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INTELLIGENCE AND TRACKING ACTIVITY

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
НАД ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ումների (այ սու հետ՝ Օ ՀՄ-ների) ի րա-
կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի ու պայ ման նե րի ի րա վա կան հիմ քե րը նախատեսված 
են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, ՀՀ-ի կող մից վա վե րաց ված մի ջազ գային ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րով, ի նչ պես նաև «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու-
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով (այ սու հետ՝ Օ ՀԳ օ րենք): Այ դու հան դերձ, Օ ՀՄ-նե րի 
ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի ու պայ ման նե րի մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա-
ցում կազ մե լու հա մար ան հրա ժեշտ է դրանք դի տար կել օ պե րա տիվ-հե տա խու-
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զա կան գոր ծու նե ու թյան (այ սու հետ՝ Օ ՀԳ) նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի, ի նչ պես 
նաև սկզ բունք նե րի հա մա տեքս տում, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ը նդ հա նուր առ-
մամբ Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա չա փու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րը: 

Այս պես, Օ ՀԳ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան գոր ծու նե ու թյու նը մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն ու ա զա տու-
թյուն նե րը, պե տա կան ու հա սա րա կա կան ան վտան գու թյու նը հա կաի րա վա կան 
ո տնձգու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու նպա տա կով` օ րեն քով նա խա տես ված օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկա ցումն է»:

 Նույն օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է Օ ՀԳ-ի նպա տակ նե րը, ո րոնց շար-
քում Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման պայ ման նե րի տե սան կյու նից՝ կա րե լի է ա ռանձ-
նաց նել՝

1) հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայտ նա բե րու մը, բա ցա հայ տու մը, կան խու մը և 
խա փա նու մը.

2) հան ցա գոր ծու թյու նը նա խա պատ րաս տող, կա տա րող կամ կա տա րած ան-
ձանց հայտ նա բե րու մը. (…)»։

 Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ «Ք րե ա կան դա տա վա րու թյուն ի րա կա-
նաց նող մար մին նե րը պար տա վոր են ձեռ նար կել բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը, որ պես-
զի ի րենց գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում` քրե ա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված 
ա րարք կա տա րած յու րա քան չյուր ոք բա ցա հայտ վի և քրե ա կան օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քե րում և սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով պա տաս խա նատ-
վու թյան են թարկ վի»։ 

ՕՀԳ օ րեն քի ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից ա կն հայտ է դառ նում, որ 
Օ ՀԳ-ի ա ռանց քային նպա տա կը մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն ու ա զա-
տու թյուն նե րը, պե տա կան ու հա սա րա կա կան ան վտան գու թյու նը հա կաի րա վա-
կան ո տնձգու թյուն նե րից պաշտ պա նելն է, ի նչն օ րենս դի րն Օ ՀԳ-ն սահմանելիս 
դի տար կել է որպես դրա բա ղադ րա տարր՝ դրա նով ի սկ ը նդ գծե լով վերջինիս 
կար ևո րու թյու նը: Ի նչ վե րա բե րում է Օ ՀԳ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
նպա տակ նե րին, ա պա պետք է նշել, որ դրանք, ի տար բե րու թյուն 3-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված նպա տա կի, ա ռա վել մաս նա վոր, ճյու ղային բնույթ են կրում, ո րո-
շա կի վե րա պա հումն ե րով՝ կա րող են բնու թագր վել նաև որ պես խն դիր ներ՝ նկա-
տի ու նե նա լով նաև Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի 
սահ ման ման բա ցա կա յու թյու նն Օ ՀԳ օ րեն քում: Այս տե սան կյու նից հարկ է նշել, 
որ թեև մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ տե սա կետ կա, որ Օ ՀԳ օ րենսդրու-
թյամբ ան հրա ժեշտ է սահ մա նել նաև Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռջև 
դր ված խնդիր նե րը1, այ նու ա մե նայ նիվ կար ծում ե նք, որ Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի ա ռջև դր վող խն դիր նե րը հարկ է դի տար կել վեր ջին նե րից գոր ծու-

1 Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս Նալ բան դյան Ռ., Քի նակ ցյան Ա. Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու-
նե ու թյան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան զար գաց ման ո րոշ հե ռան կար նե րի 
մա սին// Գի տա գործ նա կան վեր լու ծու թյուն, Եր ևան, 2020, է ջեր 24-32:
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նե ու թյու նը կար գա վո րող ճյու ղային օ րենսդ րու թյան ի րա վա կար գա վո րումն ե րի 
հա մա տեքս տում: 

Այս պի սով՝ կա րող ե նք փաս տել, որ Օ ՀԳ-ն ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից 
օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում ի րա կա նաց վող 
պե տա կան գոր ծու նե ու թյան ի նք նու րույն տե սակ է, ո րը նպա տակ է հե տապն դում 
բա ցա հայ տել, կան խել և խա փա նել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև հայտ-
նա բե րել հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րող և կա տա րած ան ձանց։ Այլ կերպ` ՕՀԳ-ի 
շր ջա նա կում ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ հե տապն դե լով 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման նպա տակ, օ ժան դա կում են քրե ա կան 
վարույթ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր նե րի լուծ մա նը և քրեա-
կան հե տապնդ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձրացմանը 

