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ՆԱԽԱԲԱՆ

Սույն հե տա զո տութ յու նը Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի ներ պե տա կան մա
կար դա կով կի րառ ման վե րա բեր յալ Ի րա վուն քի 
զար գաց ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մի 
հեր թա կան ու սում նա սի րութ յունն է: 
Հե տա զո տութ յու նը նվիր ված է Մար դու ի րա
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ
վա ծից բխող՝ պե տութ յան պո զի տիվ պար տա վո
րութ յուն նե րի կա տար ման վի ճա կի գնա հատ մա նը 
գաղտ նի վե րահս կո ղա կան մի ջոց նե րի կի րառ
ման բնա գա վա ռում՝ հա տուկ շեշ տադ րե լով լիա
զո րութ յուն նե րի չա րա շա հում նե րի դեմ բա վա րար 
ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման խնդիր նե րը։ 
Հե տա զո տութ յու նը հա կիրճ անդ րա դառ նում է 
նաև մաս նա վոր հա րա բե րութ յուն նե րում անձ նա
կան և  ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու ի րա վուն քի 
խախտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու
թա կան վնա սի փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ նե
րին առնչ վող խնդիր նե րին։
Ինչ պես հայտ նի է, մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո
պա կան կոն վեն ցիոն հա մա կար գի արդ յու նա վե
տութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է Մար դու 
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ
նե րի կա տար ման մա կար դա կով, ինչն իր հեր թին 
են թադ րում է ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը և  
ի րա վա կի րառ պրակ տի կան Դա տա րա նի կող մից 
սահ ման ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս
խա նեց նե լուն ուղղ ված մշտա կան բնույթ կրող 
գոր ծըն թաց: Սույն ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա 
են դար ձել ոչ միայն մատ նանշ ված խնդիր նե րի 
շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
նկատ մամբ կա յաց ված վճիռ նե րը, այլև Եվ րո պա
յի խորհր դի այլ ան դամ պե տութ յուն նե րի նկատ
մամբ կա յաց ված վճիռ նե րը, ո րոն ցով ար ձա
նագր ված հա մա կար գա յին խնդիր նե րը նույն չափ 
ար դիա կան են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
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օ րենսդ րութ յան և  ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի 
հա մա տեքս տում։ 
Հե տա զո տութ յան նպա տակն է նպաս տել Հա յաս
տա նում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ
յան հա մա կար գի կա տա րե լա գործ մա նը, քա ղա
քա ցի նե րի անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քը 
հար գե լու ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րաց մա նը, 
պե տութ յան կող մից գաղտ նի վե րահս կո ղա կան 
մի ջոց նե րի կի րառ ման դեպ քում չա րա շա հում
նե րից պաշտ պա նող բա վա րար և  արդ յու նա վետ 
ե րաշ խիք նե րի և կա ռու ցա կար գե րի ստեղծ մա նը:
Հույս ու նենք, որ ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ
յու նը օգ տա կար կլի նի ի րա վա սու պե տա կան 
մար մին նե րի հա մար՝ վեր  հան ված խնդիր նե րը 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե լու և հա մա
կար գա յին լու ծում ներ գտնե լու տե սանկ յու նից, 
ինչ պես նաև կնպաս տի Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յու նում մաս նա վոր կյան քի նկատ մամբ հար
գան քի ի րա վուն քի պաշտ պան վա ծութ յան մա
կար դա կի բարձ րաց մա նը:
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ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՕՐԵՆՔԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ.
Ընդ հա նուր սկզբունք ներ
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այսուհետ՝ նաև 
Դատարան կամ ՄԻԵԴ) իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քի ու ժով ար
ձա նագ րում է, որ մի ջամ տութ յու նը, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո
պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ նաև Կոն վեն ցիա) 8րդ հոդ վա ծի 
2րդ մա սի հա մա ձայն, կա րող է ար դա րաց ված հա մար վել միայն 
այն դեպ քե րում, երբ դա ի րա կա նաց վել է օ րեն քին հա մա պա տաս
խան, հե տապն դում է օ րեն քով նա խա տես ված նպա տակ և  ան 
հ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում1։ 

Օրենքինհամապատասխանձևակերպմանառաջինպա
հանջըվիճարկվողմիջոցի՝ներպետականօրենսդրության
մեջ որոշակի հիմք ունենալն է2։ Միևնույն ժամանակայն
վերաբերումէխնդրոառարկաօրենքիորակին՝պահան
ջելով,որայն լինիհամատեղելիիրավունքիգերակայութ
յանհետ3։

Օրենքըպետքէ հասանելի լինի շահագրգիռանձին, որը
նաևպետք է կարողանա կանխատեսել դրա հետևանք
ներնիրհամար4,ևհստակսահմանագծիպետականմար
միններիթույլատրելիհայեցողությանշրջանակը5:

1. Szabó and Vissy v. Hungary, no. 37138/14, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001160020, § 54; 
Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 130. 
2. Halford v. the United Kingdom, no. 20605/92, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158039, § 49.
3. Kopp v. Switzerland, no 23224/94 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158144, § 55. 
4. Kopp v. Switzerland, no. 23224/94, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158144, §55; 
Rotaru v. Romania, no. 28341/95, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158586, § 52; 
Marper v. the United Kingdom, no. 30562/04 and 30566/04, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 90051, § 95; 
Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 151; 
Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, §229; 
Silver and others v. the United Kingdom no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157576, § 87; 
Lebois v. Bulgaria, no. 67482/14, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001177698, §§ 6667;
Fernández Martínez v. Spain, no. 56030/07, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001145068, § 117.
5. Shimovolos v. Russia, no. 30194/09, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001105217001105217, §§6870.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
 https://hudoc.echr.coe.inteng#{%22appno%22:[%2237138/14%22]}, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58039
 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58144
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58144
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57576
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177698
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145068
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105217001-105217
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Օրենքիկանխատեսելիությունը

Դա տա րա նը շեշ տում է՝ օ րեն քի կան խա տե սե լիութ յու նը գաղտ նի 
հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի կի րառ ման հա մա տեքս տում չի կա րող 
նշա նա կել, որ ան ձը պետք է կա րո ղա նա կան խա տե սել, թե իշ
խա նութ յուն նե րը երբ և  ինչ մի ջոց ներ հա վա նա բար կձեռ նար կեն 
իր նկատ մամբ, և, ըստ այդմ, հա մա պա տաս խա նեց նել իր վար
քա գի ծը6։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հատ կա պես երբ գոր ծա դի րին վե րա
պահ ված իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց վում է գաղտ նի, կա մա յա կա
նութ յան ռիս կերն ակն հայտ են, ուս տի կար ևոր է ու նե նալ գաղտ նի 
հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի կի րառ ման հստակ, ման րա մասն կա նոն
ներ՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով ո լոր տում օգ տա գործ վող տեխ
նո լո գիա նե րի ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ վե լը: Ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յու նը պետք է բա վա կա նա չափ հստակ լի նի, որ պես
զի ան ձանց հա մա պա տաս խան պատ կե րա ցում տա այն հան գա
մանք նե րի և պայ ման նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնց դեպ քում պե տա
կան մար մին ներն ի րա վա սու են դի մե լու գաղտ նի հսկո ղութ յան և 
տե ղե կութ յուն նե րի հա վաք ման ցան կա ցած մի ջո ցի7: 

Իրավասումարմիններիթույլատրելի
հայեցողությանշրջանակը

Օ րեն քը բա վա րար հստա կութ յամբ պետք է սահ մա նի ի րա վա
սու մար մին նե րին վե րա պահ ված հա յե ցո ղա կան լիա զո րութ յուն
նե րի շրջա նակն ու դրանց ի րա կա նաց ման ե ղա նա կը՝ ան հա տին 
կամա յա կա նութ յու նից պատ շաճ պաշտ պա նութ յամբ ա պա հո վե լու  
նպա տա կով8։ Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ պետք է բա վա րար 

6. Leander v. Sweden, no. 9248/81, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157519, § 51; 
Malone v. the United Kingdom, no. 8691/79, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157533,§ 67.
7. Khan v. the United Kingdom no. 35394/97, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001108113,§ 26; 
Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 229; 
Shimovolos v. Russia, no. 30194/09, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001105217, § 68; 
Fernández Martínez v. Spain, no. 56030/07, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001145068, § 117; 
Malone v. the United Kingdom, no. 8691/79, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157533, § 67; 
Leander v. Sweden, no. 9248/81, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157519, § 51; 
Rotaru v. Romania, no. 28341/95, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158586, § 55; 
Gabriele Weber and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586, § 93; 
Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00,
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, § 75; 
Huvig v. France, no. 11105/84, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157627,§ 29.
8. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 230; 
Leander v. Sweden, no. 9248/81, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157519, § 51; 
Malone v. the United Kingdom, no. 8691/79, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157533, § 68; 
Gabriele Weber and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586, § 94; 
Rotaru v. Romania, no. 28341/95, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158586, § 55.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108113
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105217
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145068
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76586
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57627
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57533
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76586 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
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հստա կութ յամբ ամ րագր վեն պե տա կան մար մին նե րին վե րա պահ
ված հա մա պա տաս խան հա յե ցո ղութ յան շրջա նա կը և դ րա ի րա
կա նաց ման ե ղա նա կը (manner of exercise), որ պես զի ան հատ նե րի 
հա մար ե րաշ խա վոր վի պաշտ պա նութ յան այն նվա զա գույն մա
կար դա կը, ո րի ի րա վուն քը նրանք ու նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա
սա րա կութ յու նում9։

Նվազագույներաշխիքներ
լիազորություններիչարաշահումից

Ի րա վա սու մար մին նե րի թույ լատ րե լի հա յե ցո ղութ յան շրջա նա կի 
հար ցից բա ցի՝ Դա տա րա նը գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի վե
րա բեր յալ իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում մշա կել է այն նվա զա
գույն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք պետք է ամ րագր վեն օ րեն քով՝ լիա զո
րութ յուն նե րի չա րա շա հու մից խու սա փե լու հա մար։ Դ րանք են. 
• ի րա վա խախ տում նե րի բնույ թը, ո րոնք կա րող են հան գեց նել 

գաղտ նալ սե լու թույլտ վութ յուն տա լուն, 
• ան ձանց կա տե գո րիա նե րը, ո րոնց հե ռա խոս նե րը կա րող են 

գաղտ նալս վել, 
• հե ռա խոս նե րի գաղտ նալս ման տևո ղութ յան սահ մա նա փա կու

մը, 
• ստաց ված տվյալ նե րի հե տա զոտ ման, օգ տա գործ ման և պահ

պան ման ըն թա ցա կար գը,
• նա խազ գու շա կան մի ջոց ները, ո րոնք պետք է ձեռ նարկ վեն 

տվյալ նե րը այլ կող մե րին փո խան ցե լիս, և  այն հան գա մանք նե
րը, ո րոնց դեպ քում ձայ նագ րութ յուն նե րը կա րող են կամ պետք 
է ջնջվեն կամ ոչն չաց վեն10։

Արժե նշել, որՌոմանԶախարովն ընդդեմՌուսաստանի գործով
Դատարանը առավել համապարփակ կերպով է անդրադառնում
չարաշահումներից պաշտպանող բավարար և արդյունավետ
երաշխիքներիևանվտանգությանկառուցակարգերիհարցերին։

9. Nurzyński v. Poland, no. 46859/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001102425, § 36; 
Piechowicz v. Poland, no. 20071/07, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001110499, § 212; 
տե՛ս նաև Shimovolos v. Russia, no. 30194/09, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001105217, § 6771:
10. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 231; 
Amann v. Switzerland, no. 27798/95, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158497, § 58; 
Prado Bugallo v. Spain, no. 58496/00; https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00165499, § 30; 
Huvig v. France, no. 11105/84, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157627, § 34; Gabriele Weber and Cesar 
Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586, § 95; 
Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, § 76.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102425
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110499
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105217
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58497
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65499
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57627
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76586
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323


10

Վերահսկողությանմեխանիզմները

Գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման նկատ
մամբ հսկումն ու վե րահս կո ղութ յու նը կա րող են ի րա կա նաց վել 
ե րեք փու լով` այն թույ լատ րե լիս, ի րա կա նաց նե լիս կամ դա դա րեց
նե լուց հե տո։ Անդ րա դառ նա լով ա ռա ջին եր կու փու լե րին՝ Դա տա
րա նը նշում է՝ գաղտ նի հսկո ղութ յան բնույթն ու տրա մա բա նութ
յու նը թե լադ րում են, որ դրա նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը ևս 
պետք է ի րա կա նաց վի ա ռանց ան հա տի ի մա ցութ յան: Հետ ևա բար 
էա կան է, որ սահ ման ված ըն թա ցա կար գե՛րն ա պա հո վեն ան ձի 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար ժեք և  ող ջա միտ ե րաշ խիք
ներ: Ան կա խութ յան և  ան կողմ նա կա լութ յան լա վա գույն ե րաշ խիք
ներ և պատ շաճ ըն թա ցա կարգ ա պա հո վե լու նպա տա կով սկզբուն
քո րեն ցան կա լի է վե րահս կո ղութ յու նը վստա հել դա տա րա նին այն 
ո լոր տում, որ տեղ չա րա շա հում թույլ տալն այդ չափ հեշտ է և կա
րող է վնա սա կար հետ ևանք ներ ու նե նալ ամ բողջ ժո ղովր դա վա
րա կան հա սա րա կութ յան հա մար11։

Ինչ վե րա բե րում է եր րորդ փու լին, ա պա գաղտ նի հսկո ղութ յան 
դա դա րե ցու մից հե տո դրա վե րա բեր յալ ան ձին ծա նու ցե լու հար ցը 
ան քակ տե լիո րեն փոխ կա պակց ված է դա տա րա նի առջև ի րա վա
կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տութ յան և, ըստ 
այդմ, հսկո ղութ յան լիա զո րութ յուն նե րի չա րա շահ ման դեմ արդ յու
նա վետ ե րաշ խիք նե րի առ կա յութ յան հետ: Շա հագր գիռ ան հա տի՝ 
դա տա րան դի մե լու սկզբուն քո րեն քիչ հնա րա վո րութ յուն կա, քա նի 
դեռ վեր ջինս չի տե ղե կաց վել ա ռանց իր ի մա ցութ յան ձեռ նարկ ված 
մի ջոց նե րի մա սին և  ի վի ճա կի չէ ռետ րոս պեկ տիվ կեր պով վի ճար
կե լու դրանց օ րի նա կա նութ յու նը12 կամ, որ պես այ լընտ րանք, ե թե 
յու րա քանչ յուր անձ, ո րը կաս կա ծում է, որ իր հա ղոր դակ ցութ յուն
նե րը գաղտ նալս վել են, չի կա րող դի մել դա տա րան, և դա տա րա նի 
ի րա վա սութ յու նը կախ ված չլի նի գաղտ նալս ման սուբ յեկ տի ծա
նուց ված լի նե լու հան գա ման քից13։ 

11. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, §§ 5556; Roman 
Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 233.
12. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 57; Gabriele Weber 
and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586, § 135; Roman 
Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 234.
13. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 167.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76586 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324 
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-10821
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473
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ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐ

Մի ջամ տութ յան օ րի նա կա նութ յան և  անհ րա ժեշ տութ յան 
չա փա նիշ նե րի փոխ կա պակց վա ծութ յան հա մա տեքս տում 
օ րեն քի ո րա կը են թադ րում է, որ ազ գա յին օ րենսդ րութ
յու նը պետք է ոչ միայն հա սա նե լի լի նի և կան խա տե սե լի՝ 
կի րառ ման տե սանկ յու նից, այլև պետք է ե րաշ խա վո րի, 
որ գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում նե րը կի րառ վեն բա
ցա ռա պես այն դեպ քե րում, երբ դրանք անհ րա ժեշտ են ժո
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում՝ մաս նա վո րա պես 
նախատեսելով չարաշահումներիցպաշտպանող բա-
վարարևարդյունավետերաշխիքներևանվտանգութ-
յանկառուցակարգեր14։

Ներպետականիրավունքիհասանելիությունը

Անդ րա դառ նա լով օ րեն քի հա սա նե լիութ յան հար ցին՝ Դա տա րա նը 
գտել է, որ նույ նիսկ տեխ նի կա կան բնույ թի ի րա վա կար գա վո րում
նե րը, այդ թվում՝ այն պի սիք, ինչ պի սիք են գաղտ նալս ման սար
քա վո րում նե րի տեխ նի կա կան պա հանջ նե րը սահ մա նող դրույթ
նե րը, կա րող են հա մար վել մար դու անձ նա կան կյան քի և նա մա
կագրութ յան նկատ մամբ հար գան քի ի րա վուն քին մի ջամ տող և 
պետք է լի նեն հա սա նե լի։ Այս պես, օ րի նակ,ՌոմանԶախարովն
ընդդեմՌուսաստանի գոր ծով15 Դա տա րա նը Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յան Կա պի նա խա րա րութ յան հա մա պա տաս խան հրա մա նը 
գնա հա տել է մար դու անձ նա կան կյան քի և նա մա կագ րութ յան 
նկատ մամբ հար գան քի ի րա վուն քին մի ջամ տող՝ այն քա նով, որ քա
նով այն սահ մա նում էր՝ սար քա վո րում նե րը պետք է ա պա հո վեն, 
որ ի րա վա պահ մար մին ներն ան մի ջա կա նո րեն հա սա նե լիութ յուն 
ու նե նան բո լոր բա ժա նորդ նե րի բջջա յին հե ռա խո սա յին հա ղոր
դակ ցութ յուն նե րին և չ պետք է գրան ցեն կամ ձայ նագ րեն ի րա վա
պահ մար մին նե րի նա խա ձեռ նած գաղտ նալ սում նե րի մա սին տե
ղե կատ վութ յու նը16։ 

14. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 236.
15. Նույն տեղում։
16. Նույն տեղում, § 241։

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324 
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Գաղտնիհսկողությանմիջոցառումներիգործողության
շրջանակը

Մալոնն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության17 գոր ծով Դա տա
րա նը գնա հա տել է Միաց յալ Թա գա վո րութ յան ազ գա յին օ րենսդ
րութ յու նը հետև յալ հար ցի հա մա տեքս տում. որ քա նով հստակ է 
այն սահ մա նում ի րա վա սու մար մին նե րի՝ հա ղոր դակ ցութ յուն նե րի 
հսկման լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կը։ Դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ Միաց յալ Թա գա վո րութ յան օ րենսդ րութ յու նը թույլ չի տա
լիս ող ջա միտ հստա կութ յամբ ա սել, թե հա ղոր դակ ցութ յուն նե րի 
հսկման լիա զո րութ յուն նե րի որ է լե մենտ ներն են նե րառ ված ի րա
վա կան դրույթ նե րում, իսկ ո րոնք՝ թողն ված գոր ծա դի րի հա յե ցո
ղութ յա նը։ Այս պի սով, ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը ող ջա միտ հստա
կութ յամբ չի սահ մա նում պե տա կան   մար մին նե րին վե րա պահ ված 
հա մա պա տաս խան հա յե ցո ղութ յան շրջա նա կը և  ի րա կա նաց ման 
ե ղա նա կը: Այս ի մաս տով Դա տա րա նը գտել է, որ բա ցա կա յում է 
ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան նվա զա գույն աս տի ճա նը, ո րի ի րա
վուն քը քա ղա քա ցի ներն ու նեն օ րեն քի գե րա կա յութ յա նը հա մա
պա տաս խա նող ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յու նում։

