
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


 / 
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան – Դիմումի ձևաթուղթ
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան – Դիմումի ձևաթուղթ
 / 
Ուշադրությու՛ն. այստեղ լրացվող տեղեկատվության շարադրանքը չպետք է գերազանցի հատկացված բաժնի սահմանները:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան – Դիմումի ձևաթուղթ
Ուշադրությու՛ն. այստեղ լրացվող տեղեկատվության շարադրանքը չպետք է գերազանցի հատկացված բաժնի սահմանները:
 / 
APPLICATION  PACK - APPLICATION FORM - ARM
ECHR - CEDH
APPLICATION  PACK - APPLICATION FORM - ARM
2022.1
2022/02/01
2018/10/01
..\..\..\1_Graphics&Web\1_Court_Graphic_Charter\2013\ECHR_Stationery\Documents_and_Letters\Cover_Pages_And_Docs\White_600_dpi\ECHR_CoverpageCS61_ECHR_Logo_Black_Standard_Size.png
Դիմումի ձևաթուղթ
Դիմումի սույն ձևաթղթի մասին
Դիմումի սույն ձևաթուղթը պաշտոնական իրավական փաստաթուղթ է և կարող է ազդել Ձեր իրավունքների և պարտականությունների վրա: Խնդրում ենք հետևել «Ծանոթագրություն՝ դիմումի ձևաթուղթը լրացնելու մասին» ուղեցույցում նշված ցուցումներին: Համոզվեք, որ լրացրել եք Ձեր իրավիճակին առնչվող բոլոր բաժինները և ներկայացրեք բոլոր համապատասխան փաստաթղթերը:
Ուշադրությու՛ն. թերի լրացված դիմումի ձևաթուղթն ընդունման ենթակա չէ (տե՛ս Դատարանի կանոնակարգի 47-րդ հոդվածը): Մասնավորապես, Ձեր ուշադրությունը հրավիրվում է 47-րդ հոդվածի 2 րդ կետի «ա» ենթակետին, համաձայն որի՝ փաստերի, գանգատների և ընդունելիության պայմանների բավարարման վերաբերյալ տեղեկատվության հակիրճ շարադրանքը ՊԵՏՔ Է պարտադիր լրացվի դիմումի ձևաթղթի համապատասխան բաժիններում: Դատարանը պետք է կարողանա որոշել դիմումի էությունն ու շրջանակները լրացված ձևաթղթի հիման վրա՝ առանց կցված որևէ այլ նյութերի անդրադառնալու:
Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ դիմումի ձևաթուղթը ճիշտ կաշխատի միայն Adobe Reader ծրագրային փաթեթի 9-րդ և ավելի բարձր տարբերակներով (ներբեռնումը հնարավոր է www.adobe.com կայքից): Խնդրում ենք ձևաթղթի օրինակը պահպանել Ձեր համակարգչում մինչև Adobe Reader ծրագրի օգնությամբ այն լրացնելը, այնուհետև տպել այն և փոստով ուղարկել Դատարան:
Գծիկավոր կոդով պիտակները
Եթե Դուք ՄԻԵԴ-ից արդեն ստացել եք գծիկավոր կոդով պիտակներ, ապա խնդրում ենք ստորև փակցնել այդ պիտակներից  մեկը:
Դիմումին տրված համարը 
Եթե այս գանգատների առնչությամբ Դուք Դատարանից արդեն տեղեկացվել եք Ձեր դիմումին տրված համարի մասին, ապա խնդրում ենք ստորև նշել այն: 
A. Դիմողը
A. The applicant
A.1. Անհատ դիմող
A.1. The applicant individual
Սույն բաժինը վերաբերում է միայն ֆիզիկական անձ հանդիսացող դիմողներին: Եթե դիմողը կազմակերպություն է, ապա խնդրում ենք անցնել A.2 բաժին:
1. Ազգանուն
2. Անուն (հայրանուն) 
5. Քաղաքացիություն
6. Հասցե
7. Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
8. Էլ. փոստ (եթե այդպիսին կա)
օր.՝ 31/12/1960 
3. Ծննդյան ամսաթիվ
    օր                 ամիս                         տարի
9. Սեռ
արական
իգական
4. Ծննդավայր
A.2. Կազմակերպություն
A.2. The applicant organisation
