
 

 
 

 
 

 

 
 

Գործնական տեղեկություններ՝ միջանկյալ միջոցներ 
կիրառելու միջնորդություններ ներկայացնելու վերաբերյալ 

Ինչպես կապ հաստատել Դատարանի հետ  

Դատարանի քարտուղարության աշխատակազմը միջնորդություններն ընդունում է ամեն 
երկուշաբթիից ուրբաթ՝ ժամը 8-ից 16-ը (Ստրասբուրգի տեղական ժամանակով՝ GMT+1): 
Ժամը 16-ից հետո ստացված միջնորդությունները, որպես կանոն, նույն օրը չեն քննվում: 

Հանգստյան և պետական ոչ աշխատանքային օրերին ստացված միջնորդությունները այդ 
օրերին չեն քննվում, այլ քննության են առնվում հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում 
(տե՛ս պետական և այլ ոչ աշխատանքային օրերի ցանկը)։ 

Միջնորդություններն անհրաժեշտ է ուղարկել ECHR Rule 39 Site կայքի միջոցով, ֆաքսով կամ 
փոստով: Էլեկտրոնային փոստով ուղարկված միջնորդությունները չեն քննվում Դատարանի 
կողմից: 

 Կայքի հասցեն է՝ https://r39.echr.coe.int 

Կայքի մասին հավելյալ տեղեկություններ կարող եք գտնել ստորև։ 

 Ֆաքսով միջնորդություններն անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ համարներով՝ 
+33 3 90 21 43 50 և  
+33 3 88 41 39 00 

Խորհուրդ է տրվում 10 էջը գերազանցող ցանկացած ֆաքս ուղարկել մի քանի մասով, 
որպեսզի այն մուտքագրվի և գրանցվի հնարավորինս ամբողջական կերպով։ 

 Փոստային հասցեն է՝  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Փոստով կամ ֆաքսով ուղարկվող բոլոր միջնորդությունների առաջին էջին թավ 
տառատեսակով պետք է նշել հետևյալը․ 

«Rule 39 – Urgent / 39-րդ կանոն – հրատապ 

Հետադարձ կապ (անձի անուն, ազգանուն և կոնտակտային տվյալներ)՝ ... 

Արտաքսման կամ հանձնման գործերով հարկավոր է նշել նաև հետևյալը․ 

Երկրից տեղափոխման նախատեսված ամսաթիվը, ժամը և տեղափոխման 
երկիրը՝...» 

Որպես կանոն, միջանկյալ միջոցներ կիրառելու միջնորդությունները պետք է ուղարկել 
հնարավորինս շուտ՝ ներպետական վերջնական որոշումից անմիջապես հետո, որպեսզի 
Դատարանը և նրա Քարտուղարությունը բավարար ժամանակ ունենան հարցը քննելու 
համար: Հնարավոր է, որ Դատարանը չկարողանա քննության առնել արտաքսման կամ 
հանձնման գործերով ներկայացված միջնորդությունները՝ երկրից տեղափոխման 
նախատեսված ժամից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ դրանք չստանալու դեպքում։ 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/
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Պահանջվող տեղեկություններ և փաստաթղթեր 

Հնարավորության դեպքում միջնորդությունները պետք է ներկայացվեն Պայմանավորվող 
կողմերի պաշտոնական լեզուներից մեկով: Միջնորդությունները պետք է ներառեն հետևյալ 
տեղեկություններն ու փաստաթղթերը․ 

 Դիմողի անուն(ներ)ը 
 Դիմողի ազգանուն(ներ)ը 
 Դիմողի ներկայիս հասցեն 
 Ծննդյան ամսաթիվը 
 Քաղաքացիություն(ներ)ը 

 Մեկից ավել դիմողների դեպքում՝ յուրաքանչյուրի «Անուն(ներ)ը», «Ազգանուն(ներ)ը», 
«Ներկայիս հասցեն», «Ծննդյան ամսաթիվը» և «Քաղաքացիություն(ներ)ը» 

