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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], § 89, no. 30078/06, ECHR 
2012)։ Դա տա րանն ի րա պես ար ձա նագ րել 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» դեր մար դու ի րա վունք նե րի բնա գա վա ռում (Bosphorus Hava Yolları 
Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland [GC], no. 45036/98, § 156, 
ECHR 2005-VI)։

 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 թեր (բա նա լի 
բա ռե րի օգ նու թյամբ ամ բող ջաց վում են յու րա քան չյուր գոր ծի վե րա բե ր- 
յալ 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»)։

 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 ր- 
յալ 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 րին և ո րո շում ե րին ծա նո թաց 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») 5-րդ հոդ վա ծի 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, է ա կան և (կամ) վեր ջերս կա յաց ված վճիռ նե րից և ո րո շում-
նե րից:1

 Դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շում ե րի մի ակ նպա տա կը Դա տա րա նին 
ներ կա յաց ված կոնկ րետ գոր ծե րի լու ծու մը չէ, այլ նաև 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, 18 January 1978, Series A no. 25, ի սկ վեր ջերս 
նաև՝ Jeronovičs v. Latvia [GC], no. 44898/10, § 109, ECHR 2016)։ 

Այս պի սով, Կոն վեն ցի այի մի ջո ցով ստեղծ ված հա մա կար գի նպա տակն 
է ը նդ հա նուր շա հե րի հաշ վառ մամբ հան րային քա ղա քա կա նու թյան 
խն դիր նե րը լու ծե լը՝ այդ կերպ եր ևան հա 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 Եվ րո պա կան 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 նա խա տես 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 տար-
բե րա կը 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=001-109868
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
https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_ENG.PDF 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165032
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3. Սույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տի դրույթ նե րին հա մա-
պա տաս խան ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված յու րա քան չյուր ոք 
ան հա պաղ տար վում է դա տա վո րի կամ այլ պաշ տո նա տար ան ձի 
մոտ, ո րն օ րեն քով լի ա զոր ված է ի րա կա նաց նե լու դա տա կան իշ խա-
նու թյուն և ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում դա տաքն նու թյան ի րա վունք 
կամ մինչև դա տաքն նու թյունն ա զատ ար ձակ վե լու ի րա վունք: Ա զատ 
ար ձա կու մը կա րող է պայ մա նա վոր վել դա տաքն նու թյան ներ կա յա-
նա լու ե րաշ խիք նե րով:

4. Յու րա քան չյուր ոք, ով ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման 
պատ ճա ռով զրկ ված է ա զա տու թյու նից, ի րա վունք ու նի վի ճար կե լու 
իր կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նու թյու նը, ո րի կա պակ ցու թյամբ դա-
տա րա նը սեղմ ժամ կե տում ո րո շում է կա յաց նում և կար գադ րում է 
նրան ա զատ ար ձա կել, ե թե կա լա նա վո րում ա նօ րի նա կան է:

5. Յու րա քան չյուր ոք, ով, ի խախ տում սույն հոդ վա ծի դրույթ նե րի, 
ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման զոհ է դար ձել, ի րա վունք ու նի 
հայ ցի ու ժով օ ժտ ված փոխ հա տուց ման»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

1. Liberty of person (5-1) – Security of person (5-1) – Deprivation 
of liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – Lawful arrest or 
detention (5-1)

(a)  Conviction (5-1-a) – After conviction (5-1-a) – Competent court 
(5-1-a)

(b)  Lawful order of a court (5-1-b) – Non-compliance with court 
order (5-1-b) – Secure fulfilment of obligation prescribed by law (5-1-b)

(c)  Bringing before competent legal authority (5-1-c) – Criminal 
offence (5-1-c) – Reasonable suspicion (5-1-c) – Reasonably necessary 
to prevent offence (5-1-c) – Reasonably necessary to prevent fleeing 
(5-1-c)

(d)  Minors (5-1-d) – Educational supervision (5-1-d) – Bringing 
before competent authority (5-1-d)

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ ված. Ա զա տու թյան և ան ձեռնմ ե լի ու-
թյան ի րա վունք

«1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի ա զա տու թյան և ան ձնա կան ան ձեռնմ ե- 
 լի ու թյան ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ 
կերպ, քան հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

ա. ան ձին օ րի նա կան կեր պով կա լան քի տակ պա հե լը ի րա վա սու 
դա տա րա նի կող մից նրա դա տա պարտ վե լուց հե տո,

բ. ան ձի օ րի նա կան ձեր բա կա լու մը կամ կա լա նա վո րու մը դա-
տա րա նի օ րի նա կան կար գադ րու թյա նը չեն թարկ վե լու հա մար կամ 
օ րեն քով նա խա տես ված ցան կա ցած պար տա վո րու թյան կա տա րում 
ա պա հո վե լու նպա տա կով,

գ. ան ձի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը` ի րա-
վա խախ տում կա տա րած լի նե լու ող ջա միտ կաս կա ծի առ կա յու թյան 
դեպ քում նրան ի րա վա սու օ րի նա կան մարմ ին ներ կա յաց նե լու նպա-
տա կով կամ այն դեպ քում, ե րբ դա հիմ ա վոր կեր պով ան հրա ժեշտ 
է հա մար վում նրա կող մից հան ցա գոր ծու թյան կա տա րու մը կամ այն 
կա տա րե լուց հե տո նրա փա խուս տը կանխել,

դ. ան չա փա հա սին կա լան քի վերց նե լը օ րի նա կան կար գադ րու-
թյան հի ման վրա` դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան հա մար, կամ 
նրա օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը` նրան ի րա վա սու օ րի նա կան մարմ-
նին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, 

ե. ան ձանց օ րի նա կան կա լան քի վերց նե լը` վա րա կիչ հի վան դու-
թյուն նե րի տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով, ի նչ պես նաև հո գե կան 
հի վանդ նե րին, գի նե մոլ նե րին կամ թմ րա մոլ նե րին կամ թա փա ռաշըր- 
 ջիկ նե րին օ րի նա կան կա լան քի վերց նե լը,

զ. ան ձի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը` նրա 
ա նօ րի նա կան մուտ քը եր կիր կան խե լու նպա տա կով, կամ այն ան ձի 
օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը, ո րի դեմ մի ջոց ներ 
են ձեռ նարկ վում` նրան ար տաք սե լու կամ հանձ նե լու նպա տա կով:

2. Յու րա քան չյուր ձեր բա կալ ված ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա-
պաղ տե ղե կաց վում է իր ձեր բա կալ ման պատ ճառ նե րի և ներ կա յաց-
վող ցան կա ցած մե ղադ րան քի մա սին:
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I.  ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ԹՅԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆԱ ԿԸ

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս

«1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի ա զա տու թյան և ան ձնա կան ան ձեռնմ ե - 
լի ու թյան ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ 
կերպ, քան հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով. ...»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Liberty of person (5-1) – Security of person (5-1) – Deprivation of 
liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – Lawful arrest or 
detention (5-1)

Ա. Ա զա տու թյու նից զր կե լը

1. Հռ չա կե լով «ա զա տու թյան ի րա վուն քը»՝ 5-րդ հոդ վա ծը ե րաշ խա վո-
րում է ան ձի ֆի զի կա կան ա զա տու թյու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո-
վել, որ ոչ ոք կա մա յա կա նո րեն չզրկ վի ա զա տու թյու նից։ Այս դրույ թը չի 
վե րա բե րում ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վուն քի պարզ սահ մա նա փա կում-
նե րին, ո րոնք կար գա վոր ված են թիվ 4 ար ձա նագ րու թյան 2-րդ հոդ վա-
ծով (De Tommaso v. Italy [GC], § 80; Creangă v. Romania [GC], § 92; Engel 
and Others v. the Netherlands, § 58)։

2.  Տե ղա շար ժի այն սահ մա նա փա կում ե րը, ո րոնք այն չափ խիստ 
են, որ կա րող են 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով դի տարկ վել որ-
պես «ա զա տու թյու նից զր կել», թիվ 4 ար ձա նագ րու թյան 2-րդ հոդ վա ծով 
կար գա վոր վող ա զա տու թյան պարզ սահ մա նա փա կում ե րից տար բեր-
վում են բա ցա ռա պես ի րենց ին տեն սի վու թյան աս տի ճա նով, և ոչ բնույ-
թով կամ է ու թյամբ (De Tommaso v. Italy [GC], § 80; Guzzardi v. Italy, 
§ 93; Rantsev v. Cyprus and Russia, § 314; Stanev v. Bulgaria [GC], § 115)։

3. Ա զա տու թյու նից զր կե լը ձեր բա կա լու մից կամ մե ղադ րա կան դա-
տավճ ռի կա յա ցու մից հե տո տե ղի ու նե ցող ա զա տազր կու մը չէ մի այն։ 
Կան ա զա տու թյու նից զրկ ման բազ մա թիվ այլ ձևեր (Guzzardi v. Italy, 
§ 95)։

(e)  Prevention of spreading of infectious diseases (5-1-e) – Persons 
of unsound mind (5-1-e) – Alcoholics (5-1-e) – Drug addicts (5-1-e) – 
Vagrants (5-1-e)

(f)  Prevent unauthorised entry into country (5-1-f) – Expulsion (5-
1-f) – Extradition (5-1-f)
2. Prompt information (5-2) – Information in language understood (5-

2) – Information on reasons for arrest (5-2) – Information on charge (5-2)
3. Judge or other officer exercising judicial power (5-3) – Brought 

promptly before judge or other officer (5-3) – Trial within a reasonable 
time (5-3) – Release pending trial (5-3) – Length of pre-trial detention 
(5-3) – Reasonableness of pre-trial detention (5-3) – Conditional release 
(5-3) – Guarantees to appear for trial (5-3)

4. Review of lawfulness of detention (5-4) – Take proceedings (5-4) 
– Review by a court (5-4) – Speediness of review (5-4) – Procedural 
guarantees of review (5-4) – Order release (5-4)

5. Compensation (5-5)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109226
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57479
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57479
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57498
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96549
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108690
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57498
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և գան գա տա բե րի ու նե ցած ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թու նը, 2) տվյալ 
ե րկ րի կի րա ռե լի ի րա վա կան ռե ժի մը և վեր ջի նիս նպա տա կը, 3) տևո-
ղու թյու նը՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով պահ ման նպա տա կը և դեպ քից 
ա ռաջ գան գա տա բե րին ըն ձեռ ված դա տա վա րա կան պաշտ պա նու թյու-
նը, և 4) գան գա տա բե րի նկատ մամբ կի րառ ված կամ գան գա տա բե րի 
կրած փաս տա ցի սահ մա նա փա կում ե րի բնույ թը և աս տի ճա նը (Z.A. and 
Others v. Russia [GC], § 138; Ilias and Ahmed v. Hungary [GC], § 217):

8. Պաշտ պա նու թյան նպա տա կով կամ ի շահ տվյալ ան ձի կի րառ-
ված մի ջոց նե րը նույն պես կա րող են հա մար վել «ա զա տու թյու նից  
զր կել» (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 71)։

9. Պե տա կան մար մին նե րի կող մից կի րառ վող ան ձին ա զա տու թյու նից 
զր կող մի ջոց նե րի նպա տակն է ա կան նշա նա կու թյուն չու նի ա զա տու թյու-
նից զր կե լու փաս տի առ կա յու թյու նը ո րո շե լիս։ Դա տա րանն այդ հան գա-
ման քը հաշ վի է առ նում մի այն վեր լու ծու թյան հե տա գա փու լե րում՝ 5-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի և կի րառ ված մի ջոց նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան 
հարցն ու սում ա սի րե լիս (Rozhkov v. Russia (no. 2), § 74)։

10. 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով՝ «ա զա տու թյու նից զր կել» հաս-
կա ցու թյունն ու նի և՛ օբյեկ տիվ բա ղադ րիչ, այն է՝ ոչ կար ճատև ժա մա-
նա կով ան ձին սահ մա նա փակ տա րած քում պա հե լը, և՛ սուբյեկ տիվ բա
ղադ րիչ, այն է՝ տվյալ սահ մա նա փակ մա նը են թարկ վե լու հա մար ան ձի 
օ րի նա կան հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյու նը (Storck v. Germany, 
§ 74; Stanev v. Bulgaria [GC], § 117)։

11. Օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, նե րա-
ռում են սահ մա նա փակ տա րած քից հե ռա նա լու հնա րա վո րու թյուն ու նե-
նա լը, ան ձի տե ղա շար ժի նկատ մամբ հս կո ղու թյան և վե րահս կո ղու թյան 
աս տի ճա նը, մե կու սաց ման աս տի ճա նը և սո ցի ա լա կան շփում ե րի հնա-
րա վո րու թյու նը (Guzzardi v. Italy, § 95; H.M. v. Switzerland, § 45; H.L. 
v. the United Kingdom, § 91; Storck v. Germany, § 73)։ Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ե րբ ու թա մյա ե րե խան ա վե լի քան 24 ժամ մի այ նակ էր թողն վել ոս տի-
կա նու թյան բա ժան մուն քում, ան հրա ժեշ տու թյուն չա ռա ջա ցավ պար զել 
նրան փակ ված և հսկ վող տա րած քում պա հե լու կամ չպա հե լու հան գա-
մանքն այն պատ ճա ռով, որ հնա րա վոր չէր ա կն կա լել, որ վեր ջինս մի այ-

Բ.  Կի րառ վե լիք չա փա նիշ նե րը

4. Ա զա տու թյու նից զր կե լու դեպ քի առ կա յու թյու նը ո րո շե լիս Եվ րո պա-
կան դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ ներ պե տա կան ա տյան նե րի ի րա վա-
կան եզ րա կա ցու թյուն նե րով։ Դա տա րանն ի նք նու րույն է գնա հա տում 
ի րա վի ճա կը (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 71; H.L. v. the United 
Kingdom, § 90; H.M. v. Switzerland, §§ 30 և 48; Creangă v. Romania 
[GC], § 92)։

5. Ո րո շե լու հա մար՝ ա րդյոք որ ևէ մե կը 5-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով  
«զրկ վել է ա զա տու թյու նից», որ պես ե լա կետ պետք է դի տար կել ան ձի 
կոնկ րետ վի ճա կը և հաշ վի առ նել մի շարք չա փա նիշ ներ, ի նչ պի սիք են 
կի րառ ված մի ջո ցի տե սա կը, տևո ղու թյու նը, հետ ևանք նե րը և ի կա տար 
ած ման պայ ման նե րը (De Tommaso v. Italy [GC], § 80; Guzzardi v. Italy, 
§ 92; Medvedyev and Others v. France [GC], § 73; Creangă v. Romania 
[GC], § 91)։

6. Կի րառ ված մի ջո ցի « տե սա կը» և «ի կա տար ած ման պայ ման նե-
րը» հաշ վի առ նե լու պա հան ջը Դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռում ու շադ րու թյուն դարձ նել ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման հա մա-
տեքս տին և կոնկ րետ հան գա մանք նե րին՝ իր ու սում ա սի րու թյան մեջ 
չսահ մա նա փակ վե լով մի այն խցում պահ ման պայ ման նե րով։ Ի րա պես, 
հա մա տեքս տը, ո րում ի կա տար է ած վել կոնկ րետ մի ջո ցը, կար ևոր գոր-
ծոն է, քա նի որ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու նում շատ հա ճախ են 
ի հայտ գա լիս ի րա վի ճակ ներ, ո րոն ցում հան րու թյու նից ա կն կալ վում է 
հա մա կերպ վել ա զատ տե ղա շար ժի կամ ա զա տու թյան սահ մա նա փա-
կում ե րին՝ հա նուն հա մընդ հա նուր բա րօ րու թյան (De Tommaso v. Italy 
[GC], § 81; Nada v. Switzerland [GC], § 226; Austin and Others v. the United 
Kingdom [GC], § 59)։

7. Ե րբ օ դա նա վա կա յա նի տա րանց ման գո տի նե րում և գաղ թա կան-
նե րի նույ նա կա նաց ման և գրանց ման ըն դու նա րան նե րում օ տա րեր կրա-
ցի նե րին պա հե լու հա մա տեքս տում ան հրա ժեշտ է պար զել տե ղա շար ժի 
ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման և ա զա տու թյու նից զր կե լու տար բե-
րու թյու նը, Դա տա րա նի կող մից քն նու թյան ա ռն վող գոր ծոն նե րը կա րե լի 
է ամ փո փել հետ ևյալ կերպ՝ 1) գան գա տա բե րի ան հա տա կան վի ճա կը 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198811
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198811
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198811
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198760
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170054
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170590
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69374
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-108690
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57498
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60169
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66757
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66757
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69374
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170054
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66757
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66757
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60169
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109226
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57498
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-97979
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109226
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113118
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109581
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109581


14 15

Գ. Ք րե կա տա րո ղա կան հիմ ար կում ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րը

17. Քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում կի րառ վող և կա լան քի պայ-
ման նե րի վրա ազ դող կար գա պա հա կան մի ջոց նե րը  չեն կա րող հա մար-
վել ա զա տազր կում։ Սո վո րա կան պայ ման նե րում դրանք պետք է հա-
մար վեն օ րի նա կան կա լան քի պայ ման նե րի փո փո խու թյուն ներ, ու ս տի, 
դուրս են Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի շր ջա նա կից (Bollan 
v. the United Kingdom (dec.); տե՛ս նաև Munjaz v. the United Kingdom, ո րի 
շր ջա նա կում գան գա տա բե րին ան վտան գու թյան բարձր ռե ժի մի հի վան-
դա նո ցում մե կու սաց նե լը չհա մար վեց լրա ցու ցիչ ա զա տազր կում)։ 

Դ. Ա վի աուղ ևոր նե րի ան վտան գու թյան ստու գում ե րը

18. Ե րբ օ դա նա վա կա յա նում սահ մա նային հս կո ղու թյան ըն թաց քում 
սահ մա նային ծա ռա յու թյու նը կանգ նեց րել է ու ղ ևո րին՝ վեր ջի նիս կար-
գա վի ճա կը պար զե լու հա մար, և ե րբ ա զա տու թյու նից այդ կերպ զր կե լը 
չի գե րա զան ցել հա մա պա տաս խան պաշ տո նա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կա տար ման հա մար խս տո րեն ան հրա ժեշտ ժա մա նա կա հատ վա ծը, 
ա պա Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի ներ քո խն դիր չի ծա գում (Gahramanov 
v. Azerbaijan (dec.), § 41; տե՛ս, ի հա կադ րու թյուն, Kasparov v. Russia, ե րբ 
գան գա տա բե րին հինգ ժամ ա զա տու թյու նից զր կելն է ա կա նո րեն գե րա-
զան ցեց այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րը խս տո րեն ան հրա ժեշտ էր օ դա-
նա վա կա յա նով ճա նա պար հոր դե լու հա մար սո վո րա բար կա տար վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րի և ստու գում ե րի հա մար)։ 

Ե. Ա զա տու թյու նից զր կե լը պաշ տո նա կան ձեր բա կա լու մից և կա-
լա նա վո րու մից զատ այլ հան գա մանք նե րում

19. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան հար ցը ծա գել է մի 
շարք տար բեր հան գա մանք նե րում, այդ թվում՝ 
§	ան ձանց տե ղա վո րու մը հո գե բու ժա կան կամ սո ցի ա լա կան խնամ-

քի հաս տա տու թյուն նե րում (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium; 
Nielsen v. Denmark; H.M. v. Switzerland; H.L. v. the United Kingdom; 
Storck v. Germany; A. and Others v. Bulgaria; Stanev v. Bulgaria [GC]),

նակ ի վի ճա կի կլի ներ հե ռա նալ ոս տի կա նու թյան բա ժան մուն քից (Tarak 
and Depe v. Turkey, § 61):

12. Ե թե փաս տե րը վկա յում են, որ տե ղի է ու նե ցել «ա զա տու թյու նից 
զր կում» 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով, ա պա ա զա տու թյու նից  
զր կե լու հա րա բե րա կա նո րեն կարճ տևո ղու թյու նը որ ևէ կերպ չի կա րող 
ազ դել տվյալ եզ րա հանգ ման վրա (Rantsev v. Cyprus and Russia, § 317; 
Iskandarov v. Russia, § 140)։

13. Ոս տի կա նու թյան կող մից ան ձին « կանգ նեց նե լու և խու զար կե լու» 
լի ա զո րու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում հար կադ րան քի տար րի առ-
կա յու թյու նը վկա յում է ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին՝ ան կախ կի րառ-
ված մի ջո ցի կարճ տևո ղու թյու նից (Krupko and Others v. Russia, § 36; 
Foka v. Turkey, § 78; Gillan and Quinton v. the United Kingdom, § 57; 
Shimovolos v. Russia, § 50; Brega and Others v. Moldova, § 43)։ 

14. Այն փաս տը, որ ան ձը չի ձեռ նաշղ թայ վել, չի պահ վել խցում կամ չի 
են թարկ վել ֆի զի կա կան այլ սահ մա նա փա կում ե րի, վճ ռո րոշ նշա նա կու-
թյուն չու նի ա զա տու թյու նից զր կե լու փաս տի առ կա յու թյունն ար ձա նագ-
րե լու տե սան կյու նից (M.A. v. Cyprus, § 193)։

15. Ա զա տու թյան ի րա վուն քը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու-
նում այն չափ կար ևոր է, որ ան ձը չի կա րող զրկ վել Կոն վեն ցի այով ե րաշ-
խա վոր ված պաշտ պա նու թյու նից լոկ այն պատ ճա ռով, որ նա հա մա ձայ-
նել է, որ պես զի ի րեն ա զա տազր կեն, հատ կա պես ե րբ ան ձն ա նըն դու նակ 
է հա մա ձայ նել կամ չհա մա ձայ նել նա խա տես ված մի ջո ցառ ման կի րա ռու-
թյան հետ (H.L. v. the United Kingdom, § 90; Stanev v. Bulgaria [GC], 
§ 119; տե՛ս նաև N. v. Romania, §§ 165-167, ո րի վե րա բե րյալ Դա տա րա-
նը կա մա յա կան հա մա րեց գան գա տա բե րին ա զատ ար ձա կե լու մա սին 
ո րոշ ման կա յա ցու մից հե տո նրա ա զա տազր կու մը շա րու նա կե լը, չնա յած 
որ գան գա տա բե րը հա մա ձայ նել էր մալ ա զա տազրկ ման մեջ այն քան 
ժա մա նակ, մինչև սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րը պատ շաճ լու ծում  
կգտ նե ին իր խնդ րին։

16. Այն փաս տը, որ ան ձը զրկ ված է ի րա վու նա կու թյու նից, ա մեն ևին 
 չի նշա նա կում, որ նա ըն դու նակ չէ հաս կա նալ ի րադ րու թյու նը և հա մա-
ձայ նու թյուն տալ դրա ա ռն չու թյամբ (նույն տե ղում, § 130; Shtukaturov 
v. Russia, §§ 107-09; D.D. v. Lithuania, § 150)։
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այլ նաև, պատ շաճ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լով, իր ի րա վա սու թյան տակ 
գտն վող յու րա քան չյուր ան ձին պաշտ պա նել այդ ի րա վունք նե րի նկատ-
մամբ ա պօ րի նի մի ջամ տու թյուն նե րից (ElMasri v. the former Yugoslav 
Republic of Macedonia [GC], § 239)։

21. Պե տու թյու նը, այս պի սով, պար տա վոր է մի ջոց ներ ձեռ նար կել խո-
ցե լի ան ձանց ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, 
ի նչ պես նաև ձեռ նար կել ող ջա միտ քայ լեր կանխել ա զա տու թյու նից զր-
կե լու այն պի սի դեպ քե րը, ո րոնց մա սին իշ խա նու թյուն ներն ի մա ցել են 
կամ պետք է ի մա նային,(Storck v. Germany, § 102)։

22. Պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյան հարցն ա ռաջ է գա լիս նաև 
այն դեպ քում, ե րբ պե տու թյունն իր ան գոր ծու թյամբ թույ լատ րում է, որ-
պես զի ան ձը զրկ վի ա զա տու թյու նից մեկ այլ մաս նա վոր ան ձի կող մից, 
կամ ե րբ պե տու թյու նը չի վե րաց նում նման ի րա վի ճա կը (Riera Blume 
and Others v. Spain; Rantsev v. Cyprus and Russia, §§ 319-21; Medova 
v. Russia, §§ 123-25)։

§	 տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կում օ դա նա վա կա յա նի տա րանց ման 
գո տի նե րում (Amuur v. France; Shamsa v. Poland; Mogoş and Others 
v. Romania (dec.); Mahdid and Haddar v. Austria (dec.); Riad and 
Idiab v. Belgium),

§	 տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կու մը ցա մա քային սահ մա նի տա րան- 
ց ման գո տի նե րում (Ilias and Ahmed v. Hungary [GC]),

§	 հար ցաքն նու թյու նը ոս տի կա նու թյան բաժ նում (Cazan v. Romania; 
I.I. v. Bulgaria; Osypenko v. Ukraine; Salayev v. Azerbaijan; Farhad 
Aliyev v. Azerbaijan; Creangă v. Romania [GC]), 

§	ոս տի կա նու թյան կող մից կանգ նեց նե լը և խու զար կե լը (Foka v. 
Turkey; Gillan and Quinton v. the United Kingdom; Shimovolos 
v. Russia),

§	 տան խու զար կու թյու նը (Stănculeanu v. Romania), 
§	ոս տի կա նա կան ու ղեկ ցու մը (Rozhkov v. Russia (no. 2); Tsvetkova and 

Others v. Russia), 
§	ամ բո խի վե րահսկ ման մի ջո ցա ռում ե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում 

են ոս տի կա նու թյան կող մից՝ հա սա րա կա կան կար գը պահ պա նե լու 
հիմ քով (Austin and Others v. the United Kingdom [GC]),

§	տ նային կա լան քը (Buzadji v. the Republic of Moldova [GC]; Mancini 
v. Italy; Lavents v. Latvia; Nikolova v. Bulgaria (no. 2); Dacosta Silva 
v. Spain),

§	 ծո վային գաղ թյալ նե րին ըն դու նա րան նե րում և նա վե րի վրա պա հե-
լը (Khlaifia and Others v. Italy [GC]), 

§	ա նօ րի նա կան գաղ թա կան նե րին ա պաս տա րա նի թեժ կե տե րի ծա-
ռա յու թյուն նե րում պա հե լը (J.R. and Others v. Greece)։ 

Զ. Ա զա տու թյու նից զր կե լուն ա ռնչ վող պո զի տիվ պար տա վո րու-
թյուն նե րը

20. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ա ռա ջին նա խա դա սու-
թյամբ ամ րագր վում է պե տու թյան պո զի տիվ պար տա վո րու թյու նը, այ-
սինքն՝ պե տու թյու նը պար տա վոր է ոչ մի այն ձեռն պահ մալ սահ ման ված 
ի րա վունք նե րը ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մամբ խախ տե լուց, 
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նե րի լայն շր ջա նա կը։ Ե րկ րոր դը կա լան քի օ րի նա կա նու թյան բազ մա կի 
շեշ տադ րում է, ո րը վե րա բե րում է թե՛ նյու թա կան, թե՛ դա տա վա րա կան 
ի րա վուն քի նոր մե րին, այ սինքն՝ կա լան քը պետք է խս տա գույնս հա մա-
պա տաս խա նի ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան պա հանջ նե րին։ Եր րոր դը 
պա հանջ վող դա տա կան հս կո ղու թյան ա րա գա գոր ծու թյան կամ հրա-
տա պու թյան կար ևո րում է (5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րի ներ քո) 
(S., V. and A. v. Denmark [GC], § 73; Buzadji v. the Republic of Moldova 
[GC], § 84)։

27. Ի նչ վե րա բե րում է մի ջազ գային զին ված ը նդ հա րում ե րի ժա մա-
նակ տե ղի ու նե ցող կա լա նա վոր մա նը, ա պա 5-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված ե րաշ խիք նե րը պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն՝ հաշ վի 
առ նե լով մի ջազ գային մար դա սի րա կան ի րա վուն քի հա մա տեքս տը և 
նոր մե րը (Hassan v. the United Kingdom [GC], §§ 103-106)։

28. Ե թե ա զա տու թյու նից զր կե լու կոնկ րետ դեպ քը չի տե ղա վոր վում 
5-րդ հոդ վա ծի՝ ա զա տու թյու նից զր կե լու թույլտ վու թյուն պա րու նա կող 
կե տե րից որ ևէ մե կի  դաշ տում, ա պա, ը ստ Դա տա րա նի կող մից տր ված 
մեկ նա բա նու թյան, ա զա տու թյու նից զր կե լու այդ դեպ քը չի կա րե լի մո-
տա վո րա պես հա մա պա տաս խա նեց նե լով « տե ղա վո րել» դրան ցից որ ևէ 
մե կի ներ քո՝ մատ նան շե լով կա լա նա վոր ված ան ձի շա հե րը պե տու թյան 
շա հե րով հա կակշ ռե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը (Merabishvili v. Georgia 
[GC], § 298)։

Բ.  Հա մա պա տաս խա նու թյունն ազ գային օ րենսդ րու թյան պա-
հանջ նե րին

29. Օ րի նա կա նու թյան պա հան ջը բա վա րա րե լու հա մար կա լա նա վո-
րու մը պետք է հա մա պա տաս խա նի «օ րեն քով սահ ման ված կար գին»։

 Կոն վեն ցի ան ը ստ է ու թյան հղում է կա տա րում ազ գային օ րենսդ րու-
թյա նը, սա կայն հա մա պա տաս խան դեպ քե րում նաև կի րա ռե լի այլ ի րա-
վա կան չա փա նիշ նե րին՝ նե րա ռյալ այն չա փա նիշ նե րին, ո րոնց աղ բյու րը 
մի ջազ գային ի րա վունքն է (Medvedyev and Others v. France [GC], § 79; 
Toniolo v. San Marino and Italy, § 46) կամ եվ րո պա կան ի րա վուն քին 
(Paci v. Belgium, § 64 և Pirozzi v. Belgium, §§ 45-46, ո րը վե րա բե րում 

II.  ԿԱ ԼԱՆ ՔԻ Օ ՐԻ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 5-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱ ԾԻ 1-ԻՆ 
ՄԱ ՍԻ  ՏԵ ՍԱՆ ԿՅՈՒ ՆԻՑ

Ա.  Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի նպա տա կը

23. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի հիմ ա կան նպա տակն է կան խել 
ա զա տու թյու նից կա մա յա կա նո րեն կամ ան հիմ կեր պով զր կե լը (S., V. 
and A. v. Denmark [GC], § 73; McKay v. theUnited Kingdom [GC], § 30)։ 
Ա զա տու թյան և ան ձեռնմ ե լի ու թյան ի րա վունքն ա մե նա մեծ կար ևո րու-
թյունն ու նի Կոն վեն ցի այի ի մաս տով նա խա տես ված « ժո ղովր դա վա րա-
կան հա սա րա կու թյու նում» (Medvedyev and Others v. France [GC], § 76; 
Ladent v. Poland, § 45, 18 March 2008)։

24. Ո ւս տի, Դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձի ա նօ րի նա կան կա լան-
քը Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված հիմ ա րար ե րաշ խիք նե-
րի բա ցար ձակ ժխ տում է, ին չը հան գեց նում է հի շյալ դրույ թի կոպ տա-
գույն խախտ մա նը (ElMasri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia 
[GC], § 233; Al Nashiri v. Poland, § 529; Belozorov v. Russia and Ukraine, 
§ 113)։ Կա լան քի օր վա, ժա մի և վայ րի, ի նչ պես նաև այլ հա մա պա տաս-
խան տե ղե կու թյուն նե րի ար ձա նագր ման բա ցա կա յու թյու նը, ի նչ պի սիք 
են, օ րի նակ, կա լա նա վոր վա ծի ա նու նը, կա լա նա վոր ման պատ ճառ նե րը 
և կա լա նա վո րո ղի ա նու նը, պետք է հա մա րել Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա-
ծի բուն նպա տա կի հետ ան հա մա տե ղե լի (Kurt v. Turkey, § 125)։ Նմա նա-
տիպ դրս ևո րում երն ա ն հա մա տե ղե լի են նաև Կոն վեն ցի այով սահ ման-
ված օ րի նա կա նու թյան պա հան ջի հետ (Anguelova v. Bulgaria, § 154)։

25. Ա զա տու թյու նից զր կե լը որ ևէ պա րա գա յում օ րի նա կան չի լի նի, 
ե թե այն չի տե ղա վոր վում 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ա)-ից (զ) կե տե-
րով սահ ման ված թույ լատ րե լի հիմ քե րից որ ևէ մե կի ներ քո (Khlaifia and 
Others v. Italy [GC], § 88)։

26. Դա տա րա նի նա խա դե պային պրակ տի կա յում կա րե լի է հան դի-
պել պատ ճա ռա բան ման ե րեք հիմ ա կան սկզ բունք նե րի։ Ա ռա ջի նը 
բա ցա ռու թյուն նե րի սպա ռիչ բնույթն է, այ սինքն՝ դրանք պետք է նեղ 
մեկ նա բան վեն, և թույ լատր ված չէ այլ դրույթ նե րով (մաս նա վո րա պես, 
Կոն վեն ցի այի 8-ից 11-րդ հոդ ված նե րով) նա խա տես ված հիմ ա վո րում-
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տա վոր է հաշ վի առ նել դեպ քը տե ղի ու նե նա լու պա հին տվյալ ե րկ րում 
առ կա ի րա վա կան դրու թյու նը (Włoch v. Poland, § 114)։ 

Դ. Ընդ հա նուր սկզ բունք ներ

32. Օ րի նա կա նու թյան պա հան ջը պահ պան ված լի նե լը չի են թադ րում 
մի այն վե րա բե րե լի ազ գային օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խա նու թյուն. ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյունն ի նք նին պետք է 
հա մա պա տաս խա նի Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ային, այդ թվում՝ դրա-
նում զե տեղ ված կամ դրա նից բխող ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րին (Plesó 
v. Hungary, § 59)։

 Կոն վեն ցի այից բխող ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րը, ո րոնց հղում է կա-
տար վում 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի շուրջ ձևա վոր ված նա խա դե պային 
պրակ տի կա յում, նե րա ռում են ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան և դրա հետ 
սեր տո րեն կապ ված՝ ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բունք նե րը, ի նչ-
պես նաև հա մա չա փու թյան և կա մա յա կա նու թյու նից պաշտ պա նու թյան 
սկզ բունք նե րը.  վեր ջի նը միև նույն ժա մա նակ նաև հենց 5-րդ հոդ վա ծի 
բուն նպա տակն է (Simons v. Belgium (dec.), § 32)։ 