Սույն բաժինը պետք է լրացվի միայն այն դեպքում, երբ դիմողը հանդիսանում է ընկերություն, ՀԿ, արհմիություն կամ այլ իրավաբանական անձ: Այս դեպքում խնդրում ենք լրացնել նաև D.1 բաժինը:
10. Անվանում
11. Գրանցման համար (եթե այդպիսին կա)
14. Գրանցման հասցե
15. Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
16. Էլ. փոստ
12. Գրանցման ամսաթիվ (եթե այդպիսին կա)
օր.՝ 27/09/2012 
    օր                 ամիս                         տարի
13. Գործունեության ոլորտ
B. Պետությունը (պետությունները), որի (որոնց) դեմ ներկայացվում է դիմումը
B. State(s) against which the application is directed
17.  Նշել այն պետության (պետությունների) անվան դիմաց, որի (որոնց) դեմ ներկայացվում է դիմումը:
ALB - Ալբանիա
AND - Անդորրա
ARM - Հայաստան
AUT - Ավստրիա
AZE - Ադրբեջան
BEL - Բելգիա
BGR - Բուլղարիա
BIH - Բոսնիա և Հերցեգովինա
CHE - Շվեյցարիա
CYP - Կիպրոս
CZE - Չեխիայի Հանրապետություն
DEU - Գերմանի
DNK - Դանիա
ESP - Իսպանիա
EST - Էստոնիա
FIN - Ֆինլանդիա
FRA - Ֆրանսիա
GBR - Միացյալ Թագավորություն
GEO - Վրաստան
GRC - Հունաստան
HRV - Խորվաթիա
HUN - Հունաստան
IRL - Իռլանդիա
ISL - Իսլանդիա
ITA - Իտալիա
LIE - Լիխտենշտեյն
LTU - Լիտվա 
LUX - Լյուքսեմբուրգ
LVA - Մոնակո
MCO - Մոնակո
MDA - Մոլդովայի Հանրապետություն
MKD - Հյուսիսային Մակեդոնիա
MLT - Մալթա
MNE - Մոնտենեգրո
NLD - Նիդերլանդներ
NOR - Նորվեգիա
POL - Լեհաստան
PRT - Պորտուգալիա
ROU - Ռումինիա
RUS - Ռուսաստանի Դաշնություն*
SMR - Սան Մարինո
SRB - Սերբիա
SVK - Սլովակիայի Հանրապետություն
SVN - Սլովենիա
SWE - Շվեդիա 
TUR - Թուրքիա 
UKR - Ուկրաինա
* 2022 թ. սեպտեմբերի 16-ին Ռուսաստանի Դաշնությունը դադարեց Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային մասնակից լինելուց:
C. Անհատ դիմողի ներկայացուցիչը (ներկայացուցիչները)
C. Representative of the individual applicant
Այս փուլում պարտադիր չէ, որ անհատ դիմողը ներկայացված լինի փաստաբանի կողմից: Եթե դիմողը ներկայացուցիչ չունի, ապա խնդրում ենք միանգամից անցնել E բաժին: Անհատ դիմողի անունից Դատարան դիմող, սակայն փաստաբանի որակավորում չունեցող ներկայացուցիչը (օր.՝ դիմողի ազգականը, ընկերը կամ խնամակալը) պետք է լրացնի C.1 բաժինը, այնինչ փաստաբանի որակավորում ունեցող ներկայացուցիչը պետք է լրացնի C.2 բաժինը: Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է անպայման լրացնել C.3 բաժինը:
C.1. Փաստաբանի որակավորում չունեցող ներկայացուցիչ
C.2. Non-lawyer
18. Կարգավիճակը/կապը/դիրքը 
19. Ազգանուն
20. Անուն (հայրանուն)
21. Քաղաքացիություն
22. Հասցե
23. Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
24. Ֆաքս
25. Էլ. փոստ
C.2. Փաստաբանի որակավորում ունեցող ներկայացուցիչ
C.2. Lawyer
26. Ազգանուն
27. Անուն (հայրանուն)
28. Քաղաքացիություն
29. Հասցե
30. Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
31. Ֆաքս
32. Էլ. փոստ
C.3. Լիազորագիր 
D.3. Authority
Դիմողը պետք է լիազորի իր ներկայացուցչին հանդես գալ իր անունից՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 33-րդ կետում: Նշանակված ներկայացուցիչն իր հերթին պետք է հաստատի լիազորությունների ստանձնումը՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 35-րդ կետում:
Սույնով լիազորում եմ վերոնշյալ անձին՝ ներկայացնելու իմ շահերը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված իմ դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում:
33. Դիմողի ստորագրությունը
34. Ամսաթիվը
օր.՝ 27/09/2015
    օր                 ամիս                         տարի
Սույնով ստանձնում եմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում դիմողի շահերը ներկայացնելու լիազորությունը:
35. Ներկայացուցչի ստորագրությունը
36. Ամսաթիվը 
օր.՝ 27/09/2015
    օր                 ամիս                         տարի
Դատարանի և դիմողի ներկայացուցչի միջև էլեկտրոնային հաղորդակցությունը
37.  Էլ. փոստի հասցե՝ eComms համակարգից օգտվելու համար (եթե ներկայացուցիչն արդեն օգտվում է eComms համակարգից, ապա հարկավոր է լրացնել eComms համակարգում արդեն գրացված էլ. փոստի հասցեն)
Լրացնելով սույն բաժինը՝ Դուք հաստատում եք Ձեր համաձայնությունը eComms համակարգից օգտվելու համար:
D. Դիմումատու կազմակերպության ներկայացուցիչը (ներկայացուցիչները)
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Եթե դիմողը կազմակերպություն է, ապա Դատարանում դրա շահերը պետք է ներկայացնի այն անձը, ով իրավասու է հանդես գալ տվյալ կազմակերպության անունից (օր.՝ համապատասխան լիազորություն ունեցող գործադիր տնօրենը կամ այլ պաշտոնատար անձ): Ներկայացուցչի տվյալները պետք է լրացվեն D.1 բաժնում: Եթե ներկայացուցիչը կազմակերպության անունից դիմում ներկայացնելու համար փաստաբան է նշանակում, ապա հարկավոր է նաև լրացնել D.2 և D.3 բաժինները:
D.1. Կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ
D.1. Organisation official
38. Կարգավիճակը/կապը/դիրքը (խնդրում ենք տրամադրել համապատասխան ապացույց)
39. Ազգանուն
40. Անուն (հայրանուն)
41. Քաղաքացիություն
42. Հասցե
43. Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
44. Ֆաքս
45. Էլ. փոստ
D.2.  Փաստաբանի որակավորում ունեցող ներկայացուցիչ
D.2. Lawyer
46. Ազգանուն
47. Անուն (հայրանուն)
48. Քաղաքացիություն
49. Հասցե
50. Հեռախոս (ներառյալ միջազգային կոդը)
51. Ֆաքս
52. Էլ. փոստ
D.3. Լիազորագիր 
D.3. Authority
Դիմումատու կազմակերպության ներկայացուցիչը պետք է լիազորի իր կողմից նշանակված փաստաբանին հանդես գալ կազմակերպության անունից՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 53-րդ կետում: Նշանակված փաստաբանն իր հերթին պետք է հաստատի լիազորությունների ստանձնումը՝ ստորագրելով ներքոնշյալ 55-րդ կետում:
Սույնով լիազորում եմ վերոհիշյալ D.2 բաժնում նշված անձին՝ ներկայացնելու դիմումատու կազմակերպության շահերը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում:
53. Կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցչի ստորագրությունը
54. Ամսաթիվը 
օր.՝ 27/09/2015
    օր                 ամիս                         տարի
Սույնով ստանձնում եմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի ներքո ներկայացված դիմումի հիման վրա հարուցված վարույթում դիմումատու կազմակերպության շահերը ներկայացնելու լիազորությունը:
55. Փաստաբանի ստորագրությունը
56. Ամսաթիվը 
օր.՝ 27/09/2015
    օր                 ամիս                         տարի