 Ներկայացուցչի (եթե այդպիսին կա) անուն(ներ)ը, ազգանուն(ներ)ը, հասցեն 
 Պետություն(ներ)ը, որի (որոնց) դեմ ներկայացվում է միջնորդությունը 

A. Միջանկյալ միջոցներ կիրառելու միջնորդության հիմնավորումները․ 
1. Ընթացիկ իրավիճակի մանրամասն նկարագրությունը 
2. Անդառնալի վնաս կրելու ենթադրյալ անխուսափելի վտանգի բնույթը 
3. Բոլոր առնչվող փաստաթղթերի պատճենները (բժշկական վերջին 

եզրակացությունները, լուսանկարներ, դիմողի խոցելիությունը վկայող 
փաստաթղթեր, մամուլում հրատարակված հոդվածներ կամ դիմողի 
իրավիճակի վերաբերյալ զեկույցներ և այլն) 

4. Երկրից տեղափոխման / արտաքսման / հանձման գործերով՝ 
a. Ծագման / տեղափոխման երկիրը լքելու մանրամասն պատճառները 
b. Ծագման / տեղափոխման երկիր վերադառնալու վախերի 

պատճառները 
c. Պայմանավորվող կողմ հանդիսացող երկիր ժամանելու ամսաթիվն ու 

հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկությունները 
d. Տեղափոխման երկիրը 
e. Երկրից տեղափոխման / արտաքսման / հանձնման նախատեսված 

ամսաթիվը 
f. Բոլոր առնչվող փաստաթղթերի պատճենները (խուզարկության 

որոշումներ, ձերբակալման որոշումներ, դատավճիռներ, դիմողի 
վերաբերյալ մամուլում հրատարակված հոդվածներ կամ զեկույցներ, 
երկրի վերաբերյալ պաշտոնական զեկույցներ) 

B. Պայմանավորվող կողմ հանդիսացող պետության ներպետական վարույթների մասին 
տեղեկություններ․ 

1. Ներպետական վարույթների մասին տեղեկություններ՝ ներառյալ դատական 
որոշումների և բողոքների ամսաթվերն ու բովանդակությունը 

2. Ներպետական մարմիններում վարույթների վերաբերյալ բոլոր այլ 
համապատասխան տեղեկությունները 

3. Բոլոր առնչվող փաստաթղթերի պատճենները (պետական մարմինների 
որոշումների, դատական որոշումների, պետական մարմիններին և 
դատարաններին ներկայացված միջնորդությունների պատճեններ և այլն) 

4. Երկրից տեղափոխման / արտաքսման / հանձման գործերով՝ 
a. Ապաստան հայցելու վարույթների մասին տեղեկություններ, եթե 

այդպիսիք կան 
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b. Երկրից տեղափոխմանն առնչվող վարույթների մասին 
տեղեկություններ  

c. Բոլոր առնչվող փաստաթղթերի պատճենները 
C. Կոնվենցիայի հոդվածները, որոնց հղում է կատարվում 
D. Պատշաճ կերպով լրացված լիազորագիր, եթե միջնորդությունը ներկայացվում է 

ներկայացուցչի կողմից: Լիազորագիրը կարելի է ուղարկել նաև միջնորդությունը 
ներկայացնելուց կարճ ժամանակ անց: Ամեն պարագայում, միջանկյալ միջոցներ 
կիրառելու միջնորդությունը պետք է ներկայացվի դիմողի համաձայնությամբ 