Ե. Ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քը

33. Ե րբ խն դիրն ա ռնչ վում է ա զա տու թյու նից զր կե լուն, հատ կա պես 
կար ևոր է պահ պա նել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ը նդ հա նուր սկզ բուն-
քը։ Ո ւս տի, խիստ կար ևոր է, որ պես զի ա զա տու թյու նից զր կե լու պայ ման-
նե րը հս տա կո րեն սահ ման ված լի նեն ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
մեջ, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ է, որ օ րեն քի կի րա ռու թյան շր ջա նա կը 
լի նի կան խա տե սե լի։ Մի այն այս դեպ քում, ա զա տու թյու նից զր կե լը կհա-
մա պա տաս խա նի Կոն վեն ցի այով նա խա տես ված «օ րի նա կա նու թյան» 
պա հան ջին, ը ստ ո րի՝ ցան կա ցած օ րենք պետք է բա վա րար չա փով  
ճշգ րիտ լի նի, որ պես զի ան ձն, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա մա պա-
տաս խան խորհր դատ վու թյուն ստա նա լով, ի վի ճա կի լի նի տվյալ հան-
գա մանք նե րում ող ջա միտ չա փով կան խա տե սել կոնկ րետ գոր ծո ղու-
թյան հնա րա վոր հետ ևանք նե րը (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 92; 

էր Ձեր բա կալ ման եվ րո պա կան սանկ ցի այի հի ման վրա ան ձին կա լա-
նա վո րե լուն)։ Կոն վեն ցի ան բո լոր դեպ քե րում սահ մա նում է վե րա բե րե լի 
օ րենք նե րի նյու թա կան և դա տա վա րա կան նոր մե րին հա մա պա տաս-
խա նե լու պար տա դի րու թյու նը (նույն տե ղում)։

30. Եվ րո պա կան դա տա րա նը 5-րդ հոդ վա ծի խախ տում է ար ձա նագ-
րել, օ րի նակ, այն դեպ քը, ե րբ իշ խա նու թյուն նե րը կա լան քի ո րոշ ման 
ժամ կե տի եր կա րաց ման միջ նոր դու թյու նը չէ ին ներ կա յաց րել օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում (G.K. v. Poland, § 76)։ Ի տար բե րու թյուն այդ 
ի րա վի ճա կի՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո րո շա կի տե սակ նե րը քն նե լու 
կար գը սահ մա նող շր ջա բե րա կա նի պա հան ջի են թադ րյալ խախ տու մը 
Դա տա րա նը չի հա մա րել ձեր բա կա լու թյան և դրան հա ջոր դող կա լա-
նա վոր ման ներ պե տա կան ի րա վա կան հիմ քե րի խախ տում (Talat Tepe 
v. Turkey, § 62)։ Այն դեպ քում, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը հրա-
ժար վել էր ա զատ ար ձա կել գան գա տա բե րին՝ ի հե ճուկս նրա կա լա նա-
վո րում ա նօ րի նա կան ճա նա չե լու մա սին Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի ո րոշ ման առ կա յու թյա նը, գան գա տա բե րի նախ նա կան կա լան քի 
շա րու նա կու թյու նը հնա րա վոր չե ղավ հա մա րել «օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով» ի րա կա նաց վող կա լա նա վո րում (Şahin Alpay v. Turkey, § 118; 
Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 139)։ 

Գ. Ազ գային օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա-
նու թյան վե րա նա յու մը

31. Թե պետ ա ռա ջին հեր թին հենց ազ գային մար մին նե րի՝ մաս նա-
վո րա պես, դա տա րան նե րի խն դիրն է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
մեկ նա բա նու թյու նը և կի րա ռու թյու նը, այ նու ա մե նայ նիվ ի րա վի ճակն այլ 
է այն դեպ քե րում, ե րբ կոնկ րետ գոր ծով այդ օ րենսդ րու թյան պա հան-
ջի չկա տա րում ա ռա ջաց նում է Կոն վեն ցի այի խախ տում։ Ե թե վտանգ-
ված է Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ա պա Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը պար տա վոր է ո րո շա կի ի րա վա սու թյան շր ջա նակ նե րում 
վե րա նայել ազ գային օ րենսդ րու թյան պա հան ջի պահ պան ման հար ցը 
(Creangă v. Romania [GC], § 101; Baranowski v. Poland, § 50; Benham 
v. the United Kingdom, § 41)։ Դա ա նե լիս Եվ րո պա կան դա տա րա նը պար-
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նե րին չհա մա պա տաս խա նող նոր մեր (Nasrulloyev v. Russia, § 77; Ječius 
v. Lithuania, §§ 53-59)։ Այ նու հան դերձ, նա խա դե պային պրակ տի կայի 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում Դա տա րա նը պար տա վոր չէ ներ պե-
տա կան օ րենսդ րու թյան վե րա բե րյալ սե փա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ 
ա նել։ Ո ւս տի, Եվ րո պա կան դա տա րա նը կա րող է, դժ կա մու թյուն ցու ցա-
բե րե լով, չհան գել եզ րա կա ցու թյան առ այն, որ ազ գային դա տա րան նե-
րը չեն գոր ծել օ րեն քով սահ ման ված կար գին հա մա պա տաս խան (Włoch 
v. Poland, §§ 114-16; Winterwerp v. the Netherlands, §§ 48-50)։

37. Թե պետ դի վա նա գի տա կան նո տա նե րը մի ջազ գային ի րա վուն քի 
աղ բյուր են, այ դու հան դերձ, այդ նո տա նե րի հի ման վրա տրանս պոր-
տային մի ջո ցի ան ձնա կազ մի կա լա նա վո րու մը Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով օ րի նա կան չի հա մար վի, ե թե այդ նո տա նե րը 
բա վա րար չա փով ճշգ րիտ և կան խա տե սե լի չեն ե ղել։ Մաս նա վո րա պես, 
տրանս պոր տային մի ջո ցի ան ձնա կազ մի ան դամ ե րի հնա րա վոր ձեր-
բա կալ ման և կա լա նա վոր ման մա սին նո տա յում կոնկ րետ նշ ման բա-
ցա կա յու թյու նը կհա կա սի ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան և կան խա տե-
սե լի ու թյան՝ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 
պա հանջ նե րին (Medvedyev and Others v. France [GC], §§ 96-100)։

Զ.  Կա մա յա կա նու թյան բա ցա ռու մը

38. Ի լրում վե րոգ րյա լի, ա զա տու թյու նից զր կե լը ցան կա ցած դեպ-
քում պետք է հա մա հունչ լի նի ան ձին կա մա յա կա նու թյու նից պաշտ-
պա նե լու նպա տա կին (S., V. and A. v. Denmark [GC], § 74; Witold Litwa 
v. Poland, § 78)։

39. « Կա մա յա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը 5-րդ հոդ վա ծի1-ին մա սի 
ի մաս տով չի սահ մա նա փակ վում սոսկ ազ գային օ րենսդ րու թյան պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լով. ստաց վում է, որ ա զա տու թյու նից 
զր կե լը կա րող է օ րի նա կան լի նել ազ գային օ րենսդ րու թյան տե սան կյու-
նից, սա կայն, հա մար վի կա մա յա կան և որ պես այդ պի սին հա կա սի  Եվ-
րո պա կան կոն վեն ցի ային (Creangă v. Romania, § 84; A. and Others v. the 
United Kingdom [GC], § 164)։

40. Կախ ված կա լան քի տե սա կից « կա մա յա կա նու թյուն» հաս կա ցու-

Del Río Prada v. Spain [GC], § 125; Creangă v. Romania, § 120; Medvedyev 
and Others v. France [GC], § 80)։

34. Այս պի սով, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սը սահ մա նում է ոչ մի այն ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան ա ռն չու թյամբ, 
այլև «օ րեն քի ո րա կին» վե րա բե րող պա հանջ ներ, ին չը նշա նա կում է, որ 
բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ազ գային օ րենսդ րու թյամբ թույ լատր վում է 
ա զա տու թյու նից զր կել, ա պա թույ լատ րող օ րենսդ րու թյու նը պետք է բա-
վա րար չա փով հա սա նե լի, ճշգ րիտ և կի րա ռու թյան ա ռու մով կան խա-
տե սե լի լի նի։ «Օ րեն քի ո րա կի» այս գնա հատ ման հա մար է ա կան գոր-
ծոն նե րը, ո րոնք ո րոշ դեպ քե րում ան վան վում են « կա մա յա կա նու թյան 
դեմ ե րաշ խիք ներ», նե րա ռում են կա լա նա վո րե լու ո րո շու մը կա յաց նե լու 
կամ կա լան քի  ժամ կե տը եր կա րաց նե լու կամ կա լան քի ժամ կետ սահ մա-
նե լու հա մար հս տակ ի րա վա կան նոր մե րի գո յու թյու նը, ի նչ պես նաև ար-
դյու նա վետ մի ջո ցի գո յու թյու նը, ո րով գան գա տա բե րը կա րող է վի ճար-
կել իր կա լան քը եր կա րաց նե լու «օ րի նա կա նու թյու նը» և «տ ևո ղու թյու նը» 
(J.N. v. the United Kingdom, § 77)։

35. Օ րի նակ, ան ձին մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան առ կա յու թյան 
պատ ճա ռով կա լան քի տակ պա հե լու պրակ տի կան, ե րբ ազ գային 
օ րենսդ րու թյան կամ նա խա դե պային պրակ տի կայի մեջ նմա նա տիպ 
ո րո շա կի հիմ քեր նա խա տես ված չեն, հան գեց նում է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի  խախտ մա նը (Baranowski v. Poland, §§ 50-58)։ Նմա նա պես, նախ-
նա կան կա լանքն ի նք նա բե րա բար եր կա րաց նե լու պրակ տի կան՝ ա ռանց 
հս տակ օ րենսդ րա կան հիմ քե րի, հա կա սում է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին 
(Svipsta v. Latvia, § 86)։ Ի հա կադ րու թյուն նշ վա ծի՝ մե ղադ րա կան եզ-
րա կա ցու թյու նը հաս տա տող դա տա կան մարմ ի ո րոշ ման հի ման վրա 
(ա ռանց կա լան քի մա սին ֆոր մալ ո րո շում կա յաց նե լու) ան ձի կա լան-
քի ժամ կե տը եր կա րաց նե լը, ել նե լով լրա ցու ցիչ քն նու թյուն կա տա րե լու  
ան հրա ժեշ տու թյու նից, չի ա ռա ջաց րել 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախ-
տում (Laumont v. France, § 50)։

36. Այն նոր մե րը, ո րոնք ներ պե տա կան մար մին նե րի կող մից ստա-
նում են ոչ մի ա տե սակ և փոխ բա ցա ռող մեկ նա բա նու թյուն ներ, նույն պես 
կհա մար վեն «օ րեն քի ո րա կի»՝ Կոն վեն ցի այով նա խա տես ված չա փա նիշ-
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Է.  Դա տա րա նի ո րո շու մը

42. Կա լան քի ժամ կե տը սկզ բուն քո րեն «օ րի նա կան» է, ե րբ հիմ ված է 
դա տա րա նի ո րոշ ման վրա։ Ե թե նույ նիսկ կա լան քի ո րո շու մը հե տա գա-
յում վե րա դաս դա տա րա նի կող մից ա նօ րի նա կան է ճա նաչ վում, ա պա 
միև նույն է, կա լան քը ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն կա րող 
է օ րի նա կան լի նել (Bozano v. France, § 55)։ Կա լան քը շա րու նա կում է 
հա մա պա տաս խա նել «օ րեն քով սահ ման ված կար գին», նույ նիսկ ե թե 
ներ պե տա կան դա տա րան ներն ար ձա նագ րում են կա լան քի վա րույ թում 
առ կա թե րու թյուն ներ՝ միև նույն ժա մա նակ վճ ռե լով, որ կա լանքն այ նու - 
ա մե նայ նիվ ե ղել է օ րի նա կան (Erkalo v. the Netherlands, §§ 55-56)։ Ո ւս-
տի, ան գամ կա լա նա վոր ման ո րոշ ման թե րու թյուն նե րը ոչ միշտ են դրա-
նում նա խա տես ված կա լան քի ժամ կետն ա նօ րի նա կան դարձ նում 5-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով (Yefimenko v. Russia, §§ 102-08; Ječius 
v. Lithuania, § 68; Benham v. the United Kingdom, §§ 42-47)։

43. Դա տա րա նը տար բե րա կում է ներ պե տա կան դա տա րան նե րի՝ 
սե փա կան ի րա վա զո րու թյան սահ ման նե րում և ի րա վա զո րու թյան սահ-
մա նա զանց մամբ կա յաց ված ակ տե րը (նույն տե ղում, §§ 43 և հա ջոր-
դիվ)։ Կա լա նա վոր ման ո րո շում երն ա կն հայ տո րեն ա նօ րի նա կան են 
այն դեպ քում, ե րբ շա հագր գիռ կող մը պատ շաճ կեր պով ծա նուց ված չի 
ե ղել նիս տի մա սին (Khudoyorov v. Russia, § 129), կամ ե րբ ներ պե տա-
կան դա տա րան նե րը չեն ի րա կա նաց րել կի րառ ված մի ջո ցի՝ ազ գային 
օ րենսդ րու թյամբ պա հանջ ված ու սում ա սի րու թյուն (Lloyd and Others 
v. the United Kingdom, §§ 108 և 116), կամ ե րբ ստո րին ա տյա նի դա-
տա րան նե րը հա վուր պատ շա ճի չեն քն նար կել կա լան քի այ լընտ րանք-
նե րի հնա րա վո րու թյու նը (նույն տե ղում, § 113)։ Մյուս կող մից, ե րբ չեն 
ե ղել ա պա ցույց ներ առ այն, որ ազ գային դա տա րան նե րի գո ծե լա կերպն 
ա ռա ջաց րել է « կո պիտ կամ ա կն հայտ խախ տում», Եվ րո պա կան դա-
տա րա նը վճ ռել է, որ կա լա նա վո րու մը ե ղել է օ րի նա կան (նույն տե ղում, 
§ 114)։ 

թյու նը կա րող է տար բեր կերպ դրս ևոր վել։ Դա տա րա նը նշել է, որ կա-
մա յա կա նու թյուն կա րող է տե ղի ու նե նալ, ե րբ իշ խա նու թյուն նե րը գոր - 
ծել են ոչ բա րե խիղճ կեր պով կամ խա բե ու թյամբ, կամ ե րբ կա լա նա-
վո րե լու և այն ի կա տար ա ծե լու մա սին ո րո շում ի րա պես չի հա մա-
պա տաս խա նել 5-րդ հոդ վա ծի  1-ին մա սի հա մա պա տաս խան կե տով 
թույ լատր ված սահ մա նա փա կում ե րի նպա տա կին, կամ ե րբ թույ լատ-
րե լի ա զա տազրկ ման հա մար կի րառ ված հիմ քը որ ևէ կապ չի ու նե ցել 
ա զա տազրկ ման վայ րի և պայ ման նե րի հետ, կամ ե րբ կա լան քի հա մար 
կի րառ ված հիմ քի և կա լան քի միջև ա պա հով ված չի ե ղել հա մա չա փու-
թյու նը (հիմ ա կան սկզ բունք նե րի ման րակր կիտ ու սում ա սի րու թյան 
հա մար տե՛ս James, Wells and Lee v. the United Kingdom, §§ 191-95; Saadi 
v. the United Kingdom [GC], §§ 68-74)։

41. Ե րբ կա լա նա վոր ման ո րոշ ման ժամ կե տը լրա ցել է կամ պարզ-
վել է, որ կա լա նա վոր ման ո րո շու մը թե րի է, ա պա ներ պե տա կան դա-
տա րան նե րի կող մից այն նոր ո րոշ մամբ փո խա րի նե լու ա րա գու թյու նը 
նույն պես է ա կան գոր ծոն է ան ձի կա լան քի կա մա յա կան հա մար վե լու 
փաս տը գնա հա տե լիս (Mooren v. Germany [GC], § 80)։ Այս պես, Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը (գ) կե տի հա մա տեքս տում հա մա րում է, որ ե թե 
կա լա նա վոր ման սկզբ նա կան ո րոշ ման ժամ կե տը լրա նա լու դեպ քում 
գոր ծը վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ստո րին ա տյա նի դա տա րան 
ու ղար կե լուց հե տո կա լա նա վոր ման նոր, պատ ճա ռա բան ված ո րո շու մը 
կա յաց վել է մեկ ամ սից պա կաս ժամ կե տում, ա պա գան գա տա բե րի կա-
լան քը չի դար ձել կա մա յա կան (Minjat v. Switzerland, §§ 46 և 48)։ Ի հա-
կադ րու թյուն՝ գոր ծը վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից ստո րին ա տյա նի 
դա տա րան ու ղար կե լուց հե տո ա վե լի քան մեկ տա րի տևած ժա մա նա-
կա հատ վա ծը, ո րում գան գա տա բերն իր նախ նա կան կա լան քի հիմ քե-
րի հար ցում մա ցել է ա նո րոշ վի ճա կում, ի նչ պես նաև կա լա նա վոր ման 
ո րո շու մը վե րա նայե լու հա մար ստո րին ա տյա նի դա տա րա նի հա մար 
ժամ կե տի բա ցա կա յու թյու նը, կա մա յա կան են դարձ րել գան գա տա բե րի 
կա լան քը (Khudoyorov v. Russia, §§ 136-37)։
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ամ րագ րե լու պա հանջ՝ ան կախ նրա նից՝ ի նչ պես է այդ հար ցը կար գա-
վոր վում ազ գային օ րենսդ րու թյամբ (Merabishvili v. Georgia [GC], § 199; 
Oravec v. Croatia, § 55)։ Ժամ կետ նե րի գո յու թյու նը կամ բա ցա կա յու-
թյունն այն գոր ծոն նե րից է, ո րոնք Եվ րո պա կան դա տա րա նը կա րող է 
հաշ վի առ նել ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան կի րա ռու թյու նը կան խա-
տե սե լի, և ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ ը նդ դեմ կա մա յա կան կա լան-
քի ե րաշ խիք ներ նա խա տես ված լի նե լու հար ցում ը նդ հար նար կան գնա-
հա տա կան ներ տա լու հա մար (J.N. v. the United Kingdom, § 90; Meloni 
v. Switzerland, § 53)։

47. Ա վե լին, իշ խա նու թյուն նե րը պետք է դի տար կեն այն պի սի մի-
ջոց ներ կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րոնց հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
մի ջամ տու թյունն ա վե լի քիչ է, քան  կա լան քի դեպ քում (Ambruszkiewicz 
v. Poland, § 32)։

Թ.  Դա տա վա րա կան ըն դու նե լի ո րոշ թե րա ցում եր 

48. Եվ րո պա կան դա տա րա նը վճ ռել է, որ դա տա վա րա կան հետ ևյալ 
թե րա ցում ե րը գան գա տա բե րի նկատ մամբ ը նտր ված կա լան քը չեն 
դարձ նում ա նօ րի նա կան.
§	կա լա նա վոր ման ո րոշ ման մա սին մե ղադ րյա լին պաշ տո նա պես 

չծա նու ցե լը նա խա դե պային պրակ տի կայից բխող բա ցա ռիկ ի մաս-
տով չի հա մար վել « կո պիտ կամ ա կն հայտ խախ տում», քա նի որ 
իշ խա նու թյուն ներն իս կա պես հա վա տա ցած են ե ղել, որ գան գա-
տա բե րը ծա նուց ված է ե ղել ո րոշ ման մա սին (Marturana v. Italy, 
§ 79; սա կայն տե՛ս Voskuil v. the Netherlands, ո րով Դա տա րանն ար-
ձա նագ րեց խախ տում, քա նի որ կա լա նա վոր ման ո րոշ ման մա սին 
ան ձը չէր ծա նուց վել օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում, այ սինքն՝ 
24 ժա մի փո խա րեն նա ծա նուց վել էր ե րեք օր ան ց),

§	 ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման ո րոշ ման մեջ զուտ տեխ նի-
կա կան վրի պա կը, ո րը հե տա գա յում շտկ վել էր դա տա կան մարմ ի 
կող մից (Nikolov v. Bulgaria, § 63; Douiyeb v. the Netherlands [GC], 
§ 52),

§	 գան գա տա բե րի կա լա նա վոր ման պաշ տո նա կան հիմ քի փո խա րի-

Ը. Ո րո շում ե րը պատ ճա ռա բա նե լու և կա մա յա կա նու թյու նը բա-
ցա ռե լու պա հան ջը 

44. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ներ քո կա լա նա վոր ման 
օ րի նա կա նու թյու նը գնա հա տե լիս Դա տա րա նի կող մից հաշ վառ ման են-
թա կա հան գա մանք նե րից մե կը կա լա նա վոր ման ո րո շում ե րի չպատ-
ճա ռա բան վա ծու թյունն է կամ թե րի պատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը (S., V. 
and A. v. Denmark [GC], § 92)։ Այս պես, եր կա րատև կա լան քը թույ լատ-
րող ո րո շում ե րում դա տա կան մար մին նե րի կող մից կա լա նա վոր ման 
որ ևէ հիմք չն շե լը կա րող է ան հա մա տե ղե լի լի նել կա մա յա կա նու թյու նից 
պաշտ պա նու թյան՝ 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված սկզ բուն-
քին (Stašaitis v. Lithuania, §§ 66-67)։ Նմա նա պես, խիստ կարճ ո րո շու-
մը, ո րում որ ևէ ան դրա դարձ չկա կա լան քը թույ լատ րող ի րա վա նոր մին, 
միտ ված չէ ա պա հո վե լու բա վա րար պաշտ պա նու թյուն կա մա յա կա նու-
թյու նից (Khudoyorov v. Russia, § 157)։

45. Այ նու հան դերձ, Դա տա րա նը կա րող է հա մա րել, որ գան գա տա-
բե րի կա լան քը հա մա պա տաս խա նում է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյա-
նը՝ չնա յած կա լա նա վոր ման ո րոշ ման մեջ թե րի պատ ճա ռա բան վա ծու-
թյա նը, ե թե ազ գային դա տա րան նե րը հա մա րել են, որ գան գա տա բե րի 
նախ նա կան կա լան քի հա մար գո յու թյուն են ու նե ցել ո րո շա կի հիմ քեր 
(Minjat v. Switzerland, § 43)։ Ա վե լին, ե րբ ներ պե տա կան դա տա րան նե րը 
բե կա նել են կա լա նա վոր ման ո րո շու մը թե րի պատ ճա ռա բան ված լի նե լու 
հիմ քով՝  միև նույն ժա մա նակ հա մա րե լով, որ գան գա տա բե րի կա լա նա-
վոր ման հա մար, այ նու ա մե նայ նիվ, ե ղել են ո րո շա կի հիմ քեր, կա լա նա-
վոր ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու մա սին ո րո շում չկա յաց նե լը և կա լա-
նա վոր ման օ րի նա կա նու թյան ո րոշ ման հա մար գոր ծը ստո րին ա տյա նի 
դա տա րան նե րին ու ղար կե լը չեն ա ռա ջաց րել 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
խախ տում (նույն տե ղում, § 47)։

46. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախ տում է հա մար վում, 
ե րբ նախ նա կան կա լանք ը նտ րե լու ո րո շում կա յաց նե լու հա մար հիմ քե-
րի ան բա վա րա րու թյու նը հա մակց վել է դրա տևո ղու թյու նը հս տակ չամ-
րագ րե լու փաս տով։ Այ նու հան դերձ, ազ գային դա տա րան նե րի հա մար 
գո յու թյուն չու նի նախ նա կան կա լան քի ժամ կետն ի րենց ո րո շում ե րում 
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III.  ԿՈՆ ՎԵՆ ՑԻ ԱՅԻ 5-ՐԴ ՀՈԴ ՎԱ ԾԻ 1-ԻՆ ՄԱ ՍՈՎ ԹՈՒՅ-
ԼԱՏՐ ՎԱԾ Ա ԶԱ ՏԱԶՐԿ ՄԱՆ ՁԵՎԵ ՐԸ

Ա.  Կա լան քը դա տա պարտ վե լուց հե տո

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ա)  կետ

«1. ... Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ կերպ, քան  
հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

ա. ան ձին օ րի նա կան կեր պով կա լան քի տակ պա հե լը ի րա վա սու 
դա տա րա նի կող մից նրա դա տա պարտ վե լուց հե տո,»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Deprivation of liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – 
Lawful arrest or detention (5-1)

Conviction (5-1-a) – After conviction (5-1-a) – Competent court (5-1-a)

1.  Դա տա պարտ ման առ կա յու թյու նը

50. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ա) կե տը կի րա ռե լի է, 
ե րբ դա տա րա նի կա յաց րած ո րոշ մամբ ան ձը « դա տա պարտ վել» է ա զա-
տազրկ ման։ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ա) կե տում չկա 
հան ցա գոր ծու թյան ի րա վա կան բնույ թի, ո րի հա մար մե ղա վոր է ճա-
նաչ վել ան ձը, որ ևէ տար բե րա կում՝ ան կախ այն հան գա ման քից` ա րդյոք 
տվյալ պե տու թյան ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ այն դա սա կարգ ված 
է որ պես քրե ա կան կամ վար չա կան ի րա վա խախ տում (Engel and Others 
v. the Netherlands, § 68; Galstyan v. Armenia, § 46)։ 

51. « Դա տա պարտ վել» եզ րույ թը վե րա բե րում է թե՛ մե ղա վո րու թյու նը 
հաս տա տե լուն, թե՛ պա տիժ կամ ա զա տազր կում նա խա տե սող այլ մի ջոց 
նշա նա կե լուն (Del Río Prada v. Spain [GC], § 125; James, Wells and Lee 
v. the United Kingdom, § 189; M. v. Germany, § 87; Van Droogenbroeck 
v. Belgium, § 35; B. v. Austria, § 38)։

52. Պատ շաճ պատ ժի նշա նակ ման հար ցե րը սկզ բուն քո րեն դուրս են 
Կոն վեն ցի այի շր ջա նա կից։ Եվ րո պա կան դա տա րա նի խն դի րը չէ ո րո շել 

նում այլ հիմ քով՝ հաշ վի առ նե լով դա տա րան նե րի կող մից ի րենց 
եզ րա կա ցու թյուն նե րը հիմ ա վո րե լու նպա տա կով մատ նանշ ված 
փաս տե րը (Gaidjurgis v. Lithuania (dec.))։ Հիմ քը փո խա րի նե լու հա-
մար բա վա րար պատ ճառ ներ չմատ նան շե լու դեպ քում, սա կայն, 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը կա րող է հա մա րել, որ տե ղի է ու նե ցել 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախ տում (Calmanovici v. Romania, § 65)։ 

Ժ. Ա զատ ար ձա կե լու մա սին ո րոշ ման կա տար ման ձգձ գու մը

49. Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քով ա ռաջ նորդ վող պե տու-
թյու նում դժ վար է պատ կե րաց նել, որ ան ձը կա րող է մալ ա զա տու-
թյու նից զրկ ված՝ ի հե ճուկս նրան ա զատ ար ձա կե լու մա սին դա տա կան 
ո րոշ ման գո յու թյա նը (Assanidze v. Georgia [GC], § 173)։ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը, սա կայն, գի տակ ցում է, որ կա լա նա վոր ված ան ձին ա զատ 
ար ձա կե լու ո րո շա կի ձգձ գու մը հաս կա նա լի և հա ճախ էլ ան խու սա փե լի 
է։ Այ նու ա մե նայ նիվ, ազ գային իշ խա նու թյուն նե րը պար տա վոր են ջանք 
գոր ծադ րել այդ ձգձ գու մը նվա զա գույ նի հասց նե լու ու ղ ղու թյամբ (Giulia 
Manzoni v. Italy, § 25)։ 

Ա զատ ար ձակ ման հետ կապ ված վար չա կան ձևա կեր պում ե րը չեն 
կա րող ար դա րաց նել մի քա նի ժա մից ա վե լի եր կար տևող ձգձ գու-
մը (Ruslan Yakovenko v. Ukraine, § 68, ե րբ տե ղի էր ու նե ցել եր կօ րյա  
ձգձ գում, և Quinn v. France, §§ 39-43, ե րբ գան գա տա բե րին «ան հա-
պաղ» ա զատ ար ձա կե լու մա սին ո րո շու մը կա տար վել էր 11-ժա մյա  
ու շաց մամբ)։
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Kingdom, § 61; De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, § 78)։ Պար տա դիր 
չէ, սա կայն, որ վա րույ թի ձևե րը նույ նը լի նեն բո լոր այն դեպ քե րի հա-
մար, ո րոն ցում պա հանջ վում է դա տա րա նի մի ջամ տու թյու նը։ Ո րո շե լու 
հա մար՝ ա րդյոք տվյալ վա րույթն ա պա հո վում է բա վա րար ե րաշ խիք-
ներ, պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա մանք նե րի բնույ թը, ո րոնց մի ջո-
ցով ի րա կա նաց վում է տվյալ վա րույ թը (նույն տե ղում)։

55. Դրա նից զատ, հա մա պա տաս խան մար մի նը չպետք է ու նե նա 
զուտ խորհր դատ վա կան գոր ծա ռույթ ներ, այլ նաև պետք է ի րա վա սու 
լի նի կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նել, 
ի սկ ա նօ րի նա կան կա լա նա վոր ման դեպ քում ո րո շում կա յաց նել ան ձին 
ա զատ ար ձա կե լու մա սին (X. v. the United Kingdom, § 61; Weeks v the 
United Kingdom, § 61)։

56. Դա տա րանն «ի րա վա սու» չէ, ե թե այն «օ րեն քով նա խա տես ված» 
կար գով չի ձևա վոր վել (Yefimenko v. Russia, §§ 109-11)։

3. Կա լա նա վո րու մը պետք է տե ղի ու նե նա դա տա պարտ վե լուց 
« հե տո»

57. « Հե տո» եզ րույ թը չի վե րա բե րում մի այն դա տա պարտ ման և կա-
լան քի պարզ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյա նը. կա լան քը 
պետք է բխի դա տա պար տու մից, ի րա կա նաց վի դրա ար դյուն քում կամ 
պատ ճա ռով։ Կարճ ա սած՝ դա տա պարտ ման և կա լա նա վոր ման միջև 
պետք է գո յու թյուն ու նե նա բա վա րար պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ 
(James, Wells and Lee v. the United Kingdom, § 189; Monnell and Morris 
v. the United Kingdom, § 40; Del Río Prada v. Spain [GC], § 124)։

58. Այ նու հան դերձ, պատ ճա ռա հետ ևան քային այս կա պը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում աս տի ճա նա բար թու լա նում է և կա րող է ի վեր ջո խզ վել այն-
պի սի ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ ա զատ չար ձա կե լու և կր կին կա լա նա վո-
րե լու մա սին ո րո շում ե րը (նե րա ռյալ՝ նախ նա կան կա լան քի ժամ կե տը 
եր կա րաց նե լու մա սին ո րո շու մը) հիմ վել են օ րենսդ րի կամ դա տա րա նի 
նպա տակ նե րի հետ կապ չու նե ցող հիմ քե րի վրա կամ այս նպա տակ նե-
րը ող ջա միտ գնա հատ ման չեն ար ժա նա ցել։ Նման հան գա մանք նե րում 
այն կա լան քը, ո րը սկզ բում օ րի նա կան էր, կա րող է վե րած վել կա մա յա-

կա լան քի (որ պես պատ ժա տե սակ) որ ժամ կետն է հա մա հունչ կոնկ րետ 
ի րա վա խախտ ման տե սա կին։ Այ նու հան դերձ, պա տիժն ի կա տար ա ծե-
լու կամ այն փո փո խե լու հետ կապ ված մի ջոց նե րը կա րող են վե րա բե րել 
 Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով պաշտ պան ված ա զա տու թյան 
ի րա վուն քին, քա նի որ ա զա տու թյու նից զր կե լու փաս տա ցի տևո ղու թյու-
նը կախ ված է դրանց կի րա ռու թյու նից (Aleksandr Aleksandrov v. Russia, 
§ 22; Khamtokhu and Aksenchik v. Russia [GC], §§ 55-56)։

53. Այս դրույ թը Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րին չի ար գե լում ի 
կա տար ա ծել ի րենց տա րած քից դուրս գոր ծող ի րա վա սու դա տա րան նե-
րի կա յաց րած ա զա տազրկ ման վե րա բե րյալ ո րո շում ե րը (X. v. Germany, 
Հանձ նա ժո ղո վի 1963 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14-ի ո րո շու մը)։ Թե-
պետ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր չեն ստու գել, թե 
ա րդյոք օ տար պե տու թյու նում դա տա պարտ ման հան գեց րած վա րույ թը 
հա մա պա տաս խա նել է 6-րդ հոդ վա ծի բո լոր պա հանջ նե րին (Drozd and 
Janousek v. France and Spain, § 110), դա տա պար տու մը (մե ղադ րա կան 
դա տավ ճի ռը) չի կա րող ար դա րա դա տու թյու նից կոպ տո րեն շեղ վե-
լու հետ ևան քով տե ղի ու նե ցած լի նել (Ilaşcu and Others v. Moldova and 
Russia [GC], § 461)։ Ե թե դա տա պար տում այն պի սի վա րույ թի հետ ևանք 
է, ո րն «ակն հայ տո րեն հա կա սում է 6-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րին կամ 
դրա նում ամ րագր ված սկզ բունք նե րին», ա պա դրա ար դյուն քում նշա-
նակ ված ա զա տազր կու մը չի կա րող հիմ ա վոր ված լի նել 5-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի (ա) կե տի ներ քո (Willcox and Hurford v. the United Kingdom 
(dec.), § 95, ո րը նե րա ռում է ար դա րու թյան այն պի սի դրս ևո րում ե րի 
օ րի նակ ներ, ո րոնք չա պա հո վե լու դեպ քում ան ձը կոպ տո րեն զրկ վել է 
ար դա րա դա տու թյու նից; Stoichkov v. Bulgaria, §§ 56-58, ո րը վե րա բե-
րում է ներ պե տա կան վա րույ թում այդ սկզ բուն քի կի րա ռու թյա նը)։ 

2. Ի րա վա սու դա տա րա նը

54. « Դա տա րան» եզ րույ թը վե րա բե րում է այն մար մին նե րին, ո րոնք 
ոչ մի այն գոր ծա դիր իշ խա նո թյու նից և վա րույ թի կող մե րից ան կախ են, 
այլև ու նեն հա մընդ հա նուր հիմ ա րար հատ կա նիշ ներ, ի նչ պես նաև 
օ ժտ ված են դա տա կան վա րույ թի ե րաշ խիք նե րով (Weeks v. the United 
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ներ ստա նա լու հա մար խորհր դակ ցել ար տա քին փոր ձա գե տի հետ (Tim 
Henrik Bruun Hansen v. Denmark, §§ 77-78)։

