նը

527. Դա տա վո րը պետք է, խորհր դակ ցե լով գան գա տա բե րի հետ, 
պար զի, թե ա րդյոք գան գա տա բե րը թարգ ման չի ծա ռա յու թյուն նե րի կա-
րիք ու նի, հատ կա պես, ե թե նա տե ղե կա ցել է պաշտ պա նի և գան գա տա-
բե րի միջև հա ղոր դակ ցու թյան դժ վա րու թյուն նե րի մա սին: Դա տա վո րը 
պետք է հա մոզ ված լի նի, որ թարգ ման չի բա ցա կա յու թյու նը չի խան գա-
րի գան գա տա բե րին լի ո վին մաս նակ ցել իր հա մար վճռո րոշ նշա նա կու-
թյուն ու նե ցող գոր ծըն թա ցին (Cuscani v. the United Kingdom, § 38)։

528. Թե պետ պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պում ը ստ է ու թյան 
ամ բաս տա նյա լի և նրա պաշտ պա նի հա րա բե րու թյուն նե րի խն դիր է 
(Kamasinski v. Austria, § 65; Stanford v. the United Kingdom, § 28), սա-
կայն դա տա վա րու թյան ար դա րու թյան (ի թիվս այլ հար ցե րի՝ օ տա րերկ-
րա ցի մե ղադ րյա լի հա մար գրա վոր կամ բա նա վոր թարգ ման չի ծա ռա յու-
թյուն ներ չա պա հո վե լու հնա րա վոր դեպ քե րի մա սով) ե րաշ խա վոր նե րը 
վեր ջին հաշ վով ներ պե տա կան դա տա րան ներն են (Cuscani v. the United 
Kingdom, § 39; Hermi v. Italy [GC], § 72; Katritsch v. France, § 44)։

529. Է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի մե ղադ րյա լի՝ տվյալ լեզ վի ի մա ցու-
թյան հար ցը, և դա տա րա նը պետք է նաև ու սում ա սի րի այն ի րա վա-
խախտ ման բնույ թը, ո րի հա մար մե ղադ րյա լին մե ղադ րանք է ա ռա ջադըր - 
վել, ի նչ պես նաև ներ պե տա կան մար մին նե րի կող մից մե ղադ րյա լին 
հաս ցե ագր ված բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք 
դրանք այն քան բարդ են, որ պա հան ջում են դա տա րա նում գոր ծած վող 
լեզ վի լավ ի մա ցու թյուն (Hermi v. Italy [GC], § 71; Katritsch v. France, § 41; 
Şaman v. Turkey, § 30; Güngör v. Germany (dec.))։

530. Մաս նա վո րա պես, վա րույ թին մաս նակ ցող ի րա վա սու մար մին-
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նե րը, հատ կա պես՝ ներ պե տա կան դա տա րան ներն են պար տա վոր 
պար զել, թե ա րդյոք դա տաքն նու թյան ար դա րու թյան հա մար ան հրա-
ժեշտ է կամ ան հրա ժեշտ էր նշա նա կել թարգ մա նիչ, ով կօգ ներ ամ բաս-
տա նյա լին։ Այդ պար տա կա նու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում այն ի րա-
վի ճակ նե րով, ո րոն ցում օ տա րերկ րա ցի ամ բաս տա նյալն ու ղ ղա կի ո րեն 
պա հան ջում է թարգ մա նու թյուն։ Դա տա րա նը վճ ռել է, որ հաշ վի առ-
նե լով ար դար դա տաքն նու թյան նշա նա կու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյու նում, այդ պար տա վո րու թյու նը ծա գում է յու րա քան չյուր 
ան գամ, ե րբ գո յու թյուն ու նեն հիմ քեր՝ կաս կա ծե լու, որ ան ձը բա վա րար 
չա փով չի տի րա պե տում վա րույ թի լեզ վին, օ րի նակ՝ ե թե նա վա րույ թի 
ան ցկաց ման վայ րի պե տու թյան քա ղա քա ցի կամ մշ տա կան բնա կիչ չէ։ 
Այդ պար տա վո րու թյու նը ծա գում է նաև, ե րբ թարգ մա նու թյան հա մար 
նա խա տես վում է գոր ծա ծել որ ևէ եր րորդ լե զու։ Նման հան գա մանք նե-
րում ամ բաս տա նյա լի՝ եր րորդ լեզ վին տի րա պե տե լը պետք է պար զել՝ 
նախ քան թարգ մա նու թյան հա մար այն գոր ծա ծե լու մա սին ո րո շում կա-
յաց նե լը (Vizgirda v. Slovenia, § 81)։