Նույ նա կան խնդիր Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև Ամաննընդ-
դեմ Շվեյցարիայի գոր ծով18, որ տեղ դաշ նա յին ոս տի կա նութ յան՝ 
գաղտ նի հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու լիա զո րութ յուն սահ մա նող 
ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը նշում չէր պա րու նա կում այն մա սին, թե 
ում նկատ մամբ կա րող են կի րառ վել նման մի ջոց նե րը, ինչ հան
գա մանք նե րում, ինչ ե ղա նակ նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի պահ պան
մամբ։

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանի գոր ծով19 Դա տա րա
նը խնդրա հա րույց է հա մա րել գաղտ նալս ման հնա րա վո րութ յան 
սահ մա նու մը չա փա զանց լայն շրջա նա կի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
դեպ քում՝ չսահ մա նա փա կե լով այն ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րով, օ րի նակ, այն պի սի հան ցա գոր ծութ յուն
նե րի դեպ քում, ինչ պի սին է գրպա նա յին գո ղութ յու նը։
Գ նա հա տե լով հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նալս ման 
կի րառ ման ի րա վա չա փութ յունն այն ան ձանց նկատ մամբ, ո րոնք 

17. Malone v. the United Kingdom, no. 8691/79, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157533, § 79.
18. Amann v. Switzerland, no. 27798/95, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158497, §58. 
19. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 182.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
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չեն կաս կած վում որ ևէ հան ցա գոր ծութ յան մեջ, Դա տա րա նը գտել 
է, որ նման մի ջամ տութ յու նը կա րող է ար դա րաց ված լի նել Կոն
վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծի տե սանկ յու նից։ Այս պես, օ րի նակ, Գրյու-
թերնընդդեմՆիդեռլանդների գոր ծով20 ո րոշ մամբ Դա տա րանն 
ար դա րաց ված է հա մա րել դի մո ղի հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն
նե րի գաղտ նալ սու մը այն պայ ման նե րում, երբ վեր ջինս ող ջամը
տո րեն կա րող էր հե ռա խո սա զան գեր ստա նալ իր ըն կե րոջ սպա
նութ յան հա մար պա տաս խա նա տու հնա րա վոր կաս կած յալ նե րից։ 
Միա ժա մա նակ նույն հարցը վեր լու ծե լով Ռու սաս տա նի Դաշ նութ
յան և Մոլ դո վա յի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի հա մա տեքս
տում՝ Դա տա րա նը ար ձա նագ րել է խնդիր՝ նկա տի ու նե նա լով այն, 
որ օ րենսդ րութ յան մեջ կամ հաս տատ ված նա խա դե պա յին ի րա
վուն քում առ կա չէին պար զա բա նում ներ առ այն, թե գործ նա կա
նում ինչ պես պետք է կի րառ վեն օ րենսդ րութ յան մեջ գոր ծած վող 
հետև յալ տեր մին նե րը՝ «անձ, որ կա րող է տե ղե կութ յուն ու նե նալ 
քրեա կան հան ցա գոր ծութ յան մա սին», «անձ, որ կա րող է ու նե նալ 
քրեա կան հան ցա գոր ծութ յանն առնչ վող տե ղե կատ վութ յուն» կամ 
«քրեա կան հան ցա գոր ծութ յան մեջ ներգ րավ ված այլ անձ»21։ 

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանիգոր ծով22 Դա տա րա նը 
խնդրա հա րույց է հա մա րել նաև այն, որ, բա ցի հան ցա գոր ծութ յուն
նե րի կան խար գել ման և բա ցա հայտ ման նպա տակ նե րից, ան ձանց 
հա ղոր դակ ցութ յուն նե րը կա րող են վե րահսկ վել նաև ազ գա յին, 
ռազ մա կան, տնտե սա կան կամ բնա պահ պա նա կան անվ տան
գութ յու նը վտան գող ի րա դար ձութ յուն նե րի կամ գոր ծո ղութ յուն նե
րի մա սին տե ղե կատ վութ յան ստա նա լու արդ յուն քում՝ ա ռանց նշե
լու, թե որ ի րա դար ձութ յուն նե րը կամ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են 
դիտ վել որ պես անվ տան գութ յան նման տե սա կի շա հե րը վտան
գող, և  որ հան գա մանք նե րի դեպ քում ան հա տի հա ղոր դակ ցութ
յու նը կա րող է գաղտ նալս վել Ռու սաս տա նի ազ գա յին, ռազ մա կան, 
տնտե սա կան կամ բնա պահ պա նա կան անվ տան գութ յու նը վտան
գող ի րա դար ձութ յուն նե րի կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ ճա ռով։ 
Նույ նա կան խնդիր Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև Յոռդակին
ևմյուսներնընդդեմՄոլդովայի գոր ծով23. հարկ է նշել, որ Մոլ
դո վա յի օ րենսդ րութ յու նը սահ մա նում էր հե ռա խո սա յին կամ այլ 

20. Greuter v. the Netherlands no. 40045/98, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00122288.
21. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 245; Iordachi and 
others v. Moldova, no. 25198/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00191245, § 44. 
22. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, §§ 246, 248.
23. Iordachi and others v. Moldova, no. 25198/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00191245, § 46.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2240045/98%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22288
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225198/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91245
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225198/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127834
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91245
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հա ղոր դակ ցութ յան գաղտ նալ սում ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո
րութ յուն՝ այդ թվում ել նե լով ազ գա յին անվ տան գութ յան, հա սա րա
կա կան կար գի պահ պան ման, երկ րի տնտե սա կան բա րօ րութ յան, 
ա ռող ջութ յան, բա րո յա կա նութ յան, այ լոց ի րա վունք նե րի և  ա զա
տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան շա հե րից։

Բիկովն ընդդեմ Ռուսաստանի գոր ծով24 Դա տա րա նը գաղտ
նի հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում նե րի կի րառ ման շրջա նա կի խնդրին 
անդ րա դար ձել է մեկ այլ դի տանկ յու նից։ Դա տա րա նը մաս նա վո
րա պես ար ձա նագ րել է, որ իշ խա նութ յուն նե րի կող մից կի րառ ված 
օպերատիվ փորձարարություն տե սա կի գաղտ նի մի ջո ցառ ման 
շրջա նա կում ռա դիո հա ղոր դիչ սար քի մի ջո ցով ան ձի խո սակ
ցութ յան գաղտ նալ սու մը մի ջամ տութ յան աս տի ճա նով և բ նույ թով 
հա վա սա րա զոր էր հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան գաղտ նալըս
մա նը, այ նինչ այն կի րա ռե լու իշ խա նութ յուն նե րի հա յե ցո ղութ յու
նը չէր սահ մա նա փակ վում որ ևէ պայ մա նով, և չա րա շա հում նե րի 
դեմ գո յութ յուն չու նեին հա մա չափ և կոնկ րետ ե րաշ խիք ներ (այդ 
թվում, ի տար բե րութ յուն հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը լսե
լու, չէր պա հանջ վում դա տա րա նի թույլտ վութ յուն)։ Հա մա րե լով, որ 
օ պե րա տիվ փոր ձա րա րութ յան կի րառ ման հստակ և ման րա մասն 
կար գա վոր ման բա ցա կա յութ յան հա մա տեքս տում այն կա րող էր 
հան գեց նել կա մա յա կա նութ յան և չէր հա մա պա տաս խա նում օ րի
նա կա նութ յան սկզբուն քին, Դա տա րա նը նման մի ջամ տութ յու նը 
գնա հա տել է որ պես օ րեն քով չնա խա տես ված՝ Կոն վեն ցիա յի 8րդ 
հոդ վա ծի 2րդ մա սի ի մաս տով։

Նույ նա բո վան դակ խախ տում Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև 
Ախլյուստինն ընդդեմ Ռուսաստանի գոր ծով25, որ տեղ դի մո ղի 
նկատ մամբ իր գրա սեն յա կում կրկին ա ռանց նախ նա կան դա տա
կան թույլտ վութ յան կի րառ վել էր դիտում օ պե րա տիվհե տա խու
զա կան մի ջո ցա ռու մը։ Դա տա րա նը մաս նա վո րա պես ար ձա նագ
րել է, որ դիտում ի րա կա նաց նե լու ո րո շում կա յաց նե լու իշ խա նութ
յուն նե րի հա յե ցո ղութ յու նը կախ ված չէր որ ևէ պայ մա նից, իսկ դրա 
շրջա նակն ու ի րա կա նաց ման ե ղա նա կը օ րեն քով սահ ման ված   
չէին, այլ կոնկ րետ ե րաշ խիք ներ ևս նա խա տես ված չէին։

24. Bykov v. Russia, no. 4378/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00191704, §§ 6983.
25. Akhlyustin v. Russia, no. 21200/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001178342, § 45.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91704
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2221200/05%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178342 
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Գաղտնիհսկողությանմիջոցառումներիգործողության
տևողությունը

Գաղտ նի հսկո ղութ յան տևո ղութ յան ո րո շու մը ներ պե տա կան հա
մա պա տաս խան մար մին նե րի հա յե ցո ղութ յա նը թող նելն ինք նին 
ող ջա միտ է՝ պայ մա նով, որ գո յութ յուն ու նե նան հա մար ժեք ե րաշ
խիք ներ, ինչ պի սիք են ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մեջ թույլտ վութ
յան տրա մադր ման ժա մա նա կա հատ վա ծի հստակ ար ձա նագ րու
մը, պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում թույլտ վութ յու նը կա րող է եր կա
րաց վել, և հան գա մանք նե րը, ո րոնց դեպ քում մի ջո ցա ռու մը պետք 
է դա դա րեց վի26։ 

Վոլոխին ընդդեմ Ուկրաինայի գոր ծով27, անդ րա դառ նա լով 
գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում նե րի տևո ղութ յան խնդրին, Դա
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հա ղոր դակ ցութ յան գաղտ նալս ման 
թույլտ վութ յան պար բե րա կան, ող ջա միտ ժա մա նա կա հատ ված նե
րում վե րա նա յում կամ դրա տևո ղութ յան որ ևէ սահ մա նա փա կում 
չսահ մա նող ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը չեն հա մա պա տաս
խա նում օ րեն քի ո րա կին Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 
ի մաս տով։

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանի գոր ծով28 Դա տա րա նը 
խնդրա հա րույց է հա մա րել, որ վե րահս կո ղութ յան դա դա րեց ման 
պա հանջ, երբ այն այլևս անհ րա ժեշտ չէ, առ կա է միայն քրեա դա
տա վա րա կան օ րենսդ րութ յան մեջ, և  այդ ե րաշ խի քը չի գոր ծում 
այն դեպ քե րում, երբ գաղտ նի հսկո ղութ յունն ի րա կա նաց վում է 
քրեա կան դա տա վա րութ յու նից դուրս։

Հա կա ռակ վե րը նշված գոր ծե րի՝ ՔենեդինընդդեմՄիացյալԹա-
գավորության գոր ծով29 Դա տա րա նը դրա կան է գնա հա տել ազ
գա յին օ րենսդ րութ յու նը, ո րը հստակ սահ մա նում էր նախ՝ այն ժամ
կե տը, ո րի հա մար կա րող էր տրվել գաղտ նալս ման թույլտ վութ յու
նը, երկ րորդ՝ պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում դրա ժամ կե տը կա րող 
էր եր կա րաց վել։ Դա տա րա նը որ պես կար ևոր ե րաշ խիք ընդգ ծել է 

26. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 161; Klass and 
others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 52; Gabriele Weber and Cesar 
Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586, § 98.
27. Volokhy v. Ukraine, no. 23543/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00177837, §§ 5354.
28. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 241.
29. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, §§ 52, 161.
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ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մեջ այն պի սի կար գա վո րում նե րի առ կա
յութ յու նը, ո րոնք թույլտ վութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու հա մար 
միջ նոր դող մարմ նին պար տա վո րեց նում են թույ լատ րող մարմ նին 
( պե տա կան քար տու ղա րին) տրա մադ րել թար մաց ված տե ղե կատ
վութ յուն, մինչ այդ պա հը ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յան արդ յու
նա վե տութ յան գնա հա տում և գոր ծո ղութ յու նը շա րու նա կե լու հիմ
նա վո րում, իսկ մյուս կող մից պե տա կան քար տու ղա րին լիա զո րում 
էին չեղ յալ հա մա րել թույլտ վութ յու նը, ե թե այն այլևս անհ րա ժեշտ 
չէր:

ՔլասըևմյուսներնընդդեմԳերմանիայի գոր ծով30 նույն պես Դա
տա րա նը դրա կա նո րեն ար ձա նագ րել է, որ ազ գա յին օ րենսդ րութ
յու նը խիստ պայ ման ներ է սահ մա նում հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի 
ի րա կա նաց ման առն չութ յամբ, մաս նա վո րա պես դրանք ու ժի մեջ 
են մնում ա ռա վե լա գույ նը ե րեք ա միս և կա րող են եր կա րաց վել 
միայն նոր դի մու մի հի ման վրա։ Միև նույն ժա մա նակ դրանք պետք 
է ան հա պաղ դա դա րեց վեն, երբ հա մա պա տաս խան հիմ քե րը դա
դա րեն գո յութ յուն ու նե նալ, կամ մի ջոց ներն ինք նին այլևս անհ րա
ժեշտ չլի նեն31:

Գաղտնիհսկողությանարդյունքումստացվածտվյալ-
ներիպահպանման,հասանելիության,հետազոտման,
օգտագործման,հաղորդակցմանևոչնչացմանհամար
սահմանվածընթացակարգերը

Դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ խնդրա հա րույց է հսկո ղութ
յան ի րա կա նաց ման նպա տա կին չվե րա բե րող բո լոր տվյալ նե րի 
ան հա պաղ ոչն չաց ման պար տա կա նութ յան բա ցա կա յութ յու նը32։ 
ԴումիտրուՊոպեսկունընդդեմՌումինիայի33 և Կալմանովիչն
ընդդեմ Ռումինիայի34 գոր ծե րով ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մեջ 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նալս ման արդ յուն քում 
ստաց ված տվյալ նե րի ոչն չաց ման պայ ման նե րի վե րա բեր յալ ման
րա մասն կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յութ յու նը Դա տա րա նը գնա
հա տել է ան հա մա տե ղե լի Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծի պա հանջ
30. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, §§ 18, 20, 52.
31. Տե՛ս նաև Gabriele Weber and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00,  
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586 , § 98։ 
32. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 52; Kennedy v. the 
United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 161. 
33. Dumitru Popescu v. Romania (no. 2), no. 71525/01, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00180352.
34. Calmanovici v. Romania, no.  42250/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00187195.
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նե րի հետ35։ Նույն խնդի րը Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև «1989
թ.դեկտեմբերի21»ասոցիացիանընդդեմՌումինիայիգոր ծով36։ 
Ըստ այս գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի՝ դի մո ղի վե րա բեր
յալ դեռևս 1990 թ. ին հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի հա վա քած տվյալ
նե րը (քրեա կան հե տապնդ ման բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում) 
օ րենսդ րա կան թե րի կար գա վո րում նե րի պատ ճա ռով պահ պան վել 
էին առն վազն մինչև 2006 թ.։

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանիգոր ծով37 Դա տա րա
նը չար դա րաց ված է հա մա րել Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան օ րենս
դ րութ յան՝ ակն հայտ ոչ վե րա բե րե լի տվյալ նե րի վեց ամս վա ավ
տո մատ պահ պա նում թույ լատ րող դրույթ նե րը, ինչ պես նաև այն 
կար գա վո րու մը, ո րը ան ձին քրեա կան մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու 
դեպ քում դա տա վա րութ յան ա վար տից հե տո ան սահ մա նա փակ 
հա յե ցո ղութ յուն էր տա լիս դա տա վո րին` որ պես ա պա ցույց օգ տա
գործ ված տվյալ նե րը պահ պա նե լու կամ ոչն չաց նե լու, և քա ղա քա
ցի նե րին որ ևէ ցու ցում չէր տա լիս այն հան գա մանք նե րի վե րա
բեր յալ, ո րոնց պա րա գա յում գաղտ նալս ման նյու թե րը կա րող էին 
պահ պան վել դա տա վա րութ յան ա վար տից հե տո: 

Հանուն եվրոպական ինտեգրման և մարդու իրավունքների
ասոցիացիանևԻքիջիևն ընդդեմԲուլղարիայի38 ևՍավովին
ընդդեմ Բուլղարիայի39 գոր ծե րով, անդ րա դառ նա լով գաղտնի 
մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում ստաց ված նյու թե րի ոչն չաց ման 
խնդրին, Դա տա րա նը գտել է, որ ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը չի 
ա պա հո վում չա րա շա հում նե րի դեմ բա վա րար ե րաշ խիք ներ, քա նի 
որ չի նա խա տե սում օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում ոչ պետ
քա կան նյու թե րի ոչն չաց ման նկատ մամբ ex post facto հսկո ղութ
յուն ան կախ մարմ նի կող մից, բա վա րար հստա կութ յամբ չի սահ
մա նում ոչն չաց ման ըն թա ցա կար գը, ինչ պես նաև չի նա խա տե սում 
ան կախ հսկո ղութ յուն այն նյու թե րի օգ տա գործ ման նկատ մամբ, 
ո րոնց ստա ցու մը նա խա տես ված չէր գաղտ նի մի ջո ցա ռու մը նա
խա ձեռ նե լիս։

35. Տե՛ս Dumitru Popescu v. Romania (no. 2), no. 71525/01, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00180352, §§ 7879 
և Calmanovici v. Romania, no.  42250/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00187195, §124։
36. “21 december 1989” and others v. Romania, no. 33810/07, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001104864, §§ 174176.
37. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324.
38. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, §§ 8589.
39. Savovi v. Bulgaria, no. 7222/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001114767, §§ 5759.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80352
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2242250/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87195
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2233810/07%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104864
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114767


18

ԶոլթանՎարգանընդդեմՍլովակիայի գոր ծով40 Դա տա րանն ար
ձա նագ րել է, որ հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նալըս
ման արդ յուն քում հա վաք ված նյու թե րը չեն պահ պան վել և  ոչն չաց
վել օրենքինհամապատասխան՝ Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծի 2րդ 
մա սի ի մաս տով։ Ի թիվս այ լոց՝ այս հետ ևութ յու նը պատ ճա ռա բան
վել է նրա նով, որ Ս լո վա կիա յի ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը բա վա
րար հստա կութ յամբ չի սահ մա նել, թե որ դա տա րանն է ի րա վա սու 
նյու թե րի ոչն չաց ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց
նե լու և  այդ հա մա տեքս տում նաև ան ձանց գան գատ նե րը քննե լու 
հա մար, իսկ Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յան՝ նյու թե րի ոչն չաց
ման ըն թա ցա կար գը կար գա վո րող ներ քին ի րա վա կան ակ տը հա
սա նե լի չի ե ղել (ե ղել է գաղտ նի)։ Դ րա հետ մեկ տեղ չի ե ղել որ ևէ 
մար մին, որն ի րա վա սու էր հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու Հա տուկ 
քննչա կան ծա ռա յութ յան՝ սե փա կան ներ քին կա նոն նե րը պահ պա
նե լու նկատ մամբ41: 