62. Ամ բաս տա նյա լը հա մար վում է «ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից 
դա տա պարտ վե լուց հե տո» կա լա նա վոր ված Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի (ա) կե տի ի մաս տով այն ժա մա նակ, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի 
կող մից կա յաց վել է դա տա կան ա կտ, ան գամ ե րբ այն դեռևս չի մտել 
օ րի նա կան ու ժի մեջ և են թա կա է բո ղո քարկ ման (Ruslan Yakovenko v. 
Ukraine, § 46)։ « Դա տա պարտ վե լուց հե տո» եզ րույ թը չի կա րող մեկ նա-
բան վել որ պես «օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա պար տում (մե ղադ րա-
կան դա տավ ճիռ)», քա նի որ այդ դեպ քում եզ րույ թը չէր նե րա ռի դա տա-
պարտ ված այն ան ձանց ձեր բա կա լու մը, ով քեր դա տա կան քն նու թյա նը 
ներ կա յա նում ե ն՝ դեռևս գտն վե լով ա զա տու թյան մեջ։ Չի կա րե լի ա նու-
շադ րու թյան մատ նել այն փաս տը, որ վե րաքն նու թյան կամ վե րա նայ-
ման վա րույ թի ըն թաց քում կա լա նա վոր ված ան ձի մեղ քը հաս տատ վել է 
6-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա հունչ ի րա կա նաց ված դա տա կան 
քն նու թյան ըն թաց քում (Wemhoff v. Germany, § 9)։

63. 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ա) կե տը  կի րա ռե լի է, ե րբ հո գե կան 
հի վան դու թյուն ու նե ցող ան ձինք դա տա պարտ վե լուց հե տո կա լա նա վոր-
վում (ա զա տազրկ վում) են հո գե բու ժա կան հիմ արկ նե րում (Klinkenbuß 
v. Germany, § 49; Radu v. Germany, § 97; X. v. the United Kingdom, § 39)։ 
Այ նու հան դերձ, Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ա) կե տը նման 
դեպ քե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ ար դա րաց ման դա տավճ ռի կա յա ցու-
մից հե տո (Luberti v. Italy, § 25)։

4.  Վե րաքն նիչ վա րույթ նե րի ազ դե ցու թյու նը

64. Կա լա նա վոր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը սկզ բուն քո րեն օ րի նա-
կան է, ե թե այն ի կա տար է ած վում դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն։ 
Ե թե ա վե լի ու շ հաս տատ վում է, որ դա տա րա նը ո րո շու մը կա յաց նե լիս 
սխալ է գոր ծել ներ պե տա կան օ րեն քի ներ քո, ա պա պար տա դիր չէ, որ 
դա հե տա դարձ կար գով ազ դի կա լան քի մի ջան կյալ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի օ րի նա կա նու թյան վրա։ Ստ րաս բուր գյան մար մին նե րը մեր ժել են 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված այն ան ձանց գան-

կան ա զա տազրկ ման, և այդ պի սով՝ ան հա մա տե ղե լի լի նել 5-րդ հոդ վա-
ծի հետ (նույն տե ղում, § 124; և H.W. v. Germany, § 102; M. v. Germany, 
§ 88, նախ նա կան կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու ա ռու մով)։

59. Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ա զա տազրկ ման ձևով պատ ժից բա ցի 
կի րառ ված նախ նա կան կա լան քի տար բեր ձևե րը հա մար վել են գան գա-
տա բե րի կա լանք «ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից դա տա պարտ վե լուց 
հե տո»։ Նման ի րա վի ճա կում կա լան քը ոչ թե պատ ժի մաս էր, այլ՝ բխում 
էր «ա զա տազր կում ա ռա ջաց նող» մեկ այլ մի ջո ցի կի րա ռու թյու նից (տե՛ս 
Ruslan Yakovenko v. Ukraine, § 51, լրա ցու ցիչ հղում ե րով հան դերձ)։

60. Կա լա նա վոր ված ան ձին ա զատ չար ձա կե լու մա սին ո րո շու մը կա-
րող է հա կա սու թյան մեջ մտ նել դա տա պար տող դա տա րա նի կա յաց րած 
կա լա նա վոր ման ո րոշ ման նպա տակ նե րի հետ, ե թե տվյալ ան ձը շա րու-
նա կել է մալ կա լան քի տակ՝ նոր հան ցանք կա տա րե լու ռիս կի հիմ քով, 
սա կայն ան ձն այդ ժա մա նակ զրկ ված է ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րից, օ րի-
նակ՝ պատ շաճ թե րա պի այից, ո րով կկա րո ղա նար ա պա ցու ցել, որ ի նքն 
այլևս վտան գա վոր չէ (Klinkenbuß v. Germany, § 47)։

61. Հան րու թյա նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով ան ձի կա լան քի ժամ-
կե տը եր կա րաց նե լու մա սին ո րոշ ման ող ջամ տու թյու նը կաս կա ծի տակ 
է հայտն վում, ե րբ ներ պե տա կան դա տա րան ներն ի րենց տրա մադ րու-
թյան տակ չեն ու նե ցել բա վա րար հան գա մանք ներ, որ պես զի եզ րա կաց-
նե ին, որ տվյալ ան ձը շա րու նա կում էր վտան գա վոր մալ հան րու թյան 
հա մար, մաս նա վո րա պես, քա նի որ դա տա րան նե րը ձեռք չէ ին բե րել 
փոր ձա գի տա կան կար ևոր և բա վա կա նա չափ թարմ եզ րա կա ցու թյուն-
ներ։ Բժշ կա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րի բա վա րար չա փով թարմ լի նե-
լու հար ցին Եվ րո պա կան դա տա րա նը չի կա րող տալ « քա րա ցած» պա-
տաս խան, քա նի որ դա կախ ված է գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից, 
մաս նա վո րա պես նրա նից՝ ա րդյոք փոր ձա գե տի վեր ջին փոր ձաքն նու-
թյու նից ի վեր գան գա տա բե րի վի ճա կի մեջ տե ղի են ու նե ցել է ա կան փո-
փո խու թյուն ներ (D.J. v. Germany, §§ 59-61, 7 September 2017)։ Ա վե լին, 
ե րբ ի րա վա խախ տը տևա կան ժա մա նակ պահ վել է միև նույն հիմ ար-
կում, և նրա թե րապև տիկ բու ժու մը մտել է փա կու ղի, էլ ա վե լի կար ևոր է  
ան հրա ժեշտ բու ժում նա խա ձեռ նե լու նպատակով թարմ գա ղա փար-
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է, որ ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված ան ձը պետք է ու նե ցած լի նի 
դա տա րա նի կար գադ րու թյա նը են թարկ վե լու հնա րա վո րու թյուն, սա-
կայն են թարկ ված չլի նի դրան (Beiere v. Latvia, § 49)։

66. Ան ձինք չեն կա րող պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել դա տա-
րա նի կար գադ րու թյա նը չեն թարկ վե լու հա մար, ե թե նրանց ե րբ ևէ չի 
ծա նուց վել այդ մա սին (նույն տե ղում, § 50)։

67. Ե թե ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից հա մա պա տաս խան կար-
գադ րու թյու նը ստա նա լուց ա ռաջ ան ձը հրա ժար վել է ո րո շա կի մի ջոց-
նե րի են թարկ վե լուց կամ ո րո շա կի ըն թա ցա կարգ ան ցնե լուց, ա պա այդ 
հրա ժա րու մը որ ևէ կան խա կալ ազ դե ցու թյուն չի կա րող ու նե նալ դա տա-
րա նի այդ կար գադ րու թյա նը են թարկ վե լուն վե րա բե րող ո րո շում ե րի 
վրա (Petukhova v. Russia, § 59)։

68. Ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը պետք է ար դար հա վա-
սա րակշ ռու թյուն ա պա հո վեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում 
դա տա րա նի օ րի նա կան կար գադ րու թյուն նե րի կա տա րում ա պա հո վե-
լու կար ևո րու թյան և ա զա տու թյան ի րա վուն քի միջև։ Այս ա ռու մով պետք 
է հաշ վի առ նել այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են կար գադ րու թյան 
նպա տա կը, դա կա տա րե լու ի րա գոր ծե լի ու թյու նը և կա լան քի տևո ղու-
թյու նը։ Ը նդ հա նուր ի րա վի ճա կում ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն է ձեռք 
բե րում հա մա չա փու թյան հար ցը (Gatt v. Malta, § 40)։

69. Կոն վեն ցի ոն մար մին նե րը 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (բ) կե տի 
ա ռա ջին բա ղադ րի չը կի րա ռել են այն պի սի գոր ծե րի նկատ մամբ, ո րոնք 
վե րա բե րել են, մաս նա վո րա պես, դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված 
տու գան քի վճա րու մից հրա ժար վե լուն (Velinov v. the former Yugoslav 
Republic of Macedonia; Airey v. Ireland, Commission decision), հո գե կան 
ա ռող ջու թյան հետ կապ ված բուժզն նու թյուն ան ցնե լուց հրա ժար վե լուն 
(X. v. Germany, Commission decision, 10 December 1975), դա տա րա նի 
կար գադ րած՝ ա րյան ա նա լի զը չհանձ նե լուն (X. v. Austria, Commission 
decision), բնա կու թյան սահ մա նա փա կում ե րը չպահ պա նե լուն (Freda 
v. Italy, Commission decision), ե րե խա նե րին ծնո ղին հանձ նե լու ո րո շու մը 
չկա տա րե լուն (Paradis v. Germany (dec.)), պատ ժի հե տաձգ ման մա սին 
կար գադ րու թյան պայ ման նե րը չկա տա րե լուն (Steel and Others v. the 

գատ նե րը, ով քեր բո ղո քել են, որ ի րենց նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ-
րա կան դա տավ ճիռ նե րը կամ նշա նակ ված պա տիժ նե րը ներ պե տա կան 
վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի կող մից ճա նաչ վել են փաս տի կամ ի րա վուն-
քի սխա լի հիմ քով կա յաց ված դա տավ ճիռ ներ կամ պա տիժ ներ (Benham 
v. the United Kingdom, § 42)։ Այ նու հան դերձ, դա տա պարտ մա նը հա ջոր-
դող կա լանքն ա նօ րի նա կան է, ե թե դրա հիմ քե րը նա խա տես ված չեն 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, կամ ե թե այդ կա լան քը կա մա յա կան է 
(Tsirlis and Kouloumpas v. Greece, § 62)։

Բ.  Կա լան քը դա տա րա նի կար գադ րու թյա նը չեն թարկ վե լու կամ 
օ րեն քով նա խա տես ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա-
մար

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (բ)  կետ

«1. ... Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ կերպ, քան  
հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

...
բ. ան ձի օ րի նա կան ձեր բա կա լու մը կամ կա լա նա վո րու մը դա-

տա րա նի օ րի նա կան կար գադ րու թյա նը չեն թարկ վե լու հա մար կամ 
օ րեն քով նա խա տես ված ցան կա ցած պար տա վո րու թյան կա տա րում 
ա պա հո վե լու նպա տա կով,»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Deprivation of liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – 
Lawful arrest or detention (5-1)

Lawful order of a court (5-1-b) – Non-compliance with court order (5-
1-b) – Secure fulfilment of obligation prescribed by law (5-1-b)

1.  Դա տա րա նի կար գադ րու թյա նը չեն թարկ վե լը

65. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի  1-ին մա սի (բ)  կե տի ա ռա ջին նա-
խա դա սու թյան մեջ կի րառ ված ձևա կերպ ման ը նտ րու թյու նը են թադ րում 
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րա կա ցու թյան հան գե լուց ա ռաջ, նախ, ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ան ձը 
տե ղե կաց ված լի նի այն կոնկ րետ գոր ծո ղու թյան մա սին, ո րից պետք է 
ձեռն պահ մար, և ան ձը պետք է իր վար քագ ծով ցույց տված լի նի, որ չի 
ցան կա նում ձեռն պահ մալ այդ գոր ծո ղու թյան կա տա րու մից (Ostendorf 
v. Germany, §§ 93-94)։  Մոտ ա պա գա յում հան ցա գոր ծու թյուն չկա տա րե-
լու պար տա կա նու թյու նը չի կա րող հա մար վել բա վա րար չա փով կոնկ-
րետ և ո րո շա կի, ե թե կար գադ րու թյան մեջ չեն մատ նանշ վել այն կոնկ-
րետ մի ջոց նե րը, ո րոնք չպետք է խախտ վեն (S., V. and A. v. Denmark 
[GC], § 83)։

74. Ձեր բա կա լու մը Կոն վեն ցի այի ի մաս տով ըն դու նե լի կլի նի մի այն, 
ե թե «օ րեն քով նա խա տես ված պար տա վո րու թյան» կա տա րու մը չի կա-
րող ա պա հով վել ա վե լի մեղմ մի ջոց նե րով (Khodorkovskiy v. Russia, § 136)։ 
Հա մա չա փու թյան սկ բուն քը թե լադ րում է նաև, որ հա վա սա րակըշ - 
ռու թյուն պետք է ա պա հո վել ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում 
կոնկ րետ պար տա վո րու թյան հրա տապ կա տա րում ա պա հո վե լու և ան-
ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի կար ևո րու թյան միջև (Saadi v. the United 
Kingdom [GC], § 70)։

75. Սույն գնա հատ ման մեջ Դա տա րանն է ա կան է հա մա րում հետ ևյալ 
կե տե րը՝ վե րա բե րե լի օ րենսդ րու թյու նից բխող պար տա վո րու թյան բնույ-
թը, այդ թվում նաև՝ դրա ա ռար կան և հիմ ա րար նպա տա կը, կա լա նա-
վոր վա ծի ան ձը և կա լան քին հան գեց րած կոնկ րետ հան գա մանք նե րը, 
ի նչ պես նաև կա լան քի տևո ղու թյու նը (S., V. and A. v. Denmark [GC], § 
75; Vasileva v. Denmark, § 38; Epple v. Germany, § 37)։

76. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի  1-ին մա սի (բ) կե տի ե րկ րորդ բա-
ղադ րի չի ներ քո ու սում ա սիր ված ի րա վի ճակ նե րը նե րա ռում են, մաս-
նա վո րա պես, պե տու թյուն մուտք գոր ծե լիս ան վտան գու թյան ստուգ ման 
են թարկ վե լու պար տա վո րու թյու նը (McVeigh and Others v. the United 
Kingdom, Commission report), ան ձի ի նք նու թյան ման րա մաս նե րը հայտ-
նե լը (Vasileva v. Denmark; Novotka v. Slovakia (dec.); Sarigiannis v. Italy), 
հո գե բու ժա կան զն նու թյան են թարկ վե լը (Nowicka v. Poland), ո րո շա կի 
տա րած քից հե ռա նա լը (Epple v. Germany), ոս տի կա նու թյան բաժ նում 
հար ցաքն նու թյան ներ կա յա նա լը (Iliya Stefanov v. Bulgaria; Osypenko 

United Kingdom), գրա վով ա զատ ար ձակ ման պայ ման նե րը խախ տե լուն 
(Gatt v. Malta) և հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում պա հե լուն (Trutko v. 
Russia և Beiere v. Latvia, ե րբ ներ պե տա կան վա րույ թում ա պա հով ված 
չեն ե ղել բա վա րար ե րաշ խիք ներ ը նդ դեմ կա մա յա կա նու թյան)։ 

2. Օ րեն քով նա խա տես ված պար տա վո րու թյան կա տա րու մը

70. 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (բ) կե տի ե րկ րորդ բա ղադ րի չը թույլ 
է տա լիս կա լա նա վո րել ան ձին լոկ օ րեն քով սահ ման ված ցան կա ցած 
պար տա վո րու թյան « կա տա րում ա պա հո վե լու» հա մար։ Հետ ևա պես, 
պետք է գո յու թյուն ու նե նա ան ձի կող մից չկա տար ված և կա տար ման 
են թա կա պար տա վո րու թյուն, և ձեր բա կա լում ու կա լա նա վո րու մը 
պետք է հե տապն դեն դրա կա տա րում ա պա հո վե լու նպա տակ՝ չու նե-
նա լով պատ ժիչ բնույթ։ Հենց տվյալ պար տա վո րու թյու նը կա տար ված 
լի նի, կա լա նա վոր ման՝ 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (բ) կե տով սահ ման ված 
հիմ քը կդա դա րի գո յու թյուն ու նե նալ (Vasileva v. Denmark, § 36; S., V. 
and A. v. Denmark [GC], §§ 80-81)։

71. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (բ) կե տը պար տա վո-
րու թյան բո վան դա կու թյան և պար տա վո րու թյու նը սահ մա նե լու և այն 
կա տա րե լու կար գի ա ռն չու թյամբ հղում է կա տա րում ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյա նը (Rozhkov v. Russia (no. 2), § 89)։

72. Պար տա վո րու թյու նը պետք է ո րո շա կի և կոնկ րետ բնույթ ու նե նա 
(Ciulla v. Italy, § 36)։ Լայն մեկ նա բա նու թյու նը կա ռա ջաց նի ի րա վուն քի 
գե րա կա յու թյան սկզ բուն քին ան հա մա տե ղե լի հետ ևանք ներ (S., V. and 
A. v. Denmark [GC], § 83; Engel and Others v. the Netherlands, § 69; Iliya 
Stefanov v. Bulgaria, § 72)։

73. Հան ցա գոր ծու թյուն չգոր ծե լու պար տա վո րու թյու նը կա րող է «ո րո-
շա կի և կոնկ րետ» հա մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ բա վա րար չա-
փով մատ նանշ վել են վրա հաս հան ցան քի կա տար ման վայ րը և ժա մը, 
ի նչ պես նաև դրա նից տու ժող նե րի հնա րա վոր շր ջա նա կը։ Ի նչ-որ բան 
ա նե լուց ձեռն պահ մա լու պար տա կա նու թյան դեպ քում, ո րը տար բեր-
վում է կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից, 
ան ձի կող մից տվյալ պար տա վո րու թյան չկա տար ման վե րա բե րյալ եզ-
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1.  Ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման նպա տա կը

77. «Ի րա վա սու օ րի նա կան մարմ ին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով» 
ար տա հայ տու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի (գ) կե տի ներ քո ան ձին ձեր բա կա լե լու կամ կա լա նա վո րե լու բո լոր 
ե րեք այ լընտ րան քային հիմ քե րին (Lawless v. Ireland (no. 3), §§ 13-14; 
Ireland v. the United Kingdom, § 196)։

78. Ան ձը կա րող է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի հիմ քով կա լա-
նա վո րել մի այն քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում, ի րա վա սու դա տա կան 
մարմ ին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, ե թե նա կաս կած վում է ի րա վա-
խախ տում կա տա րած լի նե լու մեջ (Şahin Alpay v. Turkey, § 103; Ječius 
v. Lithuania, § 50; Schwabe and M.G. v. Germany, § 72)։

79. Այդ դրույ թի ե րկ րորդ բա ղադ րի չը («երբ դա հիմ ա վոր կեր պով 
ան հրա ժեշտ է հա մար վում նրա կող մից հան ցա գոր ծու թյան կա տա րու մը 
կանխել») չի թույ լատ րում հա մընդ հա նուր կան խար գել ման քա ղա քա կա-
նու թյուն ի րա կա նաց նել ան ձի կամ ան ձանց խմ բի նկատ մամբ, ով քեր 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հա մար վում են վտան գա վոր կամ ո րո շա կի 
ա նօ րի նա կան ա րարք ներ կա տա րե լու հա կում ու նե ցող։ Կա լան քի այս 
հիմ քը Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րին ըն դա մե նը մի ջոց է ըն ձե-
ռում՝ կանխել կոնկ րետ և ո րո շա կի ի րա վա խախ տու մը, ը նդ ո րում՝ կա-
տար ման կոնկ րետ վայ րի և ժա մա նա կի և կոնկ րետ տու ժող նե րի մա սով։ 
Որ պես զի կա լան քը 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի ե րկ րորդ բա ղադ-
րի չի ներ քո հիմ ա վոր ված լի նի, իշ խա նու թյուն նե րը պետք է հա մո զիչ 
կեր պով ա պա ցու ցեն, որ տվյալ ան ձն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 
կկա տա րեր կոնկ րետ և ո րո շա կի ի րա վա խախ տու մը, ե թե կա լան քի մի-
ջո ցով չկանխ վեր դրա կա տա րու մը (S., V. and A. v. Denmark [GC], § 89 
և 91)։

80. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի ե րկ րորդ բա-
ղադ րիչն ա ռան ձին հիմք է նա խա տե սում կա լան քի հա մար, ո րը կախ-
ված չէ «ի րա վա խախ տում կա տա րած լի նե լու հիմ ա վոր կաս կա ծի» առ-
կա յու թյու նից։ Դա վե րա բե րում է քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կից դուրս 
ի րա կա նաց վող՝ կան խար գե լիչ կա լան քին (S., V. and A. v. Denmark [GC], 
§§ 114-116, ո րը վե րա բե րում էր հան դի սա կան նե րի բռ նու թյու նը կան խե-

v. Ukraine; և Khodorkovskiy v. Russia), հան ցա գոր ծու թյուն չկա տա րե լու 
մի ջո ցով կար գու կա նո նը պահ պա նե լը (Ostendorf v. Germany) և հար-
կային պարտ քե րի վճա րում ա պա հո վե լու հա մար կա լա նադր ված գույ-
քի գտն վե լու վայ րի մա սին հայտ նե լը (Göthlin v. Sweden)։

Գ.  Նախ նա կան կա լան քը

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կետ

«1. ... Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ կերպ, քան  
հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

...
գ. ան ձի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը` ի րա-

վա խախ տում կա տա րած լի նե լու ող ջա միտ կաս կա ծի2 առ կա յու թյան 
դեպ քում նրան ի րա վա սու օ րի նա կան մարմ ին ներ կա յաց նե լու նպա-
տա կով կամ այն դեպ քում, ե րբ դա հիմ ա վոր կեր պով ան հրա ժեշտ 
է հա մար վում նրա կող մից հան ցա գոր ծու թյան կա տա րու մը կամ այն 
կա տա րե լուց հե տո նրա փա խուս տը կանխել,»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Deprivation of liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – 
Lawful arrest or detention (5-1)

Bringing before competent legal authority (5-1-c) – Criminal offence 
(5-1-c) – Reasonable suspicion (5-1-c) – Reasonably necessary to prevent 
offence (5-1-c) – Reasonably necessary to prevent fleeing (5-1-c)

2 Պետք է նկատել, որ Կոնվենցիայի՝ Հայաստանի իրավական տեղեկատվա- 
կան համակարգում (arlis) տեղադրված տարբերակում օգտագործած է «ողջամիտ կասկած» 
արտահայտությունը, իսկ սույն ուղեցույցում Կոնվենցիայի վերաբերելի հոդվածներն ուղղակիորեն 
մեջ բերված են հենց այդ տարբերակից։ Այնուամենայնիվ, քանի որ Սահմանադրության 27-րդ, 
ինչպես նաև ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներում 
«ողջամիտ կասկած»-ի փոխարեն օգտագործվում է «հիմավոր կասկած» արտահայտությունը, 
ապա սույն ուղեցույցի վերլուծական հատվածում ևս «ողջամիտ կասկած»-ի փոխարեն 
օգտագործված է «հիմավոր կասկած»։ 
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ցի այդ, ի րա վա սու մար մին նե րը պետք է ող ջա միտ քայ լեր ձեռ նար կեն՝ 
հա մոզ վե լու հա մար, որ ան ձն իս կա պես դի մել է փա խուս տի (Vasiliciuc v. 
the Republic of Moldova, § 40)։

84. 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի  երկ րորդ բա ղադ րի չի մեջ 
«անհ րա ժեշ տու թյան» չա փա նի շը են թադ րում է, որ պետք է դի տարկ ված 
լի նի կա լան քից նվազ ծանր մի ջոց ներ կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը, 
և որ պետք է պարզ ված լի նի, որ դրանք բա վա րար չա փով չեն կա րող 
ե րաշ խա վո րել ան ձի կամ հան րային շա հի պաշտ պա նու թյու նը։ Տվյալ 
ի րա վա խախ տու մը պետք է իր բնույ թով ծանր լի նի՝ ա ռա ջաց նե լով 
վտանգ կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար կամ է ա կան նյու թա կան վնաս 
պատ ճա ռե լու վտանգ։ Դրա նից զատ, այդ ռիս կի վե րա նա լուց ան մի ջա-
պես հե տո կա լան քը պետք է դա դա րի, ի սկ դա ան հրա ժեշտ է դարձ նում 
մո նի թո րին գը՝ նե րա ռյալ այն պի սի գոր ծո նի նկատ մամբ, ի նչ պի սին կա-
լան քի տևո ղու թյունն է (S., V. and A. v. Denmark [GC], § 161)։

85. «Ի րա վա սու օ րի նա կան մար մին» ար տա հայ տու թյունն ու նի նույն 
ի մաս տը, ի նչ « դա տա վոր կամ այլ պաշ տո նա տար ան ձ, ո րն օ րեն քով 
լի ա զոր ված է ի րա կա նաց նե լու դա տա կան իշ խա նու թյուն» ար տա-
հայ տու թյու նը՝ նա խա տես ված 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում (Schiesser 
v. Switzerland, § 29)։

2. « Հիմ ա վոր կաս կած» հաս կա ցու թյան ի մաս տը

86. Ձեր բա կալ ման հա մար որ պես հիմք պա հանջ վող կաս կա ծի 
« հիմ ա վոր» լի նե լը 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տով ամ րագր ված 
ե րաշ խի քի կար ևո րա գույն մասն է (Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 124; 
Fernandes Pedroso v. Portugal, § 87)։

87. Քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տար ված լի նե լու « հիմ ա վոր կաս-
կա ծը» են թադ րում է այն պի սի փաս տե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի առ կա-
յու թյուն, ո րոնք ա նա չառ դի տոր դին կհա մո զեն, որ տվյալ ան ձը կա րող է 
կա տա րած լի նել ի րա վա խախ տում (Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, § 88; 
Erdagöz v. Turkey, § 51; և Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, 
§ 32)։ Ո ւս տի, ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից բո ղո քի հիմ ա վոր վա ծու-
թյու նը ստու գե լու նպա տա կով գոր ծի կար ևո րա գույն փաս տե րի ի րա կան 

լու նպա տա կով ի րա կա նաց ված կա լա նա վոր մա նը)։
81. Կաս կա ծյա լին դա տա րան ներ կա յաց նե լու նպա տա կի գո յու թյու-

նը պետք է դի տար կել այդ նպա տա կին հաս նե լու փաս տից ան կախ։ 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տով  սահ ման ված չա փա նի շը չի են թադ-
րում, թե ոս տի կա նու թյու նը պետք է ձեր բա կալ ման պա հին կամ գան-
գա տա բե րի՝ կա լան քի տակ գտն վե լու ըն թաց քում ու նե նա բա վա րար 
ա պա ցույց ներ նրան մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու հա մար (Petkov and 
Profirov v. Bulgaria, § 52; Erdagöz v. Turkey, § 51)։ 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի (գ) կե տի հի ման վրա կա լան քի ըն թաց քում ան ձին հար ցաքն նե-
լու նպա տակն է ա ռաջ տա նել քրե ա կան վա րույ թը՝ հաս տա տե լով կամ 
փա րա տե լով այն կոնկ րետ կաս կա ծը, ո րն ըն կած է ե ղել ձեր բա կալ ման 
հիմ քում (Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 125; Brogan and Others v. the 
United Kingdom, §§ 52-54; Labita v. Italy [GC], § 155; O’Hara v. the United 
Kingdom, § 36)։ 

82. Կա լա նա վոր ված ան ձի դա տա րան ներ կա յաց նե լու «ն պա տա կի» 
պա հան ջը պետք է ո րո շա կի ճկու նու թյամբ կի րա ռել 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի (գ) կե տի հոդ վա ծի ե րկ րորդ բա ղադ րի չով նա խա տես ված կա լան-
քի նկատ մամբ, որ պես զի ան հար կի ո րեն չեր կա րաձգ վի կան խար գե լիչ 
կար ճատև կա լան քի տևո ղու թյու նը։ Ե րբ ան ձը կարճ ժա մա նակ ան ց 
ա զատ է ար ձակ վում կան խար գե լիչ կա լան քից՝ կա՛մ ռիս կը  վե րա նա լու, 
կա՛մ, օ րի նակ,  սահ ման ված կար ճատև ժամ կե տը լրա նա լու պատ ճա ռով, 
«ն պա տա կի» պա հան ջը չպետք է խո չըն դոտ լի նի կան խար գե լիչ կա լանք 
կի րա ռե լու ճա նա պար հին (S., V. and A. v. Denmark [GC], §§ 118-126)։

83. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի հա մա ձայն՝ կի-
րառ վող կա լան քը պետք է հա մա չափ մի ջոց լի նի հայ տա րար ված նպա-
տա կին հաս նե լու հա մար (Ladent v. Poland, §§ 55-56)։ Ներ պե տա կան 
մար մին նե րը պար տա վոր են հա մո զիչ կեր պով հիմ ա վո րել, որ կա լանքն 
ան հրա ժեշտ է։ Ե րբ ի րա վա սու մար մին նե րը ո րո շում են կա յաց նում ան-
ձի նախ նա կան կա լան քի վե րա բե րյալ՝ այն հիմ քով, որ նա հրա վիր վե-
լու դեպ քում չի ներ կա յա նա լու ի րա վա սու մար մին նե րին, նրանք պետք 
է հա մոզ ված լի նեն, որ տվյալ ան ձին տր վել է հա մար ժեք ծա նու ցում և 
բա վա րար ժա մա նակ, որ պես զի վեր ջինս կա տա րի այդ պա հան ջը։ Բա-
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հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) են թա կե տով ա պա հով ված ե րաշ խի քը (O’Hara 
v. the United Kingdom, § 35)։

92. Դա տա րա նը ո րո շել է, որ ա նա նուն ի րա զեկ չից ստաց ված և այլ 
ա պա ցույց նե րով չհաս տատ ված և ա սե կո սե ի բնույթ ու նե ցող ա պա ցույց-
նե րը բա վա րար չեն՝ հաս տա տե լու հա մար այն « հիմ ա վոր կաս կա ծը», 
թե գան գա տա բե րը ներ քաշ ված է մա ֆի ային ա ռնչ վող գոր ծու նե ու թյան 
մեջ (Labita v. Italy [GC], §§ 156 et seq.)։ Ի հա կադ րու թյուն, մի քա նի տա-
րի ա ռաջ տր ված ի նք նա խոս տո վա նա կան ցուց մունք նե րը, ո րոն ցից կաս-
կա ծյալ նե րը հե տա գա յում հրա ժար վել է ին, չէ ին բա ցա ռել « հիմ ա վոր 
կաս կա ծի» գո յու թյու նը գան գա տա բե րի նկատ մամբ։ Ա վե լին, դա որ ևէ 
ազ դե ցու թյուն չու նե ցավ նրան ձեր բա կա լե լու սանկ ցի այի օ րի նա կա նու-
թյան վրա (Talat Tepe v. Turkey, § 61)։

3. «Ի րա վա խախ տում» եզ րույ թը

93. «Ի րա վա խախ տում» եզ րույթն ի նք նու րույն ի մաստ ու նի, ո րը նման 
է 6-րդ հոդ վա ծում օգ տա գործ ված «ք րե ա կան ի րա վա խախ տում» եզ-
րույ թի ի մաս տին։ Ի րա վա խախտ ման դա սա կար գու մը ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյան մեջ ու շադ րու թյան ար ժա նի գոր ծոն նե րից մեկն է մի այն։ 
Այ նու հան դերձ, է ա կան գոր ծոն ներ են նաև վա րույ թի բնույ թը և հնա րա-
վոր պատ ժի ծան րու թյու նը (Benham v. the United Kingdom, § 56; S., V. 
and A. v. Denmark [GC], § 90)։ 

Դ. Ան չա փա հա սի կա լան քը

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (դ)  կետ

«1. ... Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ կերպ, քան  
հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

...
դ. ան չա փա հա սին կա լան քի վերց նե լը օ րի նա կան կար գադ րու-

թյան հի ման վրա` դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան հա մար, կամ 
նրա օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը` նրան ի րա վա սու օ րի նա կան մարմ-
նին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով,»

քն նու թյուն չկա տա րելն ա ռա ջաց րել է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի 
խախ տում (Stepuleac v. Moldova, § 73; Elçi and Others v. Turkey, § 674)։

88. « Հիմ ա վոր» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը կախ ված է հան-
գա մանք նե րի ամ բող ջու թյու նից, սա կայն կաս կած ա ռա ջաց նող փաս-
տե րը կա րող են նույն մա կար դա կի վրա չլի նել, ի նչ մե ղադ րա կան դա-
տավ ճի ռը հիմ ա վո րե լու կամ ան գամ ան ձին մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ փաս տե րը (Merabishvili v. Georgia [GC], § 184)։

89. « Հիմ ա վոր վա ծու թյուն» եզ րույ թը նշա նա կում է նաև ո րո շա կի 
նվա զա գույն շեմ, ո րը կաս կա ծը պետք է հաղ թա հա րի, որ պես զի ա նա-
չառ դի տորդն այդ կաս կա ծի հի ման վրա հա վա նա կան հա մա րի մե ղադ-
րան քի հիմ ա վոր վա ծու թյու նը: Ա զա տու թյու նից զր կե լու հիմ քում պետք 
է դր ված լի նեն տվյալ փաս տե րի՝ ի րա կա նում տե ղի ու նե ցած լի նե լու մա-
սին « հիմ ա վոր կաս կա ծը» հիմ ա վո րող բա վա րար օբյեկ տիվ տար րեր: 
Բա ցի դրա նից, մեջ բեր ված փաս տե րը պետք է ող ջամ տո րեն հա մար վեն 
քրե ա կան օ րենսգր քում հան ցա վոր վար քա գի ծը նկա րագ րող հոդ ված-
նե րից որ ևէ մե կին հա մա պա տաս խա նող փաս տեր: Այս պի սով, « հիմ-
նա վոր կաս կածն» ա կն հայ տո րեն չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ, ե թե 
կա լա նա վոր ված ան ձին մեղ սագր վող ա րարք նե րը կամ փաս տե րը հան-
ցա գոր ծու թյուն չեն ե ղել այն ժա մա նակ, ե րբ դրանք տե ղի են ու նե ցել 
(Kavala v. Turkey*, § 128):