531. Դա տա րա նը չպետք է ման րա մաս նո րեն սահ մա նի այն մի ջոց նե-
րը, ո րոնք ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը պետք է ձեռ նար կեն՝ 
պար զե լու հա մար վա րույ թի լեզ վին բա վա րար չա փով չտի րա պե տող ամ-
բաս տա նյա լի լեզ վա կան ի մա ցու թյան մա կար դա կը։ Կախ ված տար բեր 
գոր ծոն նե րից, օ րի նակ՝ ի րա վա խախտ ման բնույ թից և ներ պե տա կան 
մար մին նե րի կող մից մե ղադ րյա լին հաս ցե ագր ված տե ղե կու թյուն նե րից, 
պա տաս խա նի տար բե րակ չհու շող մի քա նի հար ցե րը կա րող են բա վա-
րար լի նել՝ պար զե լու հա մար ամ բաս տա նյա լի լեզ վա կան կա րիք նե րը։ 
Այ նու ա մե նայ նիվ, Դա տա րա նը կար ևո րում է, որ ար ձա նագ րու թյան մեջ 
նշ վի թարգ մա նու թյան կա րիք նե րը պար զե լու հա մար կի րառ ված ըն-
թա ցա կար գը և կա յաց ված ո րո շու մը, թարգ մա նիչ ու նե նա լու ի րա վուն-
քի մա սին ան ձին ծա նու ցե լու փաս տը և թարգ ման չի կող մից օգ նու թյուն 
տրա մադ րե լու փաս տը, նե րա ռյալ օ րի նակ՝ փաս տաթղ թե րի բա նա վոր 
թարգ մա նու թյան կամ բա նա վոր ամ փոփ տե ղե կաց նե լու հան գա ման քը, 
որ պես զի հե տա գա յում վա րույ թի շր ջա նա կում կաս կած ներ չհայտն վեն 
այդ հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ (նույն տե ղում, § 85)։
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532. Որ պես զի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «ե» են թա կե տո վ ե րաշ խա-
վոր ված ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը գործ նա կան և ար դյու նա վետ լի-
նի, ի րա վա սու մար մին նե րի պար տա վո րու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում 
մի այն թարգ մա նիչ նշա նա կե լով, այլ հա մա պա տաս խան հան գա մանք-
նե րի մա սին տե ղե կաց վե լու դեպ քում, նրան ցից կա րող է պա հանջ վել 
նաև վե րահս կել ի րա կա նաց վող թարգ մա նու թյան հա մար ժե քու թյու նը 
(Kamasinski v. Austria, § 74; Hermi v. Italy [GC], § 70; Protopapa v. Turkey, 
§ 80)։
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VII.  ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 6-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱ ԾԻ ԱՐ ՏԱ ՏԱ ՐԱԾ ՔԱՅԻՆ 
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

533. Կոն վեն ցի այով պայ մա նա վոր վող կող մե րից չի պա հանջ վում 
Կոն վեն ցի այի չա փա նիշ նե րը թե լադ րել եր րորդ պե տու թյուն նե րին կամ 
տա րածք նե րին (Drozd and Janousek v. France and Spain, § 110)։ Որ-
պես կա նոն, Պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր չեն ստու գել, թե 
ա րդյոք ան ձի հանձ նու մից հե տո եր րորդ պե տու թյու նում ի րա կա նաց վող 
դա տաքն նու թյու նը հա մա պա տաս խա նե լու է 6-րդ հոդ վա ծի բո լոր պա-
հանջ նե րին: 