Դատարանի և դիմողի ներկայացուցչի միջև էլեկտրոնային հաղորդակցությունը
57. Էլ. փոստի հասցե՝ eComms համակարգից օգտվելու համար (եթե ներկայացուցիչն արդեն օգտվում է eComms համակարգից, ապա հարկավոր է լրացնել eComms համակարգում արդեն գրացված էլ. փոստի հասցեն)
Լրացնելով սույն բաժինը՝ Դուք հաստատում եք Ձեր համաձայնությունը eComms համակարգից օգտվելու համար:
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Դիմումի առարկան
Subject matter of the application
Դիմումի ձևաթղթի այս մասում (E, F և G բաժիններում) պետք է շարադրել գործի փաստերի, գանգատների, ինչպես նաև Կոնվենցիայի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված ներպետական իրավական պաշտպանության միջոցների սպառման և չորսամսյա ժամկետի պահպանման պահանջների բավարարման վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը: Այս բաժինները դատարկ թողնելը կամ դրանցում պարզապես կից հավելվածներին հղումներ կատարելն անընդունելի է: Տե՛ս Դատարանի կանոնակարգի 47-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, ինչպես նաև «Դիմումի ներկայացումը Դատարան» և «Ծանոթագրություն՝ դիմումի ձևաթուղթը լրացնելու մասին» գործնական ուղեցույցները:
E. Փաստերի շարադրանքը
E. Statement of the facts
 58.
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Փաստերի շարադրանքը (շարունակություն)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Փաստերի շարադրանքը (շարունակություն)
 60.
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F. Կոնվենցիայի և/կամ Արձանագրությունների ենթադրյալ խախտումը (խախտումները) և համապատասխան փաստարկները
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Հոդվածը, որի վրա հիմնվում եք 
Պարզաբանում
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Կոնվենցիայի և/կամ Արձանագրությունների ենթադրյալ խախտումը (խախտումները) և համապատասխան փաստարկները (շարունակություն)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Հոդվածը, որի վրա հիմնվում եք 
Պարզաբանում
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G. Կոնվենցիայի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված ընդունելիության պայմանները բավարարելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Յուրաքանչյուր գանգատի համար խնդրում ենք հավաստել, որ սպառել եք տվյալ պետությունում առկա իրավական պաշտպանության բոլոր արդյունավետ միջոցները՝ ներառյալ որոշումների բողոքարկումները, ինչպես նաև նշել տվյալ գանգատով ներպետական մակարդակում վերջնական որոշման ընդունման և հանձնման ամսաթիվը, որպեսզի ապացուցեք, որ պահպանել եք դիմում ներկայացնելու համար սահմանված չորսամսյա ժամկետը:
 63. Գանգատը
Տեղեկատվություն՝ սպառած իրավական պաշտպանության միջոցների մասին, և վերջնական որոշման ամսաթիվը 
64. Արդյոք գոյություն ունի՞ կամ ունեցե՞լ է բողոքարկման կամ իրավական պաշտպանության որևէ այլ հասանելի միջոց, որից Դուք չեք օգտվել
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Այո
Ոչ
65. Եթե վերոնշյալ հարցին տվել եք դրական պատասխան, ապա խնդրում ենք նշել բողոքարկման կամ իրավական պաշտպանության այն միջոցը, որից Դուք չեք օգտվել, և բացատրել դրանից չօգտվելու պատճառները
