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 Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր է գնահատում Եվրոպայի Խորհրդի 

դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության և երաշխավորման, 

ժողովրդավարության արժեքների տարածման, ինչպես նաև օրենքի գերակայության 

ապահովման գործում, և համոզված է, որ Եվրոպայի Խորհրդի արդարադատության 

նախարարների համաժողովը վճռորոշ դերակատարում ունի այդ արժեքների 

երաշխավորման և ամրապնդման հարցումֈ  

 ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը խստագույնս դատապարտում է 

Հունգարիայի կողմից Ռամիլ Սաֆարովին1 Ադրբեջանին արտահանձնելու, իսկ 

այնուհետև Ադրբեջանի կողմից հանցագործին ներում շնորհելու և ազատ արձակելու 

գործողություններըֈ Արդարադատության նախարարությունը վստահ է, որ այս 

իրողությամբ ոտնահարվում են Եվրոպայի Խորհրդի որդեգրած սկզբունքները և 

արժեքները, և խախտվում են միջազգային իրավունքի գործող նորմերըֈ Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը ցանկացնում է օգտվել 

արդարադատության և դատաիրավական ոլորտի բարձրաստիճան 

ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այս համաժողովի ընձեռած 

հնարավորությունից և գործող իրավական դաշտի հակիրճ ներկայացմամբ անդամ 

պետությունների ուշադրությունը սևեռել այս խնդրի վրաֈ  

 Վստահաբար, կատարվածը որևէ կերպ համահունչ չէ միջազգային իրավունքի 

պահանջներին և չի կարող հիմնավորվել «Դատապարտված անձանձ փոխանցման 

մասին» Ստրասբուրգի 1983 թվականի կոնվենցիայի դրույթներով (այսուհետ՝ 

Ստրաստբուրգի կոնվենցիա): Խորապես համոզված ենք, որ Ստրասբուրգի 

                                                           
1Ռամիլ Սաֆարովը դատապարտված մարդասպան է, որը որպես ադրբեջանական բանակի 

լեյտենանտ 2004 թվականին ՆԱՏՕ–ի կողմից հովանավորվող և Բուդապեշտում անցկացվող 

դասընթացներին մասնակցելու ժամանակ կացնահարել և սպանել է այդ դասընթացների մասնակից՝ 

Հայաստանի զինված ուժերի լեյտենանտ Գուրգեն Մարգարյանինֈ  

2006 թվականին Սաֆարովը Հունգարիայում դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման՝ առնվազն 30 

տարի առանց ներման իրավունքիֈ  



կոնվենցիան պետք է մեկնաբանվի և կիրառվի պայմանագրերի մեկնաբանման 

մասին կանոնների հիման վրա, որոնք ամրագրված են «Միջազգային պայմանագրերի 

իրավունքի մասին» 1969 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Վիեննայի 