A.  Ար դա րա դա տու թյու նից կոպ տո րեն զր կե լը

534. Այ նու հան դերձ, Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կայի հա-
մա ձայն, բա ցա ռիկ դեպ քե րում 6-րդ հոդ վա ծի հետ կապ ված հարց կա-
րող է ծա գել, ե թե կա յաց վել է հանձն ման կամ վտար ման մա սին ո րո շում 
այն դեպ քում, ե րբ ան ձը պա հան ջող ե րկ րում կա րող է կոպ տո րեն զըրկ - 
վել ար դար դա տաքն նու թյու նից, այ սինքն՝ կոպ տո րեն զրկ վել ար դա րա-
դա տու թյու նից: Այս սկզ բունքն ա ռա ջին ան գամ ամ րագր վել է Soering 
v. the United Kingdom (§ 113) գոր ծում և հե տա գա յում հաս տատ վել է Դա-
տա րա նի կող մից մի շարք գոր ծե րում (Mamatkulov and Askarov v. Turkey 
[GC], §§ 90-91; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 149; 
Ahorugeze v. Sweden, § 115; Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, 
§ 258)։

535. «Ար դա րա դա տու թյու նից կոպ տո րեն զր կել» եզ րույթն օգ տա-
գործ վում է որ պես հո մա նիշ այն պի սի դա տաքն նու թյան, ո րն ա կն հայ-
տո րեն հա կա սում է 6-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րին կամ դրա նով ամ րագըր-
ված սկզ բունք նե րին (Sejdovic v. Italy [GC], § 84; Stoichkov v. Bulgaria, 
§ 56; Drozd and Janousek v. France and Spain, § 110)։ Թե պետ Դա տա-
րա նից դեռևս չի պա հանջ վել ա վե լի ճշգ րիտ սահ մա նել այս եզ րույ թը, 
սա կայն Դա տա րա նը նշել է, որ ա նար դա րու թյան ո րոշ ձևեր կա րող են 
հա մար վել ար դա րա դա տու թյու նից կոպ տո րեն զր կե լու դրս ևո րում եր: 
Դրանք են.
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§	ան ձին իր բա ցա կա յու թյամբ մե ղա վոր ճա նա չե լը՝ ա ռանց հե տա-
գա յում մե ղադ րան քին ը ստ է ու թյան կր կին ան դրա դառ նա լու հնա-
րա վո րու թյան (Einhorn v. France (dec.), § 33; Sejdovic v. Italy [GC], 
§ 84; Stoichkov v. Bulgaria, § 56),

§	 դա տաքն նու թյու նը, ո րն ան ցկաց վել է ա րա գաց ված կար գով և 
պաշտ պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րի բա ցա հայտ ոտ նա հար-
մամբ (Bader and Kanbor v. Sweden, § 47), 

§	ար գե լան քի վերց նե լը՝ ա ռանց ար գե լան քի օ րի նա կա նու թյու նը վե-
րա նայե լու հա մար ան կախ և ա նա չառ դա տա րան դի մե լու հնա րա-
վո րու թյան (Al-Moayad v. Germany (dec.), § 101),

§	 փաս տա բա նի ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու ի րա վուն քից դի տա վո-
րյալ և պար բե րա բար զր կե լը, մաս նա վո րա պես, օ տա րերկ րյա պե-
տու թյու նում ար գե լան քի վերց ված ան ձին (նույն տե ղում),

§	ք րե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում այն պի սի ցուց մունք նե րի օգ-
տա գոր ծու մը, ո րոնք ձեռք են բեր վել կաս կա ծյա լի կամ այլ ան ձի 
նկատ մամբ 3-րդ հոդ վա ծին հա կա սող վե րա բեր մունք դրս ևո րե լու 
ար դյուն քում (Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, § 267; El 
Haski v. Belgium, § 85), 

§	ան ձին զին վո րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից դա տե լը, ո րն ա պա-
հով ված չի ե ղել գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից ան կա խու թյան կամ 
ա նա չա ռու թյան ե րաշ խիք նե րով, չի ու նե ցել լե գի տի մու թյուն ներ-
պե տա կան կամ մի ջազ գային ի րա վուն քի ներ քո, և բա վա կա նա-
չափ մեծ է ե ղել հանձ նա ժո ղո վի դա տաքն նու թյուն նե րի ժա մա նակ 
խոշ տանգ ման պայ ման նե րում ստաց ված ա պա ցույց նե րը թույ լատ-
րե լի ճա նաչ վե լու հա վա նա կա նու թյու նը (Al Nashiri v. Poland, §§ 
565-569; Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland, §§ 555-561; Al Nashiri 
v. Romania, §§ 719-722)։