Այս կա պակ ցու թյամբ ու շագ րավ է Գոռ Իշ խա նի Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ գոր
ծով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա ն) ար ձա նագրումն 
առ այն, որ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյունն ա ռանձ նա նում է իր 
հե տա խու զա կան-ո րո նո ղա կան բնույ թով։ Մաս նա վո րա պես, օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կու մը նպա տա կաուղղ ված է են թադ րյալ 
հան ցանք նե րի, դրանք են թադ րա բար նա խա պատ րաս տող, կա տա րող կամ կա-
տա րած ան ձանց հայտ նա բեր մանն ու պարզ մա նը, այդ կա պակ ցու թյամբ ան հրա-
ժեշտ տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր մա նը։ Այ սինքն` օ պե րա տիվ-հե տա խու զա-
կան մի ջո ցա ռում ներն ի րենց հե տա խու զա կան-ո րո նո ղա կան բնույ թով միտ ված 
են նա խա պատ րաստ վող, կա տար վող կամ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան դեպ-
քե րի և դրանք կա տա րող ան ձանց հնա րա վո րինս ա րագ բա ցա հայտ մա նը, ո րին 
ան մի ջա պես հա ջոր դում է ստաց ված տվյալ նե րի ամ րագ րու մը քրեա դա տա վա րա-
կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մամբ։ Այս պես, 
հե տաքն նու թյան փու լում (ընդգծումը՝ հեղինակներինն է) օ պե րա տիվ-հե տա խու-
զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ ա պա հով վում է « տաք հետ քե րով» 
հան ցա գոր ծու թյան քն նու թյու նը, ի սկ նա խաքն նու թյան ըն թաց քում (ընդգծումը՝ 
հեղինակներինն է)այն նաև օ ժան դա կում է քն նի չի դա տա վա րա կան գոր ծու նե-
ու թյա նը, ե րբ քրե ա դա տա վա րա կան գոր ծի քա կազ մը բա վա րար չէ քրեա կան հե-
տապնդ ման խն դիր նե րի ար դյու նա վետ ի րաց ման հա մար, և հան ցա վո րու թյան 
դեմ պայ քա րի հան րային շա հը պա հան ջում է նաև գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող ա ռան ձին հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման հա մար օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի կի րա ռում2։ 

Կար ևո րե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար ձա նագ րումն Օ ՀԳ-ի բո վան դա կային 
դի տարկ ման տե սան կյու նից՝ այ դու հան դերձ, հարկ է նկա տել, որ Օ ՀՄ-ներ կա-
րող են ի րա կա նաց վել նախ քան հե տաքն նու թյան կամ նա խաքն նու թյան փու լը՝ 
Օ ՀԳ օ րեն քով նա խա տես ված կար գով Օ ՀԳ մար մին նե րի ա ռջև դր ված խն դիր-
նե րի լուծ ման նպա տակ նե րով: Ը նդ ո րում, հատ կան շա կան է, որ ոչ բո լոր դեպ-

2 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի Գոռ Իշ խա նի Սարգ սյա նի վե րա բե րյալ գոր ծով 2019 թվա կա նի ապ րի լի 
11-ի Ե ԿԴ/0229/01/16 ո րոշ ման 17.1-րդ կե տը: 
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քե րում են, որ Օ ՀԳ-ի նշ ված փու լին կա րող են հա ջոր դել քրե ա դա տա վա րա կան 
մյուս փու լե րը՝ նկա տի ու նե նա լով յու րա քան չյուր դեպ քում նա խա պատ րաստ վող 
կամ կա տար վող հան ցա գոր ծու թյան խա փան ման, կանխ ման կամ նա խա կանխ-
ման, ի նչ պես նաև դրանք կա տա րող ան ձանց հայտ նա բեր ման, ինչպես նաև այդ 
փուլում որոշակի խնդիրների լուծման հնարավորությունը:

  Հետ ևա բար, Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա չա փու թյան մա սին դա տո ղու-
թյուն ներ ա նե լիս՝ հարկ է նկա տի ու նե նալ ոչ մի այն հե տաքն նու թյան կամ նա-
խաքն նու թյան փու լում, այլև դրանց նա խոր դող՝ Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման փու լում 
վերջիններիս կա տար ման հնա րա վո րու թյան փաս տը:

Խնդ րո ա ռար կայի հետ կապ ված՝ կար ևոր է բա ցա հայ տել Օ ՀԳ օ րեն քում օգ-
տա գործ վող ո րոշ եզ րույթ ներ, ո րոնք, մաս նա վո րա պես, բնո րո շում են Օ ՀԳ-ի է ու-
թյու նը, նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը, ի նչ պես նաև Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին-
նե րի հիմն ա կան ա ռա քե լու թյու նը: 

Այս պես, ը ստ բա նա սի րա կան ի մաս տի՝ « բա ցա հայ տում»3 ա սե լով՝ հաս կաց-
վում է ի հայտ բե րել, բաց ա նել, եր ևան հա նել, « կան խում»4՝ նա խօ րոք ձեռ նարկ-
ված մի ջո ցա ռումն ե րի շնոր հիվ վե րաց նել սպառ նա լի քը, որ ևէ բա նի ի րա գոր ծե-
լուն խան գա րել, ա ռաջն առ նել, ար գե լա կել, ի սկ « խա փա նում»5՝ որ ևէ մի ջո ցառ-
ման նա խա պատ րաս տու թյու նը կամ ըն թաց քը խան գա րել, ար գե լել: 

ՕԳՀ օ րեն քում Օ ՀԳ-ի նպա տա կը սահ մա նող հիմն ա կան եզ րույթ նե րի հա-
մա կար գային վեր լու ծու թյու նից ա կն հայտ է դառ նում, որ Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն ներն ամ բող ջո վին նպա տա կաուղղ ված են տար բեր ե ղա-
նակ նե րով հնա րա վոր հան ցա վոր ա րարք նե րի կա տա րու մը բա ցա ռե լուն կամ 
նա խա պատ րաստ վող և/ կամ ար դեն կա տար ման փու լում գտն վող ա րարք ներն 
ա վար տին հասց նե լը խո չըն դո տե լուն, ի նչ պես նաև հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ներգ րավ ված ան ձանց բա ցա հայ տե լուն:

Վե րոգ րյա լը պայ մա նա վո րում է Օ ՀԳ-ի յու րա հա տուկ բնույ թը, ո րն ան կյու նա-
քա րային նշա նա կու թյուն ու նի հատ կա պես դա տա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա-
նա կում Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման հիմ քե րի, ար դյունք նե րի օ րի նա կա նու թյան և հիմ-
նա վոր վա ծու թյան դա տա կան ստուգ ման ըն թաց քում հան րային ու մաս նա վոր 
շա հե րի հա վա սա րակշ ման հա մա տեքս տում: 

Ակն հայտ է, որ ո րոշ Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման դեպ քում մի ջամ տու թյուն է 
տե ղի ու նե նում մար դու հիմն ա րար ի րա վունք նե րին և ա զա տու թյուն նե րին, ո ւս-
տի նույ նիսկ ո րո շա կի Օ ՀՄ-ի ը նտ րու թյան հար ցի լուծ ման, ի նչ պես նաև դրա 
ի րա կա նաց ման ո ղջ ըն թաց քում հար կա վոր է նկա տի ու նե նալ մար դու ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ պե տու թյան կող մից 
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը` մշ տա պես պահ պա նե լով հան րային շա հի 
և ան հա տի շա հե րի միջև ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյու նը։ Մաս նա վո րա-

3 Տե՛ս Ա ղա յան Է. Բ., Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, « Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
Եր ևան, 1976, էջ 182:  
4 Տե՛ս նույն աշ խա տու թյու նը, Էջ 688:
5 Տե՛ս նույն աշ խա տու թյու նը, Էջ 572:
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պես, ի նչ պես ը նդ գծում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Գոռ Իշ խա նի Սարգ սյա նի վերը 
վկայակոչված գոր ծով, Օ ՀԳ-ի բնույ թից ել նե լով` ի րա վա սու մար մին ներն ա ռա-
ջադր ված խն դիր նե րը լու ծե լու նպա տա կով, հա մա պա տաս խան մի ջո ցառ ման տե-
սակն ը նտ րե լիս և այն ի րա կա նաց նե լիս, ան ձի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց վող մի ջամտու թյան դեպ քում` հա մա չա փու թյան սկզ բուն քին հա մա հունչ 
պետք է ա պա հո վեն նաև ար դար դա տաքն նու թյան, ան ձնա կան և ըն տա նե կան 
կյան քը հար գե լու և այլ հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի հա մար-
ժեք պաշտ պա նու թյու նը6։ 

Այդ հա մա տեքս տում, հարկ է վկա յա կո չել Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո-
րո շում ներն առ այն, որ «երբ (…) հա վա սա րակշ ռու թյան էր բեր վում մի կող մից` 
գաղտ նի հս կո ղու թյան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ ան վտան գու թյու նը պաշտ պա նե լու 
պա տաս խա նող պե տու թյան շա հը, ի սկ մյուս կող մից` դի մու մա տո ւի ան ձնա կան 
կյան քը հար գե լու ի րա վուն քի ի րաց ման նկատ մամբ մի ջամ տու թյան լր ջու թյու նը, 
ի րա վա սու ազ գային մար մին ներն ու նեն սե փա կան հայե ցո ղու թյան ո րո շա կի լու-
սանցք պատ շաճ այն մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան հար ցում, ո րոնք կօգ տա գործ վեն 
ազ գային ան վտան գու թյան պաշտ պա նու թյան օ րի նա կան նպա տա կին հաս նե-
լու հա մար: Այ դու հան դերձ, (ը ստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի) պետք է գո յու թյուն ու նե նան չա րա շա հում նե րից զերծ պա հող բա վա րար 
և արդյու նա վետ ե րաշ խիք ներ: Այս պի սով, դա տա րա նը հաշ վի է առ նում գոր ծի 
բո լոր հան գա մանք նե րը, օ րի նակ` հնա րա վոր մի ջո ցա ռում նե րի բնույ թը, տա րած-
ման տի րույ թը և տևո ղու թյու նը, դրանց կար գադր ման հա մար պա հանջ վող պատ-
ճառ նե րը, դրանց թույ լատ րե լու, կա տա րե լու և հս կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող 
մար մին նե րը, ի նչ պես նաև ներ պե տա կան ի րա վուն քով նա խա տես ված ի րա վա-
կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի տե սա կը»7։ 

Ա վե լին, Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ հե տապնդ վող նպա տակ-
նե րի կա տար մանն ո ւղղ ված մի ջոց նե րի ը նտ րու թյու նը սկզ բուն քո րեն ը նկ նե լով 
պե տու թյան սե փա կան հայե ցո ղու թյան լու սանց քի շր ջա նա կում` ու նե նում է լայն 
կամ նեղ դրս ևո րում` ել նե լով պաշտ պա նու թյան են թա կա ի րա վուն քի բնույ թից։ 
Օ րի նակ` « հաշ վի առ նե լով ան ձի ի նք նու թյան ի նք նո րոշ ման և ֆի զի կա կան ու բա-
րո յա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան հա մար [Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի] 8-րդ հոդ վա-
ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի ա ռանց քային կար ևո րու թյու նը՝ պե տու թյուն-
նե րին վե րա պահ ված սե փա կան հայե ցո ղու թյան լու սանց քը բնա կա րա նի հար ցե-
րում ա վե լի նեղ է, ե թե խոս քը գնում է մի այն [Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի] թիվ 1 
ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով պաշտ պան ված ի րա վունք նե րի մա սին»8։ 

6 Ը նդ ո րում, հան րային և մաս նա վոր շա հե րի միջև ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման 
ան հրա ժեշ տու թյան մա սին ը նդ գծ վում է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2020 թ. ապ րի լի 
28-ի ՍԴՈ 1526 ո րոշ ման 4.4-րդ կե տում Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման թույլտ վու թյան ո րո շումն ե րի բո-
ղո քարկ ման հա մա տեքս տում: 
7 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` «Roman Zakharov v. Russia» գոր ծով 2015 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 47143/06, կետ 232, «Irfan Guzel v. Turkey» գոր ծով 
2017 թվա կա նի փետր վա րի 7-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 35285/08, կետ 85:  
8 Տե՛ս «Gladysheva v. Russia» գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` 2011 թվա կա նի 
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Այս պես, Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
«1. Յու րա քան չյուր ոք ու նի իր ան ձնա կան ու ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա-