կոնվենցիա) 31–րդ և 32–րդ հոդվածներովֈ   

 Վիեննայի Կոնվենցիայի 31–րդ հոդվածում սահմանված՝ մեկնաբանման 

գլխավոր կանոնի համաձայն, ցանկացած պայմանագիր մեկնաբանելիս պետք է հիմք 

ընդունել պայմանագրի բովանդակությունը, առարկան և նպատակըֈ Բացի դրանից, 

մեկնաբանման վերաբերյալ հենց նույն գլխավոր կանոնի համաձայն, պայմանագրերը 

պետք է մեկնաբանվեն բարեխղճության սկզբունքով, որպեսզի հնարավոր լինի 

խուսափել ակնհայտորեն աբսուրդ և անտրամաբանական հետևանքներիցֈ   

 Ստրասբուրգի կոնվենցիայի 12–րդ հոդվածը, որի համաձայն՝ կողմերը ներում 

շնորհելիս առաջնորդվում են իրենց ներպետական օրենսդրությամբ, պետք է 

մեկնաբանվի իր մյուս նորմերի համատեքստում, ավելին, այն պետք է մեկնաբանվի 

նույն Կոնվենցիայի նպատակին և առարկային համապատասխանֈ Ո՞րն է 

Կոնվենցիայի բուն նպատակըֈ Այն ենթադրում է պատիժ կրող անձի համար պատիժ 

կրելը հետագայում իր երկրում շարունակելու հնարավորություն՝ որպես 

«մարդասիրության» դրսևորում, բայց ոչ «մարդասպանի» ազատ արձակում պատիժը 

կրելուցֈ Հետևաբար, Ստրասբուրգի կոնվենցիայի դրույթները Վիեննայի 

կոնվենցիայիով սահմանված՝ մեկնաբանման դրույթների լույսի ներքո դիտարկելիս 

ակնհայտ է դառնում, որ Ստրասբուրգի կոնվենցիան չէր կարող մեկնաբանվել և 

չպետք է մեկնաբանվի այնպես, որ հետևանքը լինի ցմահ ազատազրկման 

դատապարտված հանցագործին ներում շնորհելը և ազատ արձակելըֈ    

 Ավելին, ինչպես արդեն նշվեց, կողմերը պարտավոր են պայմանագիրը 

մեկնաբանել ելնելով բարեխղճության սկզբունքից, որպեսզի հնարավոր լինի 

խուսափել ակնհայտորեն անտրամաբանական և կատարյալ աբսուրդ 

հետևանքներից, քանի որ քնած մարդուն կացնահարած և սպանած հանցագործին 

ներում շնորհելը, նրա զինվորական կոչումը բարձրացնելը և նրան ջերմագին 

ողջունելը, վստահաբար թե՛ անխոհեմություն է, և թե՛ կատարյալ աբսուրդֈ  Այդ իսկ 

պատճառով, Ստրասբուրգի կոնվենցիայի նորմերի մեկնաբանությունը և կիրառումն 

այնպես, որ հնարավոր է դարձել սառնասիրտ հանցագործին ներում շնորհել, ազատ 



արձակել, իսկ այնուհետև պարգևատրել, անկասկած թե՛ անտրամաբանական է, և թե՛ 

կատարյալ աբսուրդֈ   

 Վիեննայի կոնվենցիայի՝ մեկնաբանման մասին նորմերի համաձայն, 

ցանկացած պայմանագիր մեկնաբանելիս և կիրառելիս չեն կարող ոտնահարվել և 

չպետք է խախտվեն կողմերի միջև հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվող 

միջազգային իրավունքի այլ համապատասխան նորմերըֈ Այս համատեքստում, 

միանշանակորեն կարելի է ասել, որ խախտվել են Մարդու իրավունքների և 

հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի (ՄԻԵԿ) 2–րդ և 14-

րդ հոդվածները, որոնց նպատակն է ապահովել նախատեսված իրավունքների 

երաշխավորումը առանց որևէ խտրականության: Այս համատեքստում, 

Կոնվենցիային մասնակից յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է կատարել 

կյանքի իրավունքի պաշտպանություն ապահովելու իր պոզիտիվ 

պարտավորությունը, այն է՝ իր օրենսդրությանը համապատասխան 

պատասխանատվության ենթարկել հանցագործին (տես՝ «Ռաջկովսկան ընդդեմ 

Լեհաստանի» (Rajkowska v. Poland (dec.)), գործը, թիվ  37393/02, 27–ը նոյեմբերի 2007թ., 

և «Ֆեդինան ընդդեմ Ուկրաինայի» (Fedina v. Ukraine) գործը, պարբերություններ 66-

67)ֈ Երբ խոսքը գնում է կյանքի իրավունքի խախտման մասին, ապա պետության 

պարտականությունը ոչ միայն մեղավոր անձին պատժելն է, այլ նաև 

հանցագործություն կատարած անձանց մոտ՝ իրենց զբաղեցրած պաշտոնեական 

դիրքից բխող անպատժելիության մթնոլորտի վերացումն է (տես օրինակ՝ «Նիկոլովա 

և Վելիչկովա» (Nikolova and Velichkova) գործը, պարբերություն 63, «Թյուրքմենն 

ընդդեմ Թուրքիայի» (Turkmen v. Turkey) գործը, թիվ 43124/98, 19–ը դեկտեմբերի 

2006թ., պարբերություն 53, «Աբդյուլսամեթ Յամանն ըննդեմ Թուրքիայի» 