ՅոռդակինընդդեմՄոլդովայիգոր ծով42 Դա տա րա նը գտել է, որ 
ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը չի ա պա հո վում չա րա շա հում նե րի դեմ 
հա մա չափ ե րաշ խիք ներ, այդ թվում՝ այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, 
որ, նա խա տե սե լով հա մա պա տաս խան դա տա րա նի ի րա վա սութ
յու նը՝ ոչն չաց նե լու քրեա կան գոր ծի հա մար նշա նա կութ յուն չու նե
ցող նյու թե րը, չի նա խա տե սում նույն դա տա րա նի ի րա վա սութ յու նը՝ 
ծա նո թա նա լու գաղտ նի մի ջո ցա ռում նե րի արդ յունք նե րին, ինչ պես 
նաև հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ
պան ման նկատ մամբ։ 
Անդ րա դառ նա լով գաղտ նալս վող ան ձի՝ փաս տա բա նի հետ հա
ղոր դակ ցութ յան գաղտ նիութ յան հար ցին`ՔոպնընդդեմՇվեյցա-
րիայի43 և ՅոռդակինընդդեմՄոլդովայի44 գոր ծե րով Դա տա րա նը 
Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի ի մաս տով օ րեն քի ո րա կին 
չհա մա պա տաս խա նող է գնա հա տել ներ պե տա կան օ րենսդ րութ
յան այն կար գա վո րում նե րը, ո րոնք թեև ամ րագ րում են փաս տա
բա նի հետ հա ղոր դակ ցութ յան գաղտ նիութ յան ե րաշ խի քը, սա կայն 
չեն սահ մա նում, թե ինչ պի սի չա փա նիշ նե րով և  ում կող մից պետք 
է ի րա կա նաց վի տար բե րա կու մը փաս տա բա նի աշ խա տան քին և 
լիա զո րութ յուն նե րին վե րա բե րող և չ վե րա բե րող հար ցե րի (խո սակ
ցութ յուն նե րի) միջև։ 
40. Zoltán Varga v.Slovakia no. 58361/12, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001211180, §§ 162, 164172.
41. Տե՛ս նաև Haščák v. Slovakia no. 58359/12 and 2 others, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001217805, §§ 9098: 
42. Iordachi and others v. Moldova, no. 25198/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001127834, § 47.
43. Kopp v. Switzerland, no. 23224/94, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158144, § 73.
44. Iordachi and others v. Moldova, no. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001127834, § 50.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211180
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2258359/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217805
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225198/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127834
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58144
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Փաս տա բա նի և վս տա հոր դի հա ղոր դակ ցութ յան գաղտ նալս ման 
խնդրին Դա տա րանն անդ րա դար ձել է նաև Դուդչենկոնընդդեմ
Ռուսաստանիգործով45` ար ձա նագ րե լով, որ նշված սուբ յեկտ նե րի 
միջև հա ղոր դակ ցութ յան ի րա վա կան պաշտ պան վա ծութ յան ա ռու
մով որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի՝ հա ղոր դակց ման պա հի դրութ յամբ 
փաս տա բա նը պաշ տո նա պես ներգ րավ ված ե ղե՞լ է քրեա կան գոր
ծում, թե՞ ոչ։ Թեև Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծը պաշտ պա նում է բո
լոր ան հատ նե րի միջև հա ղոր դակ ցութ յան կոն ֆի դեն ցիա լութ յու նը, 
ա պա հո վում է ուժեղացվածպաշտպանություն փաս տա բան նե րի 
և ն րանց վստա հորդ նե րի միջև, քա նի որ փաս տա բան նե րը չեն 
կա րող պաշտ պա նել ի րենց վստա հորդ նե րին, ե թե չկա րո ղա նան 
ե րաշ խա վո րել այդ հա ղոր դակ ցութ յան գաղտ նիութ յու նը46, այս 
գոր ծով Դա տա րա նը մեկ տե ղել է իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում 
մշա կած նվա զա գույն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք պետք է ամ րագր վեն 
օ րեն քով՝ խու սա փե լու իշ խա նութ յան չա րա շա հու մից այն դեպ քե
րում, երբ գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րով ձեռք են բեր վել ի րա
վա կա նո րեն ար տոն յալ նյու թեր47։ Այս պես.
ա)Օ րեն քը պետք է հստակ սահ մա նի մաս նա գի տա կան   ար տո
նութ յան շրջա նա կը և ն շի, թե ինչ պես, ինչ պայ ման նե րում և  ում 
կող մից պետք է տար բե րակ վի ար տոն յալ և  ոչ ար տոն յալ նյու թը: 
Հաշ վի առ նե լով այն, որ փաս տա բա նի և ն րա վստա հորդ նե րի միջև 
կոն ֆի դեն ցիալ հա րա բե րութ յուն նե րը պատ կա նում են հատ կա
պես զգա յուն ո լոր տի՝ ուղ ղա կիո րեն վե րա բե րող պաշտ պա նութ յան 
ի րա վուն քին, ա նըն դու նե լի է, որ այդ ա ռա ջադ րան քը վե րա պահ վի 
գոր ծա դիր մարմ նին` ա ռանց ան կախ դա տա վո րի վե րահս կո ղութ
յան48։
բ)Ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը պետք է բա վա րար հստա կութ յամբ և 
ման րա մաս նութ յամբ սահ մա նի նման նյու թե րի անվ տանգ ոչն չաց
ման ըն թա ցա կար գե րը, պայ ման նե րը, ո րոնց դեպ քում դրանք   կա
րող են պահ պան վել և  օգ տա գործ վել քրեա կան դա տա վա րութ յան 
և  ի րա վա պահ մար մին նե րի հե տաքն նութ յան ըն թաց քում և ն ման 
դեպ քե րում նյու թե րի անվ տանգ պահ պան ման, տա րած ման և դ րա 
հե տա գա ոչն չաց ման ըն թա ցա կար գե րը, երբ դրանք այլևս չեն 
պա հանջ վում թույ լատր ված նպա տակ նե րից որ ևէ մե կի հա մար։49

45. Dudchenko v. Russia, no. 37717/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001178344, § 103.
46. Նույն տեղում, § 104։
47. Նույն տեղում, § 105107։
48. Տե՛ս նաև Kopp v. Switzerland, no. 23224/94, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158144, §§ 73, 74։
49. Տե՛ս նաև R.E. v. The United Kingdom, no. 62498/11, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001158159, §§ 138139:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2237717/05%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178344
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58144
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158159
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Վերահսկողությանթույլատրմանընթացակարգերը

Գ նա հա տե լու հա մար, թե արդ յոք թույլտ վութ յան ըն թա ցա կար գե րը 
կա րող են ե րաշ խա վո րել, որ գաղտ նի հսկո ղութ յու նը չթույ լատր վի 
կա մա յա կա նո րեն, ան կա նոն կամ ա ռանց պատ շաճ քննարկ ման, 
Դա տա րա նը հաշ վի է առ նում մի քա նի գոր ծոն ներ, մաս նա վո րա
պես՝ վե րահս կո ղութ յու նը թույ լատ րե լու ի րա վա սու մար մի նը (այ
սու հետ՝ նաև լիա զոր մար մին), նրա կող մից վե րա նայ ման (review) 
շրջա նա կը (ի րա վա սութ յու նը) և գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջո ցի 
թույլտ վութ յան բո վան դա կութ յու նը50:

Լիազորմարմինը

Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ոչ դա տա կան   մարմ նի կող մից հե
ռա խո սի գաղտ նալ սում թույ լատ րե լը կա րող է հա մա տե ղե լի լի նել 
Կոն վեն ցիա յի հետ՝ պայ մա նով, որ այդ մար մի նը բա վա կա նա չափ 
ան կախ է գոր ծա դի րից51։ Միա ժա մա նակ դա տա րա նի՝ գաղտ նի 
հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում ներ թույ լատ րե լը ՄԻԵԴը գնա հա տել է 
որ պես կա մա յա կան և չ տար բե րակ ված հսկո ղութ յան դեմ կար ևոր 
ե րաշ խիք52։

Նշ վա ծի հետ մեկ տեղ Դա տա րա նը կար ևո րել է նաև հսկո ղութ յան 
գաղտ նի մի ջոց նե րը թույ լատ րե լու միջ նոր դութ յու նը ներ կա յաց նե
լու ըն թա ցա կար գի ո րո շա կիութ յու նը։ Այս պես, Սավովինընդդեմ
Բուլղարիայի գոր ծով53 Դա տա րա նը Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա
ծի 2րդ մա սի ի մաս տով օ րեն քի ո րա կին չհա մա պա տաս խա նող 
է գնա հա տել այն ի րա վա կար գա վո րում նե րը, ո րոնք ող ջա միտ 
հստա կութ յամբ չեն սահ մա նում, թե ի րա վա սու մարմ նի ո՛ր պաշ
տո նա տար ան ձինք են ի րա վա սու գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց կի
րա ռե լը թույ լատ րե լու միջ նոր դութ յուն ներ կա յաց նե լու դա տա րան։

Լիազորմարմնիիրավասությանշրջանակը

Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ լիա զոր մար մի նը պետք է ի վի ճա

50. Roman Zakharov v. Russia, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, no. 47143/06, § 257.
51. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 56; Gabriele Weber 
and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586, § 115;  
Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 31; Dumitru 
Popescu v. Romania (no. 2), no. 71525/01, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00180352, § 71.
52. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 259.
53. Savovi v. Bulgaria, no. 7222/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001114767, § 56.
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կի լի նի ստու գե լու ան ձի նկատ մամբ ող ջա միտ կաս կա ծի առ կա
յութ յու նը, մաս նա վո րա պես արդ յոք կան փաս տա ցի նշան ներ՝ կաս
կա ծե լու, որ նա ծրագ րել, կա տա րում կամ կա տա րել է հան ցա վոր 
ա րարք ներ կամ այլ գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնք կա րող են հան գեց նել 
գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի կի րառ ման, ինչ պի սիք են, օ րի
նակ, ազ գա յին անվ տան գութ յու նը վտան գող գոր ծո ղութ յուն նե րը: 
Այն նաև պետք է հնա րա վո րութ յուն ու նե նա պար զե լու՝ պա հանջ
վող մի ջո ցա ռու մը հա մա պա տաս խա նու՞մ է ժողովրդավարական
հասարակությունումանհրաժեշտության պա հան ջին, ինչ պես նա
խա տես ված է Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով։ Լիա զոր 
մար մի նը պետք է նաև կա րո ղա նա պար զել՝ արդ յոք այն հա մա չափ 
է հե տապնդ վող օ րի նա կան նպա տակ նե րին՝ ստու գե լով, օ րի նակ, 
թե հնա րա վոր է դրանց հաս նել ա վե լի քիչ սահ մա նա փա կող մի
ջոց նե րով54: 

Ռոման Զախարովն ընդդեմ Ռուսաստանի գոր ծով55 Դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ Ռու սաս տա նի օ րենսդ րութ յու նը սահ մա
նում է դա տա կան   վե րահս կո ղութ յան սահ մա նա փակ շրջա նակ՝ 
նա խա տե սե լով, որ գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի կամ ոս տի կա նութ յան 
ազ դա րար նե րի (informers), օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա
ռում նե րի կազ մա կերպ ման և մար տա վա րութ յան մա սին տե ղե
կութ յուն ներ պա րու նա կող նյու թե րը չեն կա րող ներ կա յաց վել դա
տա վո րին և հետ ևա բար դուրս են դա տա րա նի վե րահս կո ղութ յան 
շրջա նա կից: Դա տա րա նը գտել է, որ նշված տե ղե կատ վութ յու նը 
դա տա րան նե րին չտրա մադ րե լը զրկում է վեր ջին նե րին հնա րա
վո րութ յու նից՝ գնա հա տե լու՝ կա՞ բա վա րար փաս տա կան   հիմք՝ ան
ձին կաս կա ծե լու հա մա պա տաս խան ա րար քը կա տա րե լու մեջ։ Այս 
առն չութ յամբ Դա տա րանն ա վե լի վաղ գտել էր, որ կան մե թոդ ներ, 
ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս հաշ վի առ նե լու և՛ անվ տան
գութ յան օ րի նա կան նկա տա ռում նե րը, և՛ դրա նով հան դերձ, ան հա
տին տա լիս են դա տա վա րա կան պաշտ պա նութ յան էա կան ե րաշ
խիք56։
Նույն գոր ծով Դա տա րա նը խնդրա հա րույց է հա մա րել նաև այն, որ 
ո՛չ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան Քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենս

54. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 51; Association for 
European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, § 7980; Iordachi and Others v. Moldova, no. 25198/02, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00191245, § 51; Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05,
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 36.
55. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 261.
56. Chahal v. the United Kingdom no. 22414/93, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158004, § 131.
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գիր քը, ո՛չ «Օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա
սին» օ րեն քը չեն նա խա տե սել դա տա րան նե րի պար տա կա նութ
յու նը՝ ստու գե լու շա հագր գիռ ան ձի նկատ մամբ հիմ նա վոր կաս
կա ծի առ կա յութ յու նը կամ գաղտ նի մի ջո ցա ռում նե րը կի րա ռե լու 
անհ րա ժեշ տութ յան և հա մա չա փութ յան թես տը, իսկ դա տա կան 
պրակ տի կա յի վեր լու ծութ յու նը ցույց էր տվել, որ գաղտ նալս ման 
միջ նոր դութ յուն նե րը հա ճախ չեն ու ղեկց վել որ ևէ օ ժան դակ նյու
թով, և դա տա վոր նե րը դրանք ևս  եր բեք չեն պա հան ջել։ Ուղ ղա կի 
հղու մը քրեա կան հան ցա գոր ծութ յա նը կամ ազ գա յին, ռազ մա կան, 
տնտե սա կան կամ բնա պահ պա նա կան անվ տան գութ յու նը վտան
գող գոր ծու նեութ յա նը հա մար վում էր բա վա րար թույլտ վութ յան 
տրա մադր ման հա մար57:

Թույլտվությանբովանդակությունը

Դա տա րա նը մի շարք գոր ծե րով ար ձա նագ րել է, որ գաղտ նալըս
ման թույլտ վութ յան բո վան դա կութ յան մեջ պետք է հստակ նշված 
լի նեն այն ան ձի տվյալ նե րը կամ այն տա րածք նե րի ցան կը, ո րի 
նկատ մամբ կամ ո րոնց վե րա բեր յալ պետք է ի րա կա նաց վի գոր
ծո ղութ յու նը։ Նույ նա կա նա ցու մը կա րող է կա տար վել ա նուն նե րով, 
հաս ցե նե րով, հե ռա խո սա հա մար նե րով կամ այլ հա մա պա տաս
խան տե ղե կութ յուն նե րով58։

Տվ յալ խնդրին անդ րա դառ նա լովՌոմանԶախարովնընդդեմՌու-
սաստանիգոր ծով59 կա յաց րած վճռում՝ Դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան «Օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին» օ րեն քը չի նա խա տե սում որ ևէ պա հանջ՝ 
նշե լու ան ձի տվյա լը, ո րի նկատ մամբ այդ մի ջո ցա ռու մը պետք է 
կի րառ վի՝ ո՛չ գաղտ նալս ման միջ նոր դութ յան, ո՛չ գաղտնալս ման 
թույլտ վութ յան մեջ։ Արդ յուն քում դա տա րան նե րը եր բեմն տվել են 
գաղտ նալս ման թույլտ վութ յուն ներ, ո րոնք թույլ են տվել գաղտ
նալսել բո լոր հե ռա խո սա յին հա ղոր դակ ցութ յուն նե րը այն տա րած
քում, որ տեղ կա տար վել է քրեա կան հան ցա գոր ծութ յու նը: Դա տա
րա նը գտել է, որ նման կար գա վո րում նե րը շատ լայն հա յե ցո ղութ յուն 
են տվել ի րա վա պահ մար մին նե րին՝ ո րո շե լու, թե որ հա ղոր դակ ցութ
յուն նե րը պետք է գաղտ նալ սեն և  որ քան ժա մա նա կով։

57. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324.
58. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, § 80; Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 160.
59. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 265.
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Հրատապդեպքերը

Դա տա րա նը թույ լատ րե լի և Կոն վեն ցիա յի հետ հա մա տե ղե լի է հա
մա րել ան հե տաձ գե լի դեպ քե րում հա ղոր դակ ցութ յուն նե րը ա ռանց 
նախ նա կան   թույլտ վութ յան հրա տա պութ յան ըն թա ցա կար գով 
գաղտ նալ սե լը՝ պայ մա նով, որ առ կա են բա վա րար ե րաշ խիք ներ, 
ո րոնք կա պա հո վեն դրա կի րա ռութ յու նը միայն բա ցա ռիկ դեպ քե
րում (sparingly) և պատ շաճ հիմ նա վոր ված լի նե լու պա րա գա յում60։ 

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանիգոր ծով61 Դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ, ի տար բե րութ յուն Բուլ ղա րիա յի օ րենսդ րութ
յան, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան օ րենսդ րութ յու նը չի նա խա տե սում 
բա վա րար ե րաշ խիք ներ, ո րոնք կա պա հո վեն ա ռանց նախ նա կան   
թույլտ վութ յան հրա տա պութ յան ըն թա ցա կար գով գաղտ նալ սում
նե րի խնա յո ղա բար և միայն պատ շաճ հիմ նա վոր ված դեպ քե րում 
կի րա ռու մը: Մաս նա վո րա պես «Օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին» օ րեն քը սահ մա նա փա կում է հրա տապ 
ըն թա ցա կար գի կի րառ ման հնա րա վո րութ յու նը այն դեպ քե րով, 
երբ առ կա է ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծութ յան 
կա տար ման ան մի ջա կան վտանգ, սա կայն միև նույն ժա մա նակ չի 
պա րու նա կում որ ևէ նման սահ մա նա փա կում՝ ազ գա յին, ռազ մա
կան, տնտե սա կան կամ բնա պահ պա նա կան անվ տան գութ յու նը 
վտան գող ի րա դար ձութ յուն նե րի կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի առն չութ
յամբ։

Իշխանություններիհասանելիությունը
հաղորդակցություններին

Չա րա շա հում նե րի ա ռու մով հատ կա պես ռիս կա յին են գաղտ
նի հսկո ղութ յան այն պի սի հա մա կար գե րը, ո րոնք անվ տան գութ
յան մար մին նե րին, ոս տի կա նութ յա նը տա լիս են թույլտ վութ յան 
ըն թա ցա կար գը շրջան ցել թույլ տվող տեխ նի կա կան մի ջոց ներ և 
յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու հա ղոր դակ ցութ յու նը ուղ ղա կիո րեն 
գաղտ նալ սե լու հնա րա վո րութ յուն՝ չպա հան ջե լով նրան ցից կա պի 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րին ներ կա յաց նել գաղտ նալս ման 
թույլտվութ յու նը։

60. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, §§ 16, 82, 84.
61. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, §§ 262263.
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Այս խնդի րը Դա տա րանն ար ձա նագ րել է հատ կա պես ՌոմանԶա-
խարովն ընդդեմ Ռուսաստանի գոր ծով62. Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յան ներ պե տա կան   օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ ի րա վա սու 
մար մին նե րը պար տա վոր չէին կա պի ծա ռա յութ յուն ներ մա տու
ցող նե րին ներ կա յաց նել դա տա կան   թույլտ վութ յուն նախ քան ան
ձի հա ղոր դակ ցութ յուն նե րին հա սա նե լիութ յուն ստա նա լը, իսկ, 
ըստ Կա պի նա խա րա րութ յան հա մա պա տաս խան հրա ման նե
րի, կա պի ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րը պետք է տե ղադ րեին 
սար քա վո րում ներ, ո րոնք թույլ կտա յին ի րա վա պահ մար մին նե րին 
ուղղակիորեն հա սա նե լիութ յուն ու նե նալ բո լոր օգ տա տե րե րի բո
լոր բջջա յին հա ղոր դակ ցութ յուն նե րին: Ա վե լին, հա ղոր դակց ման 
ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող նե րը պար տա վոր էին նաև ստեղ
ծել տվյալ նե րի շտե մա րան ներ՝ նե րա ռող բո լոր բա ժա նորդ նե րի և 
ն րանց մա տուց ված ծա ռա յութ յուն նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը 
ե րեք տա րի ժամ կե տով, ո րին գաղտ նի ծա ռա յութ յուն նե րը ևս  ու
նեին ու ղիղ հե ռա հար հա սա նե լիութ յուն: Ի րա վա պահ մար մին նե րը, 
այդ պի սով, ուղ ղա կիո րեն հա սա նե լիութ յուն ու նեին բո լոր բջջա յին 
հա ղոր դակ ցութ յուն նե րին և վե րա բե րե լի տվյալ նե րին63։ 

Նույն գոր ծով Դա տա րանն անդ րա դար ձել է քննարկ վող խնդրին 
նաև գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի հա մա կար գի նկատ մամբ 
հե տա գա հսկո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յան հա մա տեքս տում։ 
Դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ կա պի ծա ռա յութ յուն ներ մա տու
ցող նե րի կող մից տե ղադր ված սար քա վո րում նե րին ա ռա ջադր
վող պա հան ջը՝ չգրան ցել ի րա կա նաց վող գաղտ նալ սում նե րի 
մա սին տե ղե կատ վութ յու նը ի րա վա պահ մար մին նե րի՝ բո լոր հա
ղոր դակ ցութ յուն նե րը ուղ ղա կիո րեն գաղտ նալ սե լու տեխ նի կա
կան կա րո ղութ յան հետ հա մակ ցութ յամբ վե րահս կող մարմ նի հա
մար անհնար է դարձ նում ա ռանց հա մա պա տաս խան դա տա կան   
թույլտ վութ յան ի րա կա նաց ված գաղտ նալ սում նե րը հայտ նա բե րե
լը՝ այդ պի սով ցան կա ցած վե րահս կո ղութ յուն դարձ նե լով ա նարդ
յու նա վետ64։

62. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324.
63. Նույն տեղում, §§ 269270։ 
64. Նույն տեղում, § 272։
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Գաղտնիհսկողությանմիջոցներիհամակարգինկատ-
մամբհսկողությանմեխանիզմները(հետագահսկո-
ղություն)

Դա տա րա նի ամ րագ րած չա փա նիշ նե րի հա մա ձայն՝ ոչ դա տա կան   
մար մին նե րի կող մից գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի հա մա կար
գի նկատ մամբ հսկո ղութ յու նը կա րող է հա մար վել Կոն վեն ցիա յի 
հետ հա մա տե ղե լի՝ պայ մա նով, որ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
մար մի նը. 1) անկախ է այն իշխանություններից, որոնք իրա-
կանացնումենհսկողություն և 2)օժտվածէբավարարլիազո-
րություններովևիրավասությամբ՝ արդ յու նա վետ և շա րու նա կա
կան հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար65:

Մարմնիանկախությունը

Մարմ նի ան կա խութ յան հար ցին անդ րա դառ նա լով Ռոման Զա-
խարովնընդդեմՌուսաստանի գոր ծով66՝ Դա տա րա նը Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յան Դա տա խա զութ յու նը չի հա մա րել ան կա խութ
յան պա հան ջին հա մա պա տաս խա նող հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց
նող մար մին մի շարք պատ ճառ նե րով՝ 
1. դա տա խազ նե րին գոր ծի նշա նա կում և պաշ տո նից ա զա տում 

էր գլխա վոր դա տա խա զը՝ տա րա ծաշր ջա նա յին գոր ծա դիր իշ
խա նութ յուն նե րի հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո (§ 279), 

2. դա տա խա զութ յու նը մաս նա գի տա ցած չէր գաղտ նալ սում նե
րի վե րահսկ ման գոր ծում, դա նրանց լայն և բազ մա զան գոր
ծա ռույթ նե րի միայն մի մասն էր, ո րը նե րա ռում էր քրեա կան 
հե տապն դու մը և դա տա վա րա կան հսկո ղութ յու նը: Միա ժա մա
նակ հենց դա տա խազն էր ըստ օ րեն քի հա վա նութ յուն տա լիս 
քրեա կան դա տա վա րութ յան շրջա նակ նե րում քննիչ նե րի կող
մից ներ կա յաց ված բո լոր գաղտ նալս ման միջ նոր դութ յուն նե
րին (մինչ դրանք դա տա րան ներ կա յաց նե լը): 

Դա տա րանն ար ձա նագ րել էր, որ գոր ծա ռույթ նե րի այս միա խառ
նու մը մեկ մարմ նի ներ սում, երբ նույն մար մի նը՝ դա տա խա զութ
յու նը, հա վա նութ յուն է տա լիս գաղտ նալս ման միջ նոր դութ յուն նե
րին և հե տո վե րահս կում դրանց կա տա րու մը, կա րող է կաս կած

65. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 56.
66. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324.
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ներ ա ռա ջաց նել դա տա խազ նե րի ան կա խութ յան վե րա բեր յալ67 (ի 
տար բե րութ յուն նշվա ծի՝ԱնանևըևմյուսներնընդդեմՌուսաս-
տանի գոր ծով68 պարզ վել է, որ քրեա կա տա րո ղա կան հա մա կար գի 
մար մին նե րի նկատ մամբ Դա տա խա զութ յան կող մից հսկո ղութ յու
նը հա մա պա տաս խա նել է ան կա խութ յան պա հան ջին):

Հանուն եվրոպական ինտեգրման և մարդու իրավունքների
ասոցիացիանևԻքիջիևնընդդեմԲուլղարիայիգոր ծով69, գնա
հա տե լով գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի հա մա կար գի նկատ
մամբ հսկո ղութ յան ի րա կա նա ցու մը Բուլ ղա րիա յի Ներ քին գոր ծե
րի նա խա րա րութ յան կող մից, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն 
չի կա րող հա մա պա տաս խա նել ան կա խութ յան չա փա նի շին, քա նի 
որ. 
ա) նա խա րա րութ յու նը գոր ծա դիր մար մին է,
բ) ինք նին ներգ րավ ված է գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի կի
րառ ման մեջ։

Ի տար բե րութ յուն վե րը վկա յա կոչ ված գոր ծե րի՝ Դա տա րա նը 
գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի հա մա կար գի նկատ մամբ հսկո
ղութ յուն ի րա կա նաց նող մարմ նի ան կա խութ յու նը կաս կա ծի տակ 
չի դրել ՔլասըևմյուսներնընդդեմԳերմանիայի գոր ծով70, որ
տեղ նշված ի րա վա սութ յունն ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ վե րա
պահ ված էր խորհր դա րա նի ( Բուն դես թա գի) կող մից ընտր ված 
հա տուկ խորհր դին ( Պառ լա մեն տա կան խոր հուրդ) ու G10 ան կախ 
հանձ նա ժո ղո վին71: Տվ յալ դեպ քում Պառ լա մեն տա կան խոր հուր դը 
բաղ կա ցած էր խորհր դա րա նի հինգ ան դամ նե րից, ո րոնք նշա
նակ վում էին Բուն դես թա գի կող մից խորհր դա րա նա կան խմբակ
ցութ յուն նե րի հա մա մաս նութ յամբ և  ընդ դի մութ յան ներ կա յաց վա
ծութ յան ա պա հով մամբ։ G10 հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներն ի րենց 
հեր թին նշա նակ վում էին Բուն դես թա գի ըն թա ցիկ լիա զո րութ յուն
նե րի ժամ կե տով՝ Պառ լա մեն տա կան խորհր դի կող մից՝ կա ռա վա

67. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 159324, §§ 280.
68. No. 42525/07 և 60800/08, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001108465, § 215.
69. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, § 88.
70. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 53.
71. Տե՛ս նաև Christie v. the United Kingdom, no. 21482/93, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=0011870,
L. v. Norway, no. 13564/88 գործերը https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001718, որտեղ հսկողության 
իրավասությունն ազգային օրենսդրությամբ վերապահված էր համապատասխանաբար՝ 1) դատական 
բարձր պաշտոն զբաղեցնող կամ զբաղեցնելու իրավունք ունեցող հատուկ հանձնակատարին և 
2) վերահսկիչ կոմիտեին, որի անդամների որակավորումը համապատասխանում էր Գերագույն 
դատարանի դատավորի որակավորմանը։
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րութ յան հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո. նրանք լիո վին ան կախ էին 
ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս և չէին կա րող են թարկ
վել հրա հանգ նե րի։

Մարմնիբավարարիրավասությունը

Դա տա րա նը կար ևո րել է, որ գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի հա
մա կար գի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մարմ նին հա
սա նե լի լի նեն բո լոր հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը, նե րառ
յալ փակ նյու թե րը։ Բա ցի սրա նից՝ ըստ դա տա րա նի՝ բո լոր ան ձինք, 
ո րոնք մաս նա կից են գաղտ նի հսկո ղութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րին, 
պետք է պար տա վոր լի նեն այդ մարմ նին ներ կա յաց նել ցան կա
ցած պա հանջ ված փաս տա թուղթ72։ Հս կո ղութ յան արդ յու նա վե
տութ յան հա մար կար ևոր են նաև հայտ նա բեր ված խախ տում նե րի 
առն չութ յամբ մարմ նի լիա զո րութ յուն նե րը73։

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանիգոր ծով74 Դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ Դա տա խա զութ յան վե րահս կո ղա կան լիա զո
րութ յան շրջա նա կը սահ մա նա փակ է, քա նի որ նրան հա սա նե լի 
չէ անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի և 
ն րանց կող մից կի րառ վող մար տա վա րութ յան, մե թոդ նե րի և մի ջոց
նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը։ Ա վե լին, ըստ Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յան ազ գա յին օ րենսդ րութ յան՝ հա կա հե տա խու զութ յան ո լոր
տում Անվ տան գութ յան դաշ նա յին ծա ռա յութ յան կող մից կա տար
ված գաղտ նալ սում նե րը կա րող են ստուգ վել միայն ան հա տա կան   
բո ղո քի հի ման վրա, սա կայն, հաշ վի առ նե լով այն, որ ան հատ նե րը 
չեն ծա նուց վում գաղտ նալ սում նե րի մա սին, քիչ հա վա նա կան է, 
որ նման բո ղոք երբ ևէ ներ կա յաց վեր: Դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ արդ յուն քում հա կա հե տա խու զութ յան հետ կապ ված գաղտ նի 
հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում նե րը փաս տա ցի դուրս են մնա ցել Դա
տա խա զութ յան վե րահս կո ղութ յու նից։

Նույն գոր ծով Դա տա րա նը խնդրա հա րույց է հա մա րել նաև, որ 
թեև ազ գա յին օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ դա տա խազ նե րը ու նեին 
ո րո շա կի լիա զո րութ յուն ներ ի րենց կող մից հայտ նա բեր ված խախ
տում նե րի առն չութ յամբ, մաս նա վո րա պես՝ մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ 

72. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 166.
73. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 53; Roman 
Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324 , § 282.
74. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 281.
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դա դա րեց նե լու կամ վե րաց նե լու հայտ նա բեր ված խախ տում նե րը 
և պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու պա տաս խա նա տու նե
րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, գո յութ յուն չու ներ որ ևէ հա տուկ դրույթ, ո րը 
կպա հան ջեր ոչն չաց նել ա պօ րի նի կեր պով ձեռք բեր ված գաղտ
նալս ման նյու թը75։ 
Ի տար բե րութ յուն նշվա ծի՝ Քենեդին ընդդեմ Միացյալ Թագա-
վորության գոր ծով76 ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը պա հան ջում էր 
ան հա պաղ ոչն չաց նել ցան կա ցած նյութ, երբ հսկո ղութ յուն ի րա
կա նաց նող մար մի նը, տվյալ դեպ քում՝ Հա ղոր դակ ցութ յան գաղտ
նալս ման հանձ նա կա տա րը, հայտ նա բե րեր, որ գաղտ նալ սումն 
ա նօ րի նա կան է։

ՅոռդակինընդդեմՄոլդովայի գոր ծով77 Դա տա րա նը խնդրա հա
րույց է հա մա րել, որ օ րենսդ րութ յու նը, սահ մա նե լով օ պե րա տիվ
հե տա խու զա կան հա մա կար գի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա
նաց նե լու՝ խորհր դա րա նա կան հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի ի րա վա
սութ յու նը, դրա հա մար չէր սահ մա նում որ ևէ ըն թա ցա կարգ։

Նույ նա կան խնդիր Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև Հանունեվ-
րոպական ինտեգրման և մարդու իրավունքների ասոցիա-
ցիանևԻքիջիևնընդդեմԲուլղարիայի78 և ՌոմանԶախարովն
ընդդեմ Ռուսաստանի79 գոր ծե րով։ Այս պես, ա ռա ջին գոր ծով80 
Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ
ման ված չէր, թե ինչ պես է տվյալ դեպ քում հսկո ղութ յուն ի րա կա
նաց նե լու հա մար ի րա վա սու Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յունն 
ի րա կա նաց նում հսկո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րը։ Ա վե լին, ո՛չ հա մա
պա տաս խան նա խա րա րը, ո՛չ էլ որ ևէ այլ պաշ տոն յա պար տա վոր 
չէին ան կախ մարմ նին կամ հան րութ յա նը պար բե րա բար զե կու ցել 
հա մա կար գի ընդ հա նուր գոր ծու նեութ յան կամ ա ռան ձին դեպ քե
րում կի րառ վող մի ջո ցա ռում նե րի մա սին։ 

75. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 282.
76. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, §§ 168169. 
77. Iordachi and others v. Moldova, no. 25198/02, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00191245, § 49.
78. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323.
79. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324.
80. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, § 88.
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ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանի գոր ծով81 Դա տա րա
նը, անդ րա դառ նա լով այն պի սի հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մար
մին նե րին, ինչ պի սիք են նա խա գա հը, խորհր դա րա նը և կա ռա վա
րութ յունը, ար ձա նագ րել է, որ օ րենսդ րութ յու նը չէր սահ մա նում այն 
ե ղա նա կը, ո րով դրանք կա րող էին հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նել 
գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի հա մա կար գի նկատ մամբ: Մաս
նա վո րա պես չկա յին հան րութ յա նը հա սա նե լի կա նո նա կար գեր, 
ո րոնք կնկա րագ րեին դրանց հսկո ղութ յան շրջա նա կը և  այն պայ
ման նե րը, ո րոնց դեպ քում այն կա րող էր ի րա կա նաց վել, հսկո ղութ
յան մի ջո ցա ռում նե րի վե րա նայ ման կամ հայտ նա բեր ված խախ
տում նե րը վե րաց նե լու ըն թա ցա կար գե րը։

Հանրայինվերահսկողությունը

Դա տա րա նը կար ևոր է հա մա րում նաև գաղտ նի հսկո ղութ յան մի
ջոց նե րի հա մա կար գի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
մարմ նի գոր ծու նեութ յան՝ հան րա յին վե րահս կո ղութ յան հա մար 
բաց լի նե լը։

Այս պես, Լ-ն ընդդեմ Նորվեգիայի գոր ծով82 Դա տա րա նը հան
րա յին վե րահս կո ղութ յան խնդիր չի ար ձա նագ րել։ Ըստ այս գոր
ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի՝ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 
մար մի նը՝ Վե րահս կիչ կո մի տեն, տա րե կան հաշ վետ վութ յուն է ներ
կա յաց րել կա ռա վա րութ յա նը։ Բա ցի սրա նից՝ կո մի տեի զե կույց նե
րը հրա պա րակ վել են և քն նարկ վել խորհր դա րա նում։ 

Նույն կերպ Դա տա րա նը խնդիր չի ար ձա նագ րել նաև Քենեդին
ընդդեմՄիացյալԹագավորության գոր ծով83, որ տեղ Հա ղոր դակ
ցութ յան գաղտ նալս ման հանձ նա կա տա րը ա մեն տա րի զե կույց էր 
ներ կա յաց նում երկ րի վար չա պե տին. փաս տա թուղ թը հրա պա րա
կա յին էր և ներ կա յաց վում էր նաև խորհր դա րա նին։ Ի տար բե րութ
յուն նշված գոր ծե րի՝Հանունեվրոպականինտեգրմանևմարդու
իրավունքներիասոցիացիանևԻքիջիևնընդդեմԲուլղարիա-
յի գոր ծով84 Դա տա րա նը սխալ է հա մա րել այն պի սի հա մա կար
գը, որ տեղ ո՛չ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րը, ո՛չ էլ որ ևէ այլ պաշ

81. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 276.
82. L v. Norway, no. 13564/88, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001718.
83. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 166.
84. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00,
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, § 88.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-718
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98473
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323


30

տոն յա պար տա վոր չէր պար բե րա բար զե կու ցել ան կախ մարմ նին 
կամ հան րութ յա նը հա մա կար գի ընդ հա նուր գոր ծու նեութ յան կամ 
ա ռան ձին դեպ քե րում կի րառ վող մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բեր յալ։

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանիգոր ծով85 Դա տա րա
նը բա վա րար չի հա մա րել Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ազ գա յին 
օ րենսդ րութ յան այն կար գա վո րում նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ դա տա
խազ նե րը պետք է եր կու տա րին մեկ ան գամ ստու գում նե րի արդ
յունք նե րի վե րա բեր յալ զե կույց ներ ներ կա յաց նեն գլխա վոր դա տա
խա զութ յուն։ Նշ ված զե կույց նե րում միա վոր ված են բո լոր տե սա կի 
օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի մա սին տե ղե կութ
յուն ներ՝ ա ռանց տար բե րակ ման: Ընդ ո րում, հաշ վետ վութ յուն նե
րը պա րու նա կում էին միայն վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վութ յուն 
ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և 
հայտ նա բեր ված խախ տում նե րի քա նա կի մա սին՝ չհստա կեց նե լով 
խախ տում նե րի բնույ թը կամ դրանց վե րաց մանն ուղղ ված մի ջո
ցա ռում նե րը։ Հատ կան շա կան է, որ հաշ վետ վութ յուն նե րը գաղտ
նի փաս տաթղ թեր էին, հրա պա րակ ված չէին կամ այլ կերպ հա
սա նե լի չէին հան րութ յա նը: Արդ յուն քում Դա տա րա նը գտել է, որ 
դա տա խազ նե րի կող մից կազ մա կերպ ված գաղտ նի հսկո ղութ յան 
մի ջոց նե րի հա մա կար գի նկատ մամբ հսկո ղութ յունն ի վի ճա կի չէր 
ա պա հո վե լու չա րա շա հում նե րի դեմ հա մար ժեք և  արդ յու նա վետ 
ե րաշ խիք ներ։

Միջազգայինչափանիշներ

Եվ րո պա յի խորհր դի (այ սու հետ՝ նաև ԵԽ) այլ մար մին նե րի շրջա նա
կում ևս մ շակ վել են ո րոշ չա փա նիշ ներ գաղտ նի վե րահս կո ղա կան 
մի ջոց նե րի կի րառ ման, գաղտ նի ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծու նեութ
յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րի ա պա հով ման 
վե րա բեր յալ։ « Պե տա կան գաղտ նի քի և  ազ գա յին անվ տան գութ յան 
չա րա շա հում. մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի նկատ մամբ 
խորհր դա րա նա կան և դա տա կան վե րահս կո ղութ յան խո չըն դոտ
ներ» վեր տա ռութ յամբ ԵԽԽՎ թիվ 1983 (2011) հանձ նա րա րա կա նով86 
Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա նա կան վե հա ժո ղո վը կոչ է ա րել բո
լոր ան դամ պե տութ յուն նե րին վե րա նա յել կամ ստեղ ծել արդ յու նա
վետ խորհր դա րա նա կան և  այլ ան կախ մե խա նիզմ ներ գաղտ նի 

85. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, §§ 283, 285.
86. Recommendation 1983 (2011), Abuse of state secrecy and national security: obstacles to parliamentary and judicial 
scrutiny of human rights violations, https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTMLen.asp?fileid=18034&lang=en. 
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ծա ռա յութ յուն նե րի վե րահսկ ման հա մար և  ա պա հո վել, որ վեր
ջին ներս ու նե նան անհ րա ժեշտ լիա զո րութ յուն ներ, ռե սուրս ներ և 
փոր ձա գի տա կան գի տե լիք ներ՝ նա խա ձեռ նե լու և  ի րա կա նաց նե լու 
սե փա կան հե տաքն նութ յուն նե րը, ինչ պես նաև լիար ժեք և  ան խո
չըն դոտ մատ չե լիութ յուն պա հանջ վող տե ղե կատ վութ յա նը և պաշ
տո նա տար ան ձանց։
Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի (այ սու հետ՝ 
նաև ԵԽԽՎ) թիվ 1838 (2011) բա նաձ ևով87 Խորհր դա րա նա կան վե հա
ժո ղովն ար ձա նագ րել է հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծու նեութ
յան նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան և դա տա կան վե րահս կո ղութ
յան կար ևո րութ յու նը՝ շեշ տե լով հաշ վետ վո ղա կա նութ յան պա կա սի 
ռիս կե րը ան պատ ժե լիութ յան վտան գա վոր մշա կույ թի ձևա վոր ման 
հա մար։ ԵԽԽՎն կոչ է ա րել Եվ րո պա յի խորհր դի (այ սու հետ՝ նաև 
ԵԽ)` դեռևս հա մա պա տաս խան մար մին ներ չու նե ցող ան դամ պե
տութ յուն նե րին.