նի և նա մա կագ րու թյան նկատ մամբ հար գան քի ի րա վունք:
2. Չի թույ լատր վում պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տու թյունն այդ ի րա վուն քի 

ի րա կա նաց մա նը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա նա խա տեu ված է o րեն-
քով և ան հրա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հաuա րա կու թյու նում՝ ի շահ պե տա կան 
ան վտան գու թյան, հա uա րա կա  կան կար գի կամ ե րկ րի տն տեuա կան բա րե կե ցու-
թյան, ի նչ պեu նաև ան կար գութ յուն նե րի կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման, 
ա ռող ջու թյան կամ բա րո յա կա նու թյան պաշտ պա նութ յան կամ այլ ան ձանց ի րա-
վունք նե րի և ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով»: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծը պաշտ պա նում է « մաս նա վոր հա-
ղոր դակ ցութ յան» գաղտ նի ու թյու նը՝ ան կախ հա ղոր դակ ցու թյան բո վան դա կու-
թյու նից (…) և ան կախ դրա ձևից: Դա նշա նա կում է, որ 8-րդ հոդ վա ծի պաշտ պա-
նու թյու նը վե րա բե րում է բո լոր այն « փո խա   նա կումն ե րի» գաղտ նի ու թյա նը, ո րոնց 
մի ջո ցով ան հատ նե րը հա ղոր դակց վում են միմ յանց հետ: («Frerot v. France», 
12.06.2007, գան գատ 70204/01, § 53): 

Ազ գային դա տա րան նե րի խն դիրն է վե րահս կել և ա պա հո վել, որ պես զի ի րա-
վա սու մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը չխախ տի Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով սահ ման ված ի րա վունք նե րը: Կոն վեն ցի այի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վունք նե րի նկատ մամբ մի-
ջամ տութ յու նը թույ լատր վում է մի այն այն դեպ քում, ե րբ « դա նա խա տես ված է 
օ րեն քով և ան հրա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում (…) ան կար-
գու թյուն նե րի կամ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման հետ»: Ո ւս տի մի ջամ տու-
թյու նը թույ լատ րած ո րո շու մը պետք է ցույց տա, թե ի նչ պես են ազ գա յին դա տա-
րան նե րը կի րա ռել 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը: 

Օ ՀՄ- նե րի կոնկ րետ տե սակն ը նտ րե լիս, ել նե լով ան ձի ի րա վունք նե րի նկատ-
մամբ ի րա կա նաց վող մի ջամ տու թյան բնույ թից, պե տու թյա նը վե րա պահ ված 
հայե ցո ղա կան տի րույ թի տար բե րակ ման գա ղա փարն ար տա ցոլ ված է նաև Օ ՀԳ 
օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում, ո րի հա մա ձայն` «[ Ներ քին դի տում, նա մա-
կագ րու թյան, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դումն ե րի վե րահս կում, հե-
ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի վե րահս կում, ֆի նան սա կան տվյալ նե րի մատ-
չե լի ու թյան ա պա հո վում և ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի գաղտ նի վե րահս կում] 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րը կա րե լի է ան ցկաց նել մի այն այն 
դեպ քե րում, ե րբ ան ձը, ու մ նկատ մամբ պետք է դրանք ան ցկաց վեն, կաս կած վում 
է ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ, և ե թե կան 
հիմն ա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո-
ցա ռումն ան ցկաց նող մարմն ի կող մից սույն օ րեն քով իր վրա դր ված խն դիր նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րումն ան հնա րին 
է»:

դեկ տեմ բե րի 6-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 7097/10, կետ 93։
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 Փաս տո րեն կարող ենք արձանագրել, որ օ րենս դի րը ո րոշ խումբ ՕՀՄ-նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար նա խա տե սե լով լրա ցու ցիչ չա փա նիշ ներ` սահ մա նա փա-
կել է դրանք ը նտ րե լու ի րա վա կի րա ռո ղի հայե ցո ղու թյան լու սանց քը։ Հաշ վի առ-
նե լով, որ թվարկ ված Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց մամբ լուրջ մի ջամ տու թյուն է տե ղի 
ու նե նում ան ձի ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քին՝ 
օ րենս դիրն ամ րագ րել է, որ այն կա րող է ի րա կա նաց վել բա ցա ռա պես ե րբ` 

ա) ան ձը, ո րի նկատ մամբ պետք է դրանք կի րառ վեն, կաս կած վում է ծանր և 
ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ, և 

բ) ե թե կան հիմ նա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռումն ան ցկաց նող մարմ նի կող մից օ րեն քով իր վրա դր ված 
խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե-
րումն ան հնա րին է: 

Վերոգրյալից հետևում է, որ վե րը նշ ված Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է օ րենսդ րի սահ մա նած եր կու հիմն ա կան չա փա նիշ-
նե րի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 

