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Սամվել Դիլբանդյան 

ԵՊՀ  քրեական  դատավարության և կրիմինալիստիկայի  

ամբիոնի վարիչ, իրավ.գիտ., դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Երկար տարիներ քրեական դատավարության իրավունքի տե-

սության մեջ վիճահարույց է քրեական վարույթի շրջանակներում 

օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների կատարման արդ-

յունքում ստացված տեղեկությունների օգտագործման հարցը։ Օպե-

րատիվ-հետախուզական գործունեությունը միշտ դուրս է մնացել 

քրեական դատավարությունից և այսօր էլ այն կարգավորվում է 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով։ 

Այդպիսի վիճակը պայմանավորված է մեր իրավական համակարգի 

առանձնահատկությամբ, չնայած պետք է ընդգծել, որ շատ երկրնե-

րում առանձին օրենք օպերատիվ-հետախուզական գործունեության 

մասին չկա, այլ դրանք կարգավորվում են քրեական գործերով՝ վա-

րույթի շրջանակներում։ Այսինքն՝ հանցագործությունների դեմ պայ-

քարում միաժամանակ երկու օրենսդրական ակտերի առկայությու-

նը պետք է գնահատել որպես մեր իրավական համակարգի առանձ-

նահատկություն։ Արևմուտքի շատ երկրներում գործունեության այդ 

երկու տեսակները տարանջատված չեն և գործում են միասնության 

մեջ։  

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի և «Օպերատիվ-հե-

տախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորման 

հիմքում ընկած են գրեթե նույն խնդիրները, այն է հանցագործութ-

յունների հայտնաբերումը, բացահայտումը, կանխումը և խափանու-

մը, հանցագործությունները նախապատրաստող, կատարող կամ 



247 

կատարած անձանց հայտնաբերումը։ Վերը նշված խնդիրները 

քրեական դատավարությունում իրականացվում են ապացուցողա-

կան գործունեության միջոցով՝ համապատասխան քննչական գոր-

ծողությունների, իսկ ՕՀԳ-ում՝ օպերատիվ-հետախուզական միջո-

ցառումների։ Իրականում քննչական գործողությունների կատար-

ման արդյունքում ձեռք բերված տվյալներն ապացույց են, իսկ ՕՀԳ 

միջոցառումների արդյունքում ստացվածը՝ ոչ, քանի որ քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահ-

մանված ապացույցի տեսակների մեջ չկա նշում ՕՀԳ միջոցառում-

ների արդյունքում ստացված տվյալների մասին։  

Ըստ Քր. դատ. օր.-ի 1-ին հոդվածի՝ «Հայաստանի Հանրապե-

տության տարածքում քրեական գործերով վարույթի կարգը սահ-

մանվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, 

սույն օրենսգրքով, «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական 

օրենքով և դրանց համապատասխան ընդունված այլ օրենքներով»: 

Այս կարգավորումից հետևում է, որ քրեական գործով վարույթի ըն-

թացքում որպես ապացույցներ կարող են հանդես գալ միայն օրեն-

քով սահմանված այս աղբյուրներից ստացված փաստական տվյալ-

ները։  

Քրեական գործով վարույթի շրաջանակներում խնդրի կարգա-

վորումը բարդանում է նրանով, որ «Օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդյունքները, 

որոնք ձեռք են բերվել սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 

2-րդ, 6-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված օպերատիվ-հետախու-

զական միջոցառումների արդյունքների»։ Նշված իրավական ակտե-

րի համապատասխան հոդվածների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ առկա են որոշակի հակասություններ, որոնք պահանջում են 

օրենսդրական լուծումներ։  
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Քրեական դատավարության գործող օրենսդրությամբ օպերա-

տիվ-հետախուզական տվյալները քրեական դատավարությունում 

ապացույց ճանաչելու և հետագայում քրեական վարույթի շրջանակ-

ներում դրանք օգտագործելու դատավարական կարգավորման բա-

ցակայությունն այն հիմնական պատճառն է, որը կասկած է առա-

ջացնում այդ տվյալների՝ որպես ինքնուրույն ապացույցի, լեգիտի-

մության վրա։ Այսօր այն հիմնական երաշխիքները, որոնք նախա-

տեսվում են քննչական գործողությունների կատարման համար և 

որոնք ապահովում են անձի իրավունքների և օրինական շահերի 

սահմանափակման օրինականությունը, դրանք բացակայում են 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների դեպքում և դրանով 