 ստեղ ծել գաղտ նի ծա ռա յութ յուն նե րի մշտա դի տարկ ման 
խորհր դա րա նա կան մե խա նիզմ՝ ա պա հո վե լով դրան իր գոր
ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ ամ բողջ տե
ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յամբ, հար գե լով նաև ի րա վա չափ 
գաղտ նի քի պահ պան ման ըն թա ցա կար գը.
 ա պա հո վել հա տուկ ըն թա ցա կար գեր՝ գաղտ նի տե ղե կատ
վութ յու նը գաղտ նի ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յանն առնչ
վող քրեա կան կամ քա ղա քա ցիա կան վա րույթ նե րում օգ տա
գոր ծե լու հա մար՝ ա ռանց ազ գա յին անվ տան գութ յու նը վտան
գե լու.
 ա պա հո վել մրցակ ցա յին ըն թա ցա կարգ ամ բող ջա կան տե
ղե կատ վութ յա նը ա նար գել հա սա նե լիութ յուն ու նե ցող մարմ նի 
առջև՝ ո րո շե լու դա տա կան կամ խորհր դա րա նա կան վե րա նայ
ման շրջա նակ նե րում կա ռա վա րութ յան կող մից գաղտ նի պահ
վող տե ղե կատ վութ յու նը հրա պա րա կելչհրա պա րա կե լու հար
ցը։

ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի՝ գաղտ նի վե րահս կո ղա կան մի
ջոց նե րի բնա գա վա ռին առնչ վող ի րա վա կան հա մա կար գե րի 
ու սում նա սի րութ յան վե րա բեր յալ ԵՄ հիմ նա րար ի րա վունք նե րի 
գոր ծա կա լութ յան զե կույ ցով ար ձա նագր վել է ան դամ պե տութ
յուն նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յան կող մից խորհր դա րա նա կան 

87. Resolution 1838 (2011), Abuse of state secrecy and national security: obstacles to parliamentary and judicial 
scrutiny of human rights violations, 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTMLen.asp?fileid=18033&lang=en. 
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վե րահս կո ղութ յան նա խա տես ման փաս տը։ Ար ձա նագր վել է 
նաև, որ 21 ան դամ պե տութ յուն նե րում հե տա խու զա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը վե րահս կում են հա մա պա տաս
խան խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղով նե րը։ 

Նույն գոր ծա կա լութ յու նը որ պես ԵԽ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի 
վեր լու ծութ յուն նե րից և  այլ ա կա դե միա կան ու սում նա սի րութ յուն
նե րից բխող ընդ հա նուր կոն սեն սուս ար ձա նագ րել է հե տա խու
զա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կող մից գաղտ նի վե րահս կո ղա կան 
մի ջոց նե րի կի րառ ման նկատ մամբ հա մակց ված վե րահս կո
ղութ յան հա մա կար գը՝ գոր ծա դիր վե րահս կո ղութ յան, խորհըր
դա րա նա կան հսկո ղութ յան, փոր ձա գի տա կան մար մին նե րի և 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով։

Գաղտնիհսկողությանմիջոցներիկիրառմանմասին
ծանուցումըևիրավականպաշտպանությանհասանե-
լիմիջոցները

Անձիծանուցումը

Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հա ղոր դակ ցութ յուն նե րի գաղտ
նալս ման մա սին ծա նուց ման խնդիրն ան քակ տե լիո րեն կապ ված 
է դա տա րան նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան հետ88: Միև նույն ժա մա նակ Դա տա րանն ար
ձա նագ րել է, որ գործ նա կա նում հնա րա վոր չէ բո լոր դեպ քե րում 
պա հան ջել հե տա գա ծա նու ցում, քա նի որ գոր ծո ղութ յու նը կամ 
վտան գը, ո րի դեմ ուղղ ված էին հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում նե րը, 
կա րող է շա րու նակ վել տա րի ներ, նույ նիսկ տաս նամ յակ ներ՝ այդ 
մի ջո ցա ռում նե րը դա դա րեց նե լուց հե տո, և յու րա քանչ յուր ան ձին 
ծա նու ցե լը կա րող է վտան գել եր կա րա ժամ կետ նպա տա կը, ո րով 
ի սկզբա նե պայ մա նա վոր վել է հսկո ղութ յու նը: Ա վե լին, նման ծա
նու ցու մը կա րող է հան գեց նել հե տա խու զա կան ծա ռա յութ յուն նե
րի աշ խա տան քա յին մե թոդ նե րի, գոր ծու նեութ յան ո լորտ նե րի և, 
հնա րա վոր է, նույ նիսկ նրանց գոր ծա կալ նե րի բա ցա հայտ մա նը: 
Հետևա բար ինք նին այն փաս տը, որ գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջո
ցառ ման են թարկ ված բո լոր ան ձինք հե տա գա յում՝ հսկո ղութ յան 
դա դա րե ցու մից հե տո, չեն ծա նուց վում, չի կա րող նշա նա կել, որ մի

88. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 286.
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ջամ տութ յու նըանհրաժեշտչէրժողովրդավարականհասարա-
կությունում։Եթեծանուցումըկարողէիրականացվելառանց
սահմանափակմաննպատակըվտանգելու,տեղեկատվությու-
նը,այնուամենայնիվ,պետք էտրամադրվի շահագրգիռան-
ձանց89։
ՔլասըևմյուսներնընդդեմԳերմանիայի, ինչ պես նաև Վեբերն
ու Սարավիան ընդդեմ Գերմանիայի գոր ծե րով Դա տա րա նը 
գնա հա տել է գեր մա նա կան օ րենսդ րութ յու նը, ո րը նա խա տե սում 
էր հսկո ղութ յան մա սին ծա նու ցում դրա ա վար տից հե տո՝ հենց 
հնա րա վոր կլի ներ՝ չվտան գե լով դրա նպա տա կը: Դա տա րա նը 
հաշ վի է ա ռել, որ ան ձին ծա նու ցե լու մա սին ո րո շում կա յաց նո ղը 
ան կախ մար մին է՝ G10 հանձ նա ժո ղո վը, և գ տել, որ այն ա պա հո
վում է ծա նուց ման արդ յու նա վետ մե խա նիզմ։ Սա նպաս տում է, որ 
հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան գաղտ նիութ յա նը մի ջամ տութ յունն ի րա
կա նաց վի հե տապնդ վող օ րի նա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար անհրա ժեշտ սահ ման նե րում90: 

Հա կա ռակ նշվա ծի՝ Հանունեվրոպականինտեգրմանևմարդու
իրավունքներիասոցիացիանևԻքիջիևնընդդեմԲուլղարիա-
յի91 և Դումիտրու Պոպեսկուն ընդդեմ Ռումինիայի92 գոր ծե րով 
Դա տա րա նը գտել է, որ գաղտ նալս ված ան ձին որ ևէ պա հի ծա նու
ցե լու պա հան ջի բա ցա կա յութ յու նը ան հա մա տե ղե լի է Կոն վեն ցիա
յի հետ, քա նի որ այն զրկում է նրան 8րդ հոդ վա ծի իր ի րա վունք նե
րին ա նօ րի նա կան մի ջամ տութ յան դեմ կար ևոր ե րաշ խի քից և դ րա 
հա մար փոխ հա տու ցում պա հան ջե լու հնա րա վո րութ յու նից:

Նույն խնդի րը Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև ՌոմանԶախա-
րովն ընդդեմ Ռուսաստանի գոր ծով93։ Այս պես, Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ ան ձը, ո րի հա ղոր դակ
ցութ յու նը վե րահսկ վել է, եր բեք չի ծա նուց վում դրա մա սին և կա
րող է տե ղե կա նալ միայն, ե թե կա՛մ իր նկատ մամբ հա րուց վել է 
քրեա կան հե տապն դում, և հս կո ղութ յան արդ յուն քում ստաց ված 
տվյալ նե րը օգ տա գործ վել են գոր ծով որ պես ա պա ցույց, կա՛մ ե թե 

89. Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 58; Gabriele Weber 
and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00176586, § 135.
90. Տե՛ս Klass and others v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 58 և
Gabriele Weber and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 76586, § 136։
91. Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, no. 62540/00,
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, §§ 9091. 
92. Dumitru Popescu v. Romania (no. 2), no. 71525/01, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00180352, § 77.
93. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 289290.
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տե ղի ու նե նա տե ղե կատ վութ յան ար տա հոսք։ Միա ժա մա նակ, ըստ 
ազ գա յին օ րենսդ րութ յան, ան ձինք, ո րոնց մեղ քը չի ա պա ցուց
վել օ րեն քով սահ ման ված կար գով, կա րող են պա հան ջել ի րենց 
տրա մադ րել տե ղե կատ վութ յուն հա վաք ված տվյալ նե րի մա սին, 
այ սինքն՝ գաղտ նալս ման սուբ յեկտն ի րա վունք չու նի հա սա նե
լիութ յուն ու նե նա լու ան մի ջա կա նո րեն իր հա ղոր դակ ցութ յան վե
րահսկմա նը վե րա բե րող փաս տաթղ թե րին94: 
Ի տար բե րութ յուն վե րը նշված գոր ծե րի՝ՔենեդինընդդեմՄիաց-
յալԹագավորության գոր ծով95 գաղտ նալս ված ան ձին որ ևէ պա
հի ծա նու ցե լու պա հան ջի բա ցա կա յութ յու նը Դա տա րա նը հա մա
րել է հա մա տե ղե լի Կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե րի հետ, քա նի որ 
Միաց յալ Թա գա վո րութ յան ազ գա յին օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ 
ցան կա ցած անձ, որ կաս կա ծում է, որ իր հա ղոր դակ ցութ յուն նե րը 
գաղտ նալս վել են կամ գաղտ նալս վում են, կա րող է դի մել ի րա վա
սու մարմ նին (the Investigatory Powers Tribunal). դ րա ի րա վա սութ
յու նը կախ ված չէ գաղտ նալս ման սուբ յեկ տի ծա նուց ված լի նե լու 
հան գա ման քից։

Իրավականպաշտպանությանմիջոցները

ՌոմանԶախարովնընդդեմՌուսաստանի գոր ծով Դա տա րանն 
անդ րա դար ձել է օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն 
ի րա կա նաց նող մարմ նի գոր ծո ղութ յուն նե րի բո ղո քարկ ման՝ ազ
գա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված բո լոր ըն թա ցա կար գե րին՝ 
գնա հա տե լով դրանց՝ որ պես ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջո
ցի արդ յու նա վե տութ յու նը։ Այս պես, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ.
ա)օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց
նող մարմ նի գոր ծո ղութ յուն նե րի վե րա դա սին (մարմ նի ղե կա
վա րին) կամ դա տա խա զին բո ղո քար կե լը չի կա րող հա մար վել 
պաշտ պա նութ յան արդ յու նա վետ մի ջոց, քա նի որ եր կուսն էլ չեն 
հա մա պա տաս խա նում ան կա խութ յան չա փա նի շին, միա ժա մա
նակ, դա տա խազ նե րի վե րահս կո ղութ յան շրջա նա կը սահ մա
նա փակ է96.
բ) դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գը չի կա
րող գնա հատ վել արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յան մի ջոց, քա նի 
որ դրա նից կա րող էր օգտ վել միայն քրեա կան դա տա վա րութ

94. Տե՛ս նաև Cevat Özel v. Turkey, no. 19602/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001163452, § 35։
95. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 167.
96. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 292.
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յան մաս նա կի ցը՝ մինչ դա տա կան քննութ յան ըն թաց քում, և չէր 
կա րող օգտ վել այն ան ձը, ո րի նկատ մամբ քրեա կան գործ չի 
հա րուց վել, և  ո րը չգի տեր` արդ յոք իր հա ղոր դակ ցութ յուն նե րը 
գաղտ նալս վել են, թե ոչ97.
գ)վար չա կան դա տա վա րութ յան կար գով և քա ղա քա ցիաի րա
վա կան հայ ցի շրջա նա կում ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը նույն պես արդ յու նա վետ չեն, քա նի որ 
եր կու դեպ քում էլ գաղտ նի հսկո ղութ յան ի րա կա նաց ման փաս
տի ա պա ցուց ման բե ռը դրված էր հայց վո րի վրա, և  այդ կա
պակ ցութ յամբ ծա նուց ման կամ պաշ տո նա կան փաս տաթըղ
թե րին հա սա նե լիութ յան որ ևէ ձևի բա ցա կա յութ յան պայ ման
նե րում ա պա ցուց ման նման բե ռը գործ նա կա նում անհ նար էր 
բա վա րա րել98։ Նույն հիմ նա վոր մամբ ա նարդ յու նա վետ է նաև 
քրեա կան պաշտ պա նութ յան մի ջո ցը (ՌԴ քրեա կան օ րենսգր
քով պա տաս խա նատ վութ յուն էր նա խա տես ված իշ խա նութ յան 
չա րա շահ ման, ան ձի անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի մա սին 
տե ղե կատ վութ յան չար տոն ված հա վաք ման կամ տա րած ման և 
քա ղա քա ցի նե րի հա ղոր դակց ման գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի 
խախտ ման հա մար)99։

97. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 159324, § 295.
98. Նույն տեղում, § 296։
99. Նույն տեղում, § 297։
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Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 
Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտման հիմքով 
Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացված 
վճիռները

ՍեֆիլյաննընդդեմՀայաստանի

ՍեֆիլյաննընդդեմՀայաստանի գոր ծով100 Դա տա րանն անդ րա
դար ձել է թե՛ դի մո ղի հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը գաղտ
նալ սե լիս, թե՛ դրա նից հե տո Հա յաս տա նում ըն դուն ված օ րենս 
դ րութ յա նը՝ նախ կի նում իր ուր վագ ծած չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խա նութ յան հա մա տեքս տում։
Դա տա րանն ընդգ ծել է, որ հսկո ղութ յան գաղտ նի մի ջոց նե րի վե
րա բեր յալ իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քով մշակ վել են հետև յալ 
նվա զա գույն ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք պետք է նա խա տես ված լի նեն 
օ րեն քով՝ չա րա շա հում նե րից խու սա փե լու նպա տա կով։ Դ րանք են.
1. հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բնույ թը, ո րոնց դեպ քում գաղտնի 

հսկողության միջոցառումները կա րող են ի րա կա նաց վել,
2. մարդ կանց այն կա տե գո րիա նե րը, ո րոնց հե ռա խոս նե րը կա րող 

են գաղտ նալս վել,
3. գաղտ նալս ման ժա մա նա կա հատ վա ծի սահ մա նա փա կու մը,
4. ստաց ված տվյալ նե րի ու սում նա սի րութ յան, օգ տա գործ ման և 

պահ պան ման ըն թա ցա կար գը,
5. նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րը, ո րոնք պետք է ձեռ նար կել այդ 

տվյալ ներն այլ կող մե րին տրա մադ րե լու դեպ քում,
6. այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց դեպ քում ձայ նագ րութ յուն նե րը 

կա րող են կամ պետք է ջնջվեն, կամ ժա պա վեն նե րը` ոչն չաց
վեն։

Վե րոգր յա լի հետ մեկ տեղ Դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել, 
որ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման վեն պե տութ յան կող մից 8րդ հոդ
վա ծի 1ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րին կա մա յա կան 
մի ջամ տե լու դեմ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ, և բա
վա րար հստա կութ յամբ նա խա տես վեն ի րա վա սու մար մին նե րին 

100. Sefilyan v. Armenia, no. 22491/08, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001113296, § 125.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2222491/08%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113296


37

տրա մադր վող հա յե ցո ղութ յան շրջա նա կը և դ րա ի րա կա նաց ման 
ե ղա նա կը101։ 
Անդ րա դառ նա լով քննարկ վող գոր ծի հան գա մանք նե րին՝ Դա տա
րա նը նշել է, որ դի մո ղի նկատ մամբ գաղտ նի մի ջոց նե րի կի րառ
ման ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
գոր ծող օ րենսդ րութ յամբ կա մա յա կան մի ջամ տութ յան դեմ ա պա
հով ված են ե ղել ո րոշ ե րաշ խիք ներ: Մաս նա վո րա պես, Ք րեա կան 
դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի 281րդ  եւ 284րդ հոդ ված նե րով հե
ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նի վե րահսկ ման հա մար 
պա հանջ վում էր դա տա րա նի թույլտ վութ յու նը: Ա վե լին, վե րահըս
կու մը կա րող էր թույ լատր վել միայն հիմ քեր պա րու նա կող գրա վոր 
միջ նոր դութ յան հի ման վրա, ո րը կա րող էր ներ կա յաց վել բա ցա ռա
պես կոնկ րետ ծա ռա յութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի կող մից: Միջ նոր
դութ յան մեջ պետք է հստա կեց վեին այն տվյալ նե րը, ո րոնք նա խա
տես վում էր ստա նալ, և վե րահսկ ման ի րա կա նաց ման ժամ կե տը։ 
Բա ցի դրա նից՝ միջ նոր դութ յա նը պետք է կցվեին բո լոր այն նյու թե
րը, ո րոնք հիմ նա վո րում էին նման մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը102:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ քննարկ
վող ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րենսդ րութ յան մեջ առ կա են ե ղել լուրջ թե րութ յուն ներ: Մաս նա վո
րա պես օ րեն քով սահ ման ված չեն ե ղել.
1. ի րա վա խախ տում նե րի տե սակ նե րը և  այն ան ձանց շրջա նա կը, 