90. Թե պետ հիմ ա վոր կաս կա ծը պետք է գո յու թյուն ու նե նա ձեր բա-
կա լե լու և սկզբ նա կան կա լան քի ժա մա նակ, կա լան քի ժամ կե տի եր կա-
րաց ման դեպ քում պետք է հիմ ա վո րել նաև, որ կաս կա ծը պահ պան վել 
է և մա ցել է « հիմ ա վոր» կա լան քի ո ղջ ըն թաց քում (Ilgar Mammadov 
v. Azerbaijan, § 90)։

91. Ա հա բեկ չու թյան պա րա գա յում, թե պետ Պայ մա նա վոր վող պե-
տու թյուն նե րից չի կա րե լի պա հան ջել, որ պես զի նրանք հիմ ա վո րեն 
ա հա բեկ չու թյան մեջ կաս կած վող ան ձի ձեր բա կալ ման հիմ քում դր ված 
կաս կա ծի հիմ ա վոր լի նե լը՝ բա ցա հայ տե լով տե ղե կատ վու թյան գաղտ-
նի աղ բյուր նե րը, Դա տա րա նը վճ ռել է, որ ա հա բեկ չա կան հան ցա վո րու-
թյան դեմ պայ քա րի հրա տա պու թյու նը չի կա րող ար դա րաց նել « հիմ ա-
վոր» հաս կա ցու թյան այն աս տի ճան ըն դար ձա կու մը, որ խա թար վի 5-րդ 
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նպա տա կով ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման տա րաբ նույթ 
դրս ևո րում ե րը (P. and S. v. Poland, § 147; Ichin and Others v. Ukraine, 
§ 39; D.G. v. Ireland, § 80)։

Կր թու թյան գոր ծըն թա ցում ը նդ հա տում ե րից խու սա փե լու նպա տա-
կով « դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյու նը» պետք է, այ նու ա մե նայ նիվ, 
պա րու նա կի դպ րո ցա կան կր թու թյան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ, այ-
սինքն՝ կա լա նա վոր ված բո լոր ան չա փա հաս նե րի դեպ քում ստան դարտ 
գոր ծե լա կերպ պետք է լի նի սո վո րա կան դպ րո ցի ու սում ա կան ծրագ-
րին հա մա հունչ դպ րո ցա կան կր թու թյան կազ մա կեր պու մը, ան գամ ե րբ 
ան չա փա հաս նե րը սահ մա նա փակ ժամ կե տով պահ վում են ժա մա նա-
կա վոր ա զա տազրկ ման վայ րե րում (Blokhin v. Russia [GC], § 170)։

98. « Վար քը շտ կե լու» կամ ան չա փա հա սի կող մից նոր ի րա վա խախ-
տում ե րի կա տա րու մը կան խե լու նպա տա կով ան չա փա հա սին կա լա-
նա վո րե լը Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (դ) կե տի ներ քո չի 
թույ լատր վում (Blokhin v. Russia [GC, § 171)։

99 Հոդ վա ծի (դ)  կե տը չի բա ցա ռում ժա մա նա կա վոր ա զա տազրկ ման 
կի րա ռու թյու նը մինչև դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան ռե ժի մի կի րա-
ռու թյու նը, ե րբ ժա մա նա կա վոր ա զա տազր կու մը չի նե րա ռում դաս տի ա - 
րակ չա կան հս կո ղու թյան տար րեր։ Այս պա րա գա յում ան հրա ժեշտ է, 
սա կայն, որ պես զի ա զա տազրկ մա նը սեղմ ժամ կե տում հա ջոր դի դաս-
տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան ռե ժի մի փաս տա ցի կի րա ռու թյու նը՝ հենց 
այդ նպա տա կի հա մար նա խա տես ված և բա վա րար ռե սուրս նե րով հա-
մալր ված (բաց կամ փակ) մի ջա վայ րում (Bouamar v. Belgium, § 50)։

100. Ան չա փա հա սին փակ հիմ ար կում տե ղա վո րե լը նույն պես պետք 
է հա մա չափ լի նի « դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան» նպա տա կին։ Դա 
պետք է հնա րա վոր մի ջոց նե րի մեջ վեր ջի նը լի նի, կի րառ վի՝ ել նե լով 
ե րե խայի լա վա գույն շա հե րից, և ու ղղ ված լի նի ե րե խայի զար գա ցու մը 
խա թա րող լուրջ ռիս կե րի կանխ մա նը (D.L. v. Bulgaria, § 74)։

101. Ե թե պե տու թյունն ը նտ րել է ա զա տազր կում են թադ րող դաս տի ա - 
րակ չա կան հս կո ղու թյան հա մա կարգ, ա պա այն պար տա վոր է ա պա-
հո վել հա մա պա տաս խան են թա կա ռուց վածք, ո րը կհա մա պա տաս խա նի 
ան վտան գու թյան և կր թու թյան հար ցում այդ հա մա կար գի պա հանջ նե-

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Deprivation of liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – 
Lawful arrest or detention (5-1)

Minors (5-1-d) – Educational supervision (5-1-d) – Bringing before 
competent authority (5-1-d)

1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ

94. «Ան չա փա հաս» եզ րույ թը վե րա բե րում է այն ան ձանց, ու մ 18 տա-
րին չի լրա ցել (Koniarska v. the United Kingdom (dec.))՝ հաշ վի առ նե լով 
եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րը և Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո-
մի տե ի թիվ CM (72) բա նաձ ևը (X. v. Switzerland, Commission decision of 
14 December 1979)։

95. Հոդ վա ծի (դ)  կե տը չի սահ մա նա փակ վում ան չա փա հա սի կա-
լա նա վո րու մը թույ լատ րե լով։ Այն պա րու նա կում է ո րո շա կի, բայց ոչ 
սպա ռիչ այն պի սի հան գա մանք նե րի օ րի նակ ներ, ո րոն ցում ան չա փա-
հաս նե րը կա րող են կա լա նա վոր վել, մաս նա վո րա պես, (ա)  դաս տի ա-
րակ չա կան հս կո ղու թյան նպա տա կով, կամ (բ) ան փա չա հա սին ի րա վա-
սու օ րի նա կան մար մին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով (Mubilanzila Mayeka 
and Kaniki Mitunga v. Belgium, § 100)։

2.  Դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյու նը

96. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (դ) կե տի ա ռա ջին բա-
ղադ րի չը թույ լատ րում է ան չա փա հա սին ա զա տու թյու նից զր կել՝ ել նե լով 
նրա ի սկ շա հից, ան կախ այն հան գա ման քից՝ ա րդյոք նա կաս կած վում 
է քրե ա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած լի նե լու մեջ, թե պար զա պես 
« ռիս կի են թա կա» ե րե խա է (D.L. v. Bulgaria, § 71)։

97. Ան չա փա հաս նե րի կա լա նա վոր ման հա մա տեքս տում « դաս տի ա-
րակ չա կան հս կո ղու թյուն» բա ռե րը չպետք է նույ նաց նել դա սա րա նա կան 
դա սա վանդ ման մե թոդ նե րին։ Այդ վե րահս կո ղու թյու նը պետք է նե րա ռի 
ի րա վա սու մարմ ի կող մից տվյալ ե րե խայի և նրա պաշտ պա նու թյան 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114098
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102362
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60457
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161822
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161822
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57445
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163222
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-5480
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74247
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-77447
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-77447
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163222


46 47

Ե.  Կա լանքն ա ռող ջա պա հա կան կամ սո ցի ա լա կան նպա տակ նե-
րով

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կետ

«1. ... Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ կերպ, քան  
հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

...
ե. ան ձանց օ րի նա կան կա լան քի վերց նե լը` վա րա կիչ հի վան դու-

թյուն նե րի տա րա ծու մը կան խե լու նպա տա կով, ի նչ պես նաև հո գե-
կան հի վանդ նե րին, գի նե մոլ նե րին կամ թմ րա մոլ նե րին կամ թա փա - 
ռաշր ջիկ նե րին օ րի նա կան կա լան քի վերց նե լը,»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Liberty of person (5-1) – Security of person (5-1) – Deprivation of 
liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – Lawful arrest or 
detention (5-1)

Prevention of spreading of infectious diseases (5-1-e) – Persons 
of unsound mind (5-1-e) – Alcoholics (5-1-e) – Drug addicts (5-1-e) – 
Vagrants (5-1-e)

1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ

105. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տը վե րա բե րում 
է մի քա նի կա տե գո րի ա նե րի ան ձանց, ի նչ պի սիք են վա րա կիչ հի վան-
դու թյուն ներ տա րա ծող ան ձինք, հո գե կան հի վանդ նե րը, գի նե մոլ նե րը, 
թմ րա մոլ նե րը և թա փա ռաշր ջիկ նե րը։ Այս կա տե գո րի ա նե րի բո լոր ան-
ձինք փոխ կա պակց ված են, քա նի որ նրանք կա րող են ա զա տու թյու նից 
զրկ վել կա՛մ բուժ ման են թարկ վե լու նպա տա կով, կա՛մ սո ցի ա լա կան քա-
ղա քա կա նու թյան նկա տա ռում ե րով, կա՛մ ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա-
լա կան հիմ քե րով մի ա ժա մա նակ (Enhorn v. Sweden, § 43)։

106. Բո լոր այս ան ձանց, ով քեր սո ցի ա լա կան կյան քին ոչ լի ար ժե քո-
րեն հար մար ված մար դիկ են, Կոն վեն ցի ան թույլ է տա լիս զր կել ա զա-

րին, ը նդ ո րում՝ միև նույն ժա մա նակ կբա վա րա րի նաև Կոն վեն ցի այի 5-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի (դ) կե տի պա հանջ նե րը (A. and Others v. Bulgaria, 
§ 69; D.G. v. Ireland, § 79)։

 Ման կա վար ժա կան և կր թա կան հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան կազ-
մա կերպ ման հար ցում պե տու թյա նը թողն վում է հայե ցո ղու թյան ո րո շա-
կի շր ջա նակ (D.L. v. Bulgaria, § 77)։

102. Դա տա րա նը չի հա մա րում, որ ան չա փա հաս նե րի պահ ման վայ-
րը կա րող է հա մար վել « դաս տի ա րակ չա կան հս կո ղու թյան» վայր, ե թե 
այն տեղ կր թա կան որ ևէ գոր ծու նե ու թյուն չի կազ մա կերպ վում (Ichin and 
Others v. Ukraine, § 39)։ 

3. Ի րա վա սու օ րի նա կան մար մի նը

103. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (դ) կե տի ե րկ րորդ բա-
ղադ րի չը կար գա վո րում է ան չա փա հա սի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը 
նրան ի րա վա սու օ րի նա կան մար մին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով։ Կոն-
վեն ցի այի տեքս տի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րի նյու թե-
րից պարզ է դառ նում, որ այս դրույ թը նա խա տես ված է ե ղել նախ քան 
քա ղա քա ցի ա կան կամ վար չա կան վա րույթն ան չա փա հա սի կա լա նա-
վոր ման դեպ քե րը կար գա վո րե լու հա մար, մինչ դեռ քրե ա կան վա րույ թի 
շր ջա նա կում կի րառ վող կա լան քը պետք է կար գա վոր վեր 5-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի (դ) կե տով։

104. Այ նու հան դերձ, Դա տա րա նը վճ ռել է, որ քրե ա կան ի րա վա խախ-
տում կա տա րե լու մեջ մե ղադր վող ան չա փա հա սի կա լան քը, ո րն ի րա-
կա նաց վել է վեր ջի նիս հո գե կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում 
կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ հո գե բու ժա կան զե կույ ցի կազմ ման 
ըն թաց քում, են թա կա է (դ) կե տի պա հանջ նե րին՝ որ պես ի րա վա սու 
մար մին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով ան չա փա հա սի կա լան քի դեպք (X. 
v. Switzerland, Commission decision of 14 December 1979)։

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68077
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107626
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60457
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163222
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102362
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102362
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74247
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-74247


48 49

որ պես զի ան ձը լի նի այն պի սի վի ճա կու մ ո րի պատ ճա ռով նա հան ցան-
քը կա տա րե լու պա հին ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գում մա-
սամբ կամ ամ բող ջու թյամբ կա զատ վեր քրե ա կան պա տաս խա նատ վու-
թյու նից (Ilnseher v. Germany [GC], § 149)։

109. Ան ձը չի կա րող ա զա տու թյու նից զրկ վել « հո գե կան հի վանդ» լի-
նե լու հիմ քով, ե թե բա վա րար ված չեն հետ ևյալ ե րեք նվա զա գույն պայ-
ման նե րը (Ilnseher v. Germany [GC], § 127; Stanev v. Bulgaria [GC], § 145; 
D.D. v. Lithuania, § 156; Kallweit v. Germany, § 45; Shtukaturov v. Russia, 
§ 114; Varbanov v. Bulgaria, § 45; և Winterwerp v. the Netherlands, § 39).
§	 պետք է օբյեկ տիվ բժշ կա կան փոր ձաքն նու թյուն նե րով հիմ ա վոր-

ված լի նի, որ ան ձն ու նի հո գե կան հի վան դու թյուն, բա ցա ռու թյամբ 
ե րբ պա հանջ վում է ան ձին կա լա նա վո րել հրա տապ կար գով, 

§	ան ձի հո գե կան խան գա րու մը պետք է այն տե սա կի խան գա րում 
լի նի, ո րի դեպ քում հար կա դիր պա հում ար դա րաց ված է։ Պետք 
է ա պա ցուց ված լի նի, որ տվյալ հան գա մանք նե րում ան հրա ժեշտ է 
ան ձին զր կել ա զա տու թյու նից, 

§	հո գե կան խան գա րու մը՝ հաս տատ ված օբյեկ տիվ բժշ կա կան ա պա-
ցույց նե րով, պետք է առ կա լի նի ա զա տազրկ ման ո ղջ ժա մա նա կա-
հատ վա ծի ըն թաց քում։

110. Հո գե կան հի վանդ հա մար վող ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լը չի 
կա րող հա մար վել Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տին 
հա մա պա տաս խա նող, ե թե ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին ո րո շու մը 
կա յաց վել է՝ չս տա նա լով բժշ կա կան փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը 
(Ruiz Rivera v. Switzerland, § 59; S.R. v. the Netherlands (dec.), § 31)։ 

Ե թե չկա որ ևէ այլ հնա րա վո րու թյուն, օ րի նակ, ե րբ տվյալ ան ձը հրա-
ժար վում է ներ կա յա նալ զն նու թյան, ա պա պետք է փոր ձել ա ռն վազն 
բժշ կա կան փոր ձա գե տի գնա հա տում կազ մա կեր պել տվյալ ան ձի հո գե-
կան ա ռող ջու թյան փաս տա ցի վի ճա կի ա ռն չու թյամբ գրա վոր նյու թե րի 
հի ման վրա, ին չը չա նե լու դեպ քում հնա րա վոր չի լի նի պն դել, թե բա-
վա րար չա փով հիմ ա վոր վել է ան ձի հո գե կան հի վան դու թյուն ու նե նա լը 
(Constancia v. the Netherlands (dec.), § 26, ե րբ Դա տա րա նը թույ լատ րե լի 
հա մա րեց գան գա տա բե րի հո գե կան վի ճա կի բժշ կա կան զն նու թյան փո-

տու թյու նից ոչ մի այն այն պատ ճա ռով, որ նրանք կա րող են վտան-
գա վոր լի նել հան րային ան վտան գու թյան հա մար, այլ նաև ո րով հետև 
նրանց կա լա նա վո րու մը կա րող է բխել նրանց ի սկ շա հե րից (նույն տե
ղում; Guzzardi v. Italy, § 98 in fine)։

2.  Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րա ծու մը կան խե լը

107. Ան ձին « վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րա ծու մը կան խե-
լու նպա տա կով» կա լա նա վո րե լու «օ րի նա կա նու թյու նը» գնա հա տե լիս 
պետք է դի տար կել հետ ևյալ հիմ ա կան չա փա նիշ նե րը.
§	արդյոք վա րա կիչ հի վան դու թյան տա րա ծու մը վտան գա վոր է հան-

րային ա ռող ջու թյան կամ ան վտան գու թյան հա մար, և
§	արդյոք վա րակ ված ան ձի կա լան քը հի վան դու թյան տա րած մա նը 

խո չըն դո տե լու հնա րա վոր մի ջոց նե րի մեջ վեր ջինն է, ի սկ այլ ա վե լի 
մեղմ մի ջոց նե րը դի տարկ վել են և հա մար վել են ոչ բա վա րար հան-
րային շա հը պաշտ պա նե լու տե սան կյու նից։ 

Երբ վե րո հի շյալ չա փա նիշ ներն այլևս բա վա րար ված չեն ան ձին ա զա-
տու թյու նից զր կե լու հիմ քը դա դա րում է գո յու թյուն ու նե նալ (Enhorn 
v. Sweden, § 44)։

3.  Հո գե կան հի վանդ նե րի կա լան քը

108. Կոն վեն ցի ա յում « հո գե կան հի վանդ» եզ րույ թը ճշգ րիտ սահ ման-
ված չէ, քա նի որ հո գե բու ժու թյու նը թե՛ բժշ կա կան, թե՛ հա սա րա կա կան 
դիր քո րո շում ե րի տե սան կյու նից մշ տա պես փո փոխ վող և զար գա ցող 
ո լորտ է։ Այ նու հան դերձ, չի կա րե լի հա մա րել, որ տվյալ կե տը թույլ է տա-
լիս կա լան քի տակ պա հել ան ձին զուտ այն պատ ճա ռով, որ նրա գա ղա-
փար նե րը կամ վար քա գի ծը շեղ վում են գե րակշ ռող նոր մե րից (Rakevich 
v. Russia, § 26)։

« Հո գե կան հի վանդ» եզ րույ թին պետք է ի նք նու րույն ի մաստ վե րագ-
րել, և Դա տա րա նը պար տա վոր չէ ա ռաջ նորդ վել այդ կամ հա ման ման 
եզ րույթ նե րին ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գե րում տր ված մեկ-
նա բա նու թյուն նե րով (Petschulies v. Germany, § 74-77)։ Պար տա դիր չէ, 
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կան խան գա րում (Ilnseher v. Germany [GC], § 132)։
114. Պա հը, ո րի դրու թյամբ պետք է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե-

տի պա հանջ նե րի ի մաս տով բա վա րար չա փով հիմ ա վոր ված լի նի ան ձի 
հո գե կան հի վանդ լի նե լը, այդ հի վան դու թյան պատ ճա ռով ան ձին ա զա-
տու թյու նից զր կե լու մի ջո ցը կի րա ռե լու ամ սա թիվն է (Ilnseher v. Germany 
[GC], § 134; O.H. v. Germany, § 78)։ Այ նու հան դերձ, պետք է հաշ վի ա ռն-
վեն կա լա նա վոր ման ո րոշ ման ըն դու նու մից հե տո կա լա նա վոր ված ան-
ձի հո գե կան վի ճա կի փո փո խու թյուն նե րը, ե թե այդ պի սիք կան (Ilnseher 
v. Germany [GC], § 134)։ Ո ւս տի, բժշ կա կան փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա-
ցու թյուն նե րը, ո րոնց վրա հեն վել են ի րա վա սու մար մին նե րը, պետք է 
բա վա կա նա չափ թարմ լի նեն (Kadusic v. Switzerland, §§ 44 և 55)։

115. Ե րբ բժշ կա կան տվյալ նե րը վկա յում են ա ռող ջաց ման մա սին, 
ի րա վա սու մար մին նե րին կա րող է ո րոշ ժա մա նակ պետք գալ գան գա-
տա բե րի ա զա տազր կու մը դա դա րեց նե լու հար ցը քն նար կե լու հա մար 
(Luberti v. Italy, § 28)։ Այ նու հան դերձ, ա զա տու թյու նից զր կե լու շա րու նա-
կու մը զուտ վար չա րա րու թյան նպա տա կով ար դա րաց ված չէ (R.L. and 
M.J.D. v. France, § 129)։

116. Հո գե կան հի վան դու թյուն ու նե ցող ան ձանց ա զա տազր կու մը 
պետք է ի կա տար ած վի հի վան դա նո ցում, կլի նի կա յում կամ նման ան-
ձանց պա հե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող այլ պատ շաճ հաս տա տու թյու-
նում (L.B. v. Belgium, § 93; Ashingdane v. the United Kingdom, § 44; O.H. 
v. Germany, § 79)։

117. Ի հա կադ րու թյուն, նախ քան պատ շաճ հաս տա տու թյուն տե ղա-
փո խե լը տվյալ ան ձին կա րե լի է ժա մա նա կա վո րա պես տե ղա վո րել այլ 
հաս տա տու թյու նում, ո րը հա տուկ նա խա տես ված չէ հո գե կան հի վանդ 
ան ձանց հա մար՝ պայ մա նով, որ սպաս ման ժա մա նա կա հատ վա ծը չա-
փա զանց եր կար չլի նի (Pankiewicz v. Poland, §§ 44-45; Morsink v. the 
Netherlands, §§ 67-69; Brand v. the Netherlands, §§ 64-66)։

118. Հաշ վի առ նե լով ա զա տու թյու նից զր կե լու օ րի նա կա նու թյան օր-
գա նա կան կա պը դրա ի կա տար ած ման պայ ման նե րի հետ` հո գե կան 
հի վանդ ան ձանց կա լա նա վո րում ա զա տու թյու նից զր կե լու սկզբ նա կան 
ո րոշ ման հի ման վրա կա րող է օ րի նա կան դառ նալ այն պա հից, ե րբ 

խա րեն առ կա այլ տե ղե կու թյուն նե րը որ պես հիմք ըն դու նե լը)։
111. Ի նչ վե րա բե րում է թվարկ ված պայ ման նե րից ե րկ րոր դին, ա պա 

հո գե կան հի վան դի կա լա նա վո րու մը կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել ոչ մի-
այն այն դեպ քում, ե րբ ան ձը թե րա պի այի, դե ղո րայ քի կամ կլի նի կա կան 
այլ բուժ ման կա րիք ու նի իր վի ճա կը բու ժե լու կամ մեղ մե լու հա մար, այլ 
նաև այն դեպ քում, ե րբ այդ ան ձի կող մից ի րեն կամ այլ ան ձանց վնաս 
պատ ճա ռե լը կանխել ան հրա ժեշտ է հս կո ղու թյուն և վե րահս կո ղու թյուն 
տվյալ ան ձի նկատ մամբ (Ilnseher v. Germany [GC], § 133; Hutchison Reid 
v. the United Kingdom, § 52)։

5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տը թույլ է տա լիս հո գե կան խան գա-
րում ու նե ցող ան ձին ա զա տու թյու նից զր կել ան գամ այն դեպ քում, ե րբ 
բու ժում չի նա խա տես վում, սա կայն այդ մի ջո ցը պետք է բա վա րար չա-
փով հիմ ա վոր ված լի նի՝ ել նե լով ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի ծան րու-
թյու նից և ի րեն կամ այլ ան ձանց պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից 
(N. v. Romania, § 151)։

112. Հո գե կան վի ճա կը պետք է ո րո շա կի աս տի ճա նի ծան րու թյուն 
ու նե նա, որ պես զի հա մար վի «իս կա կան» հո գե կան խան գա րում (Glien 
v. Germany, § 85)։ 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տի ի մաս տով «իս-
կա կան հո գե կան խան գա րում» հա մար վե լու հա մար տվյալ հո գե կան 
խան գա րու մը պետք է այն աս տի ճա նի ծանր լի նի, որ ան հրա ժեշտ դառ-
նա դրա բու ժու մը հո գե կան հի վանդ նե րի հա մար գոր ծող հա մա պա-
տաս խան հիմ ար կում (Ilnseher v. Germany [GC], § 129 Petschulies v. 
Germany, § 76)։

113. Ան ձին որ պես « հո գե կան հի վանդ» ա զա տու թյու նից զր կե լու մա-
սին ո րո շում կա յաց նե լիս ներ պե տա կան մար մին նե րը պետք է ո րո շա-
կի հայե ցո ղու թյուն ու նե նան, քա նի որ կոնկ րետ գոր ծով ներ կա յաց ված 
ա պա ցույց նե րի գնա հա տում ա ռա ջին հեր թին հենց ներ պե տա կան 
մար մին նե րի գոր ծա ռույթն է (Ilnseher v. Germany [GC], § 128; Plesó 
v. Hungary, § 61; H.L. v. the United Kingdom, § 98)։

 Ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մի նը պետք է ի րեն ներ կա յաց ված 
փոր ձա գի տա կան խորհր դատ վու թյու նը ման րա մասն վեր լու ծի և սե փա-
կան եզ րա կա ցու թյան հան գի առ այն ՝արդյոք տվյալ ան ձն ու նի հո գե-
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նաև նրանց ի րա վունք նե րի որ ևի ցե սահ մա նա փա կում հիմ ա վո րե լու 
հա մար խիստ ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը (M.S. v. Croatia (no. 2), § 147)։

123. Խիստ կար ևոր է, որ պես զի տվյալ ան ձի հա մար հա սա նե լի լի նի 
դա տա րա նը, և ան ձն ու նե նա ան ձամբ կամ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ-
քում, ո րո շա կի ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով լս ված լի նե լու հնա րա վո րու թյուն։ 
Դա նշա նա կում է, որ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում պահ վող ան-
ձը պետք է, ե թե չկան ա ռանձ նա հա տուկ հան գա մանք ներ, ի րա վա բա-
նա կան օգ նու թյուն ստա նա իր պահ ման ժամ կե տը եր կա րաց նե լուն, կա-
սեց նե լուն կամ դա դա րեց նե լուն ա ռնչ վող վա րույթ նե րում (նույն տե ղում, 
§§ 152 և 153; N. v. Romania, § 196)։

124. Փաս տա բա նի նշա նա կու մը սոսկ, ե րբ փաս տա բա նը փաս տա-
ցի չի ցու ցա բե րում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն, չի կա րող բա վա րա-
րել ան հրա ժեշտ «ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն» ստա նա լու պա հան ջը 
« հո գե կան հի վանդ» լի նե լու հիմ քով պահ վող ան ձանց պա րա գա յում։ 
Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ար դյու նա վետ ի րա վա բա նա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյու նը նե րա ռում է այդ ան ձանց շա հե րը ներ կա յաց նող 
փաս տա բան նե րի նկատ մամբ ի րա վա սու ներ պե տա կան դա տա րան նե-
րի կող մից ա վե լի խիստ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու պա հան ջը 
(M.S. v. Croatia (no. 2), § 154; տե՛ս նաև V.K. v. Russia, ո րի շր ջա նա-
կում դա տա րա նի նշա նա կած փաս տա բա նը չէր տրա մադ րել ար դյու նա-
վետ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն, ի սկ ներ պե տա կան դա տա րան ներն  
ա կն հայ տո րեն հաշ վի չէ ին ա ռել այդ թե րա ցու մը)։

4.  Գի նե մոլ նե րի և թմ րա մոլ նե րի կա լան քը

125. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տը պետք չէ մեկ-
նա բա նել մի այն որ պես «ալ կո հո լա մո լու թյան» կլի նի կա կան վի ճա կում 
գտն վող ան ձանց՝ բա ռի նեղ ի մաս տով «ալ կո հո լա մոլ նե րի», կա լա նա-
վո րու մը թույ լատ րող նորմ, քա նի որ այդ դրույ թի տեքս տը որ ևէ կերպ չի 
ար գե լում պե տու թյուն նե րին տվյալ մի ջո ցը կի րա ռել ալ կո հո լը չա րա շա-
հող ան ձի նկատ մամբ՝ նպա տակ ու նե նա լով սահ մա նա փա կել ալ կո հո լի 
հետ ևան քով տվյալ ան ձին և հան րու թյա նը պատ ճառ վող վնա սը, կամ 

այդ ան ձը հո գե կան հի վանդ ան ձանց հա մար ոչ պատ շաճ հա մար վող 
հաս տա տու թյու նից տե ղա փոխ վի պատ շաճ հաս տա տու թյուն (Ilnseher v. 
Germany [GC], §§ 140-141)։

119. Պատ շաճ թե րա պի այի կազ մա կեր պում ա զա տու թյու նից զր կե-
լու «օ րի նա կա նու թյան» լայն հաս կա ցու թյան պար տա դիր բա ղադ րիչ է 
դար ձել։ Հո գե կան հի վանդ ան ձանց ա զա տու թյու նից զր կե լը ցան կա ցած 
դեպ քում պետք է ու նե նա թե րապև տիկ նպա տակ՝ ու ղղ ված նրանց հո-
գե կան հի վան դու թյան բուժ մա նը կամ մեղ մե լուն, ո րը հա մա պա տաս-
խան դեպ քե րում պետք է նե րա ռի նրանց վտան գա վո րու թյան աս տի ճա-
նի նվա զե ցու մը կամ ա վե լի վե րահս կե լի դարձ նե լը (Rooman v. Belgium 
[GC], § 208)։

120. Ո ւս տի, 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տի ներ քո ի րա կա նաց վող 
ա զա տազր կու մը եր կա կի գոր ծա ռույթ ու նի՝ մի կող մից պաշտ պա նու-
թյան սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթն է, մյուս կող մից՝ թե րապև տիկ գոր ծա-
ռույ թը, ո րը կապ ված է հո գե կան հի վանդ ան ձի՝ պատ շաճ և ան հա տա-
կա նաց ված թե րա պի ա կամ բուժ ման կուրս ստա նա լու ան հա տա կան 
շա հի հետ։ Պատ շաճ և ան հա տա կա նաց ված բու ժու մը « պատ շաճ հաս-
տա տու թյուն» հաս կա ցու թյան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ է (Rooman v. 
Belgium [GC], § 210)։

121. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տը նաև դա տա-
վա րա կան ե րաշ խիք ներ է ըն ձե ռում՝ կապ ված ան ձի ոչ հո ժա րա կամ 
հոս պի տա լա ցու մը թույ լատ րող դա տա կան ո րո շում ե րի հետ (M.S. v. 
Croatia (no. 2), § 114)։ «Օ րի նա կա նու թյան» հաս կա ցու թյու նը են թադ-
րում է պատ շաճ և ար դար ըն թա ցա կարգ, ո րում տվյալ ան ձը բա վա-
կա նա չափ պաշտ պան ված կլի նի կա մա յա կան ա զա տազր կու մից (V.K. 
v. Russia, § 33; X. v. Finland, § 148, ո րը վե րա բե րում էր գան գա տա բե րի 
ոչ հո ժա րա կամ պահ ման ժամ կե տի եր կա րաց ման ա ռու մով հա մար ժեք 
ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յու թյա նը)։

122. Ո ւս տի, ան ձին հո գե բու ժա կան հիմ ար կում ոչ հո ժա րա կամ հոս-
պի տա լաց նե լու վա րույ թը պետք է ար դյու նա վետ ե րաշ խիք ներ տրա-
մադ րի՝ բա ցա ռե լու հա մար կա մա յա կա նու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով հո-
գե կան խան գա րում եր ու նե ցող ան հատ նե րի խո ցե լի ու թյու նը, ի նչ պես 
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HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Deprivation of liberty (5-1) – Procedure prescribed by law (5-1) – 
Lawful arrest or detention (5-1)

Prevent unauthorised entry into country (5-1-f) – Expulsion (5-1-f) – 
Extradition (5-1-f)

1. Կա լա նա վո րու մը եր կիր ա նօ րի նա կան մուտ քը կան խե լու նպա-
տա կով

128. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տը պե տու թյուն նե-
րին թույլ է տա լիս սահ մա նա փա կել օ տա րերկ րա ցի նե րի ա զա տու թյու-
նը ներ գաղ թի վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում (Khlaifia and Others 
v. Italy [GC], § 89)։ Հաշ վի առ նե լով, որ այս դրույ թի ա ռա ջին մա սը թույլ 
է տա լիս կա լան քի տակ պա հել ա պաս տան հայ ցող ան ձի կամ այլ ներ-
գաղ թո ղի՝ մինչև պե տու թյան կող մից եր կիր մուտք գոր ծե լը թույ լատ րե-
լը, նման կա լան քը պետք է հա մա հունչ լի նի 5-րդ հոդ վա ծի ը նդ հա նուր 
նպա տա կին, այն է՝ պաշտ պա նել ա զա տու թյան ի րա վուն քը և ա պա հո-
վել, որ պես զի ոչ ոք ա զա տու թյու նից չզրկ վի կա մա յա կա նո րեն (Saadi 
v. the United Kingdom [GC], §§ 64-66)։

129. Հար ցի պա տաս խա նը, թե ե րբ է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) 
կե տի ա ռա ջին բա ղադ րի չը դա դա րում կի րա ռե լի լի նել այն հիմ քով, որ 
տվյալ ան ձին տրա մադր վել է մուտ քի կամ կա ցու թյան պաշ տո նա կան 
թույլտ վու թյուն, մեծ մա սամբ կախ ված է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու-
նից (Suso Musa v. Malta, § 97)։

130. Սկզ բուն քը, հա մա ձայն ո րի՝ կա լա նա վո րու մը չպետք է կա մա յա-
կան լի նի, կի րա ռե լի է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի ա ռա ջին բա-
ղադ րի չով ի րա կա նաց վող կա լա նա վոր ման նկատ մամբ նույն կերպ, ի նչ 
նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի ե րկ րորդ բա ղադ րի չով ի րա կա նաց-
վող կա լա նա վոր ման պա րա գա յում (Saadi v. the United Kingdom [GC], 
§ 73)։ 

131. Ո ւս տի, 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի ա ռա ջին բա ղադ րի չի 
հա մա տեքս տում « կա մա յա կա նու թյու նից պաշտ պան ված լի նե լու ե րաշ-

կան խել ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լու հետ ևան քով ցու ցա բե րած վտան գա վոր 
վար քա գի ծը (Kharin v. Russia, § 34)։

126. Ո ւս տի, այն ան ձինք, ով քեր «ալ կո հո լա մո լի» բժշ կա կան ախ տո-
րո շում չու նեն, սա կայն նրանց վար քը և պահ վածքն ալ կո հո լի ազ դե-
ցու թյան ներ քո կա րող է վտանգ ա ռա ջաց նել հա սա րա կա կան կար գի 
կամ հենց տվյալ ան ձանց հա մար, կա րող են կա լա նա վոր վել հան րու-
թյան կամ ի րենց ի սկ շա հե րի (օ րի նակ՝ ա ռող ջու թյան կամ ան ձնա կան  
ան վտան գու թյան) պաշտ պա նու թյան նպա տա կով (Hilda Hafsteinsdóttir 
v. Iceland, § 42)։ Դա, սա կայն, չի նշա նա կում, թե 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի (ե) կե տը թույլ է տա լիս ան ձին կա լա նա վո րել սոսկ նրա հա մար, 
որ նա օգ տա գոր ծել է ալ կո հոլ (Petschulies v. Germany, § 65; Witold Litwa 
v. Poland, §§ 61-62)։

5.  Թա փա ռաշր ջիկ նե րը

127. « Թա փա ռաշր ջիկ նե րի» վե րա բե րյալ նա խա դե պային պրակ տի-
կան ծա վա լուն չէ։ Այս դրույ թի կի րառ ման դաշ տում են այն ան ձինք, 
ով քեր չու նեն բնա կու թյան մշ տա կան վայր, ապ րուս տի մի ջոց ներ, որ ևէ 
ար հեստ կամ մաս նա գի տու թյուն։ Այս ե րեք պայ ման նե րը, ո րոնք ամ-
րագր ված են Բել գի այի քրե ա կան օ րենսգր քում, հան րա գու մա րային ե ն. 
միև նույն ան ձի դեպ քում այս ե րեք պայ ման նե րը պետք է առ կա լի նեն 
մի ա ժա մա նակ (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, § 68)։ 

Զ. Օ տա րերկ րա ցու կա լան քը

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կետ

«1. ... Ոչ ո քի չի կա րե լի ա զա տու թյու նից զր կել այլ կերպ, քան  
հետ ևյալ դեպ քե րում և օ րեն քով սահ ման ված կար գով.