է պայմանավորված այն, որ շատ երկրներում այդ գործողություննե-

րը կոչվում են գաղտնի քննչական գործողություններ1։  

Տարիներ շարունակ քրեական դատավարության իրավունքի 

տեսության մեջ գոյություն ունեցող այս խնդիրն իր լուծումն է ստա-

ցել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում (այ-

սուհետև՝ Նախագիծ)։  

Նախագծում նախատեսված նոր ինստիտուտներից է գաղտնի 

քննչական գործողությունները, որոնք դուրս են բերվել «Օպերա-

տիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքից և 

մտցվել քրեադատավարական օրենսդրության մեջ։ Այսինքն՝ տեղի է 

ունեցել քննչական և գաղտնի քննչական գործողությունների միա-

ձուլում։ Համաձայն ենքԱ.Մ. Բարանովի այն կարծիքին, որ ապա-

                                                            
1 Տարբեր երկրներում քրեադատավարական օրենսդրության մեջ օպերա-

տիվ-հետախուզական այդ գործողությունները ստացել են տարբեր անվա-

նումներ, այսպես Լատվիայի ՔԴՕ-ով այդ գործողությունները կոչվում են 

«Հատուկ քննչական գործողություններ», Ղազախստանի քրեադատավարա-

կան օրենսդրությամբ դրանք կոչվում են «Ոչ հրապարակային քննչական 

գործողություններ», իսկ Վրաստանի օրենսդրությամբ՝ «Գաղտնի քննչական 

գործողություններ»։ Կարծում ենք, որ վերը նշված անվանումների մեջ էա-

կան տարբերություն չկա, կարևորն այն հատկանիշներն են, որոնցով նշված 

գործողությունները տարբերվում են քննչական գործողություններից։  
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ցույցների հավաքման ոչ հրապարակային եղանակը պետք է 

մտցնել քրեական դատավարության օրենսգրքի մեջ և դրանց տալ 

դատավարական գործողությունների կարգավիճակ1։  

Իհարկե, Նախագծում տեղ գտած կարգավորումը մեր դատա-

վարության համար նորույթ է, բայց այն կիրառվում է արևմտյան 

զարգացած իրավական ավանդույթներ ունեցող, ինչպես նաև հետ-

խորհրդային որոշ երկրներում։ Նախագծի հեղինակները դատաի-

րավական բարեփոխումների կարևոր մասը կազմող քրեական դա-

տավարության նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման հիմքում դրել են 

նաև արտասահմանյան և միջազգային փորձը, որը մասնավորա-

պես վերաբերում է նաև գաղտնի քննչական գործողությունների 

ինստիտուտին։ Քանի որ այն հայրենական քրեական դատավա-

րությունում նորույթ է, հետևաբար դատավարական գրականության 

մեջ այդ կապակցությամբ բավարար ուսումնասիրություններ չեն 

կատարվել։  

Նախագծում գաղտնի քննչական գործողությունների կատար-

մանը նվիրված է երկու գլուխ, որոնցում կարգավորվում են գաղտնի 

քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր կանոնները 

և առանձին տեսակները։ 

Ըստ Նախագծի 241-րդ հոդվածի՝ «Գաղտնի քննչական գործո-

ղություններն են. 

1) ներքին դիտումը. 

2) արտաքին դիտումը. 

3) նամակագրության և այլ՝ ոչ թվային, հաղորդումների վե-

րահսկումը. 

4) թվային, այդ թվում` հեռախոսային հաղորդակցության վե-

րահսկումը. 

5) ֆինանսական գործարքների վերահսկումը. 