ո րոնց դեպ քում կա րե լի էր թույ լատ րել գաղտ նի հսկո ղութ յու նը,
2. այն հան գա մանք նե րը կամ հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յութ յան պայ

ման նե րում կա րե լի էր նման մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց ման 
ո րո շում կա յաց նել, 

3. գաղտ նի հսկո ղութ յան հա մար հստակ ա ռա վե լա գույն ժամ կե
տը (չնա յած այն բա նին, որ թույ լատ րող դա տա կան ո րոշ ման 
գոր ծո ղութ յան ժամ կե տը սո վո րա բար սահ մա նա փակ վել է վեց 
ամ սով, դա տա վորն ա զատ է ե ղել կա յաց նե լու այլ ո րո շում),

4. մի ջո ցառ ման ի րա կա նաց ման նկատ մամբ պար բե րա կան վե
րա նայ ման պար տա կա նութ յուն կամ դրա կի րառ ման նկատ
մամբ դա տա կան կամ նմա նօ րի նակ այլ ան կախ հսկո ղութ յուն,

5. ստաց ված տվյալ ներն ու սում նա սի րե լու, օգ տա գոր ծե լու, պահ
պա նե լու և  ոչն չաց նե լու որ ևէ կա նոն,

101. Sefilyan v. Armenia, no. 22491/08, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001113296, §128.
102. Նույն տեղում, §§ 126127։ 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2222491/08%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113296
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6. պա հանջ՝ գաղտ նի հսկո ղութ յու նը դա դա րեց նե լուց հե տո ծա
նու ցե լու այն ան ձին, ո րի նկատ մամբ այն կի րառ վել էր, այն 
դեպ քե րում, երբ նման ծա նու ցումն այլևս չէր վտան գի մի ջո
ցառ ման նպա տա կը:

Արդ յուն քում Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դի մո ղի նկատ մամբ 
մի ջամ տութ յու նըօրենքինհամապատասխանչի ե ղել, ուս տի տե
ղի է ու նե ցել Կոն վեն ցիա յի 8րդ հոդ վա ծի խախ տում՝ նկա տի ու
նե նա լով այն, որ քննարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա
նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քը չի պա րու նա կել բա վա կա նա չափ 
հստակ և ման րա մասն կա նոն ներ ու չա րա շահ ման դեմ չի ա պա
հո վել բա վա րար ե րաշ խիք ներ103:

ՀամբարձումյաննընդդեմՀայաստանի

Համբարձումյանն ընդդեմ Հայաստանի104 գոր ծով Դա տա րա
նի գնա հատ ման ա ռար կա է դար ձել դա տա կան վե րահս կո ղութ յան 
պատ շա ճութ յան հար ցը՝ նկա տի ու նե նա լով այն, որ դի մո ղը ազ գա
յին օ րենսդ րութ յան ո րա կի հարց չի բարձ րաց րել։ Մաս նա վո րա պես 
Դա տա րա նի ու շադ րութ յանն է ար ժա նա ցել այն հան գա ման քը, որ 
քննարկ վող դեպ քում դա տա կան ո րոշ մամբ դի մո ղի նկատ մամբ թույ
լատր վել է ի րա կա նաց նել ձայնագրումևտեսագրում, այ նինչ ազ
գա յին օ րենսդ րութ յամբ, այն է՝ «Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր
ծու նեութ յան մա սին» օ րեն քի105 14րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման
ված օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի տե սակ նե րի 
սպա ռիչ ցան կը նման մի ջո ցառ ման տե սակ չի նա խա տե սել։ Նշ ված 
թույլտ վութ յան հի ման վրա ոս տի կա նութ յու նը ձայ նագ րել է դի մո ղի՝ 
մեկ այլ ան ձի հետ խո սակ ցութ յուն նե րը նրանց հան դի պում նե րի ըն
թաց քում, ինչ պես նաև  նրանց հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը՝ 
այդ պի սով ըստ էութ յան ի րա կա նաց նե լով եր կու տար բեր տե սա կի 
օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ՝ արտաքինդիտումևհե
ռախոսայինխոսակցություններիվերահսկում, մինչ դեռ, ինչ պես նշվել 
է, դա տա րա նի ո րոշ մամբ մի ջո ցա ռում նե րի տե սակ նե րը չեն հստա
կեց վել։ Նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով՝ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դի
մո ղի նկատ մամբ կի րառ ված գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռում նե րը 
չեն ի րա կա նաց վել պատ շաճ դա տա կան վե րահս կո ղութ յամբ106:

103. Sefilyan v. Armenia, no. 22491/08, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001113296, §§ 129134. 
104. Hambardzumyan v. Armenia, no. 43478/11, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001198708. 
105. ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492։
106. Hambardzumyan v. Armenia, no. 43478/11, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001198708, § 66. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113296
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2243478/11%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198708
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492
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ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՄԻԵԴ ՍԱՀՄԱՆԱԾ 
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց
նե րի կի րա ռու մը ա ռա վե լա պես կար գա վոր վում է «Օ պե րա տիվ– 
հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով և ՀՀ քրեա
կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի վե րա բե րե լի ի րա վա կար գա վո
րում նե րով։ ՄԻԵԴ կող մից վե րը ներ կա յաց ված չա փա նիշ նե րի հետ 
ՀՀ ազ գա յին օ րենսդ րութ յան հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը ի 
հայտ է բե րում մի շարք խնդիր ներ և  ան հա մա պա տաս խա նութ
յուն ներ, ո րոնք կշա րադր վեն ստորև:

Գաղտնիհսկողությանմիջոցների
գործողությանշրջանակը

 «Օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քը107 նա խա տե սում է, որ գաղտ նի օ պե րա տիվհե տա խու զա կան 
այն պի սի մի ջո ցա ռում նե րը, ինչ պի սիք են ներ քին դի տու մը, նա
մա կագ րութ յան և  այլ ոչ թվա յին հա ղոր դակ ցութ յան վե րահս կու մը, 
թվա յին, այդ թվում՝ հե ռա խո սա յին հա ղոր դակ ցութ յան և ֆի նան
սա կան գոր ծարք նե րի վե րահս կու մը, թույ լատր վում է անց կաց նել 
միայն այն դեպ քե րում, երբ ան ձը, ո րի նկատ մամբ դրանք պետք 
է անց կաց վեն, կաս կած վում է ծանր և  ա ռանձ նա պես ծանր հան
ցա գոր ծութ յան կա տար ման մեջ։ Այս կար գա վո րու մը հա մա հունչ է 
ՄԻԵԴ ամ րագ րած չա փա նի շին։ 

Միև նույն ժա մա նակ խնդրա հա րույց է, որ օ րեն քը չի նա խա տե
սում նույն չա փա նիշն արտաքինդիտումգաղտ նի գոր ծո ղութ յան 
դեպ քում, այ նինչ դրա՝ ան ձի անձ նա կան կյան քին մի ջամ տութ յան 
աս տի ճա նը ևս բա վա կան բարձր է, հատ կա պես այն դեպ քե րում, 
երբ ան ձը ող ջամ տո րեն չէր կա րող են թադ րել դրա անց կաց ման 
հնա րա վո րութ յան մա սին։ Հօ գուտ այս փաս տար կի է խո սում այն 
հան գա ման քը, որ նշված գոր ծո ղութ յու նը, ըստ գոր ծող օ րեն քի, 
կա րող է անց կաց վել միայն դա տա րա նի թույլտ վութ յամբ (հոդ ված 
34), ինչ պես նաև այն, որ քրեա կան դա տա վա րութ յան շրջա նա
կում ար տա քին դի տու մը՝ որ պես գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ

107. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492։

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492
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յուն, կա րող է ի րա կա նաց վել բա ցա ռա պես ծանր և  ա ռանձ նա պես 
ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, ինչ պես նաև կա շառք ստա նա լու 
կամ կա շառք տա լու են թադր յալ հան ցանք նե րի վե րա բեր յալ վա
րույթ նե րով և կր կին դա տա րա նի թույլտ վութ յամբ: 

Վե րոգր յա լի հետ մեկ տեղ գոր ծող Ք րեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենս գիր քը108 նույն պես նա խա տե սում է. 1)ներքինդիտում,2)ար
տաքինդիտում,3)նամակագրությանևայլոչթվայինհաղորդակ
ցության վերահսկում, 4) թվային, այդ թվում` հեռախոսային հա
ղորդակցության վերահսկում, 5) ֆինանսական գործարքների վե
րահսկումև6/կաշառքստանալուկամկաշառքտալունմանակում 
գաղտ նի մի ջոց նե րը որ պես գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն
ներ՝ կի րա ռե լի ըն թա ցող քրեա կան վա րույ թի շրջա նա կում։ Սա կայն 
ի տար բե րութ յուն օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան 
ո լոր տի՝ քրեա կան վա րույ թի շրջա նա կում ա ռա ջին չորս գոր ծո
ղութ յուն նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել ոչ միայն ան ձի նկատ մամբ, 
որ կաս կած վում կամ մե ղադր վում է որ ևէ հան ցա գոր ծութ յուն կա
տա րե լու մեջ, այլև այն ֆի զի կա կան ան ձի, «որիվերաբերյալառ
կաէհիմնավորենթադրությունայնմասին,որմեղադրյալըպար
բերաբար անմիջականորեն հաղորդակցվել է կամ ողջամտորեն
կարողէհաղորդակցվելնրահետ»և  այն ի րա վա բա նա կան ան ձի 
նկատ մամբ, «որիվերաբերյալառկաէհիմնավորենթադրություն
այնմասին,որդրագործունեություննամբողջությամբկամվերա
բերելիմասովկառավարվում,վերահսկվումկամորևէկերպփաս
տացիուղղորդվումէկասկածյալիկամմեղադրյալիկողմից» (հոդ
ված 243, մաս 2): Նույն սկզբուն քը օ րենս դի րը կի րա ռել է նաև ֆի
նանսականգործարքներիվերահսկումգոր ծո ղութ յան նկատ մամբ 
(հոդ ված 243, մաս 3):

Նշ ված դրույթ ներն ա ռա վել նպա տա կա յին և  ո րո շա կի են` հա
մե մատ 2022 թ. ին ու ժը կորց րած Ք րեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քում կի րառ ված նե րի, ո րոնք թույլ էին տա լիս հա մա պա
տաս խան մի ջամ տութ յուն ներն ի րա կա նաց նել «հանցագործութ
յունների մասին տեղեկություններ ունեցող այլ անձանց» նկատ
մամբ, «եթեբավարարհիմքերկանենթադրելու,որհեռախոսային
կամկապիայլմիջոցներովտարվողխոսակցություններումկարող
են գործի համար նշանակություն ունեցողտեղեկություններպա
րունակվել» (հոդ ված 241), ո րոնք հա ման ման էին Ռու սաս տա նի 

108. Մանրամասն տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763
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Դաշ նութ յան հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան ակ տում առ կա 
ձևա կերպ մա նը, ո րը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նը բա վա րար ո րո շա կի չէր հա մա րել ՌոմանԶախարովնընդ-
դեմՌուսաստանի գոր ծով109։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հարկ է ընդգ ծել, որ նոր Ք րեա կան դա տա վա
րութ յան օ րենսգր քի ան ցու մա յին դրույթ նե րը սահ մա նում են, որ 
մինչև դրա ու ժի մեջ մտնե լը ստաց ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ
րե լիութ յու նը ո րոշ վում է դրանց ձեռք բեր ման ժա մա նակ գոր ծող 
օ րենսդ րութ յան հա մա պա տաս խան110։ Դ րույ թը բա ցա ռութ յուն չի 
նա խա տե սում, ուս տի թույլ է տա լիս որ պես ա պա ցույց օգ տա գոր
ծել նաև խնդրո ա ռար կա՝ նախ կին կար գա վոր ման հիմ քով կա
տար ված հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նալ սում նե րը։

Գաղտնիհսկողությանմիջոցներիգործողության
տևողությունը

«Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քը111 նա խա տե սում է, որ օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա
ռում անց կաց նե լու մա սին ո րոշ ման ժամ կե տը չի կա րող 2 ամ սից 
ա վե լի լի նել և դա տա րա նի թույլտ վութ յամբ կա րող է եր կա րաձգ վել 
յու րա քանչ յուր ան գամ եր կու ա մի սը չգե րա զան ցող ժամ կե տով112: 
Այս կար գա վո րումն ըստ էութ յան հա մա պա տաս խա նում է ՄԻԵԴ 
սահ մա նած՝ գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի պար բե րա կան վե
րա նայ ման անհ րա ժեշ տութ յան չա փա նի շին։

Միա ժա մա նակ թեև «Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ
յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը113 նա խա տե սում է, որ գաղտ նի օ պե րա
տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման ընդ հա
նուր ժամ կե տը չի կա րող 12 ամ սից ա վե լի լի նել, չի նա խա տե սում 
պայ ման ներ, ո րոնց դեպ քում մի ջո ցա ռու մը պետք է դա դա րեց վի՝ 
ան կախ ժա մա նա կից, օ րի նակ, երբ այն այլևս անհրա ժեշտ չէ: 
Սա որ պես էա կան ե րաշ խիք կար ևոր վել է ՄԻԵԴ կող մից մի շարք 
վճիռ նե րով114։ 

109. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 159324, § 245.
110. Տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763, հոդված 483, մաս 11:
111.  ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492, հոդված 39, մաս 1:
112. Նույն տեղում։
113. Նույն տեղում, հոդված 39, մաս 2։
114. Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 161; Klass and 
others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00157510, § 52; Roman Zakharov v. Russia, 
no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 241.
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Ի հա կադ րութ յուն վե րը նշվա ծի` ըստ Ք րեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի կար գա վո րում նե րի՝ քննի չի նա խա ձեռ նած մի ջո ցա ռու
մը պետք է դա դա րեց վի, ե թե վե րա ցել է դրա անհ րա ժեշ տութ յու նը 
(հոդ ված 243, մաս 6)115։

Գաղտնիհսկողությանարդյունքումստացվածտվյալ-
ներիպահպանման,հասանելիության,հետազոտման,
օգտագործման,հաղորդակցմանևոչնչացմանհամար
սահմանվածընթացակարգերը

«Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քը հա մա կար գա յին ա ռու մով չի կար գա վո րում գաղտ նի հսկո ղութ
յան մի ջոց նե րի կի րառ ման արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րի 
պահ պան ման, հա սա նե լիութ յան, հե տա զոտ ման, օգ տա գործ ման, 
հա ղորդ ման և  ոչն չաց ման ըն թա ցա կար գե րը։ Օ րեն քում առ կա են 
դրվա գա յին կար գա վո րում ներ օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի
ջո ցա ռում նե րի արդ յունք նե րը քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րին ներ կա յաց նե լու (սահմանվումէ,որդրակարգընա
խատեսվում է օրենքով և օպերատիվհետախուզական գործու
նեությունիրականացնողմարմիններիիրավականակտերով)116և  
օ պե րա տիվ հաշ վառ ման գոր ծեր վա րե լու վե րա բեր յալ (սահման
վումէ,որօպերատիվհետախուզականգործունեությունիրակա
նացնողմարմիններըվարումենօպերատիվհաշվառմանգործեր,
որոնցում կուտակվում են օպերատիվհետախուզական միջոցա
ռումներիիրականացմանհիմքերի,դրանցարդյունքումձեռքբեր
ված տվյալների, տվյալների ստուգման, համակարգման, վերլու
ծության, ինչպես նաև ընդունվող որոշումների վերաբերյալ օպե
րատիվծառայողական փաստաթղթերը, ընդ որում՝ օպերատիվ
հաշվառմանգործերիցանկը,գործերըվարելու,դրանցովանցնող
անձանցհաշվառմանկարգըսահմանվումենօպերատիվհետա
խուզականգործունեությունիրականացնողմարմիններիիրավա
կանակտերով)117։
Հատ կա պես կար ևոր է գոր ծող օ րենսդ րութ յան մեջ օ պե րա տիվ
հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում 
ստաց ված նյու թե րի ոչն չաց ման ման րա մասն ըն թա ցա կար գե րի 
բա ցա կա յութ յու նը։ Այս պես, «Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր
115. Մանրամասն տե՛ս, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763, հոդված 243, մաս 6։
116. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docid=80492, հոդված 40, մաս 3:
117. Նույն տեղում, հոդված 40, մաս 5:
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ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը նյու թե րի ոչն չաց ման պա հանջ 
սահ մա նում է բա ցա ռա պես հետև յալ դեպ քե րի հա մար.
1. երբ անձն իր նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րութ յան 

օ րենսգր քի 12րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 19րդ կե տե րով նա խա
տես ված հան գա մանք նե րի հիմ քով քրեա կան հե տապն դում 
չհա րու ցե լուց, քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լուց կամ 
իր նկատ մամբ ար դա րաց ման դա տավ ճիռ կա յաց վե լուց կամ 
ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույթն 
ա վարտ վե լուց հե տո` չորս ամս վա ըն թաց քում, չի պա հան ջում 
տրա մադ րել իր նկատ մամբ ի րա կա նաց ված օ պե րա տիվհե
տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում ստաց ված նյու
թե րը և փաս տաթղ թե րը118,

2. երբ ներ քին դի տում, նա մա կագ րութ յան և  այլ ոչ թվա յին հա
ղոր դակ ցութ յան վե րահս կում կամ թվա յին, այդ թվում՝ հե ռա խո
սա յին հա ղոր դակ ցութ յան վե րահս կում օ պե րա տիվհե տա խու
զա կան մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման ըն թաց քում և դ րանց 
նպա տա կից ան կախ ստաց վել են փաս տա բա նա կան գաղտ
նիք պա րու նա կող տե ղե կութ յուն ներ119,

3. թվա յին, այդ թվում՝ հե ռա խո սա յին հա ղոր դակ ցութ յան վե
րահսկում օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռու մը ա ռանց 
դա տա րա նի թույլտ վութ յան ի րա կա նաց րած լի նե լու և 48 ժամ
վա ըն թաց քում այն թույ լատ րե լու մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման 
քաղ ված քը օ պե րա տիվտեխ նի կա կան գլխա վոր վար չութ յուն 
չներ կա յաց նե լու կամ դրա ի րա կա նա ցու մը չթույ լատ րե լու մա
սին դա տա րա նի ո րոշ ման քաղ ված քը վար չութ յուն ներ կա յաց
նե լու դեպ քե րում120,

4. դա տա րա նի թույլտ վութ յուն պա հան ջող օ պե րա տիվհե տա
խու զա կան մի ջո ցա ռում ներն ա ռանց դա տա րա նի թույլտ վութ
յան ի րա կա նաց րած լի նե լու և 24 ժամ վա ըն թաց քում դա տա
րան դի մե լու արդ յուն քում դա տա րա նի կող մից այն չթույ լատ
րե լու դեպ քե րում121,