...
զ. ան ձի օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը` նրա 

ա նօ րի նա կան մուտ քը եր կիր կան խե լու նպա տա կով, կամ այն ան ձի 
օ րի նա կան կա լա նա վո րու մը կամ ձեր բա կա լու մը, ո րի դեմ մի ջոց ներ 
են ձեռ նարկ վում` նրան ար տաք սե լու կամ հանձ նե լու նպա տա կով»:
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մե խա նիզ մը (Z.A. and Others v. Russia [GC], § 162):
135.  Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տը պե տու թյուն-

նե րին չի ար գե լում, օ րի նակ, ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան նոր մեր ըն-
դու նել և դրան ցով սահ մա նել այն հիմ քե րը, ո րոնց կի րառ մամբ կա րե լի 
է ո րո շում կա յաց նել ան ձանց այդ կերպ ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին՝ 
հա վուր պատ շա ճի հաշ վի առ նե լով ա պաս տան հայ ցող նե րի զանգ վա-
ծային ներ հոս քի գործ նա կան ի րո ղու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, 1-ին 
մա սի (զ) կե տը չի ար գե լում սահ մա նա փակ ժամ կե տով ա զա տու թյու նից 
զր կել տա րանց ման գո տում՝ հիմ վե լով այն հան գա ման քի վրա, որ այդ 
ան ձանց ա զա տու թյու նից զր կելն ը նդ հա նուր առ մամբ ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի ա պա հով վի ա պաս տան հայ ցող նե րի ներ կա յու թյու նը տա րած-
քում մինչև նրանց ա պաս տա նի հայ ցե րի քն նու թան ա վար տը, կամ որ 
ա վե լին է՝ հիմ վե լով այն հան գա ման քի վրա, որ ան հրա ժեշտ է ա պաս-
տա նի դի մում ե րի ըն դու նե լի ու թյու նը քն նար կել ա րա գո րեն, և որ այդ 
կա պակ ցու թյամբ տա րանց ման գո տում ներդր ված է ո րո շա կի հա մա-
կարգ և ըն թա ցա կար գեր (նույն տե ղում, § 163):

2.  Կա լա նա վո րում ար տաքս ման կամ հանձն ման նպա տա կով

136. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տը չի պա հան-
ջում կա լա նա վոր ման ող ջամ տո րեն ան հրա ժեշտ լի նե լը, օ րի նակ, տվյալ 
ան ձի կող մից հան ցանք գոր ծե լը կամ նրա փա խուս տը կան խե լու նպա-
տա կով։ Այս ա ռու մով, այն պաշտ պա նու թյան այլ մա կար դակ է նա խա-
տե սում՝ քան 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տը. 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի (զ) կե տով պա հանջ վում է մի այն, որ «ար տաքս ման կամ հանձ ման 
հետ կապ ված գոր ծըն թաց տե ղի ու նե նա լիս լի նի»։ Ո ւս տի, այդ կե տի 
կի րա ռու թյան ի մաս տով է ա կան նշա նա կու թյուն չու նի ՝ արդյոք ար տաք-
սե լու մա սին կա յաց վող ո րո շու մը կա րող է հիմ ա վոր ված լի նել Կոն վեն-
ցի այի կամ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան ներ քո (Chahal v. the United 
Kingdom, § 112; Čonka v. Belgium, § 38; Nasrulloyev v. Russia, § 69; 
Soldatenko v. Ukraine, § 109)։

 Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, սա կայն, կա րող է նա խա տես-
ված լի նել կա լա նա վոր ման «անհ րա ժեշ տու թյու նը» ստու գե լու պա հանջ 

խի քը» նշա նա կում է, որ այդ կա լան քը պետք է բա րեխղ ճո րեն ի կա տար 
ած վի. այն պետք է սեր տո րեն կապ ված լի նի ե րկ րի տա րածք ան ձի ա նօ-
րի նա կան մուտ քը կան խե լու նպա տա կի հետ։ Դրա նից զատ, կա լան քի 
վայ րը և պայ ման նե րը պետք է պատ շաճ լի նեն՝ մտա պա հե լով, որ այդ 
մի ջո ցը կի րառ վում է ոչ թե հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց, այլ 
օ տա րերկ րա ցի նե րի նկատ մամբ, ով քեր, որ պես կա նոն, վա խե նա լով 
ի րենց կյան քի հա մար, փա խել են սե փա կան ե րկ րից։ Եվ վեր ջա պես, 
կա լան քի տևո ղու թյու նը չպետք է գե րա զան ցի հե տապնդ վող նպա տա-
կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ող ջա միտ ժամ կե տը (նույն տե ղում, 
§ 74)։

132. Դա տա րա նը ո րո շա կի վե րա պա հում եր է ա ռանձ նաց րել՝ կապ-
ված իշ խա նու թյուն նե րի այն պրակ տի կայի հետ, ե րբ ա պաս տան հայ ցող-
ներն ի նք նա բե րա բար կա լա նա վոր վում ե ն՝ ա ռանց նրանց ա ռանձ նա-
հա տուկ կա րիք նե րի ան հա տա կա նաց ված գնա հատ ման (Thimothawes v. 
Belgium, § 73; Mahamed Jama v. Malta, § 146)։

133. Կա լան քի ո րո շո ման ի կա տար ած ման ձևն ու սում ա սի րե լիս 
Դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի այդ ան ձանց՝ որ պես հնա րա վոր ներ-
գաղ թյալ նե րի ա ռանձ նա հա տուկ վի ճա կը (Kanagaratnam v. Belgium, 
§ 80, ե րբ գան գա տա բե րը և վեր ջի նիս ե րեք ե րե խա նե րը պահ վել է ին 
չա փա հաս նե րի հա մար նա խա տես ված փակ հիմ ար կում; Rahimi 
v. Greece, § 108, ե րբ կա լանքն ի նք նա բե րա բար կի րառ վել էր ա նու ղե կից 
ան չա փա հա սի նկատ մամբ)։ 

134. Երբ մե ծա թիվ ա պաս տան հայ ցող ներ մի ան գա մից մո տե նում 
են պե տա կան սահ ման նե րին, ա պա կա մա յա կա նու թյան ար գել քից 
զատ՝ 5-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված օ րի նա կա նու թյան պա հան ջը կա րող 
է ը նդ հա նուր առ մամբ բա վա րար ված հա մար վել, ե թե ներ պե տա կան 
ի րա վա կան հա մա կար գում սահ ման ված են, օ րի նակ, ըն դա մե նը տա-
րանց ման գո տում ա զա տու թյու նից զր կե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լու 
ի րա վա սու թյամբ օ ժտ ված մարմ ի ան վա նու մը, այդ մարմ ի կող մից 
կա յաց վող ո րոշ ման ձևը, հնա րա վոր հիմ քե րը և սահ ման նե րը, ա զա տու-
թյու նից զր կե լու ա ռա վե լա գույն տևո ղու թյու նը և, ի նչ պես պա հան ջում է 
5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման կի րա ռե լի 
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140. Որ պես զի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի ե րկ րորդ բա ղադ-
րի չի վրա հիմ ված կա լա նա վո րու մը կա մա յա կան չհա մար վի, ա պա 
այն պետք է բա րեխղ ճո րեն ի կա տար ած վի. այն պետք է սեր տո րեն 
կապ ված լի նի կա լա նա վոր ման հա մար Կա ռա վա րու թյան կող մից մատ-
նանշ վող հիմ քի հետ։ Կա լան քի վայ րը և պայ ման նե րը պետք է պատ-
շաճ լի նեն։ Եվ վեր ջա պես, կա լան քի տևո ղու թյու նը չպետք է գե րա զան-
ցի հե տապնդ վող նպա տա կին հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ող ջա միտ 
ժամ կե տը (A. and Others v. the United Kingdom, § 164; YohEkale Mwanje 
v. Belgium, §§ 117-19, լրա ցու ցիչ հղում ե րով հան դերձ)։

141. Ար տաք սե լու կա պակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող կա լա նա վո րու մը 
չպետք է իր բնույ թով պատ ժիչ լի նի և պետք է ու ղեկց վի պատ շաճ ե րաշ-
խիք նե րով (Azimov v. Russia, § 172)։

142. Ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը պար տա վոր են քն նար-
կել, թե ա րդյոք ան ձի տե ղա փո խում ի րա տե սա կան է, և թե ա րդյոք 
տե ղա փոխ ման նպա տա կով ի րա կա նաց վող կա լա նա վո րու մը հիմ ա-
վոր ված է սկզ բում կամ հե տա գա յում։ Պետք է գո յու թյուն ու նե նան դա-
տա վա րա կան ե րաշ խիք ներ, ո րոնք թույլ կտան կան խել նախ քան ար-
տաք սում ան ձի կա մա յա կան կա լա նա վո րու մը (Kim v. Russia, § 53)։

143. Գնա հա տե լով, թե ա րդյոք ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա-
խա տես ված են բա վա րար դա տա վա րա կան ե րաշ խիք ներ ը նդ դեմ կա-
մա յա կա նու թյան, Դա տա րա նը կա րող է հաշ վի առ նել կա լան քի ժամ-
կետ նե րի ամ րագր ված լի նել կամ չլի նե լու, ի նչ պես նաև դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի հա սա նե լի ու թյան հար ցը։ Այ նու հան դերձ, 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի ներ քո պե տու թյուն նե րը պար տա-
վոր չեն սահ մա նել ար տաքս մա նը նա խոր դող կա լա նա վոր ման ա ռա վե-
լա գույն ժամ կետ կամ ներ գաղ թային կա լան քի կա նո նա վոր դա տա կան 
վե րա նա յում։ Նա խա դե պային պրակ տի կան վկա յում է այն մա սին, որ 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րի պահ պա-
նու մը կամ կա նո նա վոր դա տա կան վե րա նայ ման գո յու թյունն ի նք նին 
բա վա րար չեն՝ ե րաշ խա վո րե լու հա մար ներ գաղ թային կա լան քի հա մա-
կար գի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի 
պա հանջ նե րին (J.N. v. the United Kingdom, §§ 83-96)։ 

(Muzamba Oyaw v. Belgium (dec.), § 36; J.R. and Others v. Greece, § 111)։
137. Եվ րո պա կան դա տա րա նը, սա կայն, հաշ վի է առ նում կա լա նա-

վոր ված ան ձանց ա ռանձ նա հա տուկ վի ճա կը և հնա րա վոր խո ցե լի ու-
թյու նը (օ րի նակ՝ ա ռող ջու թյամբ կամ տա րի քով պայ մա նա վոր ված), ո րի 
պատ ճա ռով նրանց կա լա նա վո րու մը կա րող է ոչ նպա տա կա հար մար 
դառ նալ (Thimothawes v. Belgium, § 73, 79-80) 

Երբ ան ձն ան չա փա հաս է, Դա տա րանն ի բրև բա ցա ռու թյուն է դի տար-
կում այն, որ ա զա տազր կու մը պետք է լի նի ան հրա ժեշտ հե տապնդ վող 
նպա տա կին հաս նե լու, այ սինքն՝ ըն տա նի քի տե ղա փո խում ա պա հո վե-
լու նպա տա կի հա մար (A.B. and Others v. France, § 120)։ Կա լան քի վայ-
րում ծնող նե րին ու ղեկ ցող ե րե խայի ներ կա յու թյու նը կհա մա պա տաս-
խա նի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տին  մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը կկա րո ղա նան հիմ ա վո րել, որ 
այդ մի ջո ցը՝ որ պես հնա րա վոր մի ջոց նե րի մեջ վեր ջի նը, ձեռ նար կե լուց 
ա ռաջ փաս տա ցի ստուգ վել և հաս տատ վել է, որ նրանց ա զա տու թյունն 
ա վե լի քիչ չա փով սահ մա նա փա կող որ ևէ այլ մի ջոց հնա րա վոր չէր ձեռ-
նար կել (նույն տե ղում, § 123)։

138. Կա լա նա վո րու մը կա րող է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի  երկ-
րորդ բա ղադ րի չի ի մաս տով ար դա րաց ված լի նել, ե թե ի րա վա սու մար-
մին ներն ի րա կա նաց նում են հար ցում եր, ան գամ ե թե չի ներ կա յաց վել 
հանձն ման մա սին պաշ տո նա կան դի մում կամ չի կա յաց վել հանձն ման 
մա սին ո րո շում՝ պայ մա նով, որ ի րա կա նաց վող հար ցում ե րը կա րող 
են այդ դրույ թի ի մաս տով հա մար վել ձեռ նարկ վող « գոր ծո ղու թյուն ներ» 
(X. v. Switzerland, Commission decision, 9 December 1980)։ 

139. 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի  երկ րորդ բա ղադ րի չի վրա 
հիմ ված ցան կա ցած կա լա նա վո րում հիմ ա վոր ված կլի նի այն քան ժա-
մա նակ, քա նի դեռ ար տաքս ման կամ հանձն ման վա րույթն ըն թաց քի 
մեջ է։ Ե թե այդ վա րույ թը չի ի րա կա նաց վում պատ շաճ ջա նա սի րու-
թյամբ, ա պա կա լա նա վո րու մը դա դա րում է թույ լատ րե լի լի նել 5-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի ներ քո (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 
90; A. and Others v. the United Kingdom [GC], § 164; Amie and Others 
v. Bulgaria, § 72)։
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148. Ե թե Դա տա րա նը մաս նա կից պե տու թյա նը հայտ նել է, որ ցան-
կա լի կլի ներ ան ձին չհանձ նել կոնկ րետ պե տու թյա նը, ա պա դրա նից 
հե տո մի ջան կյալ մի ջո ցի (interim measure) ձեռ նար կում ի նք նին որ ևէ 
ազ դե ցու թյուն չու նի այն հար ցի վրա, թե ա րդյոք տվյալ ան ձի նկատ - 
մամբ կի րառ ված ա զա տազր կու մը հա մա պա տաս խա նում է Կոն վեն ցի-
այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին (Gebremedhin [Gaberamadhien] v. France, 
§ 74)։ Միև նույն է, կա լան քը պետք է օ րի նա կան լի նի և չպետք է կա մա-
յա կան լի նի (Azimov v. Russia, § 169)։ 

Այն փաս տը, որ նման մի ջո ցի կի րա ռու թյու նը խո չըն դո տում է ան ձի 
ար տաք սու մը, ա նօ րի նա կան չի դարձ նում նրա կա լան քը՝ պայ մա նով, որ 
ար տաքս ման վա րույ թը դեռևս ըն թաց քի մեջ է, և որ նրա եր կա րաց ված 
կա լան քի ժամ կե տը ող ջա միտ է (S.P. v. Belgium (dec.); YohEkale Mwanje 
v. Belgium, § 120)։ 

144. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տը կամ այլ կե-
տե րը չեն թույ լատ րում հա վա սա րակշ ռու թյուն հաս տա տել ան հա տի 
ա զա տու թյան ի րա վուն քի և բնակ չու թյանն ա հա բեկ չա կան սպառ նա լի-
քից պաշտ պա նե լու պե տու թյան շա հի միջև (A. and Others v. the United 
Kingdom [GC], § 171)։ 

145. Կոն վեն ցի ան որ ևէ դրույթ չի պա րու նա կում այն հան գա մանք նե-
րի մա սին, ո րոն ցում հանձն ման դի մու մը կա րող է բա վա րար վել, կամ 
այն ըն թա ցա կար գի մա սին, ո րի պահ պան մամբ պետք է բա վա րար վի 
հանձն ման դի մու մը։ Ե թե դա հա մա պա տաս խան պե տու թյուն նե րի հա-
մա գոր ծակ ցու թյան ար դյունք է, և ե թե հե տա խուզ վո ղի ձեր բա կալ ման 
ո րոշ ման ի րա վա կան հիմ քը հե տա խուզ վո ղի ծագ ման պե տու թյան ի րա-
վա սու մար մին նե րի ար ձա կած ձեր բա կալ ման սանկ ցի ան է, ա պա նույ-
նիսկ ոչ տի պիկ հանձ նու մը որ պես այդ պի սին չի կա րող հա մար վել Կոն-
վեն ցի ային հա կա սող հանձ նում (Öcalan v. Turkey [GC], § 86; Adamov 
v. Switzerland, § 57)։

146. Ե րբ հանձն ման դի մու մը վե րա բե րում է այն պի սի ան ձի, ու մ  
քրե ա կան մե ղադ րանք է ա ռա ջադր ված պա հան ջող պե տու թյու նում, 
պա տաս խա նող պե տու թյու նը պար տա վոր է ա վե լի մեծ ջա նա սի րու-
թյամբ գոր ծել, քան, ե րբ հանձ նու մը պա հանջ վում է պա տիժն ի կա տար 
ա ծե լու նպա տա կով. դրա նպա տակն է ե րաշ խա վո րել տվյալ ան ձի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը (Gallardo Sanchez v. Italy, § 42)։

147. Ի նչ վե րա բե րում է հանձն ման կազ մա կերպ մա նը Կոն վեն ցի այի 
մաս նա կից պե տու թյան և Կոն վեն ցի ային չմաս նակ ցող պե տու թյան 
միջև, ա պա հանձն ման մա սին մի ջազ գային պայ մա նագ րով, ի սկ ե թե 
այդ պի սին չկա, ու րեմ պե տու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
պետք է հաշ վի առ նել՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք օ րի նա կան է ե ղել 
ձեր բա կա լու մը, ո րի վե րա բե րյալ հե տա գա յում գան գատ է ներ կա յաց վել 
Եվ րո պա կան դա տա րա նին։ Այն փաս տը, որ հե տա խուզ վո ղը հանձն վել 
է պե տու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նա կում, ի նք նին 
ա նօ րի նա կան չի դարձ նում ձեր բա կա լու մը, ու ս տի այդ հան գա ման քը 
5-րդ հոդ վա ծի ներ քո խն դիր ներ չի ա ռա ջաց նում (Öcalan v. Turkey [GC], 
§ 87)։
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հետ են կանչ վել ա զա տազրկ ման վայ րեր պայ մա նա կան վա ղա ժամ-
կետ ա զատ ման ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծից հե տո (X v. Belgium, 
Commission decision)։

2. Ն պա տա կը

150. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա րու նա կում է նվա-
զա գույն այն ե րաշ խի քը, ո րի հա մա ձայն՝ ձեր բա կալ ված յու րա քան չյուր 
ան ձ պետք է ի մա նա, թե ին չու է ին քը զրկ վում ա զա տու թյու նից, ին չը 
5-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի կար ևո-
րա գույն մասն է (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 115)։ Ե րբ ան ձը տե-
ղե կաց վել է իր ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման պատ ճառ նե րի մա-
սին, նա կա րող է ցան կու թյան դեպ քում դի մել դա տա րան և վի ճար կել 
իր կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը՝ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն 
(Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 40; Čonka v. Belgium, 
§ 50)։

151. Ցան կա ցած ան ձ, ով ի րա վունք ու նի վա րույթ հա րու ցել իր կա-
լան քի օ րի նա կա նու թյու նը սեղմ ժամ կե տում ո րո շե լու հա մար, չի կա րող 
այդ ի րա վուն քից ար դյու նա վե տո րեն օ գտ վել, ե թե նա ան հա պաղ և հա-
մար ժե քո րեն չի տե ղե կաց վել ի րեն ա զա տու թյու նից զր կե լու պատ ճառ-
նե րի մա սին (Van der Leer v. the Netherlands, § 28; Shamayev and Others 
v. Georgia and Russia, § 413)։ 

3. Ան ձը, ու մ պետք է տե ղե կաց նել պատ ճառ նե րի մա սին

152. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ձևա կեր պու մից պար-
զո րոշ եր ևում է, որ պե տու թյու նը պար տա վոր է կոնկ րետ տե ղե կու թյուն 
տալ ան ձին կամ նրա ներ կա յա ցուց չին (Saadi v. the United Kingdom, § 53, 
ո րը հաս տատ վել է Մեծ պա լա տի կող մից 2008 թվա կա նին)։ Ե թե գան-
գա տա բերն ան կա րող է ստա նալ տե ղե կու թյու նը, ա պա հա մա պա տաս-
խան տվյալ նե րը պետք է տր վեն նրա շա հե րը ներ կա յաց նող ան ձանց, 
օ րի նակ՝ փաս տա բա նին կամ օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին (X. v. the 
United Kingdom, Commission Report, § 106; Z.H. v. Hungary, §§ 42-43)։

IV. Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵՐ Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԻՑ ԶՐԿ ՎԱԾ ԱՆ ՁԱՆՑ 
ՀԱ ՄԱՐ

Ա.  Ձեր բա կալ ման պատ ճառ նե րի մա սին տե ղե կաց վե լը (5-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մաս)

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս

«2. Յու րա քան չյուր ձեր բա կալ ված ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա-
պաղ տե ղե կաց վում է իր ձեր բա կալ ման պատ ճառ նե րի և ներ կա յաց-
վող ցան կա ցած մե ղադ րան քի մա սին»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Prompt information (5-2) – Information in language understood (5-2) –  
Information on reasons for arrest (5-2) – Information on charge (5-2)

1.  Կի րա ռե լի ու թյու նը

149. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օգ տա գործ ված բա-
ռե րը պետք է մեկ նա բա նել որ պես «ինք նու րույն» հաս կա ցու թյուն ներ, 
մաս նա վո րա պես, ել նե լով 5-րդ հոդ վա ծի նպա տա կից, այն է՝ յու րա քան-
չյուր ան ձի պաշտ պա նել կա մա յա կան ա զա տազր կու մից։ « Ձեր բա կա-
լում» բա ռը չի սահ մա նա փակ վում քրե ա կան ի րա վուն քի կա ռու ցա կար-
գե րով, ի սկ « ցան կա ցած մե ղադ րանք» բա ռե րը ոչ թե կի րա ռե լի ու թյան 
նա խա պայ ման են սահ մա նում, այլ ո րո շա կի ի րա վի ճակ, ո րը պետք է 
հաշ վի առ նել։ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ա զա տու թյու նից զրկ ված ան-
ձինք տար բե րակ ված չեն ը ստ ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված լի-
նե լու հան գա ման քի։ Ո ւս տի, որ ևէ հիմք չկա վեր ջին նե րիս 5-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի շր ջա նա կից դուրս թող նե լու հա մար (Van der Leer v. the 
Netherlands, §§ 27-28), ո րը կի րա ռե լի է հանձն ման նպա տա կով ան ձանց 
կա լա նա վո րե լու դեպ քե րի (Shamayev and Others v. Georgia and Russia, 
§§ 414-15) և բուժ ման նպա տա կով ա զա տու թյու նից զր կե լու դեպ քե րի 
նկատ մամբ (Van der Leer v. the Netherlands, §§ 27-28; X. v. the United 
Kingdom, § 66), ի նչ պես նաև կի րա ռե լի է այն դեպ քում, ե րբ ան ձինք 
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157. Ձեր բա կալ ված ան ձինք չեն կա րող պն դել, թե չեն հաս կա նում 
ի րենց ձեր բա կալ ման պատ ճառ ներն այն հան գա մանք նե րում, ե րբ 
ի րենք ձեր բա կալ վել են հան ցա վոր և դի տա վո րյալ ա րար քի կա տա րու-
մից ան մի ջա պես հե տո (Dikme v. Turkey, § 54), կամ ե րբ նրանք ի մա ցել 
են են թադ րյալ ի րա վա խախ տում ե րի ման րա մաս նե րի մա սին, ո րոնք 
նե րառ ված են ե ղել նախ կին ձեր բա կալ ման ո րո շում ե րում և հանձ նե լու 
մա սին խնդ րագ րե րում (Öcalan v. Turkey (dec))։

6.  Պա հանջ վող պատ ճառ նե րի ծա վա լը

158. Տե ղե կու թյու նը բա վա կա նա չափ ծա վա լով տրա մադ րե լու հան-
գա ման քը պետք է յու րա քան չյուր դեպ քում գնա հատ վի՝ ել նե լով դեպ քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից (Fox, Campbell and Hartley v. the United 
Kingdom, § 40)։ Այ նու հան դերձ, ձեր բա կալ ման ի րա վա կան հիմ քը  
մի այն նշե լը, ա ռանց որ ևէ այլ տե ղե կու թյուն հայտ նե լու, բա վա րար չէ 
5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի  ի մաս տով (նույն տե ղում, § 41; Murray v. the 
United Kingdom [GC], § 76; Kortesis v. Greece, §§ 61-62)։

159. Ձեր բա կալ ված ան ձին պետք է պարզ, ի րեն հաս կա նա լի ոչ տեխ-
նի կա կան լեզ վով պար զա բա նել ձեր բա կալ ման հիմ ա կան ի րա վա կան 
և փաս տա կան հիմ քե րը, որ պես զի նա կա րո ղա նա ցան կու թյան դեպ-
քում դի մել դա տա րան՝ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն վի ճար կե-
լով ձեր բա կալ ման օ րի նա կա նու թյու նը (Khlaifia and Others v. Italy [GC], 
§ 115; J.R. and Others v. Greece, §§ 123-124; Fox, Campbell and Hartley 
v. the United Kingdom, § 40; Murray v. the United Kingdom [GC], § 72)։ 
Այ նու հան դերձ, 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով չի պա հանջ վում տե ղե կու-
թյուն նե րի շար քում նե րա ռել ձեր բա կալ ված ան ձին ներ կա յաց վե լիք մե-
ղադ րանք նե րի ո ղջ ցան կը (Bordovskiy v. Russia, § 56; Nowak v. Ukraine, 
§ 63; Gasiņš v. Latvia, § 53)։

160. Ե րբ ան ձը ձեր բա կալ վում է հանձն ման նպա տա կով, տր վող տե-
ղե կու թյու նը կա րող է ան գամ ոչ ամ բող ջա կան լի նել (Suso Musa v. Malta, 
§§ 113 և 116; Kaboulov v. Ukraine, § 144; Bordovskiy v. Russia, § 56), քա նի 
որ այդ նպա տա կի հա մար կա տար վող ձեր բա կալ ման հա մար որ ևէ մե-
ղադ րան քով ը ստ է ու թյան կա յաց ված ո րո շում չի պա հանջ վում (Bejaoui 

4.  Պատ ճառ նե րի մա սին «ան հա պաղ» տե ղե կաց նե լու պա հան ջը

153. Տե ղե կու թյու նը բա վա կա նա չափ «ան հա պաղ» տրա մադ րե լու 
հան գա ման քը պետք է յու րա քան չյուր դեպ քում գնա հատ վի՝ ել նե լով 
դեպ քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից։ Այ նու հան դերձ, պար տա դիր չէ, 
որ պես զի ձեր բա կալ ման պա հին ձեր բա կա լող պաշ տո նա տար ան ձը 
տրա մադ րի բո լոր պատ ճառ նե րը (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 115; 
Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 40; Murray v. the 
United Kingdom [GC], § 72)։

154. «Ան հա պաղ» տե ղե կաց նե լու ժամ կե տային պա հան ջը հա մար-
վում է պահ պան ված, ե րբ ձեր բա կալ ված ան ձը տե ղե կաց վում է ի րեն 
ձեր բա կա լե լու պատ ճառ նե րի մա սին մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում (Kerr 
v. the United Kingdom (dec.); Fox, Campbell and Hartley v. the United 
Kingdom, § 42)։

5.  Պատ ճառ նե րի մա սին տե ղե կաց նե լու ձևը

155. Պատ ճառ նե րը պար տա դիր չէ նե րա ռել կա լա նա վոր ման ո րոշ-
ման տեքս տում։ Պար տա դիր չէ, որ պես զի պատ ճառ նե րի մա սին ան ձը 
տե ղե կաց վի գրա վոր կամ կոնկ րետ ձևով (X. v. Germany, Commission 
decision of 13 December 1978; Kane v. Cyprus (dec.))։ 

Այ նու հան դերձ, ե թե մտա վոր հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձի վի-
ճա կը հա վուր պատ շա ճի հաշ վի չի ա ռն վում այս գոր ծըն թա ցում, ա պա 
հնա րա վոր չէ ա սել, որ նրան տր վել են ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը, 
որ պես զի նա ի վի ճա կի լի նի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նել կա լա նա վոր-
ման ո րո շու մը վի ճար կե լու՝ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սո վ ե րաշ խա վոր ված 
ի րա վուն քը, բա ցա ռու թյամբ ե րբ նրա փո խա րեն տե ղե կաց վել է փաս-
տա բա նը կամ այլ ի րա վա սու ան ձ (Z.H. v. Hungary, § 41)։

156. Ձեր բա կալ ման պատ ճառ նե րը կա րող են տրա մադր վել կամ 
ա կն հայտ դառ նալ ձեր բա կալ մա նը հա ջոր դող հար ցաքն նու թյուն նե րի 
կամ հար ցեր տա լու ըն թաց քում (Fox, Campbell and Hartley v. the United 
Kingdom, § 41; Murray v. the United Kingdom [GC], § 77; Kerr v. the United 
Kingdom (dec.))։
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1. Դ րույ թի նպա տա կը

163. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րած լի նե լու կաս կա ծով ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված 
ան ձանց հա մար նա խա տե սում է ե րաշ խիք ը նդ դեմ կա մա յա կան կամ 
չհիմ ա վոր ված ա զա տազրկ ման (Aquilina v. Malta [GC], § 47; Stephens 
v. Malta (no. 2), § 52)։

164. Ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ գոր ծա դիր իշ խա-
նու թյան մի ջամ տու թյուն նե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու-
նը 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ամ րագր ված ե րաշ խի քի կար ևո րա գույն 
բա ղադ րիչ է (Brogan and Others v. the United Kingdom, § 58; Pantea 
v. Romania, § 236; Assenov and Others v. Bulgaria, § 146)։ Դա տա կան 
վե րահս կո ղու թյու նը բխում է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քից, 
ո րը « հիմ ա րար սկզ բունք է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում 
(…), ի նչն ու ղ ղա կի ո րեն նշ ված է Կոն վեն ցի այի նա խա բա նում», և ո րով 
«ո գեշնչ ված է Կոն վեն ցի այի ո ղջ տեքս տը» (Brogan and Others v. the 
United Kingdom, § 58)։

165. Դա տա կան վե րահս կո ղու թյունն ար դյու նա վետ ե րաշ խիք ներ է 
ա պա հո վում ը նդ դեմ վատ վե րա բեր մուն քի ռիս կի, ո րն ա ռա վել մեծ է 
ա զա տազրկ ման վաղ փու լում, ի նչ պես նաև ը նդ դեմ ի րա վա պահ մար-
մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց կամ այլ մար մին նե րին վե րա պահ ված 
լի ա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման, որ պես զի նրանք այդ լի ա զո րու թյուն-
ներն ի րաց նեն սահ ման ված նպա տա կին և ըն թա ցա կար գե րին խս տո-
րեն հա մա հունչ (Ladent v. Poland, § 72)։ 

2. Ան հա պաղ և ի նք նա բե րա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը

166. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի սկզբ նա մա սի նպա-
տակն է ա պա հո վել 1-ին մա սի (գ) կե տի հա մա ձայն կա յաց ված ո րոշ-
մամբ ոս տի կա նու թյու նում կա լան քի կամ վար չա կան կա լան քի նկատ-
մամբ ան հա պաղ և ի նք նա բե րա կան դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը (De 
Jong, Baljet and Van den Brink v. the Netherlands, § 51; Aquilina v. Malta 
[GC], §§ 48-49)։

v. Greece, Commission decision)։ Այ նու հան դերձ, այդ ան ձանց պետք է 
բա վա րար տե ղե կու թյուն տալ, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան դի մել դա-
տա րան՝ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն ձեր բա կալ ման օ րի նա-
կա նու թյու նը վե րա նայե լու պա հան ջով (Shamayev and Others v. Georgia 
and Russia, § 427)։ 

7. Ան ձին հաս կա նա լի լե զուն

161. Ե րբ կա ձեր բա կալ ված ան ձի հա մար ան հաս կա նա լի լեզ վով  
գր ված ձեր բա կալ ման գրա վոր ո րո շում (սանց կի ա), 5-րդ հոդ վա ծի  2-րդ 
մա սի պա հան ջը հա մար վում է կա տար ված, ե րբ գան գա տա բե րը հե տա-
գա յում հար ցաքնն վե լու ըն թաց քում ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով տե ղե կաց-
վում է ի րեն ձեր բա կա լե լու պատ ճառ նե րի մա սին (Delcourt v. Belgium, 
Commission decision)։

162. Այ նու հան դերձ, ե րբ այդ նպա տա կի հա մար ներգ րավ վում է 
թարգ մա նիչ, ի րա վա սու մար մին նե րը պար տա վոր են ա պա հո վել, որ-
պես զի թարգ մա նու թյան մա սին միջ նոր դու թյուն նե րը ճշգ րիտ և ման-
րակր կիտ ձևա կեր պում եր ու նե նան (Shamayev and Others v. Georgia 
and Russia, § 425)։

Բ.  Դա տա վո րի մոտ ան հա պաղ տար վե լու ի րա վուն քը (5-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մաս)

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս

«3. Սույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տի դրույթ նե րին հա-
մա պա տաս խան ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված յու րա քան չյուր 
ոք ան հա պաղ տար վում է դա տա վո րի կամ այլ պաշ տո նա տար ան ձի 
մոտ, ո րն օ րեն քով լի ա զոր ված է ի րա կա նաց նե լու դա տա կան իշ խա-
նու թյուն…»