Ա ռա ջին չա փա նի շի վե րա բե րյալ հարկ է նկա տել, որ դրա օ րենսդ րա կան ձևա-
կեր պու մը, թերևս, հս տա կեց ման կա րիք ու նի, հա կա ռակ պա րա գա յում այն տա-
րըմբռ նումն ե րի տե ղիք է տա լիս: Ը նդ ո րում, խնդ րո ա ռար կայի վե րա բե րյալ մաս-
նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ նույն պես տե սա կետ կա, որ « կաս կած վում է 
ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման մեջ» ձևա-
կեր պու մը բա վա կա նին լայն մեկ նա բա նու թյան տե ղիք տվող ձևա կեր պում է 9։ Այս 
կա պակ ցու թյամբ մի ան գա մայն հարկ է հա մա ձայ նել այն կար ծի քին, ը ստ ո րի՝ 
նման ձևա կեր պու մից հնա րա վոր չէ մի ան շա նակ են թադ րել, որ ան ձը պետք է 
ու նե նա որ ևէ դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, ի սկ մի գու ցե դա պար տա դիր չէ՞, 
ի սկ ե թե պար տա դիր է, ձևա կեր պու մը են թադ րում է մի այն կաս կա ծյա լի՞ կար գա-
վի ճակ, թե՞ նաև մե ղադ րյա լի: Աս վա ծը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է նաև «ե թե 
կան հիմ նա վոր ա պա ցույց ներ» ձևա կերպ մա նը. ի ՞նչ չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա 
է ո րոշ վում ա րդյո՞ք հա վա քագր ված ա պա ցույց նե րը հիմ նա վո՞ր են, թե՞ ո չ10: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հարկ է փաս տել, որ ա ռն վազն եր կու հիմ նա կան հաս կա ցու-
թյուն ճշգրտ ման կա րիք ու նեն, դրանք են՝ « կաս կած վել» ու « ծանր և ա ռանձ նա-
պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րում» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ա ռա ջինի 
պա րա գա յում կա րիք կա ճշգր տե լու կաս կա ծան քի բո վան դա կու թյու նը, սահ ման-
նե րը, ի նչ պես նաև դրա շե մը՝ հիմն ա վոր կաս կած հաս կա ցու թյան տե սան կյու-
նից: Խն դիրն ա ռա վել կար ևոր վում է, ե րբ նշ ված Օ ՀՄ-ներն ի րա կա նաց վում են 
դեռևս Օ ՀԳ փու լում, նախ քան քրե ա կան գոր ծով վա րույթ նա խա ձեռ նե լը: Տվյալ 

9 Տե՛ս Հա կո բյան Գ., Հե տաքն նու թյու նը՝ որ պես գոր ծու նե ու թյան ձև, և դրա դա տա վա րա կան ե րաշ-
խիք ներն՝ ը ստ ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի//ՀՀ քր.  դատ. օ ր.-ի նա-
խագ ծի հիմն ախն դիր նե րին նվիր ված գիտ. Հոդվ. ժո ղո վա ծու, Եր., ՀՀ ի րավ. մի ու թյուն, 2014, էջ 133:ա
10 Տե՛ս Սարգ սյան Ա., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կանց ման ո րոշ հիմն ախն-
դիր ներ (Վեր լու ծու թյուն գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո)// 
Դա տա կան իշ խա նու թյուն, № 12, Եր ևան, 2016, էջ 46: 
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պարագայում Օ ՀԳ փու լում, ե րբ օ պե րա տիվ տվյալ ներ են ստաց վում որ ևէ ան-
ձի կամ ան ձանց կող մից նշ ված տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խա պատ-
րաստ ման կամ կա տար ման մա սին, ա պա խո սել կաս կած վե լու մա սին հիմն ա վոր 
կաս կա ծի տե սան կյու նից ա ռն վազն տե ղին չէ: Այլ կերպ, մեր կարծիքով, ստաց-
ված օ պե րա տիվ տվյալ նե րի վրա հի մնված կաս կա ծան քի բովանդակությունը չի 
կա րող հավասարեցվել քրե ա դա տա վա րա կան կաս կա ծան քի բո վան դա կու թյանը: 

Խնդ րո ա ռար կա հա ջորդ հար ցը վե րա բե րում է մի ա ժա մա նակ ան ձին ծանր և 
ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման մեջ կաս կա ծե լու փաս-
տին, քա նի որ օ րենսդ րա կան նմա նօ րի նակ ձևա կեր պու մից բխում է եր կու պայ-
մա նի մի ա ժա մա նա կյա առ կա յու թյուն՝ հիմք ըն դու նե լով « Նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րումն ե րը: 

Այս ա ռու մով Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային ի րա վուն քում ար-
դա րա ցի ո րեն նշում է, որ Օ ՀՄ-ն կար գա վո րող օ րենսդ րա կան ակ տը և նոր մե րը 
պետք է « բա վա կա նա չափ հս տակ ձևա կերպ ված լի նեն, որ պես զի քա ղա քա ցի նե-
րին պատ շաճ կեր պով ո ւղ ղու թյուն տր վի, թե ո րոնք են այն հան գա մանք ներն ու 
պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում և ո րոնց ներ քո հան րային մար մին ներն ի րա վունք 
ու նեն դի մե լու գաղտ նի և ի րենց ան ձնա կան կյան քի ու նա մա կագ րու թյան նկատ-
մամբ հար գան քի ի րա վուն քին պո տեն ցի ալ վտան գա վոր մի ջամ տող մի ջոց նե րի»11: 
Մի ա ժա մա նակ Եվ րո պա կան դա տա րա նը « Սե ֆի լյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի» 
գոր ծով վճ ռի12 123-րդ կե տում վե րա հաս տա տում է, որ Օ ՀՄ նպա տակ նե րից բխող 
հա ղոր դակ ցու թյան վե րահսկ ման ա ռանձ նա հա տուկ հա մա տեքս տում՝ կան խա-
տե սե լի ու թյան պա հան ջը չի կա րող նշա նա կել այն, որ որ ևէ ան հատ պետք է հնա-
րա վո րու թյուն ու նե նա կան խա տե սե լու, թե ե րբ են իշ խա նու թյուն նե րը վե րահս կե-
լու իր հա ղոր դակ ցու թյու նը, որ պես զի նա կա րո ղա նա հա մա պա տաս խա նեց նել 
իր վար քա գի ծը: Բա ցի դրա նից՝ նույն գոր ծով վճ ռի 125-րդ կե տում Եվ րո պա կան 
դա տա րանն ը նդ գծել է. « Դա տա րա նը գաղտ նի հս կո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
վե րա բե րյալ իր նա խա դե պային ի րա վուն քում կա տա րե լա գոր ծել է հետ ևյալ նվա-
զա գույն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք պետք է սահ ման ված լի նեն օ րեն քում՝ բա ցա ռե լու 
հա մար իշ խա նու թյան չա րա շա հու մը. այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բնույ թը, ո րոնք 
կա րող են հիմք ծա ռայել մի ջամ տու թյան թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար, ան
ձանց կա տե գո րի ա նե րի հս տա կե ցու մը, ո ւմ հե ռա խո սային խո սակ ցու թյու նը 
կա րող է վե րահսկ վել...»13: 