                                                            
1 Տե՛ս Баранов А.М. Использование результатов негласныxспособов собира-

ния доказательств в уголовном судопроизводстве// Государство и право, 2007, 

էջ 62-67։ 
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6) կաշառք ստանալու կամ կաշառք տալու նմանակումը»: 

Նախագծում կարգավորված գաղտնի քննչական գործողութ-

յունների ընդհանուր կանոններից հետևում է, որ 1) այդ գործողութ-

յունների կատարման նկատմամբ սահմանված է դատական վե-

րահսկողություն, 2) գաղտնի քննչական գործողությունները ստա-

նում են դատավարական կարգավորում, 3) սահմանված են այդ 

գործողությունների կատարման հստակ ժամկետային սահմանա-

փակում, 4) այդ գործողությունները կարող են կատարվել միայն 

ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում, 

5) այդ գործողությունների կատարման արդյունքում ձեռք բերված 

փաստական տվյալները կարող են օգտագործվել որպես ապացույց։ 

Նախագծի 243-րդ հոդվածը նախատեսում է գաղտնի քննչա-

կան գործողությունների իրականացման իրավաչափության երաշ-

խիքները, որոնք ապահովում են անձի իրավունքների և իրավաչափ 

շահերի պաշտպանությունը։ Իրականում վերը նշված պայմանները 

և իրավաչափության երաշխիքները ապահովում են դրանց համա-

պատասխանությունը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազա-

տությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 

և ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու հիմնարար իրա-

վունքներին։  

Մասնավորապես, Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի, որպեսզի հարգ-

վի իր անձնական ու ընտանեկան կյանքը, ապահովվեն իր բնակա-

րանի անձեռնմխելիությունը, նամակագրության գաղտնիությունը:  

Չի թույլատրվում պետական մարմինների միջամտությունն 

այդ իրավունքի իրականացմանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

դա նախատեսված է օրենքով և անհրաժեշտ է ժողովրդավարական 

հասարակության մեջ ի շահ պետական անվտանգության, հասա-

րակական կարգի կամ երկրի տնտեսական բարեկեցության, կար-

գուկանոնի պահպանման և հանցագործությունների կանխման հա-

մար, անկարգությունների կամ հանցագործությունների կանխման, 
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առողջության պահպանման կամ բարոյականության պաշտպա-

նության կամ այլ անձանց իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության նպատակով»: 

Եվրոպական կոնվենցիայի վերը նշված հոդվածից հետևում է, 

որ պետությունը մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքին կարող 

է միջամտել ոչ միայն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով, 

այլև միայն այն դեպքում, երբ դա հիմնավորված է պետության 

անվտանգության և հասարակական կյանքի պահպանության նպա-

տակներով (այդ թվում՝ նաև հանցագործությունների բացահայտ-

ման նպատակով)։ Սա նշանակում է, որ պետության միջամտությու-

նը չպետք է լինի կամայական։  

Եվրոպական դատարանը գտնում է, որ իրավական պետութ-

յան մեջ մարդը պետք է վերահսկողության արդյունավետ միջոցնե-

րի հնարավորություն ունենա, որոնք հնարավորություն կտան մի-

ջամտելու այնքան, որքան անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հա-