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Judge or other officer exercising judicial power (5-3) – Brought 
promptly before judge or other officer (5-3)
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հա պաղ դա տա վո րի մոտ տա նելն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը պետք 
է ա վե լի կարճ լի նի, քան քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կում տե ղի ու նե-
ցող նախ նա կան կա լան քի պա րա գա յում։ Որ պես կա նոն, կան խար գե լիչ 
կա լան քի պա րա գա յում ի րա կա նաց վող ան հա պաղ դա տա կան հս կո ղու-
թյու նից ա ռաջ ան ձին ա զատ ար ձա կե լը պետք է ոչ թե օ րե րի, այլ՝ ժա մե-
րի հարց լի նի (S., V. and A. v. Denmark [GC], §§ 133-134)։

171. Այն փաս տը, որ ձեր բա կալ ված ան ձը դա տա կան մար մին դի մե-
լու հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել, բա վա րար չէ 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
սկզբ նա մա սի պա հան ջը կա տար ված հա մա րե լու հա մար (De Jong, Baljet 
and Van den Brink v. the Netherlands, § 51; Pantea v. Romania, § 231)։

172. Դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ի նք նա բե րա կան լի նի 
և չի կա րող կախ վա ծու թյան մեջ դր վել ա զա տու թյու նից զրկ ված ան-
ձի կող մից նա խա պես դի մում ներ կա յաց նե լու հան գա ման քից (McKay 
v. the United Kingdom [GC], § 34; Varga v. Romania, § 52; Viorel Burzo 
v. Romania, § 107)։ Նման պա հան ջը ոչ մի այն կփո խեր 5-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սով ամ րագր ված ե րաշ խի քի է ու թյու նը, ո րը տար բեր վում է 
5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով ամ րագր ված ե րաշ խի քից (վեր ջի նը ե րաշ-
խա վո րում է կա լան քի օ րի նա կա նու թյան՝ դա տա րա նի կող մից վե րա նայ-
ման նպա տա կով վա րույթ հա րու ցե լու ի րա վուն քը), այլ նաև ի մաս տա-
զուրկ կդարձ ներ 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված ե րաշ խի քը, 
այն է՝ ան ձին կա մա յա կան ա զա տազր կու մից պաշտ պա նե լը՝ ա պա հո-
վե լով ա զա տու թյու նից զր կե լու գոր ծո ղու թյան նկատ մամբ ան կախ դա-
տա կան վե րահս կո ղու թյու նը (Aquilina v. Malta [GC], § 49; Niedbała v. 
Poland, § 50)։

173. Վե րա նայ ման ի նք նա բե րա կան բնույթն ան հրա ժեշտ է ի րա գոր-
ծե լու հա մար տվյալ պար բե րու թյան նպա տա կը, քա նի որ վատ վե րա-
բեր մուն քի են թարկ վող ան ձը հնա րա վոր է չկա րո ղա նա դի մում ներ-
կա յաց նել և պա հան ջել իր կա լան քի դա տա կան վե րա նա յում։ Նույ նը 
վե րա բե րում է ձեր բա կալ ված խո ցե լի ան ձանց այլ խմ բե րին, օ րի նակ՝ 
հո գե կան խան գա րում ու նե ցող նե րին կամ դա տա կան պաշ տո նա տար 
ան ձի լե զուն չի մա ցող նե րին (McKay v. the United Kingdom [GC], § 34; 
Ladent v. Poland, § 74)։

167. Ձեր բա կալ ված ան ձին դա տա րան ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց նե-
լու ժա մա նակ ի րա կա նաց վող դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է 
ա ռա ջին հեր թին ան հա պաղ լի նի, որ պես զի հնա րա վոր լի նի բա ցա հայ-
տել վատ վե րա բեր մուն քի ցան կա ցած դրս ևո րում և ա ռա վե լա գույնս նվա-
զեց նել ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ ցան կա ցած ան հիմ 
մի ջամ տու թյուն։ Այս պա հան ջով ամ րագր ված ժա մա նա կային խիստ 
սահ մա նա փա կու մը բա ցա ռում է դրույ թի ճկուն մեկ նա բա նու թյան հնա-
րա վո րու թյու նը, քա նի որ այ լա պես, ի վնաս ան հա տի, հար վա ծի տակ 
կդր վեր այս հոդ վա ծով ամ րագր ված դա տա վա րա կան ե րաշ խի քը, ին չը 
կհան գեց ներ նույն հոդ վա ծով պաշտ պան վող ի րա վուն քի բուն է ու թյա-
նը հա կա ռակ հետ ևանք նե րի (McKay v. the United Kingdom [GC], § 33)։

168. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը չի նա խա տե սում ան ձին 
ձեր բա կա լու մից կամ կա լա նա վո րու մից հե տո դա տա վո րի կամ այլ պաշ-
տո նա տար ան ձի մոտ ան հա պաղ տա նե լու պա հան ջից որ ևէ հնա րա վոր 
բա ցա ռու թյուն, նույ նիսկ այն հիմ քով, որ նախ կի նում ար դեն ա պա հով-
ված է ե ղել դա տա վո րի մաս նակ ցու թյու նը (Bergmann v. Estonia, § 45)։

169. Չորս օ րը գե րա զան ցող ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ ված  
ա կն հայ տո րեն չա փա զանց եր կար է (Oral and Atabay v. Turkey, § 43; 
McKay v. the United Kingdom [GC], § 47; NăstaseSilivestru v. Romania, 
§ 32)։ Ա վե լի կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծը նույն պես կա րող է հա կա սել 
ան հա պա ղու թյան պա հան ջին, ե թե չի ե ղել որ ևէ կոնկ րետ դժ վա րու-
թյուն կամ բա ցա ռիկ հան գա մանք, ո րը խո չըն դո տել է իշ խա նու թյուն նե-
րի կող մից ձեր բա կալ ված ան ձին դա տա վո րի մոտ ա վե լի վաղ տա նե լը 
(Gutsanovi v. Bulgaria, §§ 154-59; İpek and Others v. Turkey, §§ 36-37; 
Kandzhov v. Bulgaria, § 66)։ 

Ան հա պա ղու թյան պա հանջն էլ ա վե լի խիստ է այն ի րա վի ճա կում, 
ո րում ոս տի կա նու թյու նում ան ձի կա լա նա վոր մա նը նա խոր դել է փաս-
տա ցի ա զա տու թյու նից զր կե լու ժա մա նա կա հատ ված (Vassis and Others 
v. France, § 60, ո րը վե րա բե րում էր բաց ծո վում նա վի ան ձնա կազ մին 
կա լա նա վո րե լուն)։

170. Ե րբ ան ձը կա լա նա վոր վում է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի 
ե րկ րորդ բա ղադ րի չի ներ քո քրե ա կան վա րույ թի շր ջա նա կից դուրս, ան-
ձին կան խար գե լիչ նպա տա կով ձեր բա կա լե լու պա հից մինչև ան ձին ան-
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180. Կա լա նա վոր ման ո րո շում կա յաց նե լու ի րա վա սու դա տա կան 
պաշ տո նա տար ան ձը կա րող է նաև այլ պար տա կա նու թյուն ներ ու նե-
նալ, սա կայն առ կա է ռիսկ, որ նրա ան կողմ ա կա լու թյան հետ կապ ված 
ի րա վա չափ կաս կած ներ կա րող են ծա գել նրա ո րո շում ե րի ազ դա կիր-
նե րի շր ջա նում, ե թե նա ի րա վա սու է հե տա գա վա րույ թին մաս նակ ցել 
որ պես քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նող մարմ ի ներ կա յա ցու ցիչ 
(Huber v. Switzerland, § 43; Brincat v. Italy, § 20)։

181. Այս ա ռու մով է ա կան է կա լա նա վոր ման ո րո շու մը կա յաց նե լու 
պա հին թո ղած օբյեկ տիվ տպա վո րու թյու նը. ե թե այդ պա հին տպա վո-
րու թյունն այն է, թե « պաշ տո նա տար ան ձը, ո րն օ րեն քով լի ա զոր ված է 
ի րա կա նաց նե լու դա տա կան իշ խա նու թյուն» կա րող է հե տա գա յում մի-
ջամ տել քրե ա կան վա րույ թին քրե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նող 
մարմ ի կող մից, ա պա կաս կա ծի տակ կդր վի նրա ան կա խու թյու նը և 
ան կողմ ա կա լու թյու նը (նույն տե ղում, § 21; Hood v. the United Kingdom, 
§ 57; Nikolova v. Bulgaria [GC], § 49; Pantea v. Romania, § 236)։

5.  Դա տա վա րա կան պա հան ջը

182. Դա տա վա րա կան պա հան ջի հա մա ձայն՝ « պաշ տո նա տար ան-
ձը» պար տա վոր է հա մա պա տաս խան ո րո շու մը կա յաց նե լուց ա ռաջ ան-
ձամբ լսել իր մոտ բեր ված ան ձին (Schiesser v. Switzerland, § 31; De Jong, 
Baljet and Van den Brink v. the Netherlands, § 51; Nikolova v. Bulgaria 
[GC], § 49; Aquilina v. Malta [GC], § 50)։

183. Նիս տին փաս տա բա նի ներ կա յու թյու նը պար տա դիր չէ (Schiesser 
v. Switzerland, § 36)։ Այ նու հան դերձ, նիս տից փաս տա բա նին հե ռաց նե լը 
կա րող է բա ցա սա բար ազ դել իր փաս տարկ նե րը ներ կա յաց նե լու գան-
գա տա բե րի կա րո ղու թյան վրա (Lebedev v. Russia, §§ 83-91)։

6.  Նյու թա կան պա հան ջը

ա.  Կա լան քի հիմ ա վոր վա ծու թյունն ը ստ է ու թյան քն նե լը

184. Ը ստ է ու թյան քն նե լու պա հան ջի շր ջա նա կում « պաշ տո նա տար 
ան ձը» պար տա վոր է քն նու թյան առ նել կա լան քը հա վաս տող կամ հեր-

3.  Պատ շաճ դա տա կան պաշ տո նա տար ան ձի բնույ թը

174. « Դա տա վոր կամ այլ պաշ տո նա տար ան ձ, ո րն օ րեն քով լի ա զոր-
ված է ի րա կա նաց նե լու դա տա կան իշ խա նու թյուն» ար տա հայ տու թյան 
բնույ թը հա վա սա րա զոր է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի «ի րա-
վա սու օ րի նա կան մար մին» ար տա հայ տու թյան ի մաս տին (Schiesser 
v. Switzerland, § 29)։

175. « Դա տա կան իշ խա նու թյուն» ի րա կա նաց նե լը կա րող է և չսահ մա-
նա փակ վել ի րա վուն քի վե ճե րը լու ծե լով։ 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի մեջ 
նե րառ ված են ոչ մի այն դա տա րան նե րում ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա-
նաց նող դա տա վոր նե րը, այլ նաև դա տա խա զա կան մար մին նե րի պաշ-
տո նա տար ան ձինք (նույն տե ղում, § 28)։

176. Հոդ վա ծի 3-րդ մա սում նշ ված « պաշ տո նա տար ան ձ» ար տա հայ-
տու թյու նը պետք է ա պա հո վի օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված « դա տա-
կան» իշ խա նու թյու նից բխող ե րաշ խիք նե րը (նույն տե ղում, § 30)։

177. Ան ձի ա զա տու թյան վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու ի րա վա սու-
թյամբ օ ժտ ված դա տա կան մարմ ի հատ կո րոշ ման հա մար ա ռանձ նա-
կի կար ևո րու թյուն ու նեն ոչ թե աշ խա տան քային կա նո նա կար գե րով, 
այլ «օ րեն քով» սահ ման ված ֆոր մալ և տե սա նե լի պա հանջ նե րը (Hood 
v. the United Kingdom [GC], § 60; De Jong, Baljet and Van den Brink v. the 
Netherlands, § 48)։

178. « Պաշ տո նա տար ան ձը» հաս կա ցու թյու նը չի նույ նա նում « դա տա-
վոր»-ի հետ, սա կայն նա նույն պես պետք է ու նե նա դա տա վո րի ո րոշ 
հատ կա նիշ ներ, այ սինքն՝ պետք է բա վա րա րի ո րո շա կի պայ ման նե րի, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րը կար ևոր ե րաշ խիք է ձեր բա կալ ված ան ձի հա-
մար (Schiesser v. Switzerland, § 31)։ 

4. Ան կա խու թյու նը

179. Այդ պայ ման նե րից ա ռա ջինն ան կա խու թյունն է ի նչ պես գոր ծա-
դի րից, այն պես էլ  կող մե րից։ Դա չի նշա նա կում, թե « պաշ տո նա տար 
ան ձը» չի կա րող ո րոշ չա փով են թա կա լի նել այլ դա տա վոր նե րի կամ 
պաշ տո նա տար ան ձանց, սա կայն պայ մա նով, որ վեր ջին ներս ի րենց 
հեր թին օ ժտ ված լի նեն նույ նան ման ան կա խու թյամբ (նույն տե ղում)։
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լի է, որ օ րի նա կա նու թյան և կա լան քի հիմ քե րի առ կա յու թյան ա ռա ջին 
ի նք նա բե րա կան քն նու թյու նը կա տա րող դա տա կան պաշ տո նա տար 
ան ձը մի ա ժա մա նակ նաև ի րա վա սու թյուն ու նե նա քն նար կե լու գրա վով 
ա զատ ար ձա կե լու հար ցը։ Այ նու հան դերձ, Կոն վեն ցի ան նման պա հանջ 
չի սահ մա նում, և սկզ բուն քո րեն ըն դու նե լի է նաև այդ տար բեր հար ցե րի 
քն նար կու մը եր կու տար բեր դա տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց կող-
մից՝ պայ մա նով, որ կպահ պան վեն հա մա պա տաս խան ժամ կետ նե րը։ 
Ցան կա ցած պա րա գա յում, հաշ վի առ նե լով Կոն վեն ցի ային տր ված մեկ-
նա բա նու թյու նը, չի կա րե լի պա հան ջել, որ գրա վի հար ցի քն նար կու մը 
տե ղի ու նե նա ա վե լի ա րագ, քան ա ռա ջին ի նք նա բե րա կան քն նու թյան 
ժամ կետն է, ո րը Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից սահ ման վել է ա ռա-
վե լա գույ նը չորս օր (նույն տե ղում, § 47; տե՛ս նաև Magee and Others v. 
the United Kingdom, ե րբ գան գա տա բե րի կա լան քի վաղ փու լե րում պայ-
մա նա կան ա զատ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով 
Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի խն դիր ներ չծա գե ցին)։ 

Գ. Ող ջա միտ ժամ կե տում դա տաքն նու թյան կամ մինչև դատաքն-
նու թյունն ա զատ ար ձակ վե լու ի րա վուն քը (5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մաս)

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս

«3. Սույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի «գ» են թա կե տի դրույթ նե րին հա մա-
պա տաս խան ձեր բա կալ ված կամ կա լա նա վոր ված յու րա քան չյուր ոք 
… ու նի ող ջա միտ ժամ կե տում դա տաքն նու թյան ի րա վունք կամ մինչև 
դա տաքն նու թյունն ա զատ ար ձակ վե լու ի րա վունք: Ա զատ ար ձա կու-
մը կա րող է պայ մա նա վոր վել դա տաքն նու թյան ներ կա յա նա լու ե րաշ-
խիք նե րով»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Trial within a reasonable time (5-3) – Release pending trial (5-3) – 
Length of pre-trial detention (5-3) – Reasonableness of pre-trial detention 
(5-3) – Conditional release (5-3) – Guarantees to appear for trial (5-3)

քող հան գա մանք նե րը և, հղում կա տա րե լով ի րա վա կան չա փա նիշ նե-
րին, ո րո շել, թե ա րդյոք առ կա են կա լան քը հիմ ա վո րող պատ ճառ ներ 
(Schiesser v. Switzerland, § 31; Pantea v. Romania, § 231)։ Այլ կերպ ա սած՝ 
5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով պա հանջ վում է, որ պես զի դա տա կան պաշ-
տո նա տար ան ձը քն նար կի կա լան քի հիմ ա վոր վա ծու թյունն ը ստ է ու-
թյան (Aquilina v. Malta [GC], § 47; Krejčíř v. the Czech Republic, § 89)։

185. Ձեր բա կալ ման և կա լա նա վոր ման ա ռա ջին ի նք նա բե րա կան  
քն նու թյու նը պետք է ի զո րու լի նի ան դրա դառ նալ օ րի նա կա նու թյան 
հար ցե րին, ի նչ պես նաև այն հար ցին, թե ա րդյոք գո յու թյուն ու նի հիմ-
նա վոր կաս կած առ այն, որ ա զա տազրկ վա ծը հան ցանք է գոր ծել, այլ 
կերպ ա սած՝ պար զել, թե ա րդյոք կա լան քը հա մա պա տաս խա նում է 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տով ամ րագր ված թույ լատ րե լի բա ցա-
ռու թյուն նե րին (McKay v. the United Kingdom [GC], § 40; Oral and Atabay 
v. Turkey, § 41)։

186. Հար ցե րը, ո րոնք դա տա կան պաշ տո նյան պետք է քն նի, չեն 
սահ մա նա փակ վում օ րի նա կա նու թյան խնդ րով։ 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սով պա հանջ վող քն նու թյու նը, ո րի նպա տակն է պար զել ան ձին ա զա-
տու թյու նից զր կե լու հիմ ա վոր վա ծու թյու նը, պետք է բա վա կա նա չափ 
լայն լի նի, որ պես զի ան դրա դառ նա կա լան քը հաս տա տող կամ հեր քող 
տա րաբ նույթ հան գա մանք նե րին (Aquilina v. Malta [GC], § 52)։

187. Օ րի նա կա նու թյան քն նու թյան շր ջա նա կը կա րող է ա վե լի նեղ լի-
նել կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րում, քան 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 
պա րա գա յում (Stephens v. Malta (no. 2), § 58)։ 

բ. Ա զատ ար ձա կե լու ի րա վա սու թյու նը

188. Ե թե կա լան քը հիմ ա վո րող պատ ճառ ներ չկան, ա պա « պաշ տո-
նա տար ան ձը» պետք է ի րա վա սու թյուն ու նե նա՝ կա յաց նե լու կա լա նա-
վոր ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու մա սին պար տա դիր ի րա վա բա նա-
կան ու ժ ու նե ցող ո րո շում (Assenov and Others v. Bulgaria, § 146; Nikolova 
v. Bulgaria [GC], § 49; Niedbała v. Poland, § 49; McKay v. the United 
Kingdom [GC], § 40)։

189. Ձգձ գում ե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար խիստ ցան կա-
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դա կում։ Մե ղադ րյա լի կա լան քի տակ մա լու ող ջա միտ լի նե լը պետք է 
գնա հա տել՝ ել նե լով կոնկ րետ գոր ծի փաս տե րից և ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րից։ Ո ւս տի, կա լան քը եր կա րաց նե լը կա րող է կոնկ րետ գոր ծով 
հիմ ա վոր ված լի նել մի այն այն դեպ քում, ե րբ գո յու թյուն ու նեն հան-
րային շա հի իս կա կան պա հան ջի կոնկ րետ վկա յու թյուն ներ, ո րոնք, ի 
հե ճուկս ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի, ա վե լի ծան րակ շիռ են, քան 
ան ձի ա զա տու թյու նը հար գե լու՝ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծում ամ-
րագր ված կա նո նը։

194. Ա ռա ջին հեր թին ներ պե տա կան դա տա կան մար մին ներն են 
պար տա վոր ա պա հո վել, որ պես զի կոնկ րետ գոր ծով մե ղադ րյա լի նախ-
նա կան կա լան քը չգե րա զան ցի ող ջա միտ ժամ կե տը։ Այդ կա պակ-
ցու թյամբ նրանք պար տա վոր են, հա վուր պատ շա ճի հաշ վի առ նե լով 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզ բուն քը, ու սում ա սի րել հան րային 
շա հի վե րոն շյալ պա հան ջի գո յու թյան կողմ կամ դեմ բո լոր փաս տե րը, 
ո րոնք կհիմ ա վո րեն 5-րդ հոդ վա ծի կա նո նից շե ղու մը, և պար տա վոր են 
դրանք մատ նան շել ա զատ ար ձա կե լու միջ նոր դու թյու նե րի վե րա բե րյալ 
ի րենց կող մից կա յաց վող ո րո շում ե րում։ Այդ ո րո շում ե րում մատ նանըշ - 
ված պատ ճառ նե րի և գան գա տա բե րի կող մից իր բո ղոք նե րում նշ ված և 
հաս տատ ված փաս տե րի հի ման վրա է հենց Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
պար տա վոր ո րո շել, թե ա րդյոք տե ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի խախ տում (Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], §§ 
89-91; McKay v. the United Kingdom [GC], §§ 41-43)։

195. Հիմ ա վոր կաս կա ծի պահ պա նու մը կա լան քը շա րու նա կե լու օ րի-
նա կա նու թյան պար տա դիր նա խա պայ ման է։ Բայց ե րբ ներ պե տա կան 
դա տա կան մար մին նե րը ձեր բա կա լու մից հե տո ա ռա ջին ան գամ «ան-
հա պաղ» քն նում են ձեր բա կալ վա ծի նկատ մամբ նախ նա կան կա լանք 
կի րա ռե լու հար ցը, այդ կաս կածն այլևս բա վա րար չէ, և ի րա վա սու մար-
մին նե րը պար տա վոր են նաև ներ կա յաց նել կա լան քը հիմ ա վո րող այլ 
վե րա բե րե լի և բա վա րար հիմ քեր (Merabishvili v. Georgia [GC], § 222, և 
Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], § 102)։ Ե րբ այդ հիմ քե րը շա րու-
նա կում են հիմ ա վո րել ա զա տու թյու նից զր կե լը, Եվ րո պա կան դա տա-
րա նը պետք է նաև հա մոզ ված լի նի, որ ներ պե տա կան ի րա վա սու մար-

1.  Հաշ վարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծը

190. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ներ քո « մինչև դա - 
տաքն նու թյու նը» կա լան քի տևո ղու թյու նը ո րո շե լիս հաշ վար կի մեջ նե-
րառ վող ժա մա նա կա հատ վա ծը սկ սում է հաշ վարկ վել մե ղադ րյա լին 
ա զա տու թյու նից զր կե լու և ա վարտ վում է մե ղադ րան քի ա ռն չու թյամբ 
ո րո շում կա յաց նե լու օ րը, ան գամ ե թե դա ըն դա մենն ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի ո րո շում է (տե՛ս, օ րի նակ, Štvrtecký v. Slovakia, § 55; Solmaz 
v. Turkey, §§ 23-24; Kalashnikov v. Russia, § 110; Wemhoff v. Germany, 
§ 9)։

191. Հաշ վի առ նե լով Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և 
նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի (գ) կե տի միջև առ կա սերտ կա պը, ա ռա ջին 
ա տյա նում դա տա պարտ ված ան ձը չի կա րող հա մար վել կա լա նա վոր-
ված «ի րա վա խախ տում կա տա րած լի նե լու հիմ ա վոր կաս կա ծի առ կա-
յու թյան դեպ քում նրան ի րա վա սու օ րի նա կան մար մին ներ կա յաց նե լու 
նպա տա կով»՝ ի նչ պես նշ ված է այդ նոր մի տեքս տում, այլ գտն վում է 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ա) կե տով նա խա տես ված վի ճա կում, ո րը թույ-
լատ րում է ա զա տու թյու նից զր կե լը «ի րա վա սու դա տա րա նի կող մից նրա 
դա տա պարտ վե լուց հե տո» (Belevitskiy v. Russia, § 99; Piotr Baranowski 
v. Poland, § 45; Górski v. Poland, § 41)։ 

2. Ընդ հա նուր սկզ բունք ներ

192. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ե րկ րորդ բա ղադ րի չը 
դա տա կան մար մին նե րին չի ըն ձե ռում ը նտ րու թյուն կա տա րե լու հնա-
րա վո րու թյուն՝ կամ մե ղադ րյա լին ներ կա յաց նել դա տա կան քն նու թյան 
ող ջա միտ ժամ կե տում, կամ նրան պայ մա նա կա նո րեն ա զատ ար ձա կել 
մինչև դա տը։ Նախ քան դա տա պարտ վե լը նա պետք է ան մեղ հա մար վի, 
և քն նարկ վող այս դրույ թի նպա տակն է ը ստ է ու թյան պա հան ջել, որ-
պես զի նա պայ մա նա կա նո րեն ա զատ ար ձակ վի այն պա հից, ե րբ նրա 
կա լան քը շա րու նա կե լը դա դա րում է ող ջա միտ լի նել։

193. Այն հար ցը, թե ա րդյոք նախ նա կան կա լան քի տակ ան ցկաց րած 
ժամ կե տը ող ջա միտ է, չի կա րող գնա հատ վել վե րա ցա կան մա կար-
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ան կախ դրա տևո ղու թյու նից, պետք է հա մո զիչ կեր պով հիմ ա վոր ված 
և ա պա ցուց ված լի նի ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից (Idalov v. Russia 
[GC], § 140; Tase v. Romania, § 40; Castravet v. Moldova, § 33; Belchev v. 
Bulgaria, § 82)։

4.  Կա լան քի եր կա րաց ման հիմ քե րը

201. Կոն վեն ցի այի նա խա դե պային պրակ տի կա յում ձևա վոր վել են 
գրա վը մեր ժե լու չորս հիմ ա կան ըն դու նե լի պատ ճառ ներ՝ ա) մե ղադ-
րյա լի դա տա կան քն նու թյա նը չներ կա յա նա լու ռիս կը, բ) ա զատ ար ձա կե-
լու դեպ քում մե ղադ րյա լի կող մից ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը 
խո չըն դո տող գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ռիս կը, գ) նոր հան ցանք ներ 
կա տա րե լու վտան գը, կամ դ) հա սա րա կա կան ան կար գու թյուն ա ռա-
ջաց նե լու վտան գը (Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], § 88; Tiron 
v. Romania, § 37; Smirnova v. Russia, § 59; Piruzyan v. Armenia, § 94)։ 
Այդ ռիս կե րը պետք է հա վուր պատ շա ճի հիմ ա վո րել, և այդ կե տե րի 
վե րա բե րյալ իշ խա նու թյուն նե րի պատ ճա ռա բա նու թյու նը չի կա րող վե-
րա ցա կան, ը նդ հան րա կան կամ կարծ րա տի պային լի նել (Merabishvili v. 
Georgia [GC], § 222)։ Այ նու հան դերձ, ներ պե տա կան դա տա կան մար-
մին նե րին բնավ ար գել ված չէ հաս տա տել կամ հղ մամբ ի րենց ակ տե րի 
մաս դարձ նել այն կոնկ րետ կե տե րը, ո րոնք մեջ բեր վել են ի րա վա սու 
մար մին նե րի կող մից նախ նա կան կա լանք կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու-
թյուն նե րում (նույն տե ղում, § 227)։

ա.  Փա խուս տի վտան գը

202. Փա խուս տի վտան գը չի կա րող հիմ վել բա ցա ռա պես հնա րա-
վոր պատ ժի ծան րու թյան վրա։ Այն պետք է գնա հատ վի մի շարք այլ վե-
րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի վրա հիմ վե լով, ո րոնք կամ կհաս տա տեն այդ 
վտան գի առ կա յու թյու նը, կամ կհաս տա տեն, որ վտանգն այն քան փոքր 
է, որ ար դյուն քում դրա նով ան հնար է հիմ ա վո րել նախ նա կան կա լան-
քը (Panchenko v. Russia, § 106)։

203. Փա խուս տի վտան գը պետք է գնա հա տել՝ հաշ վի առ նե լով մի 

մին նե րը վա րույթն ի րա կա նաց րել են «ա ռանձ նա կի ջա նա սի րու թյամբ» 
(Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], § 87; Idalov v. Russia [GC], § 140)։

196. Ա զատ ար ձակ վե լը հաս տա տող կամ հեր քող  փաս տարկ նե րը չեն 
կա րող լի նել «ընդ հա նուր և վե րա ցա կան» (Boicenco v. Moldova, § 142; 
Khudoyorov v. Russia, § 173), այլ պետք է պա րու նա կեն հղում եր այն 
կոնկ րետ փաս տե րին և գան գա տա բե րին վե րա բե րող ան ձնա կան հան-
գա մանք նե րին, ո րոնք հիմ ա վո րում են նրա կա լան քը (Aleksanyan v. 
Russia, § 179; Rubtsov and Balayan v. Russia, §§ 30-32)։

197. Կա լան քի գրե թե ի նք նա բե րա կան եր կա րա ցու մը հա կա սում 
է 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րագր ված ե րաշ խիք նե րին (Tase 
v. Romania, § 40)։

198. Իշ խա նու թյուն ներն են պար տա վոր ա պա ցու ցել նախ նա-
կան կա լան քի եր կա րա ցու մը հիմ ա վո րող պատ ճառ նե րի գո յու թյու-
նը (Merabishvili v. Georgia [GC], § 234)։ Այդ հար ցե րում ա պա ցուց ման 
« բե ռը» չպետք է տե ղա փո խել մյուս կող մի վրա՝ կա լա նա վոր ված ան ձից 
պա հան ջե լով ա պա ցու ցել ի րեն ա զատ ար ձա կե լը հիմ ա վո րող պատ-
ճառ նե րի գո յու թյու նը (Bykov v. Russia [GC], § 64)։

199. Ե թե ե ղել են ան ձի կա լան քը հիմ ա վո րող հնա րա վոր հան գա-
մանք ներ, սա կայն դրանք չեն նշ վել ներ պե տա կան ո րո շում ե րում, Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի գոր ծա ռույ թը չէ այդ հան գա մանք նե րը պար-
զե լը՝ այդ պի սով փո խա րի նե լով գան գա տա բե րի կա լան քի վե րա բե րյալ 
ո րո շում կա յաց րած ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րին (նույն տե
ղում, § 66; Giorgi Nikolaishvili v. Georgia, § 77)։ Ար դա րա դա տու թյան 
ի րա կա նաց ման նկատ մամբ հան րային վե րահս կո ղու թյու նը հնա րա վոր 
է մի այն այն դեպ քում, ե րբ կա յաց վում են պատ ճա ռա բան ված ո րո շում-
ներ (Tase v. Romania, § 41)։

3.  Կա լան քի որ ևէ ժա մա նա կա հատ վա ծի հիմ ա վո րու մը

200. Չի կա րող հա մար վել, որ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սը թույ լատ րում է նախ նա կան կա լանքն ա ռանց որ ևէ պայ ման նե-
րի, ե թե մի այն այդ կա լան քի տևո ղու թյու նը չի գե րա զան ցում ո րո շա կի 
նվա զա գույն ժամ կե տը։ Կա լան քի ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ ված՝ 
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լի նել վա րույ թի սկզբ նա կան փու լե րում (Jarzyński v. Poland, § 43)։ Այ-
նու հան դերձ, այն չի կա րող հիմ ված լի նել բա ցա ռա պես ծանր պատ-
ժի հա վա նա կա նու թյան վրա, այլ պետք է կա պակց ված լի նի կոնկ րետ 
փաս տե րի հետ (Merabishvili v. Georgia [GC], § 224)։

211. Եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծում, սա կայն, քն նու թյան հրա-
մա յա կան ներն այլևս բա վա րար չեն կաս կա ծյա լի կա լան քը հիմ ա վո րե-
լու հա մար։ Սո վո րա կան ի րա վի ճա կում են թադ րյալ վտանգ նե րը ժա մա-
նա կի հետ նվա զում են, ե րբ ար դեն կա տար ված են լի նում քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, վերց ված են լի նում ցուց մունք նե րը և ա վարտ ված 
են լի նում ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը (Clooth v. Belgium, § 44)։

212. Կազ մա կերպ ված հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյա նը կամ հան ցախըմ- 
 բե րին ա ռնչ վող գոր ծե րով կա լա նա վոր ված ան ձին ա զատ ար ձա կե լու 
դեպ քում նրա կող մից գոր ծով վկա նե րի կամ գոր ծով ան ցնող այլ կաս-
կա ծյալ նե րի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու կամ վա րույթն այլ կերպ խո չըն-
դո տե լու ռիս կը հա ճախ հատ կա պես բարձր է (Štvrtecký v. Slovakia, § 61; 
Podeschi v. San Marino, § 149)։

գ.  Նոր հան ցանք ներ գոր ծե լը

213. Մե ղադ րան քի ծան րու թյու նը կա րող է հան գեց նել նրան, որ ներ-
պե տա կան դա տա կան մար մին նե րը կաս կա ծյա լի նկատ մամբ կի րա ռեն 
նախ նա կան կա լանք և նրան թող նեն նախ նա կան կա լան քի տակ նոր 
հան ցանք գոր ծե լու փոր ձե րը կան խե լու նպա տա կով։ Ա նհ րա ժեշտ է, սա-
կայն, որ վտանգն ի րա տե սա կան լի նի, ի սկ մի ջո ցը՝ պատ շաճ, հաշ վի 
առ նե լով գոր ծի հան գա մանք նե րը, մաս նա վո րա պես, տվյալ ան ձի ան-
ցյա լը և կեր պա րը (Clooth v. Belgium, § 40)։

214. Նախ կի նում դատ ված լի նե լը կա րող է հիմք լի նել մե ղադ րյա-
լի կող մից նոր հան ցանք գոր ծե լու ող ջա միտ մտա վա խու թյան հա մար 
(Selçuk v. Turkey, § 34; Matznetter v. Austria, § 9)։

215. Աշ խա տանք կամ ըն տա նիք չու նե նա լու փաս տից չի կա րե լի եզ-
րա կաց նել, որ ան ձը հակ ված է գոր ծե լու նոր հան ցանք ներ (Sulaoja v. 
Estonia, § 64)։

շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք կվե րա բե րեն տվյալ ան ձի կեր պա րին, բա րո-
յա կա նու թյա նը, մշ տա կան բնա կու թյան վայ րին, մաս նա գի տու թյա նը, ու-
նեց ված քին, ըն տա նե կան և տա րա տե սակ այլ կա պե րին այն ե րկ րի հետ, 
ո րում նա են թարկ վում է քրե ա կան հե տապնդ ման (Becciev v. Moldova, 
§ 58)։

204. Մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի բա ցա կա յու թյունն ի նք նին փա-
խուս տի վտանգ չի ա ռա ջաց նում (Sulaoja v. Estonia, § 64)։

205. Փա խուս տի վտան գը պար տա դիր նվա զում է կա լան քի տակ  
ան ցկաց րած ժա մա նա կին զու գա հեռ (Neumeister v. Austria, § 10)։