536. Soering v. the United Kingdom գոր ծով կա յաց ված վճ ռից հե տո 
ա վե լի քան 20 տա րի պա հանջ վեց, որ պես զի Դա տա րա նը 2012 թվա-
կա նին Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom գոր ծով կա յաց ված 
վճ ռով պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագ րեր, որ հանձ-
նու մը կամ վտա րու մը փաս տա ցի կհան գեց նի 6-րդ հոդ վա ծի խախտ-
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ման: Այս օ րի նա կը, ի նչ պես նա խորդ պար բե րու թյու նում ներ կա յաց ված 
օ րի նակ նե րը, ցույց է տա լիս, որ «ար դա րա դա տու թյու նից կոպ տո րեն  
զր կե լու» ստու գու մը պետք է խս տա պա հանջ լի նի: Ար դա րա դա տու-
թյու նից կոպ տո րեն զր կե լը պար զա պես չի սահ մա նա փակ վում դա-
տաքն նու թյան շր ջա նա կում տե ղի ու նե ցող պարզ խախ տում ե րով կամ 
ե րաշ խիք նե րի պարզ բա ցա կա յու թյամբ, ո րոնք կա ռա ջաց նե ին 6-րդ 
հոդ վա ծի խախ տում, ե թե տե ղի ու նե նային Պայ մա նա վոր վող պե տու-
թյան տա րած քում: Պար տա դիր է, որ դա լի նի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ-
խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան սկզ բունք նե րի այն պի սի հիմ ա-
րար խախ տում, ո րն ի չիք է դարձ նում կամ ո չն չաց նում է այդ հոդ վա ծով 
ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը (Ahorugeze v. Sweden, § 115; 
Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, § 260)։

B.  «Ի րա կան ռիս կը». չա փա նի շը և ա պա ցուց ման բե ռը

537. Ե րբ քնն վում է, թե ա րդյոք հանձ նու մը կամ վտա րու մը կա րող 
է հան գեց նել ար դա րա դա տու թյու նից կոպ տո րեն զրկ ման, Դա տա րա-
նը կի րա ռե լի է հա մա րում ա պա ցուց ման նույն չա փա նի շը և բե ռը, ի նչ՝ 
հանձ նու մը և վտա րու մը 3-րդ հոդ վա ծի ներ քո քն նե լիս։ Ո ւս տի, գան-
գա տա բերն է պար տա վոր ներ կա յաց նել ա պա ցույց ներ, ո րոնք կա րող 
են հաս տա տել, որ լուրջ հիմ քեր կան կար ծե լու, որ Պայ մա նա վոր վող 
պե տու թյու նից հե ռաց վե լու դեպ քում նա կեն թարկ վի ար դա րա դա տու-
թյու նից կոպ տո րեն զրկ վե լու ի րա կան ռիս կի։ Ե թե նման ա պա ցույց ներ 
ներ կա յաց վում են, Կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր է փա րա տել դրա 
հետ կապ ված կաս կած նե րը (Saadi v. Italy [GC], § 129; J.K. and Others 
v. Sweden [GC], § 91; Ahorugeze v. Sweden, § 116; Othman (Abu Qatada) 
v. the United Kingdom, §§ 272-280; El Haski v. Belgium, § 86)։

538. Ար դա րա դա տու թյու նից կոպ տո րեն զր կե լու ռիս կի առ կա յու թյու-
նը ո րո շե լիս Դա տա րա նը պար տա վոր է ու սում ա սի րել գան գա տա բե-
րին ըն դու նող պե տու թյուն ու ղար կե լու կան խա տե սե լի հետ ևանք նե րը՝ 
հաշ վի առ նե լով այն տեղ տի րող ը նդ հա նուր ի րա վի ճա կը և նրա ան ձնա-
կան հան գա մանք նե րը (Saadi v. Italy [GC], § 130; Al-Saadoon and Mufdhi 
v. the United Kingdom, § 125)։ Ռիս կի գո յու թյու նը պետք է գնա հա տել՝ 
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նախ ևա ռաջ հաշ վի առ նե լով այն փաս տե րը, ո րոնք հայտ նի են ե ղել կամ 
պետք է հայտ նի լի նե ին Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ան ձին վտա րե լու 
պա հին (Saadi v. Italy [GC], § 133; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United 
Kingdom, § 125)։ Ե թե գոր ծի քն նու թյան ամ սաթ վի դրու թյամբ ան ձի վտա-
րու մը կամ փո խան ցում ար դեն տե ղի է ու նե ցել, սա կայն, Դա տա րա նին 
ար գել ված չէ հաշ վի առ նել ա վե լի ու շ ի հայտ ե կած տե ղե կու թյուն նե րը 
(Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], § 69; J.K. and Others v. Sweden 
[GC], § 83; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, § 149)։