E. Դատարանի կողմից գործին տրված համարը, եթե այդպիսին արդեն ստացել եք տվյալ 
միջնորդության կապակցությամբ 

F. Բոլոր այլ տեղեկությունները կամ փաստաթղթերը, որոնք համարում եք անհրաժեշտ 

Կարևոր է 

 
Վերոնշյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը չներկայացնելը կարող է բերել այն 
եզրահանգման, որ միջանկյալ միջոցներ կիրառելու միջնորդությունը հիմնավորված չէ կամ 
թերի է: Ներպետական վարույթներում կամ այլ փաստաթղթերում ներկայացված 
փաստարկներին պարզապես հղում անելը բավարար չէ: Վերոհիշյալ տեղեկություններն ու 
փաստաթղթերը պետք է կցել Դատարան ներկայացվող ցանկացած միջնորդության: 

ECHR Rule 39 Site կայքի միջոցով միջնորդություններ ներկայացնելու 
մասին մանրամասներ 

ECHR Rule 39 Site կայքի միջոցով Դատարան պետք է բացառապես ուղարկել միայն 
Դատարանի կանոնակարգի 39-րդ կանոնի համաձայն ներկայացվող միջանկյալ միջոցներ 
կիրառելու միջնորդություններ: Այս կայքի միջոցով ներկայացված, սակայն միջանկյալ 
միջոցներ կիրառելու միջնորդության չվերաբերող նյութերը չեն քննվելու, իսկ նմանատիպ 
հարցումները անմիջապես փակվելու են: 

Այս կայքով միջնորդություն ներկայացրած դիմողների հետ կապը պահպանվելու է կայքի 
միջոցով՝ մինչև միջանկյալ միջոցների վերաբերյալ որոշման կայացումը: Կայքի միջոցով 
Դատարանի հաղորդագրությունները՝ ներառյալ ցանկացած ընթացակարգային կամ 
դատական որոշման մասին ծանուցումները, սովորական փոստով չեն ուղարկվելու: 
Դատարանը չի օգտվելու կայքից՝ իրենց միջնորդությունն այլ եղանակով (օր․՝ ֆաքսով կամ 
փոստով) ներկայացրած դիմողների հետ կապ հաստատելու նպատակով։ 

Միջնորդություններ ներկայացնելու համար դիմողները (պարտադիր) պետք է․ 

 Լրացնեն «Միջնորդության անվանումը» բաժինը (այս բաժնում դիմողը պետք է 
համառոտ ներկայացնի իր միջնորդության առարկան) 

 Լրացնեն դիմողին, ներկայացուցչին և առնչվող պետությանը վերաբերող բաժինները 
 Կցեն առնվազն մեկ հավելված: Բոլոր հավելվածները պետք է լինեն PDF ձևաչափով: 

Փաստաթղթերի ձևաչափի և ծավալի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկություններ կարելի 
է գտնել Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ էջում  

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
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Կարևոր է 

Միջնորդությունը ներկայացնելուց հետո Դուք կարող եք հավելյալ տեղեկություններ կամ 
փաստաթղթեր ուղարկել միայն Դատարանի կողմից նման պահանջի դեպքում։ 

Միջնորդությունների հետագա ընթացքին հետևելը 

Միջանկյալ միջոցներ կիրառելու միջնորդություն ներկայացնելուց հետո դիմողից կամ նրա 
ներկայացուցչից պահանջվում է հետամուտ լինել դրա ընթացքին: Մասնավորապես, կարևոր է 
Դատարանին անմիջապես տեղեկացնել դիմողի վարչական կարգավիճակի կամ այլ 
հանգամանքների ցանկացած փոփոխության մասին (օրինակ՝ եթե դիմողին տրվում է 
կացության թույլտվություն, կամ դիմողը վերադառնում է իր ծագման երկիր): Դիմողի 
ներկայացուցիչը պետք է նաև իր սեփական նախաձեռնությամբ Դատարանին անհապաղ 
տեղեկացնի դիմողի հետ կապի հնարավոր խզման մասին: 

Եթե միջնորդությունը ներկայացվել է ECHR Rule 39 Site կայքի միջոցով, որը որոշման մասին 
դիմողին ծանուցելուց հետո փակվել է, ապա հետագա նամակագրությունը պետք է Դատարան 
ուղարկել ֆաքսով կամ փոստով: 
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