H. Տեղեկատվություն՝ այլ միջազգային ատյաններում տվյալ գործի քննության մասին (եթե այդպիսին կա կամ եղել է)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Սույն դիմումում ներկայացված գանգատներից որևէ մեկի քննության կամ կարգավորման նպատակով արդյոք դիմե՞լ եք միջազգային որևէ այլ ատյան
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Այո
Ոչ
67. Եթե վերոնշյալ հարցին տվել եք դրական պատասխան, ապա խնդրում ենք ներկայացնել տվյալ ընթացակարգի հակիրճ շարադրանքը (ներկայացված գանգատները, միջազգային հաստատության անվանումը, ինչպես նաև տվյալ հայցով ընդունված որոշման բնույթն ու ամսաթիվը)
68. Արդյոք Դուք (դիմողը) Դատարանում ունե՞ք որևէ այլ գործ, որն այժմ քննվում է կամ նախկինում քննվել է Դատարանի կողմից
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Այո
Ոչ
69. Եթե վերոնշյալ հարցին տվել եք դրական պատասխան, ապա ստորև նշեք համապատասխան դիմում(ներ)ի համար(ներ)ը
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I. Կցվող փաստաթղթերի ցանկը
I. List of accompanying documents
Դուք պետք է կցեք բոլոր փաստաթղթերի ամբողջական և ընթեռնելի պատճենները : Ներկայացված փաստաթղթերը Ձեզ չեն վերադարձվելու: Հետևաբար, Ձեր իսկ շահերից ելնելով՝ բնօրինակների փոխարեն ուղարկեք վերջիններիս պատճենները: ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է՝
- փաստաթղթերը դասավորել ըստ ամսաթվերի և վարույթների հաջորդականության, - էջերը հաջորդաբար համարակալել, - փաստաթղթերն իրար որևէ կերպ ՉԱՄՐԱՑՆԵԼ, ՉՍՈՍՆՁԵԼ կամ ՉԿԱՐԵԼ:
70. Ստորև նշեք կցվող փաստաթղթերի ցանկն՝ ըստ ժամանակագրական հերթականության, և տվեք դրանց հակիրճ նկարագրությունը: Նշեք յուրաքանչյուր փաստաթղթին համապատասխանող էջի համարը
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ. էջ.
Այլ նշումներ
Any other comments
 Ձեր դիմումի կապակցությամբ արդյոք ունե՞ք այլ նշումներ:
71. Նշումներ
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Հայտարարություն և ստորագրություն 
Declaration and signature
Ամենայն համոզվածությամբ և գիտակցաբար հայտարարում եմ, որ սույն դիմումի ձևաթղթում ներկայացված տեղեկատվությունը ճշգրիտ է:
72. Ամսաթիվը 
օր.՝ 27/09/2015
    օր                 ամիս                         տարի
Դիմող(ներ)ը կամ ներկայացուցիչ(ներ)ը պետք է ստորագրի(ստորագրեն) ստորև:
73. Ստորագրություն(ներ)՝                  դիմող(ներ)ի             ներկայացուցիչ(ներ)ի – նշել համապատասխան տարբերակը
Հետադարձ կապը
Confirmation of correspondent
Եթե սույն դիմումը ներկայացվում է մեկից ավել դիմողների կամ ներկայացուցիչների կողմից, ապա խնդրում ենք նշել նրանցից միայն մեկի անունը և հասցեն, ում հետ էլ Դատարանը վարելու է իր հետագա նամակագրությունը: Եթե դիմողը ներկայացուցիչ ունի, ապա Դատարանն իր նամակագրությունը վարելու է միայն տվյալ ներկայացուցչի հետ (անկախ նրանից՝ արդյոք ներկայացուցիչը փաստաբան է, թե՝ ոչ):
74. Անունը և հասցեն՝            դիմողի                  ներկայացուցչի – նշել համապատասխան տարբերակը
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Դիմումի լրացված ձևաթուղթը պետք է ստորագրել և ուղարկել հետևյալ փոստային հասցեով.
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