539. Եվ վեր ջա պես, ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև ձեր բա կալ ման 
եվ րո պա կան կար գադ րու թյան («European Arrest Warrant») հա մա տեքս-
տում Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ե թե Պե տու թյու նը ԵՄ օ րենսդ րու թյու նը 
կի րա ռե լիս չի ու նե ցել խու սա նա վե լու ա զա տու թյուն, ա պա կի րա ռե լի է 
Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կա յում մշակ ված « հա վա սա րա-
զոր պաշտ պա նու թյան» սկզ բուն քը (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve 
Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland [GC], §§ 149-158; Avotiņš v. Latvia [GC], 
§§ 115-116)։ Դա այն դեպ քում է, ե րբ փոխ ճա նաչ ման մե խա նիզմ ե րը 
դա տա րա նից պա հան ջում են հա մա րել, որ ԵՄ ան դամ մյուս պե տու-
թյան կող մից բա վա րար չա փով հարգ վում են ան ձի հիմ ա րար ի րա-
վունք նե րը։ Ձեր բա կալ ման եվ րո պա կան կար գադ րու թյան հա մա կար-
գում նա խա տես ված է, որ ներ պե տա կան դա տա րա նը տվյալ հար ցում 
զրկ ված է հայե ցո ղու թյու նից, ին չը հան գեց նում է հա վա սա րա զո րու թյան 
կան խա վար կա ծի ի նք նա բե րա կան կի րա ռու թյան։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ցան կա ցած նման կան խա վար կած կա րող է կոնկ րետ գոր ծի հան գա-
մանք նե րում հերք վել։ Նույ նիսկ ե թե փոխլ րաց նո ղու թյան ո գով հաշ վի 
ա ռն վի, թե ի նչ պես են գոր ծում փոխ ճա նաչ ման մե խա նիզմ ե րը, մաս-
նա վո րա պես՝ դրան ցով հե տապնդ վող ար դյու նա վե տու թյան նպա տա կը, 
Դա տա րա նը պար տա վոր է հա մոզ վել, որ փոխ ճա նաչ ման սկզ բուն քը չի 
կի րառ վում ավ տո մատ և մե խա նի կո րեն՝ ի վնաս հիմ ա րար ի րա վունք-
նե րի (Pirozzi v. Belgium, § 62)։

540. Այս ո գով, ե րբ Կոն վեն ցի այի պայ մա նա վոր վող կողմ և մի ա-
ժա մա նակ Եվ րո պա կան մի ու թյան ան դամ հան դի սա ցող պե տու թյան 
դա տա րան նե րը պետք է կի րա ռեն ԵՄ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
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փոխ ճա նաչ ման մե խա նիզմ, ի նչ պի սին է օ րի նակ ձեր բա կալ ման եվ րո-
պա կան կար գադ րու թյու նը, նրանք պար տա վոր են լի ար ժե քո րեն ա պա-
հո վել այդ մե խա նիզ մի գոր ծո ղու թյունն այն տեղ, որ տեղ Կոն վեն ցի այով 
սահ ման ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը չի կա րող ա կն հայ տո-
րեն թե րի հա մար վել։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ե թե նրանց ներ կա յաց վել է լուրջ 
և հիմ ա վոր բո ղոք այն մա սին, որ Կոն վեն ցի այով սահ ման ված ի րա-
վուն քի պաշտ պա նու թյու նը թե րի է ե ղել, և այդ ի րա վի ճա կը չի կա րող 
շտկ վել ԵՄ օ րենսդ րու թյամբ, նրանք չեն կա րող չքն նել այդ բո ղո քը զուտ 
այն հիմ քով, որ կի րա ռում են ԵՄ օ րենսդ րու թյու նը։ Նման դեպ քե րում 
նրանք պար տա վոր են ԵՄ օ րենսդ րու թյու նը կի րա ռել Կոն վեն ցի այի պա-
հանջ նե րի պահ պան մամբ (նույն տե ղում, §§ 63-64)։
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 ՄԵՋ ԲԵՐ ՎԱԾ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ ՑԱՆ ԿԸ