206. Ե րբ կա լան քը հիմ ա վո րող մի ակ պատ ճա ռը մե ղադ րյա լի փա-
խուս տի դի մե լու և դա տա կան քն նու թյա նը ներ կա յա նա լուց խու սա փե լու 
վախն է, ա պա նախ քան դա տա վա րու թյու նը նա պետք է ա զատ ար ձակ-
վի՝ հնա րա վո րու թյան դեպ քում վեր ջի նիս ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու 
ե րաշ խիք ներ ստա նա լով (Merabishvili v. Georgia [GC], § 223)։

207. Թե պետ հնա րա վոր պատ ժի ծան րու թյու նը վե րա բե րե լի գոր ծոն 
է մե ղադ րյա լի փա խուս տի դի մե լու ռիս կը գնա հա տե լիս, այ դու հան դերձ 
մե ղադ րան քի ծան րու թյունն ի նք նին չի կա րող բա վա րար չա փով հիմ ա-
վո րել նախ նա կան կա լան քի եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծը (Idalov 
v. Russia [GC], § 145; Garycki v. Poland, § 47; Chraidi v. Germany, § 40; 
Ilijkov v. Bulgaria, §§ 80-81)։

208. Չնա յած «ա պա ցույց նե րի վի ճակն» ը նդ հա նուր առ մամբ գոր ծոն 
է, ո րը պետք է հաշ վի առ նել՝ պար զե լու հա մար մե ղա վո րու թյան ծան-
րակ շիռ փաս տարկ նե րի գո յու թյու նը և պահ պա նու մը, սա կայն «ա պա-
ցույց նե րի վի ճակն» ա ռան ձին վերց ված չի կա րող եր կա րատև կա լան քի 
հիմ ա վո րում լի նել (Dereci v. Turkey, § 38)։

բ.  Վա րույ թը խո չըն դո տե լը

209. Մե ղադ րյա լի կող մից վա րույ թի պատ շաճ ի րա կա նաց մա նը  
խո չըն դո տե լու վտան գը չի կա րող որ պես հիմք մատ նանշ վել վե րա ցա
կան մա կար դա կում և պետք է հիմ ա վոր ված լի նի փաս տա կան ա պա-
ցույց նե րով (Becciev v. Moldova, § 59)։

210. Վկա նե րի նկատ մամբ ճն շում ե րի վտան գը կա րող է ըն դու նե լի 
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դա տա կան մար մին նե րի կող մից ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի պատ շաճ կա-
տա րու մը (Shabani v. Switzerland, § 65; Sadegül Özdemir v. Turkey, § 44)։

6. Այ լընտ րան քային մի ջոց նե րը

221. Ան ձին ա զատ ար ձա կե լու կամ կա լա նա վո րե լու մա սին ո րո շում 
կա յաց նե լիս ի րա վա սու մար մին նե րը պար տա վոր են դի տար կել նաև այն 
այ լընտ րան քային մի ջոց նե րը, ո րոն ցով հնա րա վոր է ա պա հո վել դա տա-
կան քն նու թյանն ան ձի ներ կա յա նա լը (Idalov v. Russia [GC], § 140)։ Այդ 
նոր մը ոչ մի այն հռ չա կում է «ող ջա միտ ժամ կե տում դա տաքն նու թյան 
ի րա վուն քը կամ մինչև դա տաքն նու թյունն ա զատ ար ձակ վե լու ի րա վուն-
քը», այլ նաև նա խա տե սում է, որ «ա զատ ար ձա կու մը կա րող է պայ մա-
նա վոր վել դա տաքն նու թյան ներ կա յա նա լու ե րաշ խիք նե րով» (Khudoyorov 
v. Russia, § 183; Lelièvre v. Belgium, § 97; Shabani v. Switzerland, § 62)։

7. Գ րա վը

222. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ե րաշ-
խի քի նպա տակն է ա պա հո վել ոչ թե վնա սի փոխ հա տու ցու մը, այլ մաս-
նա վո րա պես,  դա տաքն նու թյա նը մե ղադ րյա լի ներ կա յա նա լը։ Ո ւս տի, 
գրա վի չա փը հիմ ա կա նում պետք է ո րոշ վի՝ հաշ վի առ նե լով « կա լա նա-
վոր վա ծի ան ձը, նրա ու նեց ված քը, գրա վը տրա մադ րող ան ձանց հետ 
նրա կա պը, այլ կերպ ա սած՝ հնա րա վոր վս տա հու թյան աս տի ճանն առ 
այն, որ դա տա կան քն նու թյա նը նրա չներ կա յա նա լու դեպ քում գրա վը 
կորց նե լու կամ ե րաշ խա վոր նե րի դեմ քայ լեր ձեռ նար կե լու հե ռան կա րը 
բա վա րար չա փով կզս պի և կփա րա տի փա խուս տի դի մե լու նրա ցան կու-
թյու նը» (Gafà v. Malta, § 70; Mangouras v. Spain [GC], § 78; Neumeister 
v. Austria, § 14)։

223. Գրավ կա րող է պա հանջ վել մի այն այն քան ժա մա նակ, քա-
նի դեռ պահ պան վում են կա լան քը հիմ ա վո րող պատ ճառ նե րը (Muşuc 
v. Moldova, § 42; Aleksandr Makarov v. Russia, § 139)։ Ե թե հնա րա վոր է 
փա խուս տի վտան գից խու սա փել գրա վի կամ այլ ե րաշ խի քի մի ջո ցով, 
ա պա մե ղադ րյա լը պետք է ա զատ ար ձակ վի՝ նկա տի ու նե նա լով այն, որ 
ա վե լի մեղմ պատ ժի ա կն կա լի քը կա րող է նվա զեց նել փա խուս տի դի մե-

դ.  Հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյու նը

216. Ըն դուն ված է հա մա րել, որ ո րոշ հան ցա գոր ծու թյուն ներ, պայ-
մա նա վոր ված դրանց ա ռանձ նա կի ծան րու թյամբ և դրանց նկատ մամբ 
հան րային ար ձա գան քով, կա րող են սո ցի ա լա կան այն պի սի վր դով մունք 
ա ռա ջաց նել, հիմավորելով նախ նա կան կա լան քը ո րո շա կի ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար։ Հետ ևա բար, բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րում այս 
գոր ծո նը կա րող է Կոն վեն ցի այի տե սան կյու նից հաշ վի ա ռն վել՝ հա մե-
նայն դեպս այն քա նով, որ քա նով ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա-
տես վում է « հան ցան քով պայ մա նա վոր ված հա սա րա կա կան կար գի խա-
թա րում» հաս կա ցու թյու նը։

217. Այ նու հան դերձ, այս հիմ քը կա րող է վե րա բե րե լի և բա վա րար հա-
մար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ դրա հիմ քում ըն կած են այն պի սի փաս-
տեր, ո րոնք վկա յում են, որ մե ղադ րյա լի ա զատ ար ձա կում ի րա պես 
կխա թա րի հա սա րա կա կան կար գը։ Դրա նից զատ, կա լան քը կշա րու նա-
կի ի րա վա չափ լի նել մի այն այն դեպ քում, ե րբ հա սա րա կա կան կարգն 
ի րա պես վտանգ ված է մում։ Կա լան քի եր կա րաց ման պատ ճա ռը չի 
կա րող լի նել ա զա տազրկ ման պատ ժի նշա նակ ման սպա սու մը (Letellier 
v. France, § 51; I.A. v. France, § 104; Prencipe v. Monaco, § 79; Tiron 
v. Romania, §§ 41-42)։

218. Հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյունն ա ռանձ նա պես  
կար ևոր վում է այն գոր ծե րում, ո րոն ցով ան ձը մե ղադր վում է մար դու հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րի խախտ ման, օ րի նակ, քա ղա քա ցի ա կան բնակ-
չու թյան դեմ գոր ծած պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ 
(Milanković and Bošnjak v. Croatia, § 154)։

5.  Հա տուկ ջա նա սի րու թյու նը

219. Քն նու թյան բար դու թյու նը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը գոր ծոն-
ներ են, ո րոնք պետք է հաշ վի առ նել՝ պար զե լու հա մար, թե ա րդյոք ի րա-
վա սու մար մին նե րը վա րույթն ի րա կա նաց րել են « հա տուկ ջա նա սի րու-
թյամբ» (Scott v. Spain, § 74)։

220. Կա լա նա վոր ված մե ղադ րյա լի պա րա գա յում գործն ա ռանձ նա կի 
ա րա գու թյամբ քն նե լու ի րա վուն քը չպետք է ան հար կի ո րեն խո չըն դո տի 
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Turkey, § 31; Güveç v. Turkey, § 109)։

Դ.  Սեղմ ժամ կե տում կա լան քի օ րի նա կա նու թյան դա տա կան վե-
րա նայ ման ի րա վուն քը (5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս)

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս

«4. Յու րա քան չյուր ոք, ով ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման 
պատ ճա ռով զրկ ված է ա զա տու թյու նից, ի րա վունք ու նի վի ճար կե լու 
իր կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նու թյու նը, ո րի կա պակ ցու թյամբ դա-
տա րա նը սեղմ ժամ կե տում ո րո շում է կա յաց նում և կար գադ րում է 
նրան ա զատ ար ձա կել, ե թե կա լա նա վո րում ա նօ րի նա կան է»:

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Review of lawfulness of detention (5-4) – Take proceedings (5-4) 
– Review by a court (5-4) – Speediness of review (5-4) – Procedural 
guarantees of review (5-4) – Order release (5-4)

1.  Նոր մի նպա տա կը

229. Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը Կոն վեն-
ցի այի habeas corpus ի րա վա նորմ է, ո րով նա խա տես վում է, որ կա լա-
նա վոր ված ան ձինք ի րա վունք ու նեն ակ տի վո րեն պա հան ջել ի րենց կա-
լան քի դա տա կան վե րա նա յում (Mooren v. Germany [GC], § 106; Rakevich 
v. Russia, § 43)։

5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը մի ա ժա մա նակ նաև ձեր բա կալ ված կամ 
կա լա նա վոր ված ան ձանց հա մար ե րաշ խա վո րում է կա լա նա վոր ման 
ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյան դա տա րա նի կող մից « սեղմ ժամ կե տում» 
քն նե լու ի րա վուն քը, ի սկ կա լան քի օ րի նա կան չլի նե լու դեպ քում՝ ա զատ 
ար ձակ ման ո րո շում ստա նա լու ի րա վուն քը (Ilnseher v. Germany [GC], § 
251; Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 131)։

230. Այն փաս տը, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նը չի ար ձա նագ րել 
Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի պա հանջ նե րի խախ տում, չի 
նշա նա կում, որ Դա տա րանն ա զատ վում է 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-

լու շա հագրգռ վա ծու թյու նը մե ղադ րյա լի մոտ (Vrenčev v. Serbia, § 76)։ 
Գրավ կի րա ռե լի ս իշ խա նու թյուն նե րը պետք է նույն քան ջա նա սի րու-
թյուն դրս ևո րեն, որ քան մե ղադ րյա լի կա լան քի եր կա րաց ման հիմ ա-
վոր վա ծու թյու նը և ան հրա ժեշ տու թյու նը ո րո շե լիս (Piotr Osuch v. Poland, 
§ 39; Bojilov v. Bulgaria, § 60; Skrobol v. Poland, § 57)։

224. Ա վե լին, սահ ման ված գրա վի չա փը պետք է հա վուր պատ շա ճի 
հիմ ա վոր ված լի նի գրավ կի րա ռե լու մա սին ո րոշ ման մեջ (Georgieva 
v. Bulgaria, §§ 15 և 30-31), ը նդ ո րում՝ դրա նում պետք է հաշ վի ա ռն ված 
լի նեն մե ղադ րյա լի ու նե ցած մի ջոց նե րը (Gafà v. Malta, § 70; Hristova 
v. Bulgaria, § 111) և նրա վճա րե լու ու նա կու թյու նը (Toshev v. Bulgaria, 
§§ 69-73)։ Ո րոշ հան գա մանք նե րում կա րող է ող ջա միտ լի նել նաև նրան 
մեղ սագր վող՝ պատ ճառ ված վնա սի չա փը հաշ վի առ նե լը (Mangouras 
v. Spain [GC], §§ 81 և 92)։

225. Այն փաս տը, որ կա լա նա վոր ված ան ձը գրավ կի րա ռե լու մա սին 
ո րո շու մից հե տո շա րու նա կում է մալ կա լան քի տակ, վկա յում է այն մա-
սին, որ ներ պե տա կան դա տա րան ներն ան հրա ժեշտ ջա նա սի րու թյուն 
չեն ցու ցա բե րել պատ շաճ գրա վը սահ մա նե լիս (Gafà v. Malta, § 73; 
Kolakovic v. Malta, § 72)։

226. Իշ խա նու թյուն նե րը պար տա վոր են վա րույթն ի րա կա նաց նել 
« հա տուկ ջա նա սի րու թյամբ» նաև գրա վի մա սին ո րոշ ման պաշ տո նա-
կան կա յա ցու մից հե տո, ե րբ ան ձը մում է կա լան քի տակ վճա րել չկա-
րո ղա նա լու պատ ճա ռով (Gafà v. Malta, § 71; Kolakovic v. Malta, § 74)։

227. Օ րեն քի հիմ քով գրավն ի նք նա բե րա բար մեր ժե լը՝ ա ռանց դա-
տա կան որ ևէ հս կո ղու թյան, ան հա մա տե ղե լի է 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սով սահ ման ված ե րա շիք նե րին (Piruzyan v. Armenia, § 105; S.B.C. v. the 
United Kingdom, §§ 23-24)։ 

8. Ան չա փա հաս նե րի նախ նա կան կա լան քը

228. Ան չա փա հաս նե րի նախ նա կան կա լան քը պետք է կի րա ռել մի այն 
որ պես հնա րա վոր մի ջոց նե րից  վեր ջի նը. այն պետք է հնա րա վո րինս 
կար ճատև լի նի և կի րառ վի մի այն խիստ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում. 
ան չա փա հաս նե րը պետք է պահ վեն չա փա հաս նե րից ան ջատ (Nart v. 
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234. Ե րբ ան ձը զրկ վել է ա զա տու թյու նից ի րա վա սու դա տա րա նի 
կա յաց րած մե ղադ րա կան դա տավճ ռի հի ման վրա, Կոն վեն ցի այի 5-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սով պա հանջ վող հս կո ղու թյու նը նե րառ ված է դա տա-
կան վա րույ թի ա վար տին դա տա րա նի կող մից կա յաց վող դա տավճ ռի 
մեջ (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, § 76), ու ս տի, լրա ցու ցիչ վե-
րա նա յում չի պա հանջ վում։ Այ նու հան դերձ, ե րբ ան ձին ա զա տու թյու նից 
զր կե լու հիմ քե րը կա րող են ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վել, պա-
հանջ վում է ա պա հո վել Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա-
հանջ նե րը բա վա րա րող մարմ ին դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը (Kafkaris 
v. Cyprus (dec.), § 58)։

235. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը կր կին կի րա ռե լի է դառ-
նում նաև այն դեպ քում, ե րբ մե ղադ րա կան դա տավճ ռից հե տո ծա գում 
են կա լան քի օ րի նա կա նու թյան վրա ազ դող նոր հար ցեր (տե՛ս Etute v. 
Luxembourg, § 25 և 33, ո րը վե րա բե րում էր բան տար կյա լի պայ մա նա-
կան վա ղա ժամ կետ ա զա տում ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին ո րոշ-
մա նը; Ivan Todorov v. Bulgaria, §§ 59-61, ո րը վե րա բե րում էր այն հար-
ցին, թե ա րդյոք մոտ 20 տա րի ա ռաջ քրե ա կան հան ցան քի հա մար 
նշա նակ ված պատ ժի հա մար լրա ցել էր վա ղե մու թյան ժամ կե տը)։

236. Ե րբ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը նա խա տե սում են Կոն-
վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հանջ նե րը գե րա զան ցող ըն թա-
ցա կար գեր, ա պա այդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րը պետք 
է պահ պան վեն նաև այդ ըն թա ցա կար գե րում։ Հետ ևա բար, 5-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սը կի րա ռե լի է ճա նաչ վել նաև դա տա պարտ մա նը հա ջոր-
դած ժա մա նա կա հատ վա ծում, քա նի որ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված է ե ղել, որ ան ձը պահ վում է նախ նա կան կա լան քի տակ 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ նրա մե ղադ րա կան դա տավ ճի ռը չի մտել 
օ րի նա կան ու ժի մեջ՝ նե րա ռյալ վե րաքն նիչ վա րույ թի ըն թաց քում, և 
նախ նա կան կա լան քի տակ գտն վող բո լոր ան ձանց ըն ձեռ վել են դա-
տա վա րա կան միև նույն ի րա վունք նե րը (Stollenwerk v. Germany, § 36)։

237. Թե պետ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը  Պայ մա նա վոր վող պե տու-
թյուն նե րին չի պար տա վո րեց նում կա լան քի օ րի նա կա նու թյան քն նու-
թյան հա մար ե րկ րորդ ի րա վա սու ա տյան նա խա տե սել, սա կայն նման 

սի պա հանջ նե րի կա տա րու մը ստու գե լու պար տա վո րու թյու նից։ Եր կու 
կե տերն ա ռան ձին դրույթ ներ են, և ա ռա ջի նի պահ պա նու մը ոչ միշտ է 
ի նք նա բե րա բար հան գեց նում ե րկ րոր դի պահ պան մա նը (Douiyeb v. the 
Netherlands [GC], § 57; Kolompar v. Belgium, § 45)։

231. Այն դեպ քում, ե րբ կա լա նա վոր ված ան ձը չի տե ղե կաց վել ի րեն 
ա զա տու թյու նից զր կե լու պատ ճառ նե րի մա սին, Եվ րո պա կան դա տա-
րա նը վճ ռել է, որ կա լան քը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը փաս տա ցի զրկ վել 
է ո ղջ է ու թյու նից (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 132)։

2. Դ րույ թի կի րա ռե լի ու թյու նը

232. Թե պետ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, որ պես կա նոն, վե րա բե րում 
է ան ձի կող մից կա լան քի տակ գտն վե լու ըն թաց քում վա րույթ հա րու ցե-
լուն, սա կայն հի շյալ դրույ թը  կի րա ռե լի է նաև, ե րբ ան ձն այլևս կա լան քի 
տակ չէ, ի սկ վա րույ թը՝ վե րաքն նու թյան փու լում, ո րի ար դյունքն ան ձի 
կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը ո րո շե լու հա մար վճ ռո րոշ կա րող է լի նել 
(Oravec v. Croatia, § 65)։

Չ նա յած ան ձի ա զատ ար ձա կու մից հե տո ան հա պաղ գոր ծե լու ե րաշ-
խիքն այլևս է ա կան նշա նա կու թյուն չու նի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 
ի մաս տով, վե րա նայ ման ար դյու նա վե տու թյան ե րաշ խի քը շա րու նա կում 
է գոր ծել ան գամ ան ձի ա զատ ար ձա կու մից հե տո, քա նի որ նախ կին 
կա լա նա վո րը կա րող է ա զատ ար ձա կու մից հե տո ևս ու նե նալ իր կա-
լան քի օ րի նա կա նու թյան ո րոշ ման ի րա վա չափ շահ (Kováčik v. Slovakia, 
§ 77; Osmanović v. Croatia, § 49)։ Մաս նա վո րա պես, օ րի նա կա նու թյան 
հար ցի վե րա բե րյալ ո րո շու մը կա րող է ազ դել Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված « հայ ցի ու ժով օ ժտ ված փոխ հա տու ցում» 
ստա նա լու ի րա վուն քի վրա (S.T.S. v. the Netherlands, § 61)։

233. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ներ քո խն դիր չի ծա-
գում, ե րբ վի ճարկ վող կա լան քը կար ճատև է (Rozhkov v. Russia (no. 2), 
§ 65, ո րով գան գա տա բե րի կա լան քը տևել էր ըն դա մե նը մի քա նի ժամ, 
սա կայն ի հա կադ րու թյուն՝ տե՛ս A.M. v. France, § 36, ո րով նոր մը կի րա-
ռե լի հա մար վեց ար տաքս մա նը նա խոր դած վար չա կան կա լան քի 3.5 օր 
տևո ղու թյամբ ժա մա նա կա հատ վա ծի նկատ մամբ)։
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(no. 1), § 95; Ali Osman Özmen v. Turkey, § 87, ո րով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նը հաս տա տեց, որ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում նշ ված « դա տա-
րան» եզ րույ թը պետք է մեկ նա բա նել որ պես մար մին, ո րն ու նի ան կա-
խու թյան և ան կողմ ա կա լու թյան այն ո րակ նե րը, ո րոնք պա հանջ վում 
են 6-րդ հոդ վա ծում նշ ված « դա տա րա նից»)։

241. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հանջ նե րը բա վա րա-
րող դա տա կան վե րա նայ ման ձևե րը կա րող են տար բեր ո լորտ նե րում 
տար բեր լի նել, ի նչ պես նաև կախ ված լի նել ա զա տու թյու նից զր կե լու 
կոնկ րետ տե սա կից (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 129; M.H. v. the 
United Kingdom, § 75)։

242. Չի բա ցառ վում, որ դա տա վո րի կող մից կա լան քի օ րի նա կա նու-
թյան պար բե րա կան և ի նք նա բե րա կան վե րա նայ ման հա մա կար գը կա-
րող է ա պա հո վել 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հանջ նե րի բա վա րա րու-
մը։ Այ նու հան դերձ, ե րբ նա խա ձեռն վել է ի նք նա բե րա կան վե րա նա յում, 
կա լան քի օ րի նա կա նու թյան մա սին ո րո շում ե րը պետք է կա յաց վեն «ող-
ջա միտ պար բե րա կա նու թյամբ» (Abdulkhanov v. Russia, §§ 209 և 212-14, 
ո րում ամ փոփ ված է նա խա դե պային պրակ տի կան 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի (ա), (գ), (ե) և (զ) կե տե րի ներ քո ի րա կա նաց վող ա զա տազրկ ման 
հա մա տեքս տում)։ 

Ինք նա բե րա կան վե րա նայ ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կետ նե րի խախ տու մը ոչ միշտ է ա ռա ջաց նում 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 
խախ տում, ե թե գան գա տա բե րի կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը, այ նու ա-
մե նայ նիվ, սեղմ ժամ կե տում քնն վել է դա տա րա նի կող մից (Aboya Boa 
Jean v. Malta*, § 80)։

243. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա լա նա-
վոր ված ան ձն ի րա վունք ու նի դի մել այն « դա տա րա նին», ո րն ի րա վա սու 
է « սեղմ ժամ կե տում» ո րո շում կա յաց նել առ այն, թե ա րդյոք կա լա նա վոր-
ման սկզբ նա կան ո րո շու մից հե տո ի հայտ ե կած նոր ա պա ցույց նե րի լույ-
սի ներ քո իր կա լան քը շա րու նա կում է «օ րի նա կան» մալ (Abdulkhanov 
v. Russia, § 208; Azimov v. Russia, §§ 151-52)։

244. Ե թե ան ձը կա լա նա վոր վել է Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի (գ) կե տի ներ քո, ա պա « դա տա րա նը» պետք է ի րա վա սու լի նի 

հա մա կարգ ու նե ցող պե տու թյու նը պար տա վոր է վե րաքն նիչ ա տյա նում 
կա լա նա վոր ված ան ձանց սկզ բուն քո րեն ըն ձե ռել նույն ի րա վունք նե րը, 
ի նչ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում (Ilnseher v. Germany [GC], § 254; 
Kučera v. Slovakia, § 107; Navarra v. France, § 28; Toth v. Austria, § 84)։

238. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը կա րող է կի րա ռե լի լի-
նել նաև սահ մա նադ րա կան դա տա րան նե րում ըն թա ցող վա րույթ նե րում 
(Ilnseher v. Germany [GC], § 254; Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 159)։

3.  Պա հանջ վող վե րա նայ ման բնույ թը

239. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը ձեր բա կալ ված կամ կա-
լա նա վոր ված ան ձանց ի րա վունք է ըն ձե ռում դա տա կան վե րա նայ ման 
վա րույթ հա րու ցել այն պի սի նյու թա կան և դա տա վա րա կան պայ ման նե-
րի շուրջ, ո րոնք 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով է ա կան են նրանց 
ա զա տազրկ ման «օ րի նա կա նու թյան» հա մար (Khlaifia and Others v. Italy 
[GC], § 128; Idalov v. Russia [GC], § 161; Reinprecht v. Austria, § 31)։

5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում «օ րի նա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյունն ու-
նի նույն ի մաս տը, ի նչ 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ու ս տի, ձեր բա կալ-
ված կամ կա լա նա վոր ված ան ձն ու նի իր կա լան քի «օ րի նա կա նու թյան» 
վե րա նայ ման ի րա վունք ոչ մի այն ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան, այլ 
նաև Կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րի, դրա նում ամ րագր ված ը նդ հա նուր 
սկզ բունք նե րի և 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով թույ լատր ված սահ մա նա-
փա կում ե րի նպա տա կի լույ սի ներ քո (Khlaifia and Others v. Italy [GC], 
§ 128; Suso Musa v. Malta, § 50; տե՛ս նաև A.M. v France, § 40-41, ո րը 
վե րա բե րում էր 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե տի ի ներ քո կա տար վող 
դա տա կան վե րա նայ ման պա հանջ վող շր ջա նա կին)։

240. « Դա տա րա նը», ո րին կա րող է դի մել կա լա նա վոր վա ծը 5-րդ հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սի ի մաս տով, կա րող է օ րեն քի ու ժով ստեղծ ված և պե-
տու թյան ստան դարտ դա տա կան հա մա կար գի մաս ճա նաչ ված դա սա-
կան դա տա րան չլի նել (Weeks v. the United Kingdom, § 61)։ Այն, սա կայն, 
պետք է « դա տա կան բնույ թի» մար մին լի նի, ո րը կըն ձե ռի դա տա վա րա-
կան ո րոշ ե րաշ խիք ներ։ Ո ւս տի, « դա տա րա նը» պետք է ան կախ լի նի 
թե՛ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից, թե՛ գոր ծի կող մե րից (Stephens v. Malta 
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նե րին։ Այ նու հան դերձ, դա տա րա նը չի կա րող ա նէ ա կան հա մա րել կամ 
ա նու շադ րու թյան մատ նել կա լա նա վոր ված ան ձի մեջ բե րած կոնկ րետ 
փաս տե րը, ո րոնք կա րող են կաս կա ծի տակ դնել Կոն վեն ցի այի ի մաս-
տով ա զա տու թյու նից զր կե լու «օ րի նա կա նու թյան» հա մար ան հրա ժեշտ 
պայ ման նե րի գո յու թյու նը (Ilijkov v. Bulgaria, § 94)։ 

Ե թե դա տա րա նը չի մատ նան շում հա մար ժեք պատ ճառ ներ կամ 
կա յաց նում է կրկն վող կարծ րա տի պային ո րո շում եր, ո րոնք չեն ան-
դրա դառ նում գան գա տա բե րի փաս տարկ նե րին, դա կա րող է վկայել 
խախտ ման մա սին՝ ի մաս տազր կե լով 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա-
խա տես ված ե րաշ խի քը (G.B. and Others v. Turkey*, § 176):

249. « Դա տա րա նը» պետք է ի րա վունք ու նե նա ա զատ ար ձա կե լու մա-
սին ո րո շում կա յաց նել, ե թե պար զում է, որ կա լանքն ա նօ րի նա կան է. 
ա զատ ար ձա կե լու մա սին մի այն ա ռա ջար կու թյամբ հան դես գա լը բա-
վա րար չէ (Benjamin and Wilson v. the United Kingdom, §§ 33-34; Khlaifia 
and Others v. Italy [GC], § 128)։

250. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հի ման վրա ըն թա ցող 
վա րույ թը կա րող է և չա վարտ վել ան ձի ա զատ մամբ, այլ կա րող է հան-
գեց նել կա լան քի մեկ այլ տե սա կի։ Ե րբ ան ձի կա լան քի նկատ մամբ մի-
ա ժա մա նակ կի րա ռե լի են 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի թե՛ (ա), թե՛ (ե) կե-
տե րը, ա պա 5-րդ հոդ վա ծի նպա տա կին և ա ռար կային կհա կա սեր այդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի այն մեկ նա բա նու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ հո գե բու-
ժա կան հաս տա տու թյու նում ան ձի պա հու մը չի կա րող օ րի նա կա նու թյան 
վե րա նայ ման են թարկ վել զուտ այն պատ ճա ռով, որ կա լա նա վոր ման  
սկզբ նա կան ո րո շու մը կա յաց վել է դա տա րա նի կող մից 5-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի (ա) կե տի հի ման վրա։ Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-
սում վե րա նա յում ե րաշ խա վո րե լու ի մաս տը հա վա սա րա պես կար ևոր 
է հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն նե րում պահ վող ան ձանց հա մար՝ 
ան կախ նրանց կող մից զու գա հե ռա բար ա զա տազրկ ման ձևով պա-
տիժ կրե լու կամ չկ րե լու հան գա ման քից (Kuttner v. Austria, § 31, ո րի 
շր ջա նա կում հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում կա լան քի մի ջո ցը դա-
դա րեց նե լու մա սին գան գա տա բե րի միջ նոր դու թյան մի ակ հնա րա վոր 
պա տաս խա նը կա րող էր լի նել նրա տե ղա փո խու մը սո վո րա կան քրե ա-
կա տա րո ղա կան հիմ արկ)։

քն նել ՝ արդյոք առ կա են նրա կող մից հան ցանք կա տա րած լի նե լու հիմ-
նա վոր կաս կած ա ռա ջաց նող բա վա րար ա պա ցույց ներ, քա նի որ նման 
կաս կա ծի գո յու թյու նը խիստ կար ևոր է, որ պես զի նախ նա կան կա լան քը 
Կոն վեն ցի այի ներ քո «օ րի նա կան» լի նի (Nikolova v. Bulgaria [GC], § 58)։

245. Հո գե կան հի վան դու թյուն ու նե ցող ան ձը, ով տևա կան ժա մա-
նակ հար կադ րա բար պահ վում է հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյու նում, 
ի րա վունք ու նի «ող ջա միտ պար բե րա կա նու թյամբ» վա րույթ հա րու ցել՝ 
վի ճար կե լու հա մար իր կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը (M.H. v. the United 
Kingdom, § 77, ո րում ամ փոփ ված են կի րա ռե լի սկզ բունք նե րը)։ Պար բե-
րա կան վե րա նայ ման այն պի սի հա մա կար գը, ո րում նա խա ձեռ նու թյամբ 
կա րող են հան դես գալ մի այն իշ խա նու թյուն նե րը, ի նք նին բա վա րար չէ 
(X. v. Finland, § 170; Raudevs v. Latvia, § 82)։

246. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (ե) կե տի ներ քո «օ րի-
նա կան կա լան քի» չա փա նիշ նե րը են թադ րում են, որ հո գե կան հի վան-
դու թյուն ու նե ցող ան ձի ա զա տազր կու մը եր կա րաձ գե լու կա պակ ցու-
թյամբ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով ե րաշ խա վոր ված օ րի նա կա նու թյան 
վե րա նա յու մը պետք է հիմ վի հի վան դի ա ռող ջու թյան ներ կայիս վի ճա-
կի, այդ թվում՝ նրա վտան գա վոր կամ ան վտանգ լի նե լու փաս տի վրա, 
ո րը պետք է հաս տատ վի բժշ կա կան թարմ փոր ձաքն նու թյուն նե րով, 
այլ ոչ բուժ հաս տա տու թյու նում նրան պա հե լու վե րա բե րյալ սկզբ նա-
կան ո րոշ ման հիմ քում ըն կած՝ ան ցյա լի ի րա դար ձու թյուն նե րով (Juncal 
v. the United Kingdom (dec.), § 30; Ruiz Rivera v. Switzerland, § 60; H.W. 
v. Germany, § 107)։

247. Ար տաքս մա նը նա խոր դող և 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (զ) կե-
տի հիմ քով ի րա կա նաց վող վար չա կան կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը վի-
ճար կե լու հա մար վա րույ թի հա րու ցու մը կա րող է և չկա սեց նել ար տաքս-
ման մա սին ո րոշ ման ի կա տար ա ծու մը։ Այդ պի սի պա հանջ սահ մա նե լը 
տա րօ րի նակ կեր պով կն շա նա կեր եր կա րաձ գել հենց այն ի րա վի ճա կը, 
ո րին կա լա նա վոր ված ան ձը փոր ձում է վերջ դնել՝ վի ճար կե լով վար չա-
կան կա լան քը (A.M. v. France, § 38)։

248. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը  չի պա հան ջում, որ պես-
զի կա լան քի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քը քն նող դա տա րանն ան դրա դառ-
նա գան գա տա բե րի միջ նոր դու թյան մեջ տեղ գտած բո լոր փաս տարկ-
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նա խորդ լս ման ժա մա նակ չէր տրա մադ րել որ ևէ է ա կան տե ղե կու թյուն 
կամ ա պա ցույց իր ան ձի վե րա բե րյալ, ու ս տի ան հրա ժեշտ չհա մար վեց 
կր կին նրան լսե լը)։

254. Վա րույ թը պետք է մր ցակ ցային լի նի և միշտ ա պա հո վի « զեն քե-
րի հա վա սա րու թյու նը» կող մե րի միջև (Reinprecht v. Austria, § 31; A. and 
Others v. the United Kingdom [GC], § 204)։ Նախ նա կան կա լան քի դեպ քե-
րում, կա լա նա վոր ված ան ձը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ար դյու-
նա վե տո րեն վի ճար կել իր դեմ ա ռաջ քաշ ված մե ղադ րան քի հիմ քե րը, 
քա նի որ մե ղադ րյա լի կող մից հան ցանք կա տա րած լի նե լու հիմ ա վոր 
կաս կա ծի պահ պա նու մը կա լան քը եր կա րաց նե լու պար տա դիր նա խա-
պայ ման է։ Դա նշա նա կում է, որ դա տա րա նը կա րող է պար տա վոր լի նել 
լսել այն վկա նե րին, ու մ ցուց մուն քը կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ կա-
լան քի օ րի նա կա նու թյան պահ պան ման վրա (Ţurcan v. Moldova, §§ 67-
70)։