Այս ա ռու մով ա ռա վել ըն դու նե լի կա րե լի է հա մա րել ՀՀ քրե ա կան դա տա վա-
րու թյան նոր օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րու մը, ո րն ա ռա վել հս տակ է՝ « սույն 
օ րենսգր քի 248-րդ հոդ վա ծի 1-4-րդ կե տե րով նա խա տես ված գաղտ նի քնն չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են կա տար վել՝

11 Տե՛ս Malone v. United Kingdom, 1984 թվա կա նի օ գոս տո սի 2-ի վճիռ, գան գատ թիվ 8691/79, կետ 62:
12 Տե՛ս Sefilyan v. Armenia, 2013 թվա կա նի հուն վա րի 2-ի վճիռ, գան գատ թիվ 22491/08: 
13 Տե՛ս նաև Association for Evropean Intergration and Human Rights and Ekimdziev v. Bulgaria, 2007 
թվականի հունիսի 28-ի վճիռ, գանգատ թիվ 62540/00, կետ 76, Liberty and Others v. United Kingdom, 
2008 թվականի հուլիսի 1-ի վճիռ, գանգատ թիվ 58243/00, կետ 95:
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1) այն ան ձի նկատ մամբ, ո ւմ վե րա բե րյալ առ կա են են թադ րյալ հան ցանք կա-
տա րե լու մա սին վկայող փաս տեր.

2) մե ղադ րյա լի նկատ մամբ.
3) այն ան ձի նկատ մամբ, ո ւմ վե րա բե րյալ առ կա է հիմ նա վոր են թադ րու թյուն 

այն մա սին, որ նա պար բե րա բար ան մի ջա կա նո րեն հա ղոր դակց վել է կամ ող-
ջամ տո րեն կա րող է հա ղոր դակց վել մե ղադ րյա լի հետ.

4) այն ի րա վա բա նա կան ան ձի նկատ մամբ, ո րի վե րա բե րյալ առ կա է հիմ նա-
վոր են թադ րու թյուն այն մա սին, որ դրա գոր ծու նե ու թյունն ամ բող ջու թյամբ կամ 
վե րա բե րե լի մա սով կա րող է կա ռա վար վել, վե րահսկ վել կամ որ ևէ կերպ փաս-
տա ցի ո ւղ ղորդ վել [ կաս կած վող ան ձի կամ մե ղադ րյա լի] կող մից»: 

 Մասնագիտական գրականության մեջ պն դում կա, որ սույն կար գա վո րու մը 
հա մա պա տաս խա նում է Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից սահ ման ված «օ րեն քի 
ո րակ» եզ րույ թի չա փա նիշ նե րին, քա նի որ այն սահ մա նում է այն ան ձանց խմ բե-
րը, ո րոնց նկատ մամբ կա րե լի է կի րա ռել գաղտ նի վե րահս կում14:  

Ինչ վե րա բե րում է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար քին, ա պա այս կա պակ ցու-
թյամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած կա յուն նա խա դե պային պրակ տի-
կան վկա յում է, որ գաղտ նի բնույ թի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա-
նաց նե լիս իշ խա նու թյան չա րա շա հու մը բա ցա ռե լու հա մար որ պես նվա զա գույն 
ե րաշ խիք պետք է ա պա հով վի, ի թիվս այլ նի, օ րեն քում այն հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի բնույ թը հս տակ սահ մա նե լը, ո րոնք կա րող են հիմք ծա ռայել մի ջամ տու թյան 
թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար15: 

Այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է նաև ը նդ գծել, որ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քա-
նա կա կան կամ ո րա կա կան ցան կի հս տակ սահ ման ման տե սան կյու նից վեր ջի նիս 
և՛ նեղ, և՛ լայն սահ մա նու մը գործ նա կա նում կա րող է բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի 
հան գեց նել: Ե թե ա ռա ջին դեպ քում մենք կա րող ե նք ու նե նալ գործ նա կա նում գրե-
թե չբա ցա հայտ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ստ վար զանգ ված, ա պա ե րկ րորդ 
դեպ քում գաղտ նի բնույ թի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րը կվե րած վեն « հա-
սա րակ» քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի16:

Խնդ րո ա ռար կայի վե րա բե րյալ հարկ է նշել, որ Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ 
պե տու թյուն նե րը սո վո րա բար կի րա ռում են եր կու մո տե ցում՝

1) կա տա լո գի սկզ բուն քը, ը ստ ո րի՝ օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման են են-
թարկ ված այն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սպա ռիչ ցան կը, ո րոնց առ կա յու թյամբ 

14 Տե՛ս Սարգ սյան Ա., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կանց ման ո րոշ հիմն ախն-
դիր ներ (Վեր լու ծու թյուն գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո)// 
Դա տա կան իշ խա նու թյուն, № 12, Եր ևան, 2016, էջ 47: 
15 Հղումն ը ստ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2015 թվա կա նի փետր վա րի 27-ի ՇԴ2/0004/01/14 գոր-
ծով ո րոշ ման 16-րդ կե տի (տե՛ս, օ րի նակ , «Sefilyan v. Armenia», հուն վա րի 2-ի վճիռ, գան գատ թիվ 
22491/08, կետ 125, Association for European Integrationand Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, 
2007 թվա կա նի հու նի սի 28-ի վճիռ, գան գատ թիվ 62540/00, կետ 76, «Liberty and Օthers v. the United 
Kingdom», 2008 թվա կա նի հու լի սի 1-ի վճիռ, գան գատ թիվ 58243/00, կետ 95 և այլն):
16 Տե՛ս Սարգ սյան Ա., Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կանց ման ո րոշ հիմն ախն-
դիր ներ (Վեր լու ծու թյուն գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գա վո րումն ե րի լույ սի ներ քո)// 
Դա տա կան իշ խա նու թյուն, № 12, Եր ևան, 2016, էջ 47: 
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թույ լատր վում է կի րա ռել [օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն], 
2) [օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան] կի րա ռու թյան չա փա նի-