(AbdulsametYaman) գործը, պարբերություն 55)ֈ Ավելին՝ այն դեպքում, երբ պետական 

պաշտոնատար անձը մեղադրվում է հանցագործության մեջ, որով խախտվում է 

ՄԻԵԿ–ի 2-րդ հոդվածը (կյանքի իրավունք), ապա համաներման կամ ներման 

շնորհումը հազիվ թե ծառայի համարժեք պատժի նպատակին (տես՝ «Էնուկիձեն և 

Գիրգվլիանին ընդդեմ Վրաստանի» (Enukidze and Girgvliani v. Georgia) գործը, aOkkali, 

պարբերություն 76, «Աբդյուլսամեթ Յամանն ըննդեմ Թուրքիայի» (AbdulsametYaman v. 

Turkey) գործը, պարբերություն 55)ֈ Համընդհանուր ճմարտություն է, որ մարդու՝ 

կյանքի իրավունքը ոչ միայն եվրոպական, այլ նաև համամարդկային արժեք էֈ 



ՄԻԵԿ–ի համատեքստից դուրս, կյանքի իրավունքը համամարդկային արժեք է և 

ամրագրված է մի շարք ընդունված միջազգային փաստաթղթերով, ինչպիսին է 1966 

թվականի «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային 

դաշնագիրը»ֈ   

Հետևաբար, միջազգային իրավունքի կիռառելի նորմերի համաձայն, 

Սաֆարովին որևէ կերպ չէր կարելի փոխանցել և հետագայում ներում շնորհելֈ 

Ուստի, այս մեկնաբանությամբ խախտվում են թե ՄԻԵԿ–ի, և թե «Քաղաքացիական և 

քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի» դրույթներըֈ 

Վերոնշյալ նախադեպերից ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը, ոչ մի պարագայում, 

իրավունք չուներ ներում շնորհել հանցագործին և կողմերի տվյալ մեկնաբանությունը 

և Ստրասբուրգի կոնվենցիայի կիրառումն ակնհայտորեն չեն բխում բարեխղճության 

սկզբունքից՝ վերը նկարագրվածի համաձայն հակասելով Ստրասբուրգի կոնվենցիայի 

առարկային և նպատակին և խախտելով միջազգային իրավունքի այլ կիրառելի 

դրույթներըֈ Իսկ Հունգարիան, հաշվի առնելով 2004 թվականին Ռամիլ Սաֆարովի 

կատարած հանցավոր արարքից ի վեր Ադրբեջանում նրան կուռք դարձնելու փաստը, 

պետք է խելամտորեն կանխատեսեր, որ Ռամիլ Սաֆարովին փոխանցելու դեպքում 

վերջինս անմիջապես ներում կստանար և ազատ կարձակվերֈ 

Հարկ է նշել, որ Եվրապական պառլամենտը հաստատել է վերոնշյալ 

մեկնաբանությունը 2012 թվականի սեպտեմբերի 13–ին ընդունված բանաձևով 

(2012/2785(RSP), որով դատապարտվում են Ադրբեջանի կողմից կատարված 

գործողություններըֈ Մասնավորապես, Եվրապական պառլամենտն ընդգծում է, որ. 