« Զեն քե րի հա վա սա րու թյունն» ա պա հով ված չէ, ե թե գան գա տա բե-
րը կամ նրա պաշտ պա նը զրկ վում են քն նու թյան այն նյու թե րին ծա-
նո թա նա լու հնա րա վո րու թյու նից, ո րոնք է ա կան նշա նա կու թյուն ու նեն 
կա լան քի օ րի նա կա նու թյունն ար դյու նա վե տո րեն վի ճար կե լու հա մար 
(Ovsjannikov v. Estonia, § 72; Fodale v. Italy, § 41; և Korneykova v. Ukraine, 
§ 68)։ Ա նհ րա ժեշտ կա րող է լի նել նաև, որ պես զի տվյալ ան ձը ոչ մի այն 
հնա րա վո րո թյուն ու նե նա լս վել ան ձամբ, այլ ստա նա փաս տա բա նի ար-
դյու նա վետ օգ նու թյու նը (Cernák v. Slovakia, § 78)։

255. Հաշ վի առ նե լով, որ կա լան քի վա րույթ նե րը պետք է ի րա կա նաց-
նել ա ռանձ նա կի ա րա գու թյամբ, դա տա վո րը կա րող է ո րո շել չս պա սել 
մինչև կա լա նա վոր ված ան ձն ի րեն փաս տա բան կգտ նի, և ի րա վա սու 
մար մին նե րը պար տա վոր չեն նրան ան վճար ի րա վա բա նա կան օգ-
նու թյուն ցու ցա բե րել կա լան քի վա րույ թի շր ջա նա կում (Karachentsev v. 
Russia, § 52)։

256. Մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան և « զեն քե րի հա վա սա րու թյան» 
սկզ բունք նե րը պետք է հա վա սա րա պես հար գել վե րաքն նիչ դա տա րա-
նում տե ղի ու նե ցող վա րույ թում (Çatal v. Turkey, §§ 33-34, և այն գոր ծե-
րը, ո րոնց վրա հղում եր են ար ված), ի նչ պես նաև այն վա րույթ նե րում, 

4.  Դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը

251. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում դա տա վա րա կան ար-
դա րու թյան պա հան ջը մի ա տե սակ, ան փո փո խե լի չա փա նիշ չի սահ մա-
նում, ո րը պետք է կի րա ռե լի լի նի՝ ան կախ հա մա տեքս տից, փաս տե րից 
և հան գա մանք նե րից։ Թե պետ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի շր ջա նակ նե-
րում ի րա կա նաց վող դա տա վա րու թյու նում ոչ միշտ է ան հրա ժեշտ ա պա-
հո վել նույն ե րաշ խիք նե րը, ի նչ 6-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում քրե ա-
կան կամ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում, այ նու ա մե նայ նիվ 
5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող դա տա վա-
րու թյու նը պետք է ու նե նա դա տա կան բնույթ և ա պա հո վի ա զա տազըրկ-
ման տվյալ տե սա կին հա րիր ե րաշ խիք ներ (A. and Others v. the United 
Kingdom [GC], § 203; Idalov v. Russia [GC], § 161)։

252. Ե րբ ան ձի կա լան քը տե ղա վոր վում է 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի (գ) կե տի շր ջա նա կում, պա հանջ վում է լսում ան ցկաց նել (Nikolova 
v. Bulgaria [GC], § 58)։ Ան ձամբ կամ որ ևէ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով  
լս ված լի նե լու հնա րա վո րու թյու նը կա լա նա վոր ված ան ձին ըն ձե ռելն 
ա զա տազրկ ման հար ցե րում կի րառ վող դա տա վա րու թյան մեջ կար ևո-
րա գույն ե րաշ խիք նե րից է (Kampanis v. Greece, § 47)։ 

Այ նու հան դերձ, 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաով ոչ թե պա հանջ վում է, որ 
կա լան քի եր կա րաց ման ո րո շու մը բո ղո քար կե լիս կա լա նա վոր ված ան ձը 
յու րա քան չյուր ան գամ լս վի, այլ պա հանջ վում է, որ հնա րա վոր լի նի այդ 
ի րա վուն քից օ գտ վել ող ջա միտ պար բե րա կա նու թյամբ (Çatal v. Turkey, 
§ 33; Altınok v. Turkey, § 45)։

253. Բա նա վոր լսում պա հանջ վում է նաև մր ցակ ցային դա տա վա րու-
թյան հա մա տեքս տում՝ փաս տա բան նե րի մաս նակ ցու թյամբ, վկա ներ 
հրա վի րե լու և հար ցաքն նե լու հնա րա վո րու թյամբ, ե րբ դա տա կան մար-
մին նե րը պար տա վոր են լի նում ու սում ա սի րել կա լա նա վոր վա ծի ան ձը 
և հա սու նու թյան աս տի ճա նը՝ պար զե լու հա մար նրա վտան գա վո րու-
թյու նը։ Այ նու հան դերձ, լսու մը ոչ բո լոր դեպ քե րում է պար տա դիր, հատ-
կա պես ե րբ քիչ է լսում ե րի ար դյուն քում որ ևէ լրա ցու ցիչ հան գա մանք 
պար զե լու հա վա նա կա նու թյու նը (Derungs v. Switzerland, §§ 72 և 75, ե րբ 
հո գե բու ժա կան հիմ քե րով կան խար գե լիչ կա լան քի տակ պահ վող ան ձը 
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յաց նե լու ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն՝ չնա յած ազ գային ան վտան գու-
թյան հետ կապ ված ա պա ցույց նե րի՝ նրա հա մար հա սա նե լի ու թյու նը 
սահ մա նա փակ լի նե լուն):

5. « Սեղմ ժամ կե տի» պա հան ջը

260. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի § 4-րդ մա սը կա լա նա վոր ված ան-
ձանց, ե րաշ խա վո րե լով ի րենց կա լան քի օ րի նա կա նու թյան վի ճարկ ման 
վա րույթ հա րու ցե լու ի րա վուն քը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նում է, որ նրանք 
ի րա վունք ու նեն այդ վա րույ թի հա րու ցու մից հե տո ա րա գո րեն ստա նալ 
կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նու թյան մա սին դա տա կան ո րո շում, ի սկ ե թե 
ա պա ցուց վի, որ կա լանքն ա նօ րի նա կան է, ա պա կա լա նա վո րու մը դա-
դա րեց նող դա տա կան ո րո շում (Idalov v. Russia [GC], § 154; Baranowski 
v. Poland, § 68)։ Այն հար ցը, թե ա րդյոք հարգ վել է ան հա պաղ ո րո շում 
ստա նա լու ի րա վուն քը, պետք է ո րոշ վի՝ ել նե լով կոնկ րետ գոր ծի հան գա-
մանք նե րից (Ilnseher v. Germany [GC], § 252; Rehbock v. Slovenia, § 84)։

261. Ի րա վա կան վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը պետք է ըն ձե ռել 
ան ձին կա լա նա վո րե լուց կարճ ժա մա նակ ան ց, ի սկ ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում նաև դրա նից հե տո «ող ջա միտ պար բե րա կա նու թյամբ» 
(Molotchko v. Ukraine, § 148)։

262. « Սեղմ ժամ կե տում» (ա նգ լե րեն՝ «speedily», ֆրան սե րեն՝ «à bref 
délai») ար տա հայ տու թյունն ա վե լի քիչ հրա տա պու թյուն է են թադ րում, 
քան «ան հա պաղ» բա ռը (ա նգ լե րեն՝ «promptly», ֆրան սե րեն՝ «aussitôt») 
5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում (E. v. Norway, § 64; Brogan and Others v. the 
United Kingdom, § 59)։ 

Այ նու հան դերձ, ե րբ ան ձին կա լա նա վո րե լու ո րո շու մը կա յաց վել է ոչ 
թե դա տա րա նի, այլ ոչ դա տա կան մարմ ի կող մից, ա պա 5-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ մա սի ներ քո « սեղմ ժամ կե տում» դա տա կան վե րա նայ ման չա-
փա նիշն ա վե լի է մո տե նում 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված 
«ան հա պա ղու թյան» չա փա նի շին (Shcherbina v. Russia, §§ 65-70, ո րով 
գան գա տա բե րին կա լա նա վո րե լու վե րա բե րյալ դա տա խա զի ո րո շու մը 
դա տա վո րի կող մից դա տա կան վե րա նայ ման են թար կե լու հա մար պա-
հանջ ված 16-օ րյա ժամ կե տը չա փա զանց է հա մար վել)։

ո րոնք Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը կա րող են սե փա կան ցան կու-
թյամբ հա սա նե լի դարձ նել կա լա նա վոր ված ան ձանց դա տա պարտ վե-
լուց հե տո (Stollenwerk v. Germany, § 44)։

257. Մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը նշա նա կում է, որ 
կող մե րը սկզ բուն քո րեն ի րա վունք ու նեն տե ղե կաց ված լի նել և քն նար-
կել բո լոր այն փաս տաթղ թե րը կամ դի տո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ներ կա-
յաց վել են դա տա րա նին վեր ջի նիս ո րոշ ման վրա ազ դե լու նպա տա կով, 
ան գամ ե թե դրանք ներ կա յաց նո ղը ե ղել է ի րա վուն քի ան կախ մաս նա-
գետ (Venet v. Belgium*, §§ 42- 43, ո րում գան գա տա բերն ան կա րող էր 
ե ղել Բել գի այի վճ ռա բեկ դա տա րա նում պա տաս խա նել գլ խա վոր փաս-
տա բա նի բա նա վոր պն դում ե րին):

258. Մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան ի րա վուն քը պար տա դիր կեր-
պով նշա նա կում է, որ կա լա նա վոր ված ան ձը և նրա փաս տա բանն ի րա-
վունք ու նեն ող ջա միտ ժամ կե տում տե ղե կա նալ դա տա կան նիս տի նշա-
նակ ման մա սին, քա նի որ դա չա պա հո վե լու դեպ քում տվյալ ի րա վուն քը 
կի մաս տազրկ վի (նույն տե ղում, § 45):

259. Ա հա բեկ չու թյունն ա ռան ձին կա տե գո րի ա է։ 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սը չի բա ցա ռում դռն փակ նիս տի ան ցկա ցու մը, ե րբ իշ խա նու թյուն-
նե րի կող մից կա տար վող քն նու թյու նը հիմ ա վո րող տե ղե կու թյուն նե-
րի գաղտ նի աղ բյուր ներ են ներ կա յաց վում դա տա րա նին կա լա նա վոր-
ված ան ձի կամ նրա փաս տա բա նի բա ցա կա յու թյամ պայ ման նե րում։  
Կար ևորն այն է, որ իշ խա նու թյուն նե րը հա մար ժեք տե ղե կու թյուն ներ 
տրա մադ րեն, որ պես զի կա լա նա վոր ված ան ձը ծա նո թա նա ի րեն ա ռա-
ջադր վող մե ղադ րան քի բնույ թին և հնա րա վո րու թյուն ու նե նա հեր քել 
այն, ի նչ պես նաև ար դյու նա վե տո րեն մաս նակ ցել իր կա լան քի ժամ կե-
տը եր կա րաց նե լուն վե րա բե րող վա րույ թին (Sher and Others v. the United 
Kingdom, § 149, ո րով Եվ րո պա կան դա տա րանն ըն դու նե լի հա մա րեց, 
որ վրա հաս ա հա բեկ չա կան հար ձակ ման սպառ նա լի քը հիմ ա վո րում է 
կա լան քը եր կա րաց նե լու ո րոշ ման հետ կապ ված վա րույ թի մր ցակ ցային 
բնույ թի սահ մա նա փա կու մը՝ ել նե լով ազ գային ան վտան գու թյան նկա-
տա ռում ե րից)։ Տե՛ս նաև Al Husin v. Bosnia and Herzegovina (no. 2), §§ 
120-122, ո րում գան գա տա բե րին ըն ձեռ վել էր իր պն դում ե րը ներ կա-
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դակ նե րում, ա պա պետք է ը նդ հան րա կան գնա հա տա կան տալ՝ պար-
զե լու հա մար, թե ա րդյոք բա վա րար վել է « սեղմ ժամ կե տի» պա հան ջը 
(Hutchison Reid v. the United Kingdom, § 78; Navarra v. France, § 28)։

բ. « Սեղմ ժամ կե տը» գնա հա տե լիս հաշ վի ա ռն վե լիք է ա կան գոր-
ծոն նե րը

268. « Սեղմ ժամ կետ» եզ րույ թը չի կա րող սահ ման վել վե րա ցա կա-
նո րեն։ Ի նչ պես և «ող ջա միտ ժամ կե տը»՝ նա խա տես ված 5-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ և 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սե րում, այն պես էլ « սեղմ ժամ կե տը» 
պետք է ո րո շել՝ ել նե լով կոն րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից (R.M.D. 
v. Switzerland, § 42)։

269. Այդ գնա հա տա կա նի մեջ հարկ է հաշ վի առ նել այն պի սի հան-
գա մանք ներ, ի նչ պի սիք են վա րույ թի բար դու թյու նը, ներ պե տա կան 
ի րա վա սու մար մին նե րի և գան գա տա բե րի վար քա գի ծը գան գա տա բե-
րի հա մար հնա րա վոր հետ ևանք նե րը (Ilnseher v. Germany [GC], § 252; 
Mooren v. Germany [GC], § 106; Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 162), 
ի նչ պես նաև ներ պե տա կան ըն թա ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 131; Mehmet Hasan Altan v. Turkey, 
§ 163, և Ilnseher v. Germany [GC], §§ 270-271, ո րը վե րա բե րում էր սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան նե րում ըն թա ցող վա րույթ նե րին)։

270. Այն դեպ քում, ե րբ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին ա ռնչ վող գոր ծե-
րով յու րա քան չյուր ա տյա նի հա մար մեկ տա րին ըն դու նե լի չա փա նիշ է 
հա մար վում, ա զա տու թյան հար ցե րին վե րա բե րող 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի պա րա գա յում պա հանջ վում է ա ռանձ նա կի ա րա գա գոր ծու թյուն 
(Panchenko v. Russia, § 117)։ Ե րբ վտանգ ված է ան ձի ա զա տու թյու նը, 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը շատ խիստ չա փա նիշ ներ է կի րա ռում՝ կապ-
ված կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը սեղմ ժամ կե տում վե րա նայե լու՝ պե-
տու թյան պար տա վո րու թյան կա տար ման հետ (տե՛ս, օ րի նակ, Kadem 
v. Malta, §§ 44-45, ո րով Դա տա րա նը հա մա րեց, որ գան գա տա բե րի 
կա լան քի օ րի նա կա նու թյու նը ո րո շե լու հա մար 17-օ րյա ժամ կե տը չա փա-
զանց եր կար է ե ղել, և Mamedova v. Russia, § 96, ո րով վե րաքն նիչ վա-
րույ թի տևո ղու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ 26-օ րյա ժամ կե տը, հա մար վեց 

263. « Սեղմ ժամ կե տի» չա փա նի շը ա վե լի քիչ խիստ է վե րաքն նիչ դա-
տա րա նում ըն թա ցող վա րույ թի պա րա գա յում (Abdulkhanov v. Russia, 
§ 198)։ Ե րբ կա լա նա վոր ման սկզբ նա կան ո րո շու մը կա յաց վել է դա տա-
րա նի կող մից՝ դա տա վա րա կան պատ շաճ ե րաշ խիք ներ ա պա հո վող 
վա րույ թի շր ջա նա կում, Եվ րո պա կան դա տա րա նը պատ րաստ է հան-
դուր ժել վե րա նայ ման վա րույ թի ա վե լի եր կար տևո ղու թյու նը ե րկ րորդ 
ա տյա նի դա տա րա նում (Ilnseher v. Germany [GC], § 255; Shcherbina 
v. Russia, § 65)։ Այս նկա տա ռում երն էլ ա վե լի կի րա ռե լի են սահ մա նադ-
րա կան դա տա րան նե րում ըն թա ցող վա րույթ նե րի հետ կապ ված բո ղոք-
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք տար բեր վում են սո վո րա կան դա տա րան նե րում 
ըն թա ցող վա րույթ նե րից (Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 163; Ilnseher v. 
Germany [GC], § 274)։ Ա վե լի բարձր ա տյան նե րի դա տա րան նե րում ըն-
թա ցող վա րույթ ներն ա վե լի քիչ են ան դրա դառ նում կա մա յա կա նու թյա-
նը, սա կայն ըն ձե ռում են լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ՝ հիմ ա կա նում հեն վե-
լով կա լան քի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու պատ շա ճու թյան գնա հատ ման 
վրա (Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 165)։

264. Այ նու հան դերձ, հաշ վի առ նե լով, որ վտանգ ված է ան ձի ա զա-
տու թյու նը, պե տու թյու նը սկզ բուն քո րեն պետք է ա պա հո վի հնա րա վո-
րինս ա րագ վա րույ թը։ (Khlaifia and Others v. Italy [GC], § 131)։

ա.  Հաշ վարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծը

265. Եվ րո պա կան դա տա րա նը որ պես հաշ վարկ ման սկիզբ դի տար-
կել է այն պա հը, ե րբ ներ կա յաց վել է դի մու մը կամ հա րուց վել է վա րույ թը։ 
Հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ վածն ա վարտ վում է, ե րբ վերջ նա-
կան ո րո շում է կա յաց վում գան գա տա բե րի կա լան քի օ րի նա կա նու թյան 
վե րա բե րյալ՝ նե րա ռյալ բո ղո քար կու մը (SanchezReisse v. Switzerland, 
§ 54; E. v. Norway, § 64)։

266. Ե թե մինչև դա տա րան դի մելն ան հրա ժեշտ է սպա ռել վար չա կան 
բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը, ա պա ժամ կե տի հաշ վար կը սկս վում 
է դի մու մը վար չա կան մարմ ին ներ կա յաց նե լու պա հից (SanchezReisse 
v. Switzerland, § 54)։

267. Ե թե վա րույթն ի րա կա նաց վել է ի րա վա զո րու թյան եր կու մա կար-
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ա կն հայ տո րեն ան հա մա տե ղե լի է « սեղմ ժամ կետ» հաս կա ցու թյա-
նը, ա պա Դա տա րա նը պե տու թյու նից կակն կա լի ձգձգ ման պատ ճա-
ռի բա ցատ րու թյուն կամ այդ ժամ կե տը հիմ ա վո րող բա ցա ռիկ փաս-
տարկ նե րի շա րադ րում (Musiał v. Poland [GC], § 44; Koendjbiharie v. the 
Netherlands, § 29)։

276. Ո ՛չ գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, ո ՛չ ար ձա կուրդ նե րի շր ջա նը չեն 
կա րող հիմ ա վո րել դա տա կան մար մին նե րի ան գոր ծու թյան ո րո շա կի 
ժա մա նա կա հատ վա ծը (E. v. Norway, § 66; Bezicheri v. Italy, § 25)։ 

Ե.   Ա նօ րի նա կան կա լան քի դի մաց փոխ հա տու ցում ստա նա լու 
ի րա վուն քը (5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մաս)

Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մաս

«5. Յու րա քան չյուր ոք, ով, ի խախ տում սույն հոդ վա ծի դրույթ-
նե րի, ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման զոհ է դար ձել, ի րա վունք 
ու նի հայ ցի ու ժով օ ժտ ված փոխ հա տուց ման»։

HUDOC-ի բա նա լի բա ռեր

Compensation (5-5)

1.  Կի րա ռե լի ու թյու նը

277. Հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ամ րագր ված փոխ հա տուց ման ի րա-
վուն քը են թադ րում է, որ կա՛մ ներ պե տա կան մար մի նը, կա՛մ Եվ րո պա-
կան դա տա րանն ար ձա նագ րել են մյուս կե տե րից որ ևէ մե կի խախտ-
ման փաս տը (N.C. v. Italy [GC], § 49; Pantea v. Romania, § 262; Vachev 
v. Bulgaria, § 78)։

278. Ե թե ներ պե տա կան մար մի նը չի ար ձա նագ րել 5-րդ հոդ վա ծի 
որ ևէ այլ դրույ թի ու ղ ղա կի կամ ը ստ է ու թյան խախ տում, ա պա Եվ րո-
պա կան դա տա րանն ին քը պար տա վոր է նախ ևա ռաջ հաս տա տել նման 
խախտ ման առ կա յու թյու նը, ո րից հե տո մի այն կի րա ռե լի կա րող է լի-
նել 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը (տե՛ս, օ րի նակ, Nechiporuk and Yonkalo 
v. Ukraine, §§ 227 և 229; Yankov v. Bulgaria, §§ 190-93)։

« սեղմ ժամ կե տի» պա հան ջի խախ տում)։
271. Ե րբ ներ պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րը բա ցա ռիկ հան գա-

մանք նե րում ո րո շում են միգ րա ցի ոն հս կո ղու թյան հա մա տեքս տում կա-
լա նա վո րել ե րե խային և նրա ծնող նե րին, այդ կա լան քի օ րի նա կա նու-
թյու նը պետք է քն նեն ազ գային դա տա րան նե րը՝ բո լոր ա տյան նե րում 
դրս ևո րե լով ա ռանձ նա կի ա րա գա գու թյուն և ջա նա սի րու թյուն (G.B. and 
Others v. Turkey*, §§ 167 and 186):

272. Ե րբ պա հանջ վում է լու ծել բարդ հար ցեր, օ րի նակ՝ կա լա նա-
վոր ված ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կը, 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ներ քո 
«ող ջա միտ» ժամ կե տի տևո ղու թյու նը ո րո շե լիս այդ հան գա ման քը նույն-
պես կա րող է հաշ վի ա ռն վել։ Այ նու հան դերձ, նույ նիսկ բարդ գոր ծե րի 
դեպ քում կան գոր ծոն ներ, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ իշ խա նու թյուն նե րը 
պար տա վոր են վե րա նա յում ի րա կա նաց նել ա ռանձ նա պես սեղմ ժամ-
կե տում՝ ի նչ պես ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը նախ նա կան կա լան քի 
դեպ քում (Frasik v. Poland, § 63; Jablonski v. Poland, §§ 91-93; Ilnseher v. 
Germany [GC], § 253)։

273. Բա ցա ռիկ ի րա վի ճակ նե րում գոր ծի բար դու թյու նը կա րող է հիմ-
նա վո րել այն պի սի ժամ կե տը, ո րը սո վո րա կան ի րա վի ճա կում չէր կա րող 
հա մար վել « սեղմ ժամ կետ» (Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 165-167, և 
Şahin Alpay v. Turkey, §§ 137-139, ո րով Դա տա րա նը 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սի խախ տում չար ձա նագ րեց, ե րբ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում 
ըն թա ցող վա րույ թը տևել էր 14-16 ա միս՝ ար տա կարգ ի րա վի ճա կի հետ 
կապ ված նոր և խր թին հար ցե րի ա ռն չու թյամբ; տե՛ս նաև Ilnseher v. 
Germany [GC], §§ 265-275, ո րով 8 ա միս և 23 օր ժամ կե տը Դաշ նային 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վա րույ թի պա րա գա յում հա մար վեց 
« սեղմ ժամ կե տի» պա հան ջին հա մա պա տաս խա նող՝ հաշ վի առ նե լով, 
մաս նա վո րա պես, կան խար գե լիչ կա լան քի նոր ի նս տի տու տի կա պակ-
ցու թյամբ ծա գող հար ցե րի բար դու թյու նը)։

274. Քրե ա կան գոր ծի շր ջա նա կում նախ նա կան կա լան քի դեպ քում 
պա հանջ վում է վե րա նա յում երն ի րա կա նաց նել ա վե լի հա ճա խա կի 
պար բե րա կա նու թյամբ (Bezicheri v. Italy, § 21)։

275. Ե թե ո րո շու մը կա յաց նե լուն նա խոր դած ժա մա նա կա հատ վածն 
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բա նել և կի րա ռել 5-րդ հոդ վա ծի լույ սի ներ քո՝ ա ռանց ա վե լորդ ֆոր-
մա լիզ մի (Fernandes Pedroso v. Portugal, § 137; Shulgin v. Ukraine, § 65; 
Houtman and Meeus v. Belgium, § 46)։

4.  Փոխ հա տուց ման բնույ թը

285. Փոխ հա տուց ման ի րա վուն քը վե րա բե րում է հիմ ա կա նում ֆի-
նան սա կան փոխ հա տուց մա նը։ Այն չի վե րա պա հում ա զա տազրկ ված 
ան ձի ա զատ ար ձա կու մը ե րաշ խա վո րող ի րա վունք, ո րը կար գա վոր-
ված է Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով (Bozano v. France, 
Commission decision)։

286. Նախ նա կան կա լան քի ժա մա նա կա հատ վա ծը պատ ժի ժամ կե տի 
հաշ վար կի մեջ նե րա ռե լը չի հա մար վում 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա-
խա տես ված փոխ հա տու ցում, քա նի որ այն չու նի ֆի նան սա կան բնույթ 
(Włoch v. Poland (no. 2), § 32)։ 

Այ նու ա մե նայ նիվ, պատ ժա չա փի կր ճա տու մը կա րող է փոխ հա տու ցում 
հա մար վել 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ի մաս տով, ե թե այն ու ղ ղա կի ո րեն 
կի րառ վել է որ պես փոխ հա տու ցում տվյալ խախտ ման դի մաց՝ նշե լով 
այդ մա սին, և ե թե չա փե լի և հա մա չափ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել տվյալ 
ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված պատ ժի վրա (Porchet v. Switzerland 
(dec.), §§ 18-25):

287. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը փոխ հա տուց ման ի րա-
վուն քը նա խա տե սում է ոչ մի այն նյու թա կան վնա սի, այլ նաև 5-րդ հոդ-
վա ծի այլ դրույթ նե րի խախտ ման հետ ևան քով ան ձի կրած հնա րա վոր 
տա ռա պան քի, տագ նա պի և դժ վա րու թյուն նե րի հա մար (Sahakyan v. 
Armenia, § 29; Teymurazyan v. Armenia, § 76, ո րը վե րա բե րում էր Հա-
յաս տա նի օ րենսդ րու թյան ներ քո ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա տուց ման 
բա ցա կա յու թյան խնդ րին)։

5. Վ նա սի առ կա յու թյու նը

288. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը Պայ մա նա վոր վող պե-
տու թյուն նե րին չի ար գե լում փոխ հա տուց ման տրա մադր ման հա մար 
որ պես նա խա պայ ման՝ պա հանջ, սահ մա նել տվյալ ան ձի հա մար, որ 

279. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի կի րա ռե լի ու թյու նը կախ-
ված չէ ո ՛չ ներ պե տա կան մար մին նե րի կող մից խախտ ման ար ձա նագ րու-
մից, ո ՛չ այն հան գա ման քի ա պա ցու ցու մից, որ խախտ ման բա ցա կա յու-
թյան դեպ քում ան ձն ա զատ ար ձակ ված կլի ներ (Blackstock v. the United 
Kingdom, § 51; Waite v. the United Kingdom, § 73)։ Ձեր բա կա լու մը կամ 
կա լա նա վո րու մը կա րող են օ րի նա կան լի նել ներ պե տա կան օ րենսդ րու-
թյան ներ քո, սա կայն  խախ տել 5-րդ հոդ վա ծը, և այդ պա րա գա յում 5-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սը կի րա ռե լի է դառ նում (Harkmann v. Estonia, § 50)։

2.  Դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը

280. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես վում է ազ-
գային դա տա րան նե րում փոխ հա տու ցում ստա նա լու ան մի ջա կան և կի-
րար կե լի ի րա վունք (A. and Others v. the United Kingdom [GC], § 229; 
Storck v. Germany, § 122)։

3.  Փոխ հա տուց ման առ կա յու թյու նը

281. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի պա հան ջը պահ պան-
ված է, ե րբ հնա րա վոր է պա հան ջել փոխ հա տու ցում 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 
2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ մա սե րի դրույթ նե րին հա կա սող պայ ման նե րում 
ի րա կա նաց ված ա զա տազրկ ման հա մար (Michalák v. Slovakia, § 204; 
Lobanov v. Russia, § 54)։

282. Փոխ հա տուց ման հայ ցի ու ժով օ ժտ ված ի րա վուն քը պետք է հա-
սա նե լի լի նի կա՛մ Դա տա րա նի վճ ռի կա յա ցու մից ա ռաջ, կա՛մ դրա նից 
հե տո (Stanev v. Bulgaria [GC], §§ 183-84; Brogan and Others v. the United 
Kingdom, § 67)։

283. Փոխ հա տուց ման ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցո մը 
պետք է ա պա հով ված լի նի բա վա րար աս տի ճա նի ո րո շա կի ու թյամբ 
(Ciulla v. Italy, § 44; Sakık and Others v. Turkey, § 60)։ Փոխ հա տու ցու մը 
պետք է հա սա նե լի լի նի թե՛ տե սա կա նո րեն (Dubovik v. Ukraine, § 74), թե՛ 
գործ նա կա նում (Chitayev and Chitayev v. Russia, § 195)։

284. Փոխ հա տուց ման հայ ցե րը քն նե լիս ներ պե տա կան ի րա վա սու 
մար մին նե րը պար տա վոր են ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը մեկ նա-
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նմա նօ րի նակ գոր ծե րով Եվ րո պա կան դա տա րա նի նշա նա կած փոխ հա-
տուց ման չա փը (Ganea v. Moldova, § 30; Cristina Boicenco v. Moldova, 
§ 43)։

295. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ներ քո տու ժո ղի կար-
գա վի ճա կը գնա հա տե լիս մո տե ցում ե րը կա րող են տար բեր վել՝ հաշ վի 
առ նե լով ներ պե տա կան մա կար դա կում նշա նակ ված փոխ հա տուց ման 
չա փը, մի կող մից, և 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված փոխ հա-
տուց ման ի րա վուն քի խն դի րը, մյուս կող մից (տե՛ս Tsvetkova and Others 
v. Russia, §§ 157-158, ո րով փոխ հա տու ցում տրա մադ րե լու մա սին ներ-
պե տա կան ո րո շու մը, ո րը հա մադ րե լի չէր այն գու մա րին, ո րը կա րող էր 
նշա նա կել Եվ րո պա կան դա տա րա նը, գան գա տա բե րին չէր զր կում տու-
ժո ղի կար գա վի ճա կից, սա կայն այն քան քիչ չէր, որ պես զի խա թա րեր 
5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված փոխ հա տուց ման ի րա վուն քը; 
տե՛ս նաև Vedat Doğru v. Turkey, §§ 40-42 և 63-64, ո րով ներ պե տա-
կան դա տա րան նե րի նշա նա կած գու մա րը հա մար վեց ա կն հայ տո րեն 
ան բա վա րար գան գա տա բե րին տու ժո ղի կար գա վի ճա կից զր կե լու տե-
սան կյու նից, սա կայն 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ներ քո որ ևէ խն դիր  
չար ձա նագր վեց)։

վեր ջինս ա պա ցու ցի խախտ ման և կրած վնա սի միջև առ կա պատ ճա-
ռա հետ ևան քային կա պը։ « Փոխ հա տուց ման» հարց չի կա րող ծա գել, 
ե րբ չկա փոխ հա տուց ման են թա կա նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան վնաս 
(Wassink v. the Netherlands, § 38)։

289. Այ նու հան դերձ, ա նօ րի նա կան կա լան քի պատ ճա ռած ոչ նյու-
թա կան վնա սի առ կա յու թյան ա պա ցույց ներ պա հան ջե լիս չա փից ա վե-
լի ֆոր մա լիզ մը հա մա հունչ չէ փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քին 
(Danev v. Bulgaria, §§ 34-35)։

6.  Փոխ հա տուց ման չա փը

290. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը գան գա տա բե րին չի 
ըն ձե ռում փոխ հա տուց ման ո րո շա կի գու մար ստա նա լու ի րա վունք 
(DamianBurueana and Damian v. Romania, § 89; Şahin Çağdaş v. Turkey, 
§ 34)։

291. Կոն վեն ցի այի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի խախտ ման առ կա յու-
թյու նը ո րո շե լիս Դա տա րա նը հաշ վի է առ նում նման հան գա մանք նե-
րով գոր ծե րով Կոն վեն ցի այի 41-րդ հոդ վա ծի ներ քո ձևա վո րած իր ի սկ 
պրակ տի կան, ի նչ պես նաև գոր ծի փաս տա կան տար րե րը և գան գա տա-
բե րի ա զա տազրկ ման տևո ղու թյու նը (Vasilevskiy and Bogdanov v. Russia, 
§ 23)։

292. Լոկ այն փաս տը, որ ներ պե տա կան մար մին նե րի նշա նա կած 
գու մա րի չափն ա վե լի փոքր է, քան այն գու մա րը, ո րը կն շա նա կեր Եվ-
րո պա կան դա տա րա նը նույ նան ման գոր ծե րով, ի նք նին չի ա ռա ջաց նում 
5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի խախ տում (Mehmet Hasan Altan v. Turkey, § 
176)։

293. Այ նու հան դերձ, փոխ հա տու ցու մը, ո րը չն չին է կամ ամ բող ջո վին 
ան հա մա չափ է խախտ ման ծան րու թյա նը, չի բա վա րա րի 5-րդ հոդ վա-
ծի 5-րդ մա սի պա հանջ նե րը, քա նի որ այդ պա րա գա յում տվյալ դրույ-
թով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քը կդառ նա տե սա կան և պատ րան քային 
(Vasilevskiy and Bogdanov v. Russia, § 22 և 26; Cumber v. the United 
Kingdom, Commission decision; Attard v. Malta (dec.))։

294. Փոխ հա տու ցու մը չի կա րող զգա լի ո րեն ա վե լի ցածր լի նել, քան 
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րի 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-ու մ առ կա է նաև բազ մա թիվ կար ևոր գոր ծե րի թարգ մա-
նու թյուն ներ 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։

 ՄԵՋ ԲԵՐ ՎԱԾ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

 Սույն ու ղե ցույ ցում մեջ բեր ված դա տա կան նա խա դե պը ը նդ գր կում 
է Դա տա րա նի կա յաց րած վճիռ նե րը կամ ո րո շում ե րը 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 րը կամ զե կույց նե րը։ 

Ե թե այլ բան նա խա տես 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 տար բե րա կը 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 մա սով նա խա տես վում է, 
որ  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 գեր-
կա պային հղում երն ու ղ ղոր դում են դե պի HUDOC շտե մա րան (http://
hudoc.echr.coe.int), որ տեղ հա սա նե լի է Դա տա րա նի դա տա կան նա-
խա դե պը (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 սեղ մագ րե րը՝ ամ փոփ ված Դա տա կան նա խա դե պի տե ղե-
կատ վա կան ծա նո թագ րու թյու նում) և Հանձ նա ժո ղո վի նա խա դե պային 
պրակ տի կան (ո րո շում ե րը և զե կույց նե րը), ի նչ պես նաև Նա խա րար նե-
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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։

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):
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