 Սույն ու ղե ցույ ցում մեջ բեր ված նա խա դե պային ի րա վուն քը վե րա բե-
րում է Դա տա րա նի կա յաց րած վճիռ նե րին կամ ո րո շում ե րին և Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (« Հանձ նա ժո ղով», 
«Commission») ո րո շում ե րին կամ զե կույց նե րին։ 

Ե թե այլ բան նշ ված չէ, ա պա բո լոր հղում ե րը վե րա բե րում են Դա-
տա րա նի պա լա տի կող մից ը ստ է ու թյան կա յաց ված վճ ռին։ Հայե րեն 
թարգ մա նու թյան մեջ «(ո րո շում)» կամ հղ ման ան գլե րեն տար բե րա կում 
(dec.) բա ռը նշա նա կում է, որ հղում է ար վում Դա տա րա նի ո րոշ մա նը, 
ի սկ «[ՄՊ]» հա պա վու մը (հղ ման ան գլե րեն տար բե րա կում` [GC]) նշա-
նա կում է, որ գոր ծը քնն վել է Մեծ պա լա տի կող մից:

 Պա լա տի այն վճիռ նե րը, ո րոնք սույն թար մա ցու մը հրա պա րա կե լու 
պա հին դեռևս օ րի նա կան ու ժի մեջ չէ ին մտել Կոն վեն ցի այի 44-րդ հոդ-
վա ծի ի մաս տով, ստորև բեր ված ցան կում նշագր ված են ա ստ ղա նի շով 
(*)։ Կոն վեն ցի այի 44-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես վում է. «2. 
Պա լա տի վճի ռը դառ նում է վերջ նա կան, ե թե՝ (ա) կող մե րը հայ տա րա-
րում են, որ չեն պա հան ջի գոր ծի հանձ նում Մեծ պա լա տին, կամ (բ) վճ-
ռի կա յա ցու մից հե տո ե րեք ա մս վա ըն թաց քում չի պա հանջ վում գոր ծի 
հանձ նում Մեծ պա լա տին, կամ (գ) Մեծ պա լա տի հանձ նա խում բը, 43-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան, մեր ժում է գոր ծը հանձ նե լու պա հան ջը»։ 
Ե թե հանձն ման պա հանջն ըն դուն վում է Մեծ պա լա տի հանձ նախմ բի 
կող մից, ա պա պա լա տի վճի ռը վերջ նա կան չի դառ նում, ու ս տի՝ չի ու նե-
նում օ րի նա կան ու ժ։ Վերջ նա կան դառ նում է հե տա գա յում Մեծ պա լա տի 
կող մից կա յաց վե լիք վճի ռը։ 

Ու ղե ցույ ցի է լեկտ րո նային տար բե րա կում մեջ բեր ված գոր ծե րի վրա 
տր ված գեր կա պային հղում երն ու ղ ղորդ վում են դե պի «HUDOC» շտե-
մա րան (http://hudoc.echr.coe.int), որ տեղ հա սա նե լի է Դա տա րա նի 
(Մեծ պա լա տի, պա լա տի և հանձ նա ժո ղո վի վճիռ նե րը և ո րո շում ե րը, 
ծա նուց ված գոր ծե րը, խորհր դատ վա կան կար ծիք նե րը և ի րա վա կան 
ամ փո փագ րե րը Նա խա դե պային ի րա վուն քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վա կան ծա նո թագ րու թյու նից) և Հանձ նա ժո ղո վի (ո րո շում ե րը և զե-
կույց նե րը) նա խա դե պային ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև Նա խա րար նե րի 

http://hudoc.echr.coe.int
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կո մի տե ի ըն դու նած բա նաձ ևե րը։
 Դա տա րանն իր վճիռ նե րը և ո րո շում ե րը կա յաց նում է ան գլե րեն և/ 