շը տվյալ հան ցան քի հա մար նա խա տես ված պատ ժա տե սակ է17: 
Թեև ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 

մա սի հա մա ձայն՝ գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են կա տար վել 
ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր, ի նչ պես նաև կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք 
տա լու են թադ րյալ հան ցանք նե րի վե րա բե րյալ վա րույթ նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նկա տի ու նե նա լով վեր ջին խմ բի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քրե աի րա վա կան բազ-
մա շերտ բնու թագ րերն ու ձևա կեր պում նե րը, օ րենս դի րը մի ան գա մայն ար դա րա-
ցի ո րեն 253-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում սահ մա նել է, որ « կա շառք ստա նալ» և « կա-
շառք տալ» հաս կա ցու թյուն նե րը սույն օ րենսգր քում օգ տա գործ վում են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 218-220-րդ, 258-րդ, 272-276-
րդ, 435-440-րդ, 477-րդ, 496-րդ և 497-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի մաս տով՝ 
դրանով իսկ բացառելով հետագայում դատական պրակտիկայում տարաբնույթ 
մեկնաբանությունների հնարավորությունը:

Ինչ վե րա բե րում է մեր կող մից ար դեն նշված ո րո շա կի Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ ե րկ րորդ չա փա նի շին, ա պա պետք է նշել, որ դրա ամ-
րագր մամբ օ րենս դի րը «inter alia» սահ մա նել է, որ նշ ված մի ջո ցա ռու մը կա րող է 
ի րա կա նաց վել մի այն որ պես ծայ րա հեղ (վեր ջին) մի ջոց (last resort), ե րբ այ լընտ-
րան քային ե ղա նա կով ան հնա րին է ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րու մը։ Այ սինքն` նշ ված մի ջո ցա ռու մը ոչ 
մի այն պետք է ի րա կա նաց վի դրա բնույ թին և նպա տա կային նշա նա կու թյա նը 
հա մա պա տաս խան, այլև այն դեպ քում, ե րբ բա ցա կա յում են ան ձի ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի ո լորտ նվազ մի ջամ տու թյան ե ղա նա կով նույն տե ղե կու թյուն-
նե րի ձեռք բեր ման այլ մի ջոց ներ, այդ թվում` քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի շր ջա-
նա կում քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով կոնկ րետ տե ղե կու թյուն նե րի 
ձեռք բեր ման հա մար նա խա տես ված մի ջոց նե րը: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, Օ ՀԳ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
նույն օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի Օ ՀՄ-ներ կա րե լի է ան ցկաց նել մի այն այն 
դեպ քե րում, ե թե կան հիմն ա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով Օ ՀՄ-ն ի րա կա-
նաց նող մարմն ի կող մից նույն օ րեն քով իր վրա դր ված խն դիր նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րումն ան հնա րին է:

 Բանն այն է, որ օ րեն քի նման ձևա կեր պու մը ո րո շա կի հա կա սու թյուն ների մեջ 
է  նույն օ րեն քի այլ դրույթ նե րի հետ, մաս նա վո րա պես, նախևառաջ, նույն օ րեն-
քով որ ևէ նոր մով սահ ման ված չեն Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի վրա դր-
վող խն դիր նե րը, այլև, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, Օ ՀԳ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված են մի այն Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման նպա տակ նե րը: Բա ցի դրա նից, 
ի նչ պես ար դեն վկա յա կո չել ե նք, նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օ պե-

17 Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Սա հա կյան Լ., Ղա զա րյան Ա., Սա ֆա րյան Տ., Վա րո սյան Ե., «Օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ԵԽ սկզ բունք-
նե րի և չա փա նիշ նե րի հետ», Եր ևան, էջ 12-13:
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րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյու նը բնու թագր վում է որ պես օ րեն քով 
նա խա տես ված օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի կող մից օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումն ե րի ան ցկա ցում: 
Դա նշա նա կում է, որ Օ ՀԳ օ րեն քի ի մաս տով՝ Օ ՀԳ-ն ի րա կա նաց վում է մի այն 
Օ ՀՄ-նե րի մի ջո ցով և հետ ևա բար օ րեն քի կար գա վոր ման տի րույ թում գտն վում 
են մի այն Օ ՀՄ-նե րը, մինչ դեռ օ րեն քով Օ ՀԳ մար մին նե րի գործունեության այլ 
ե ղա նակ ներ սահ ման ված չեն: Ո ւս տի, ի րա վա նոր մի նման ձևա կեր պու մից պարզ 
չէ, թե ի նչ ե ղա նակ նե րի մա սին է խոս քը, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են Օ ՀԳ-ի 
խն դիր նե րի լուծ մա նը: Ի նչ վե րա բե րում է Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե-
րին, ա պա ընդհանուր ձևակերպմամբ՝ դրանք Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի 
աշ խա տան քի կազմակերպման մե թոդ նե րի ու ձևերի ամ բող ջու թյունն են, որոնք 
որպես կանոն նախատեսված են համապատասխան գե րա տես չա կան ակ տե րով:

 Հետ ևա բար, մեր կար ծի քով, տվյալ դեպ քում խոսք կա րող է գնալ մի այն Օ ՀԳ 
օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի Օ ՀՄ-ի կամ Օ ՀՄ-նե րի մա սին, ո րոնց ի րա կա-
նա ցու մը, օ պե րա տիվ ի րադ րու թյու նից կամ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան բնույ թից 
ել նե լով, Օ ՀԳ ի րա կա նաց նող մարմն ի գնա հատ մամբ ար դյու նա վետ չի կա րող լի-
նել և իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րը հնա րա վոր չի լինի լու ծել: 

Այս տե սան կյու նից, թերևս, ա ռա վել ըն դու նե լի է ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու-
թյան նոր օ րենսգր քի 242-րդ հոդ վա ծի ձևա կեր պու մը, ը ստ ո րի՝ գաղտ նի քնն չա-
կան կա րող է կա տար վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ բա վա րար հիմ քեր կան են-
թադ րե լու, որ դրա ար դյուն քով կա րող է ձեռք բեր վել տվյալ վա րույ թի հա մար 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույց, և մի ա ժա մա նակ այլ ե ղա նա կով այդ ա պա-
ցույ ցի ձեռք բե րու մը ող ջամ տո րեն ան հնար է:

Ն մա նօ րի նակ ձևա կեր պու մը մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա-
կան վե րահս կո ղու թյան շր ջա նակ նե րում դա տա կան ստուգ ման ըն թա ցա կար գե-
րի հա մար հս տա կեց նում է գաղտ նի քնն չա կան գոր ծո ղու թյունն ի րա կա նաց նող 
մարմն ի հայե ցո ղա կան կամ ը նտ րո ղա կան գոր ծա ռույ թի շր ջա նա կը, ին չը գտ նում 
ե նք՝ կի րա ռե լի է նաև Օ ՀՄ-նե րի ի րա կա նաց ման պա րա գա յում: 

Եվ վեր ջա պես, հարկ է փաս տել, որ Օ ՀԳ-ի ի րա կա նաց ման փու լում դեռևս 
վաղ է խո սել քրե ա դա տա վա րա կան ա պա ցույց նե րի մա սին, ու ս տի հնա րա վոր 
տա րըմբռ նումն ե րից ու մեկ նա բա նու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով անհրա-
ժեշտ է Օ ՀԳ օ րեն քի քն նարկ վող ի րա վա նոր մում «ա պա ցույց ներ» հաս կա ցու թյան 
փո խա րեն օգ տա գոր ծել « փաս տա կան տվյալ ներ» հաս կա ցու թյու նը: 

Այս պի սով, ամփոփելով՝ կար ծում ե նք, որ Օ ՀԳ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սը նպա տա կա հար մար է վե րաձ ևա կեր պել հետ ևյալ կերպ. « Սույն օ րեն քի 14
րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 8րդ, 11րդ, 12րդ և 15րդ կե տե րով նա խա տես ված 
օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ե րը կա րե լի է ի րա կա նաց նել մի այն 
այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձը, ո րի նկատ մամբ պետք է դրանք ի րա կա նաց վեն, 
կաս կած վում է ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան կա տար
ման մեջ, և ե թե կան հիմ ա վոր փաս տա կան տվյալ ներ, որ սույն օ րեն քով նա
խա տես ված այլ օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց մամբ 
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օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց նող մարմ ի կող մից 
սույն օ րեն քով իր վրա դր ված նպա տակ նե րի և/ կամ խն դիր նե րի ի րա կա
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րու մը ող ջամ տո րեն 
անհնար է»: 

Annotation. The Article is dedicated to the most important issues of Criminal procedure law 
and the theory Intelligence and Tracking, which nowadays are undoubtedly urgent in the realm of 
judicial practice of Republic of Armenia. The authors by implementation of scientific methodology 
have analyzed and combined the acting legal regulations and new criminal procedure legal norms, 
and thus they have presented concrete recommendations for the further development of Intelligence 
and Tracking legislation.

It`s notable that the points of view, represented in the Article, have been substantiated by logical 
paradigm of legal points of view, reflected in case law of European Court of Human Rights, as well as 
of Court of Cassation of Republic of Armenia. By the way aims and issues of Intelligence and Tracking, 
common and special terms of their legality have been analyzed, as well as authorial approaches about 
terms and criterias for special Intelligence and Tracking have been represented.

By the conclusion of the authors in the realm of adoption of new criminal procedure legislation 
of Republic of Armenia, in current conditions of development of criminal justice the review of 
Intelligence and Tracking legislation is matter of time. 

Аннотация. Статья посвящена важнейшим задачам уголовного процессуалного права и 
теории оперативно-розыскной деятельности, которые на данный момент однозначно актуальны 
в судебной практике Республики Армения. Авторы посредством применения научной методологии 
проанализировали и сопоставили действующие законодательные правовые регулирования с 
нормами нового уголовно-процессуального законодательства и в этом контексте представили 
конкретные предложения для дальнейшего усовершенствования законодательства оперативно-
розыскной деятельности. Примечательно, что представленные в статье точки зрения обоснованы 
логической парадигмой правовых точек зрений и правовых подходов, выраженных в судебной 
практике Европейского суда, а также Кассационного суда Республики Армении. При этом 
проанализированы цели и задачи оперативно-розыскной деятельности, общие и специальные 
условия их правомерности, а также представлены авторские подходы относительно условий и 
критерий, предъявляемых к отдельным оперативно-розыскным мероприятиям.

 По результатам исследования, авторы пришли к выводу, что в настоящих условиях развития 
судебной политики в области принятия нового уголовно-процессуального законодательства 
Республики Армении пересмотр законодательства оперативно-розыскной деятельности – дело 
времени.

Բանալի բառեր   դատական վերահսկողություն, մինչդատական վարույթ, օպերատիվ-
հետախուզական գործունեություն, օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում, օպերատիվ-
հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմին, օրենք, քրեական դատավարության 
օրենսգիրք, նախադեպային պրակտիկա, իրավական դիրքորոշում, օրենսդրական փոփո-
խություն:
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