սարակության մեջ1։ Անկասկած, վերահսկողության միջոցների մեջ 

ամենաարդյունավետը դատական վերահսկողությունն է, քանի որ 

դատարանն անկախ է, և դատական իշխանությունը ներկայացնող 

մարմին է2։  

Նախագծով նախատեսված բոլոր գաղտնի քննչական գործո-

ղությունների կատարման համար նախատեսված է դատական վե-

րահսկողություն, որն ապահովում է այդ գործողությունների կա-

տարման իրավաչափությունը և անձի իրավունքների և իրավաչափ 

շահերի պաշտպանությունը։ 

Նախագծում առանձին գլուխ է նախատեսված դատարանի 

որոշմամբ իրականացվող գաղտնի քննչական գործողությունների 

կատարման վերաբերյալ, մասնավորապես սահմանված է, որ ա-

ռանձին հոդվածներով կարգավորվում է դրանց բովանդակությունը։ 

Իհարկե, Նախագծով գաղտնի քննչական գործողությունների կա-

                                                            
1 Լամբերտն ընդդեմ Ֆրանսիայի։  
2 Կլասսը և մյուսներն ընդդեմ ԳԴՀ-ի։  



252 

տարման ընթացակարգը չի կարգավորված այն նույն մանրամաս-

նությամբ ինչպես սահմանված է քննչական գործողությունների հա-

մար, սակայն գաղտնի քննչական գործողությունների կատարման 

արձանագրության մեջ նշվում են բավարար տեղեկություններ՝ կա-

տարման մարմինների, կիրառված տեխնիկական միջոցների, ձեռք 

բերված տեղեկատվության մասին, ինչը հնարավորություն է տալիս 

գնահատելու այդ գործողությունների կատարման իրավաչափութ-

յունը։ 

Ինչ վերաբերում է գաղտնի քննչական գործողությունների ա-

պացուցողական նշանակությանը, ապա Նախագծում այն բավակա-

նին հաջող է կարգավորված, մասնավորապես Նախագծի 245-րդ 

հոդվածից հետևում է, որ գաղտնի քննչական գործողությունների 

արձանագրությունները, դրանց կատարման արդյունքում ձեռք բեր-

ված արդյունքներն ապացուցողական գործընթացում հավասարա-

պես օգտագործվում են որպես ապացույցներ։ 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի 38-րդ կետի համաձայն՝ «ապացուցո-

ղական գործողություն՝ քննիչի կամ դատարանի կողմից, ինչպես 

նաև հետաքննության մարմնի (քննիչի հանձնարարությամբ) կամ 

փորձագետի (քննիչի կամ դատարանի հանձնարարությամբ) կող-

մից կատարվող՝ սույն օրենսգրքով նախատեսված վարույթային 

գործողություն, որի արդյունքում ակնկալվում է ձեռք բերել ապա-

ցույց»։ Նշված կարգավորումից հետևում է, որ ապացուցողական 

գործողությունները բաժանվում են երեք խմբի՝ 1) քննչական գործո-

ղություններ, 2) գաղտնի քննչական գործողություններ, 3) փոր-

ձաքննություն։ Նշված կարգավորումից հետևում է, որ գաղտնի 

քննչական գործողությունները, ներառված լինելով քրեական դա-

տավարության օրենսգրքում, ձեռք են բերում դատավարական 

բնույթ, քանի որ երկու դեպքում էլ նպատակը նույնն է, այսինքն` ա-

պացույցի ձեռք բերումը։ 

Անձի անձնական կյանքի գաղտնիության պաշտպանության 

ապահովման համար կարևոր պայման է գաղտնի քննչական գործո-
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ղությունների կատարումը միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր 

հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով (Նախագծի 24-

րդ հոդված, մաս 3)։Այս պայմանը բխում է Եվրոպական կոնվենցիա-

յից, որի պահանջն է սահմանափակել պետության միջամտությունը 

անձի մասնավոր կյանքին։ Ըստ էության, այդպիսի միջամտություն 

կարող է լինել միայն ազգային անվտանգության և հասարակական 

կարգի պաշտպանության շահերից ելնելով, ինչպես նաև անվտան-

գության և հանցագործությունների կանխման և բացահայտման 

նպատակով։ Պատահական չէ, որ Նախագծի 242-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը, որտեղ սահմանված են գաղտնի քննչական գործողություննե-

րի կատարման հիմքերը, նախատեսվում է, որ «Գաղտնի քննչական 

գործողություն կարող է կատարվել միայն այն դեպքում, երբ բավա-

րար հիմքեր կան ենթադրելու, որ դրա արդյունքում կարող է ձեռք 

բերվել տվյալ վարույթի համար նշանակություն ունեցող ապացույց 

և, միաժամանակ, այլ եղանակով այդ ապացույցի ձեռքբերումը ող-

ջամտորեն անհնար է»: Նշված կարգավորումից հետևում է, որ 

գաղտնի քննչական գործողությունները պետք է կիրառվեն բացա-

ռիկ դեպքերում, եթե այլ եղանակով ապացույցի ձեռքբերումը ող-

ջամտորեն անհնար է։ Յուրաքնաչյուր կենկրետ դեպքում պետք է ել-

նել հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպա-

նությունից, որն ըստ Նախագծի 18-րդ հոդվածի՝ «Վարույթի իրակա-

նացումը հանրային գործունեություն է, որի ընթացքում և արդյուն-

քում ապահովվում է հանրային և մասնավոր շահերի հավասա-

րակշռված պաշտպանությունը»։  

Քանի որ գաղտնի քննչական գործողություններն էապես սահ-

մանափակում են անձի իրավունքները, հետևաբար կարևոր երաշ-

խիք է ժամկետների նախատեսումը։ Նշված պահանջը բխում է մի-

ջազգային այն չափորոշիչներից, որ գաղտնի քննչական գործողութ-

յունների կատարման համար պետք է նախատեսվեն առավելագույն 
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ժամկետներ1։ Օրենսդրության մեջ գաղտնի քննչական գործողութ-