կամ ֆրան սե րեն, ո րոնք Դա տա րա նի եր կու պաշ տո նա կան լե զու ներն 
ե ն։ «HUDOC»-ը պա րու նա կում է նաև բազ մա թիվ կար ևոր գոր ծե րի 
թարգ մա նու թյուն ներն ա վե լի քան 30 ոչ պաշ տո նա կան լե զու նե րով, ի նչ-
պես նաև՝ հղում եր այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի պատ րաս տած և նա-
խա դե պային պրակ տի կային վե րա բե րող մոտ 100 առ ցանց հա վա քա-
ծու նե րին։ Մեջ բեր ված գոր ծե րի առ կա բո լոր լեզ վա կան տար բե րակ նե րը 
հա սա նե լի են «HUDOC» շտե մա րա նի «Language versions» բաժ նում, ո րը 
բաց վում է՝ սեղ մե լով գոր ծի գեր կա պային հղ ման վրա։

https://hudoc.echr.coe.int/fre
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HYE
Եվրոպայի խորհ�րդն առաջատարն է մայրցամաք�մ 
մարդ� իրավ�նքներով զբաղվող 
կազմակերպ�թյ�նների շարք�մ: Եվրոպայի 
խորհրդին անդամակց�մ են 47 պետ�թյ�ններ, 
որոցից 27-ը միաժամանակ նաև Եվրոպական 
մի�թյան անդամներ  են: Եվրոպայի խորհրդի անդամ 
բոլոր պետ�թյ�նները միացել են Մարդ� 
իրավ�նքների եվրոպական կոնվենցիային՝ որպես 
մարդ� իրավ�նքների, ժողովրդավար�թյան և 
իրավ�նքի գերակայ�թյան պաշտպան�թյանը 
նպատակա�ղղված միջազգային համաձայնագրի: 
Մարդ� իրավ�նքների եվրոպական դատարանը 
վերահսկվ�մ է Կոնվենցիայի իրագործ�մն անդամ 
պետ�թյ�ններ�մ:

Եվրոպական մի�թյ�նը 27 Եվրոպական 
ժողովրդավարական երկների տնտեսական և 
քաղաքական յ�րահատ�կ գործընկեր�թյ�ն է՝ իր 
500 միլիոն քաղաքացիների համար առավել արդար 
և ապահով  աշխարհ�մ խաղաղ�թյ�ն, 
բարգավաճ�մ և ազատ�թյ�ն ապահովել� 
նպատակով: Այս ամենն իրագործել� համար ԵՄ 
երկրները հիմնել են մարմիններ՝ ԵՄ 
աշխատանքներն իրականացնել� և նրա 
օրենսդր�թյ�նն ընդ�նել� համար: Նրա հիմնական 
մարմիններն են Եվրոպական խորհրդարանը, (որը 
ներկայացն�մ է ազգային կառավար�թյ�նները) և 
եվրոպական հանձնաժողովը (որը ներկայացն�մ է 
ԵՄ ընդհան�ր շահերը):

www.coe.int http://europa.eu

Մարդ� իրավ�նքների եվրոպական դատարանը 1959 թվականին Ստրասբ�րգ�մ հիմնված 
միջազգային դատարան է, որը կազմված է անդամ պետ�թյ�նների թվին հավասար դատա-
վորներից (ներկայ�մս` քառաս�նյոթ):  
Եվրոպական դատարանը երաշխավոր�մ է Մարդ� իրավ�նքների եվրոպական կոնվենցիայ�մ և 
դրան կից արձանագր�թյ�ններ�մ ամրագրված հիմնական իրավ�նքների և ազատ�թյ�նների 
ապահով�մն անդամ պետ�թյ�նների կողմից։ Այս գործառ�թը Եվրոպական դատարանն իրա-
կանացն�մ է անհատների, երբեմն նաև պետ�թյ�նների ներկայացրած դիմ�մները քննել� 
միջոցով։
Եվրոպական դատարանի պաշտոնական լեզ�ներն են անգլերենը և ֆրանսերենը։ Եվրոպական 
կոնվենցիայ�մ ամրագրված իրավ�նքների խախտման զոհ յ�րաքանչյ�ր անհատ կամ պե-
տ�թյ�ն կարող է դիմ�մ ներկայացնել Ստրասբ�րգի դատարան՝ վկայակոչելով Եվրոպական 
կոնվենցիայով նախատեսված իրավ�նքների խախտ�մն անդամ պետ�թյան կողմից։
Եթե Եվրոպական դատարանը գտն�մ է, որ պետ�թյ�նը ոտնահարել է Եվոպական կոնվենցիայով 
երաշխավորված որևէ իրավ�նք կամ իրավ�նքներ, ապա կայացն�մ է վճիռ, որն �նի պարտադիր 
իրավաբանական �ժ տվյալ պետ�թյան համար։
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