«Սաֆարովին շնորհված նախագահական ներումը հակասում է «Դատապարտված 

անձանց փոխանցման մասին կոնվենցիայի» ոգուն, որի շրջանակներում 

համաձայնություն է ձեռք բերվել՝ թույլատրելու մեկ պետության տարածքում 

դատապարտված անձի փոխանցումը մեկ այլ պետության տարածք նրա կողմից 

պատժի մնացած մասը կրելու համար2»ֈ 

Շատ կարևոր է, որ բոլորս գիտակցենք համաեվրոպական հիմնարար 

արժեքների խոցելի լինելը և հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս արժեքների 

հաստատումը հետխորհրդային և հետսոցիալիստական իրականության մեջ 

                                                           
2Փաստաթղթի հղումը՝ 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-356 



հնարավոր է ոչ միայն դրանց պարտադիր գործողության ուժով, այլ, առավելապես, 

դրանց լեգիտիմության հաստատման շնորհիվֈ Յուրաքանչյուր պետության համար 

լեգիտիմության հիմքում, ի թիվս այլոց, ընկած են այդ արժեքների նկատմամբ 

հարգանքը բոլորի և յուրաքանչյուրի կողմից, տվյալ ոլորտում պաշտոնական և 

փաստացի արտոնությունների բացառումը, համագործակցությունը և 

արդարությունըֈ 

Քաղաքացիական պատկանելության հողի վրա քնած մարդու նման դաժան 

սպանությունը անհապաղ և համարժեք կերպով արձագանքելու անհրաժեշտություն է 

առաջացնում բոլոր, նույնիսկ ոչ եվրոպական երկրներում՝ նման ծանրագույն 

հանցագործության համար արդար հատուցումն ապահովելու համարֈ Խաթարվում է 

կյանքի իրավունքի իսկ երաշխավորումը, երբ պաշտոնական ընթացակարգերի 

արդյունքում ոճրագործը հայտնվում է ազատության մեջֈ Ավելին, Եվրոպայի 

Խորհրդի անդամ պետություններից մեկը, անմիջապես, ամենաբարձր մակարդակով 

խրախուսում է հանցագործին և նրա կատարած հանցանքը՝ դատապարտված 

անձանց փոխանցման պաշտոնական ընթացակարգի կիրառմամբ անուղղակիորեն 

տալով Խորհրդի այլ անդամ պետությունների քաղաքացիներին սպանելու 

թույլտվությունֈ Մեկ այլ պետություն հավատում է արված անորոշ 

հայտարարություններին՝ անտեսելով ողջախոհությունը և հակառակ այն 

հանգամանքին, որ նախապես տեղյակ է եղել կառավարական մակարդակով 

կատարվող փառաբանության և գովասանքի բազմաթիվ փաստերից այն հանցագործի 

նկատմամբ, ով իր իսկ դատարանի կողմից դատապարտված է եղել ցմահ 

ազատազրկմանֈ Նման գործելակերպով այդ պետությունն առնվազն 

մտահոգություններ և կասկածներ է առաջացնում մեր հասարակությունում, որ 

քաղաքակրթության անգամ ամենահիմնարար արժեքներին հավատարիմ մնալու 

հարցում կարող են ի հայտ գալ անհամաձայնություններ, միևնույն ժամանակ, կարող 

են կիրառվել պաշտոնական ընթացակարգեր՝ Եվրոպայի Խորհրդի հիմնարար 

արժեքների լեգիտիմության ակնհայտ խաթարումն արդարացնելու համարֈ 

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Եվրոպայի Խորհրդի արդարադատության 

նախարարների համաժողովը նախաձեռնվել է՝ նպատակ ունենալով անդամ 

պետություններին նախապատրաստել արդարադատության ոլորտի և օրենքի 

գերակայության ապահովման հարցում նոր մարտահրավերներին դիմակայելու 



համար և որ այն հանդիսանում է մի բացառիկ համաժողով, որտեղ ներկայացված են 

անդամ պետությունների՝ Ստրասբուրգի կոնվենցիայի մեկնաբանման և 

իրականացման համար պատասխանատու պետական կառույցները, Եվրոպայի 

Խորհրդի արդարադատության նախարարների համաժողովին և անդամ 

պետությունների արդարադատության նախարարներին կոչ ենք անում 

դատապարտել նկարագրված վարմունքը՝ հետագայում նման գործելակերպը 

բացառելու համարֈ 

 

Վիեննա, 20–ը սեպտեմբերի, 2012թ. 