յունների կատարման առավելագույն ժամկետի բացակայությունը 

հանգեցնում է այդպիսի միջամտության կամայականության։ Այս 

տեսանկյունից, կարծում ենք, որ Նախագծի 243-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասում տեղ գտած կարգավորումն արդարացված է, մասնավորա-

պես սահմանված է, որ «Անկախ կարգավիճակից` նույն անձի 

նկատմամբ սույն օրենսգրքի 241-րդ հոդվածի 1-5-րդ կետերով նա-

խատեսված որևէ գաղտնի քննչական գործողության կատարման 

ընդհանուր ժամկետը նույն վարույթով չի կարող գերազանցել տաս-

ներկու ամիսը: Ընդ որում, յուրաքանչյուր անգամ դատարանի 

թույլտվությունը կարող է տրվել երեք ամիսը չգերազանցող ժամկե-

տով»: 

Չնայած այն բանին, որ քրեադատավարական օրենսդրությամբ 

սահմանված է, որ մեղադրյալն իրավունք ունի առանձին խորհրդա-

պահական (կոնֆիտենցիալ) կարգով տեսակցել իր պաշտպանի 

հետ, Նախագծում որպես երաշխիք սահմանված է, որ անձի իրա-

վաբանական օգնություն ստանալու իրավունքից ելնելով, գաղտնի 

քննչական գործողությունների կատարման հետ կապված նախա-

տեսվում է կարևոր երաշխիք, որը ապահովում է այդ իրավունքի 

արդյունավետ իրականացումը։ Մասնավորապես, ըստ Նախագծի 

243-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ «արգելվում է կատարել սույն օրենս-

գրքի 241-րդ հոդվածի 1-4-րդ կետերով նախատեսված գաղտնի 

քննչական գործողությունները, երբ անձը, ում նկատմամբ իրակա-

նացվելու է այդ գործողությունը, հաղորդակցվում է իր փաստաբա-

նի հետ: Ամեն դեպքում, այդ հաղորդակցության վերահսկման արդ-

յունքում ստացված տեղեկությունները ենթակա են անհապաղ 

ոչնչացման»։ 

Նախագծում տեղ գտած հիմնական բացերից մեկն այն է, որ 

նրանում չի կարգավորված գաղտնի քննչական գործողությունների 

                                                            
1 Վեբերը և Սառավիան ընդդեմ Գերմանիայի։ 
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կատարման մասին հետագայում համապատասխան անձանց իրա-

զեկելու պահանջը։ Այս կապակցությամբ Եվրոպական դատարանը 

գտնում է, որ յուրաքանչյուր ոք, ում մասնավոր կյանքի միջամտութ-

յուն է տեղի ունեցել, պետք է հնարավորություն տրվի իմանալու այդ 

փաստի մասին՝ անկախ նրանից՝ տվյալ անձը դատավարության 

մասնակից է, թե ոչ։ Եթե անձը չի իրազեկվում իր նկատմամբ կի-

րառված գաղտնի քննչական գործողությունների կատարման մա-

սին, հետևաբար նա չի կարող հետագայում վիճարկել դրանց իրա-

վաչափությունը1։  

Ելնելով վերը նշվածից՝ կարող ենք ասել, որ օպերատիվ-հետա-

խուզական միջոցառումների՝ որպես գաղտնի քննչական գործո-

ղությունների Քրեական դատավարության օրենսգրքում կարգավո-

րումն այդ գործողությունները դարձնում է առավել թափանցիկ, ա-

պահովում է անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպա-

նությունը, իսկ արդյունքները՝ ապացույց։ 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

предусмотренных в проекте нового Уголовно-процессуального кодекса РА 

нового института, то есть тайных следственных действий. Теоретическое 

изучение вопросов, относящихся к этому институту, важно, поскольку оно 

является новшеством для нашего уголовного судопроизводства. 
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This article deals with the issues of legal regulation of the new institution's 

criminal procedure code, i.e. secret investigative actions, provided for in the draft 

of the new Criminal procedure code. The theoretical study of issues related to this 

institution is important because it is an innovation for criminal proceedings. 
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