5. ե թե օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա
նաց ման ըն թաց քում այն ան ձի վե րա բեր յալ, ո րի նկատ մամբ 
այդ մի ջո ցա ռում ներն ի րա կա նաց վում են, ձեռք են բեր վել տե
ղե կութ յուն ներ, նյու թեր և փաս տաթղ թեր, ո րոնց ստա ցու մը նա
խա տես ված չէր տվյալ մի ջո ցա ռում ներն անց կաց նե լու մա սին 

118. ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492։
119. Նույն տեղում, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492, հոդված 31, մաս 7։
120. Նույն տեղում, հոդված 32, մաս 3։
121. Նույն տեղում, հոդված 34, մաս 3։
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ո րոշ մամբ (բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ ստաց ված տե
ղե կութ յուն նե րը պա րու նա կում են ծանր կամ ա ռանձ նա պես 
ծանր հան ցա գոր ծութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ կամ 
ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ 
գոր ծըն թա ցին ա ռեր ևույթ առնչ վող տվյալ ներ122)։

Այս պի սով, օ րեն քը չի կար գա վո րում, թե արդ յոք պետք է ոչն չաց
վեն, ե թե ա յո՝ ինչ պես և  ինչ ժամ կե տում, այն նյու թե րը, ա)ո րոնք 
առնչ վում են ան ձին, որ քրեա կան վա րույ թի արդ յուն քում չի ար
դա րաց վել՝ դա տավճ ռով ճա նաչ վել է մե ղա վոր, կամ ո րի նկատ
մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է ՀՀ քրեա կան դա
տա վա րութ յան օ րենսգր քի 12րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի՝ վե րը չհի շա
տակ ված կե տե րի հիմ քով, բ) ո րոնց ձեռք բեր մանն առ հա սա րակ 
չի հա ջոր դել քրեա կան վա րույ թի նա խա ձեռ նում, և  ան ձինք, ո րոնց 
դրանք առնչ վում են, չեն ստա ցել որ ևէ դա տա վա րա կան կար գա
վի ճակ։ Ինչ վե րա բե րում է նա խորդ պար բե րութ յան 5րդ կե տում 
նշված կար գա վոր մա նը, հարկ է նշել, որ այն վե րա բե րում է բա ցա
ռա պես նյու թե րին, ո րոնց ստա ցու մընախատեսվածչիեղելմի-
ջոցառումնանցկացնելուորոշմամբ,ևորոնքվերաբերումեն
հենցայնանձին,որինկատմամբայդմիջոցառումներնիրա-
կանացվելեն։Սա կայն, ակն հայ տո րեն հա վա նա կան է, որ գաղտ
նի հսկո ղութ յան արդ յուն քում կա րող են ձեռք բեր վել նաև տվյալ
ներ, ո րոնց ստա ցու մը ե ղե՛լ է նա խա տես ված, սա կայն ո րոնք այլևս 
պի տա նի և  անհ րա ժեշտ չեն, այդ թվում՝ չեն դարձ վում քրեա կան 
վա րույ թի հիմք կամ չեն օգ տա գործ վում դրա շրջա նա կում։ Միև
նույն ժա մա նակ նույն չափ հա վա նա կան է, որ հսկո ղութ յան արդ
յուն քում ձեռք բեր վեն տվյալ ներ 3րդ  ան ձանց վե րա բեր յալ, ո րոնց 
նկատ մամբ այդ մի ջո ցա ռում նե րը չեն ի րա կա նաց վել։

Վեր ջա պես, ինչ վե րա բե րում է փաս տա բա նա կան գաղտ նիք պա
րու նա կող տե ղե կութ յուն նե րի ոչն չաց մա նը, հարկ է նշել, որ թեև 
այս պա հանջն ինք նին կար ևոր ե րաշ խիք է և միան գա մայն դրա
կան է դրա՝ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ ամ րագ րու մը (փաստաբանական
գաղտնիք հաս կա ցութ յու նը սահ ման ված է « Փաս տա բա նութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով), այ նո ւա մե նայ նիվ, այն թեր կար գա վոր ված է, 
քա նի դեռ օ րեն քով չի սահ ման վում փաս տա բա նի աշ խա տան քին 
և լիա զո րութ յուն նե րին վե րա բե րող և չ վե րա բե րող հար ցե րի (խո
սակ ցութ յուն նե րի) միջև տար բե րա կում ի րա կա նաց նե լու պա հանջ՝ 

122. ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492։
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դա տա վո րի կամ այլ ան կախ մարմ նի հսկո ղութ յամբ123։ 

Վերահսկողությանթույլատրմանընթացակարգերը

Լիազորմարմնիիրավասությանշրջանակը

Գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը կար գա վո րող Հա
յաս տա նի օ րենսդ րութ յան ու սում նա սի րութ յու նը ի հայտ է բե րում 
դրա մաս նա կի թեր կար գա վո րու մը` գաղտ նի մի ջո ցա ռում նե րը 
թույ լատ րե լիս դա տա րա նի ի րա վա սութ յան շրջա նա կի առն չութ
յամբ, ին չը հար ցա կա նի տակ է դնում այս հա մա կար գի նկատ մամբ 
դա տա կան վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը։ 

Այս պես, գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու կամ դրա 
ժամ կե տը եր կա րաձ գե լու վա րույ թի հա րուց ման, ինչ պես նաև միջ
նոր դութ յան քննութ յան կար գը սահ ման վում է ՀՀ քրեա կան դա
տա վա րութ յան օ րենսգր քի 292րդ և 293րդ հոդ ված նե րով124։ Ըստ 
այդմ, միջ նոր դութ յա նը կցվում են դրա հիմ նա վոր վա ծութ յու նը հաս
տա տող անհ րա ժեշտ նյու թե րի պատ ճեն նե րը125, իսկ դա տա րա նի 
պա հան ջով քննի չը, հսկող դա տա խա զը, դա տա կան նիս տին մաս
նակ ցող հե տաքն նութ յան մարմ նի պե տը և հե տաքն նի չը տա լիս են 
միջ նոր դութ յան ա ռար կա յի վե րա բեր յալ բա ցատ րութ յուն ներ126։

Հա մա ձայն «Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա
սին» ՀՀ օ րեն քի՝ Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի վե
րը նշված կար գա վո րում նե րը կի րա ռե լի են նաև դա տա րա նի 
թույլտվութ յուն պա հան ջող օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա
ռում նե րի կամ դրանց ժամ կե տի եր կա րաձգ ման միջ նոր դութ յուն
նե րի քննութ յան նկատ մամբ՝ օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր
ծու նեութ յան՝ օ րեն քով նա խա տես ված ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե
րի հաշ վառ մամբ127։
Դ րա հետ մեկ տեղ օ րեն քի 41րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ, ի 
թիվս այլ տե ղե կութ յուն նե րի, պե տա կան գաղտ նիք են հան դի սա
նում նաև օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի անց
կաց ման ըն թաց քում օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ
123. Տե՛ս Kopp v. Switzerland, no. 23224/94, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00158144, §§ 73, 74։
124. Մանրամասն տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763։
125. Նույն տեղում, հոդված 292, մաս 3։
126. Նույն տեղում, հոդված 293, մաս 2։ 
127. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197,
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492, հոդված 34, մասեր 2 և 4։
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յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի աղբ յուր նե րի, մե թոդ նե րի, այդ 
մի ջո ցա ռում նե րի արդ յունք նե րի և  օ պե րա տիվհե տա խու զա
կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հաս տի քա յին 
գաղտ նի աշ խա տա կից նե րի, ինչ պես նաև այդ մար մին նե րի հետ 
գաղտ նիութ յան հի ման վրա հա մա գոր ծակ ցող և հա մա գոր ծակ
ցած ան ձանց մա սին տե ղե կութ յուն նե րը, ա վե լին, վեր ջին նե րիս 
մա սին տե ղե կութ յուն նե րի հրա պա րա կու մը թույ լատր վում է միայն 
նրանց գրա վոր հա մա ձայ նութ յամբ կամ օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում` պե տա կան գաղտ նի քի հրա պա րակ ման հա մար օ րեն
քով սահ ման ված կար գով:

Այս պի սով, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ թե՛ Ք րեա կան դա տա վա
րութ յան օ րենս գիր քը, թե՛ «Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր
ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց ներ 
կի րա ռե լու միջ նոր դութ յուն նե րի քննութ յան շրջա նա կում դա տա
րա նին չեն օժ տում այն պի սի ի րա վա սութ յամբ, ինչ պի սին է, օ րի
նակ, մի ջամտութ յան անհ րա ժեշ տութ յունն ու հա մա չա փութ յու նը 
հիմ նա վո րե լու հա մար լրա ցու ցիչ նյու թեր, օ պե րա տիվ տվյալ նե րի 
աղբ յու րի բա ցա հայ տում պա հան ջե լը և  այլն, ին չը ՄԻԵԴը անհրա
ժեշտ է հա մա րում՝ գնա հա տե լու հա մար, թե արդ յոք կա բա վա րար 
փաս տա կան   հիմք՝ ան ձին կաս կա ծե լու հա մա պա տաս խան ա րար
քը կա տա րե լու մեջ։ Սա՝ որ պես հետ ևանք, կար ևոր ե րաշ խիք է դա
տա րա նի վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման 
հա մա տեքս տում128։

Իշխանություններիհասանելիությունը
հաղորդակցություններին

«Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քը սահ մա նում է, որ դրա նով նա խա տես ված հե ռա խո սա յին խո
սակ ցութ յուն նե րի վե րահս կում օ պե րա տիվհե տա խու զա կան 
մի ջո ցառ ման անց կա ցումն ա պա հո վում է միայն Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան ազ գա յին անվ տան գութ յան հան րա պե տա
կան մարմ նի հա մա կար գում գոր ծող օ պե րա տիվտեխ նի կա կան 
գլխա վոր վար չութ յու նը (գլ խա վոր վար չութ յուն), ո րը հե ռա հա ղոր
դակ ցութ յան օ պե րա տո րի մոտ ա պա հո վում է հա մա պա տաս խան 
օ պե րա տիվտեխ նի կա կան անհ րա ժեշտ պայ ման ներ` լիա զոր ված 
մար մին նե րի կող մից թվա յին, այդ թվում՝ հե ռա խո սա յին հա ղոր

128. Տե՛ս Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, §§ 261263։
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դակ ցութ յան վե րահս կում օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա
ռումն ի րա կա նաց նե լու հա մար129, իսկ հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան և 
փոս տա յին կա պի կազ մա կեր պութ յուն նե րը պար տա վոր են տրա
մադ րել տեխ նի կա կան հա մա կար գեր և ս տեղ ծել օ պե րա տիվհե
տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար անհ րա
ժեշտ այլ պայ ման ներ130:

Նույն օ րեն քի հա մա ձայն՝ թվա յին, այդ թվում՝ հե ռա խո սա յին հա
ղոր դակ ցութ յան վե րահս կում օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո
ցա ռումն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ի րա վա սու մար մին նե րը 
գլ խա վոր վար չութ յուն են ներ կա յաց նում այն թույ լատ րող դա տա
րա նի ո րոշ ման քաղ ված քը։ Այն դեպ քե րում, երբ օ պե րա տիվհե
տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման հա պա ղու մը կա րող 
է հան գեց նել ա հա բեկ չութ յան կա տար ման կամ վտան գել ՀՀ պե
տա կան, ռազ մա կան կամ բնա պահ պա նա կան անվ տան գութ յու նը, 
գլ խա վոր վար չութ յու նը ա պա հո վում է այդ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա
կա նա ցու մը ա ռանց դա տա րա նի թույլտ վութ յան՝ մինչև 48 ժամ, 
սա կայն այդ ըն թաց քում միջ նոր դութ յամբ գլ խա վոր վար չութ յա նը 
դի մած մար մի նը պար տա վոր է ներ կա յաց նել դրանց ի րա կա նա
ցու մը թույ լատ րե լու կամ չթույ լատ րե լու մա սին դա տա րա նի ո րոշ
ման քաղ ված քը131։

Այս պի սով, «Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա
սին» ՀՀ օ րեն քը ո՛չ օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի, ո՛չ էլ այն տեխ նի կա պես ի րա գոր
ծող գլ խա վոր վար չութ յան հա մար չի սահ մա նում որ ևէ պար տա
կա նութ յուն՝ թվա յին հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան և փոս տա յին կա պի 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին նա խա պես, իսկ հրա տապ դեպ քե րում՝ 
հե տա գա յում, ներ կա յաց նե լու մի ջո ցա ռու մը թույ լատ րող դա տա
րա նի ո րո շու մը կամ դրա քաղ ված քը։ Թ վա յին հե ռա հա ղոր դակ
ցութ յան օ պե րա տոր նե րը նույ նիսկ տեխ նի կա կան ա ռու մով տե ղե
կաց ված չեն լի նում հա ղոր դակ ցութ յան հսկո ղութ յան ա ռար կա յի, 
սկզբի, ա վար տի և  առ հա սա րակ դրա փաս տի վե րա բեր յալ։ Ի րա
վուն քի զար գաց ման և պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մի հարց
մանն ի պա տաս խան՝ հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան օ պե րա տոր նե րը 
հայտ նել են, որ որ ևէ տե ղե կութ յուն չեն ու նե նում, թե երբ և  ինչ 

129. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492, հոդված 9, մաս 4:
130. Նույն տեղում, հոդված 25, մաս 2, հոդված 26, մաս 3։
131. Նույն տեղում, հոդված 32, մասեր 1, 2:
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հե ռա խո սա հա մար նե րի խո սակ ցութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յուն 
է ի րա կա նաց վում, երբ է այն սկսվում և  ա վարտ վում։ Այ սօ րի նակ 
կար գա վո րու մը փաս տա ցի հնա րա վո րութ յուն է տա լիս շրջան ցե լու 
դա տա կան թույլտ վութ յան ըն թա ցա կար գը և հ ղի է հա մա պա տաս
խան տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն ու նե ցող մար մին նե րի կող
մից լիա զո րութ յուն նե րը չա րա շա հե լու և  ան ձանց հա ղոր դակ ցութ
յա նը չար տոն ված կեր պով մի ջամ տե լու բարձր ռիս կայ նութ յամբ։

Գաղտնիհսկողությանմիջոցներիհամակարգինկատ-
մամբհսկողությանմեխանիզմները(հետագահսկո-
ղություն)

Դատախազականհսկողությունը

«Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քի հա մա ձայն՝ օ պե րա տիվ– հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան 
նկատ մամբ հսկո ղութ յուն են ի րա կա նաց նում դա տա խազ նե րը։ 
Այս հսկո ղութ յու նը, սա կայն, ի րա կա նաց վում է բա ցա ռա պես մինչ
դա տա կան վա րույ թի օ րի նա կա նութ յան նկատ մամբ հսկո ղութ
յուն, ինչ պես նաև ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ
ման գոր ծըն թաց ի րա կա նաց նե լիս132, այլ կերպ ա սած՝ քրեա կան 
վա րույ թի կամ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման 
վա րույ թի բա ցա կա յութ յան պա րա գա յում դա տա խա զութ յու նը որ
ևէ հսկո ղա կան լիա զո րութ յուն չու նի օ պե րա տիվհե տա խու զա
կան գոր ծու նեութ յան ո լոր տում։ Ընդ ո րում, նշված ի րա վա սութ
յան շրջա նա կում դա տա խա զի կող մից հսկո ղութ յան են թա կա չեն 
օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան կազ մա կերպ ման 
և  ի րա կա նաց ման ե ղա նակ նե րը, իսկ օ պե րա տիվհե տա խու զա
կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հաս տի քա յին 
աշ խա տա կից նե րի և  այդ մար մին նե րի հետ գաղտ նի հա մա գոր
ծակ ցող ան ձանց վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը դա տա խա զին 
ներ կա յաց վում են միայն այդ ան ձանց հա մա ձայ նութ յամբ՝ բա ցա
ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ ա ռաջ է գա լիս նրանց քրեա կան պա
տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հար ցը133։ 
Ն ման կար գա վո րում նե րը ակն հայ տո րեն բա ցա ռում են դա տա խա
զա կան հսկո ղութ յան մե խա նիզ մի արդ յու նա վե տութ յու նը ՄԻԵԴ 
132. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492, հոդված 35, մաս 1։
133. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2007.11.28/59(583) Հոդ.1197, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492:
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https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492
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սահ մա նած չա փա նիշ նե րի տե սանկ յու նից134։  Միա ժա մա նակ օ րեն
քը փաս տա ցի չի կար գա վո րում այն ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը, 
ո րոնք կա րող են ծա գել դա տա խա զի կող մից հսկո ղութ յան արդ յուն
քում խախ տում հայտ նա բե րե լու դեպ քում, չեն սահ ման վում նման 
հան գա մանք նե րում դա տա խա զի լիա զո րութ յուն նե րը, խախտ ման 
հետ ևանք նե րը դրանք թույլ տված պաշ տոն յա նե րի հա մար։
 
 Դա տա խազ նե րի բա վա րար ի րա վա սութ յան հետ մեկ տեղ խնդրա
հա րույց է նաև նրանց ան կա խութ յան և  ան կողմ նա կա լութ յան 
հար ցը։ Այս պես, ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն՝ դա տա խա
զութ յու նը միաս նա կան հա մա կարգ է, ո րը ղե կա վա րում է գլխա
վոր դա տա խա զը135, իսկ « Դա տա խա զութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
հա մա ձայն՝ դա տա խազ նե րին պաշ տո նի նշա նա կում և  պաշ տո
նից ա զա տում է գլխա վոր դա տա խա զը136։  Միև նույն ժա մա նակ 
դա տա խա զութ յու նը մաս նա գի տա ցած չէ գաղտ նի հսկո ղութ յան 
հա մա կար գի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու հար ցում, 
դա դա տա խազ նե րի բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ նե րի միայն մի մասն 
է, և  նույն դա տա խազ ներն են քրեա կան դա տա վա րութ յան շրջա
նա կում դա տա վա րա կան հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նում մինչ դա
տա կան վա րույ թի նկատ մամբ, այդ թվում՝ գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման բա ղադ րի չի մա սով։ Ակն հայտ 
է, որ գոր ծա ռույթ նե րի այս միա խառ նումն ա ռաջ է բե րում դա տա
խա զութ յան՝ որ պես հսկող մարմ նի ան կա խութ յան և  ան կողմ նա
կա լութ յան ան բա վա րա րութ յան խնդիր։  Հարկ է ընդգ ծել նաև, որ 
խիստ հա ման ման օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի հա մա տեքս
տում է ՄԻԵԴն  ար ձա նագ րել դա տա խա զութ յան՝ որ պես հսկող 
մարմ նի ան կա խութ յան բա ցա կա յութ յան խնդի րը  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան պա րա գա յում137։

Հսկողությունըվարչապետիկողմից

«Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քի հա մա ձայն՝ հսկո ղա կան ո րո շա կի գոր ծա ռույթ վե րա պահ վում է 
նաև երկ րի վար չա պե տին, կամ, ա վե լի հստակ ձևա կերպ ման դեպ
քում, օ րեն քը օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա
134. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 281.
135. ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=102510, հոդված 176։
136. ՀՀՊՏ 2017.12.13/74(1349) Հոդ.1213, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492, հոդվածներ 42, 55։
137. Տե՛ս Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324, § 280։ 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=102510
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492
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կա նաց նող մար մին նե րի հա մար սահ մա նում է նրա առջև հաշ
վետ վո ղա կա նութ յան ո րոշ պա հանջ ներ։ Այս պես «Օ պե րա տիվհե
տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է, 
որ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում, ա ռանց դա տա րա նի նախ
նա կան թույլտ վութ յան, թվա յին, այդ թվում՝ հե ռա խո սա յին հա ղոր
դակ ցութ յան վե րահս կում օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի ջո ցառ
ման անց կաց ման (ան հե տաձ գե լի դեպ քեր) և 48 ժամ վա ըն թաց
քում դա տա րա նի թույլտ վութ յուն չստա նա լու յու րա քանչ յուր դեպ քի 
վե րա բեր յալ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ազ գա յին անվ տան
գութ յան հան րա պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րը ան հա պաղ զե կու
ցում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վար չա պե տին138: Դ րա նից 
բա ցի՝ օ րեն քը սահ մա նում է, որ ազ գա յին անվ տան գութ յան հան
րա պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րը օ պե րա տիվհե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա սութ յուն ու նե ցող յու
րա քանչ յուր մարմ նի կտրված քով յու րա քանչ յուր հա ջորդ տար վա 
հուն վա րի 31ից ոչ ուշ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վար չա պե
տին պետք է ներ կա յաց նի նաև տա րե կան հաշ վետ վութ յուն, ո րը 
պետք է պա րու նա կի նա խորդ տար վա ըն թաց քում`
1) սույն հոդ վա ծով նա խա տես ված օ պե րա տիվհե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ Գլ խա վոր վար չութ
յուն ներ կա յաց րած միջ նոր դութ յուն նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կը.
2) այն միջ նոր դութ յուն նե րի թվա քա նա կը, որ բեր վել են ա ռանց դա
տա րա նի ո րոշ ման քաղ ված քի, և  հե տա գա յում քաղ ված քը չի ներ
կա յաց վել.
3) այն միջ նոր դութ յուն նե րի թվա քա նա կը, որ բեր վել են ա ռանց դա
տա րա նի ո րոշ ման քաղ ված քի, իսկ դա տա րա նը հե տա գա յում իր 
ո րոշ մամբ չի թույ լատ րել նման օ պե րա տիվհե տա խու զա կան մի
ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը139։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, վար չա պե տը, լի նե լով գոր ծա դիր իշ խա նութ
յան գլու խը, ա ռեր ևույթ չի կա րող բա վա րա րել ՄԻԵԴ սահ մա նած՝ 
գաղտ նի մի ջոց նե րի հա մա կար գի նկատ մամբ հսկո ղութ յան ան
կա խութ յան չա փա նի շը։  Միև նույն ժա մա նակ օ րեն քի ու ժով նրան 
ներ կա յաց վող հաշ վետ վութ յուն նե րը բա վա կա նա չափ ին ֆոր մա
տիվ չեն արդ յու նա վետ հսկո ղութ յան հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե լու 
հա մար։  Նե րա ռե լով խնդրին վե րա բե րող վե րը նշված նվա զա գույն 
տվյալ նե րը՝ դրանք կա րող են ծա ռա յել բա ցա ռա պես օ պե րա տիվ
138. ՀՊՏ 2017.12.13/74(1349) Հոդ.1213, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492, հոդված 32, մաս 3։
139. Նույն տեղում, հոդված 32, մաս 4:

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=80492
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հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի 
գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան գնա հատ ման հա մար, սա
կայն ակն հայ տո րեն չեն կա րող բա վա րար լի նել գոր ծու նեութ յան 
օ րի նա կա նութ յու նը ստու գե լու հա մար։

Գաղտնիհսկողությանմիջոցներիկիրառմանմասին
ծանուցումըևիրավականպաշտպանությանհասանե-
լիմիջոցները

Անձիծանուցումը

Գաղտ նի հսկո ղութ յան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը կար գա վո րող ՀՀ 
օ րենսդ րութ յան ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ան ձը փաս
տա ցի հնա րա վո րութ յուն է ու նե նում տե ղե կա նա լու իր նկատ մամբ 
գաղտ նի հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց ման մա սին միայն այն դեպ քե
րում, երբ հսկո ղութ յան արդ յուն քում ստաց ված նյութն օգ տա գործ
վում է քրեա կան վա րույ թի շրջա նա կում, ո րին ի րեն մաս նա կից 
են դարձ նում։ Այս պնդու մը բխում է Ք րեա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի կար գա վո րում նե րից (վա րույ թի մաս նակ ցին հա սա նե լի 
են վա րույ թի նյու թե րը), ինչ պես նաև «Օ պե րա տիվհե տա խու զա
կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6րդ հոդ վա ծից (սահ մա
նում է ո րո շա կի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձանց 
ի րա վուն քը՝ պա հան ջե լու հա մա պա տաս խան նյու թե րը):

Օ րենսդ րութ յան այս բա ցը խիստ խնդրա հա րույց է և  ակն հայ տո
րեն չի հա մա պա տաս խա նում ՄԻԵԴ կող մից սահ ման ված՝ օրեն
քիորակի չա փա նիշ նե րին140 հատ կա պես այն պայ ման նե րում, երբ 
օ րենսդ րութ յու նը չի սահ մա նում այ սօ րի նակ կար գա վոր ման բա ցա
կա յութ յու նը հա կակշ ռող որ ևէ այլ ե րաշ խիք, ինչ պի սին կա րող էր 
լի նել մի ջամ տութ յան փաս տի/դրա բա ցա կա յութ յան ա պա ցուց ման 
բե ռը պե տութ յան վրա դնե լը141։ Ն ման պայ ման նե րում ան ձին որ ևէ 
պա հի ծա նու ցե լու պա հան ջի բա ցա կա յութ յու նը, երբ ծա նու ցու մը 
կա րող է ի րա կա նաց վել ա ռանց մի ջամ տութ յան նպա տա կը վտան
գե լու, չի ա պա հո վում ան ձի արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա

140. Տե՛ս Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria,
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00181323, §§ 9091; Dumitru Popescu v. Romania (no. 2), https://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=00180352,§ 77; Klass and others v. Germany, no. 5029/71, https://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=00157510 , § 58; Gabriele Weber and Cesar Richard Saravia v. Germany, no. 54934/00, https://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=00176586 , § 135. 
141. Տե՛ս Kennedy v. the United Kingdom, no. 26839/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00198473, § 167.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81323
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80352
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80352
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76586 
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նութ յան մի ջո ցի ի րա վունքն ու ա նօ րի նա կան մի ջամ տութ յան հա
մար փոխ հա տու ցում պա հան ջե լու հնա րա վո րութ յու նը։

Իրավականպաշտպանությանմիջոցները

Ք րեա կան դա տա վա րութ յան շրջա նա կում գաղտ նի հսկո ղութ յան 
մի ջոց նե րի (գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի) կի րառ ման 
արդ յուն քում ա պօ րի նի մի ջամ տութ յան դեմ ի րա վա կան պաշտ
պա նութ յան մի ջոց նե րը սահ ման վում են Ք րեա կան դա տա վա րութ
յան օ րենսգր քով՝ քննի չի, հե տաքն նութ յան մարմ նի ո րո շում ներն ու 
գոր ծո ղութ յուն նե րը բո ղո քար կե լու, ինչ պես նաև մի ջամ տութ յու նը 
թույ լատ րող դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու ըն թա ցա կար գե րի 
մի ջո ցով142։ Այս ա ռու մով կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ քրեա կան դա
տա վա րութ յան շրջա նա կում ի րա կա նաց ված մի ջամ տութ յան դեմ 
ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը տրա մադ րում է բա վա րար ի րա վա կան պաշտ
պա նութ յան մի ջոց ներ՝ նկա տի ու նե նա լով նաև այն, որ բո ղո քարկ
ման արդ յուն քում խախ տում ար ձա նագր վե լու պա րա գա յում ան ձը 
կա րող է քա ղա քա ցիա կան հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով ձեռ նա
մուխ լի նել խախտ ման հա մար փոխ հա տու ցում պա հան ջե լուն ևս։ 
Վե րոգր յա լի հետ մեկ տեղ ա պօ րի նի մի ջամ տութ յան մեջ հան ցա
գոր ծութ յան հատ կա նիշ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ան ձը կա րող 
է ձեռ նա մուխ լի նել նաև հան ցա գոր ծութ յան մա սին հա ղոր դում 
ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով խախտ ման հա մար պա տաս խա նա տու 
պաշ տոն յա յին քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լուն։

Անդ րա դառ նա լով քրեա կան վա րույ թից դուրս գաղտ նի հսկո
ղութ յան հա մա կար գին՝ ա ռա ջին հեր թին հարկ է ար ձա նագ րել, որ 
«Օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն
քում ան ձին՝ իր նկատ մամբ ի րա կա նաց ված գաղտ նի հսկո ղութ
յան մա սին որ ևէ պա հի ծա նու ցե լու պա հան ջի բա ցա կա յութ յունն 
ինք նին բա ցա ռում է որ ևէ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մի ջո ցի 
արդ յու նա վե տութ յու նը։ Վե րոգր յա լից բա ցի, սա կայն, օ րեն քով չեն 
սահ ման վում նաև ա նօ րի նա կան մի ջամ տութ յան դեմ ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յան մե խա նիզմ ներ143։ Ակն հայտ է, որ Ք րեա կան դա
տա վա րութ յան օ րենս գիր քը կար գա վո րում է քրեա կան վա րույ թի 
նա խա ձեռն ման և  ի րա կա նաց ման առն չութ յամբ ծա գող ի րա վա
հա րա բե րութ յուն նե րը, ուս տի չկա որ ևէ հիմք՝ դրանք տա րա ծե
142. Մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55), https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763, 
հոդվածներ 291, 389։
143. Մանրամասն տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763
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լու քրեա կան վա րույ թի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում գաղտ նի 
հսկո ղութ յան մի ջոց ներ կի րա ռե լու առն չութ յամբ ծա գող ի րա վա
հա րա բե րութ յուն նե րի նկատ մամբ։ Ա վե լին, նշվա ծը բխում է հենց 
Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի հստակ կա նո նա կար
գում նե րից։ Մաս նա վո րա պես օ րենսգր քի 299րդ հոդ վա ծը հնա
րա վո րութ յուն է տա լիս բո ղո քար կե լու բա ցա ռա պես քրեա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում վա րույ թի հան րա յին մաս նակ ցի, այդ թվում՝ 
հե տաքն նութ յան մարմ նի (Ք րեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր
քի ի մաս տով՝ օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա
կա նաց նող մարմ նի) ի պաշ տո նե կա տա րած գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
դրսևո րած ան գոր ծութ յու նը կամ կա յաց րած դա տա վա րա կան ակ
տե րը, իսկ 389րդ հոդ վա ծը՝ վե րաքն նութ յան կար գով բո ղո քար կե
լու գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լը թույ լատ րե լու 
միջ նոր դութ յան կա պակ ցութ յամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տե
րը144։

Այլ կերպ ա սած՝ առ կա օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի պայ
ման նե րում օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա
կա նաց նող մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի և մի ջամ տութ յու նը 
թույ լատ րող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րութ
յու նը խիստ կաս կա ծե լի է, քա նի որ վե րա բե րե լի օ րենսդ րութ յու նը 
շա հագր գիռ ան ձին չի տա լիս որ ևէ պատ կե րա ցում իր հնա րա վոր 
խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ե ղա նակ նե րի վե
րա բեր յալ145։

144. ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55), https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763։
145. Տե՛ս նույն համատեքստում ՄԻԵԴ արձանագրումները Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001159324 (§§ 292297) գործով։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=154763
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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ ՀԱՐԳԵԼՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ 
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Ներպետականիրավակարգավորումներ

ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի17-րդհոդվածի146համա-
ձայն՝

1. Ան ձը, ում ի րա վուն քը խախտ վել է, կա րող է պա հան ջել ի րեն 
պատ ճառ ված վնաս նե րի լրիվ հա տու ցում, ե թե վնաս նե րի հա տուց
ման ա վե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա
նագ րով:
2. Վ նաս ներ են ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ նա 
կա տա րել է կամ պետք է կա տա րի խախտ ված ի րա վուն քը վե րա
կանգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը կամ վնաս ված քը (ի րա
կան վնաս), չստաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րոնք այդ ան ձը կստա
նար քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռութ յան սո վո րա կան պայ ման նե
րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխախտ վեր (բաց թողն ված օ գուտ), ինչ
պես նաև ոչ նյու թա կան վնա սը:(....):
4. Ոչ նյու թա կան վնա սը են թա կա է հա տուց ման միայն օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում: (....):

ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի162-րդհոդվածիհամաձայն147՝

1. Ան ձի կյան քը և  ա ռող ջութ յու նը, ար ժա նա պատ վութ յու նը, անձ նա
կան ան ձեռնմ խե լիութ յու նը, պա տիվն ու բա րի ա նու նը, գոր ծա րար 
համ բա վը, մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե լիութ յու նը, անձ նա կան 
ու ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նիութ յու նը, ա զատ տե ղա շարժ վե լու, 
բնակ վե լու և գտն վե լու վայր ընտ րե լու ի րա վուն քը, ան վան ի րա
վուն քը, հե ղի նա կութ յան ի րա վունքն ու քա ղա քա ցուն ի ծնե կամ 
օ րեն քի ու ժով պատ կա նող այլ անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք
146. ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50), https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658:
147. Նույն տեղում։

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=74658
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նե րը և  ոչ նյու թա կան բա րիք ներն ա նօ տա րե լի են ու ան փո խան
ցե լի: (....):
2. Ոչ նյու թա կան բա րիք նե րը, սույն օ րենսգր քին և  այլ օ րենք նե րին 
հա մա պա տաս խան, պաշտ պան վում են դրան ցով նա խա տես ված 
դեպ քե րում ու կար գով, ինչ պես նաև այն դեպ քե րում ու այն սահ
ման նե րում, ո րոն ցում քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յան ե ղա նակ նե րի օգ տա գոր ծու մը (հոդ ված 14) բխում է 
խախտ ված ոչ նյու թա կան ի րա վուն քի էութ յու նից և  այդ խախ
տում նե րի հետ ևանք նե րի բնույ թից:

 
 

ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի162.1-րդհոդվածի148համա-
ձայն՝

 
1. Սույն օ րենսգր քի ի մաս տով ոչ նյու թա կան վնա սը ֆի զի կա կան 
կամ հո գե կան տա ռա պանք է, որն ա ռա ջա ցել է ան ձին ի ծնե կամ 
օ րեն քի ու ժով պատ կա նող նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան բա րիք
նե րի դեմ ոտնձ գող կամ նրա անձ նա կան գույ քա յին կամ ոչ գույ
քա յին ի րա վունք նե րը խախ տող ո րոշ մամբ, գոր ծո ղութ յամբ կամ 
ան գոր ծութ յամբ:
2. Ան ձը, իսկ նրա մահ վան կամ ան գոր ծու նա կութ յան դեպ քում նրա 
ա մու սի նը, ծնո ղը, որ դեգ րո ղը, ե րե խան, որ դեգր վա ծը, խնա մա կա
լը, հո գա բար ձուն ի րա վունք ու նեն դա տա կան կար գով պա հան ջե
լու պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի հա տու ցում, ե թե նա խա
քն նութ յան մար մի նը, դա տա խա զը կամ դա տա րա նը հաս տա տել 
է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի 
կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի ո րոշ ման, գոր ծո ղութ յան կամ 
ան գոր ծութ յան հետ ևան քով խախտ վել են այդ ան ձի՝ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յամբ և « Մար դու ի րա վունք
նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 
կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված հետև յալ հիմ նա րար ի րա վունք
նե րը (….).
5) անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քը հար գե լու, բնա կա րա նի ան
ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն քը (….)։
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ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի1087.1հոդվածի1491-ինմասի
համաձայն՝
 
1. Ան ձը, ո րի պա տի վը, ար ժա նա պատ վութ յու նը կամ գոր ծա րար 
համ բա վը ա րա տա վո րել են վի րա վո րան քի կամ զրպար տութ յան 
մի ջո ցով, կա րող է դի մել դա տա րան` վի րա վո րանք հասց րած կամ 
զրպար տութ յուն կա տա րած ան ձի դեմ: (….):

Վե րոգր յալ ի րա վա կար գա վո րում նե րի ու ժով ոչ նյու թա կան վնա
սի հա տուց ման հնա րա վո րութ յու նը սահ ման վում է միայն օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում. 1 պատ վին, ար ժա նա պատ վութ յա նը 
կամ գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի դեպ քում, 2. ան
ձի հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խախտ ման և  ա նար դա րա ցի դա տա
պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի դեպ
քում, ընդ ո րում, այս դեպ քում խախ տու մը պետք է թույլ տրված 
լի նի պե տա կան մարմ նի կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մարմ նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի ո րոշ ման, գոր ծո ղութ
յան կամ ան գոր ծութ յան հետ ևան քով:  Հետ ևա բար նման ի րա վա
կար գա վոր ման պա րա գա յում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով 
ուղ ղա կիո րեն բա ցառ վում է մաս նա վոր հա րա բե րութ յուն նե րում 
անձ նա կան կյան քի նկատ մամբ հար գան քի ի րա վուն քի խախտ
ման հետ ևան քով պատ ճառ ված ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա
տուց ման հնա րա վո րութ յու նը: Ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա տուց
ման հնա րա վո րութ յու նը սահ ման ված է միայն պե տա կան մարմ նի, 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի կամ դրա պաշ տո նա
տար ան ձի գոր ծո ղութ յուն նե րով ան ձի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ 
և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով սահ ման
ված հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ո րո շա կի շրջա նա կի խախտ ման 
դեպ քում այն պա րա գա յում, երբ այս ի րա վունք նե րի ան մի ջա կան 
խախտ ման սուբ յեկ տը պե տա կան մար մի նը, տե ղա կան ինք նա կա
ռա վար ման մար մի նը կամ պաշ տո նա տար անձն է: Ուս տի ան ձի 
մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վուն
քը մաս նա վոր ան ձի կամ կազ մա կեր պութ յան կող մից խախ տե լու 
դեպ քում այս ի րա վուն քի դա տա կան պաշտ պա նութ յան հնա րա
վո րութ յունն ար գե լա փակ վում է: Ակն հայտ է, որ զրպար տութ յան և 
վի րա վո րան քի հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վութ յու նը 
չի կա րող նույ նաց վել անձ նա կան կյան քի նկատ մամբ հար գան
քի ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում պա տաս խա նատ վութ յա նը: 
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Լ րագ րո ղի կող մից տա րած ված տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է չպա
րու նա կել վի րա վո րանք և զր պար տութ յուն, սա կայն ակն հայ տո րեն 
խախ տել ան ձի՝ անձ նա կան կյան քի նկատ մամբ հար գան քի ի րա
վուն քը: Ն ման օ րենսդ րա կան բա ցի պայ ման նե րում ան ձը զրկված 
է մաս նա վոր հա րա բե րութ յուն նե րում իր անձ նա կան կյան քի 
նկատ մամբ հար գան քի ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում դա տա
կան պաշտ պա նութ յան, արդ յու նա վետ պաշտ պա նութ յան մի ջո ցի, 
ինչ պես նաև ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վունք նե րի արդ յու նա
վետ ի րաց ման հնա րա վո րութ յու նից: 

Միջազգայինչափանիշներ

Ի թիվս այլ պար տա վո րութ յուն նե րի՝  Կոն վեն ցիա յի 8րդ  հոդ վա ծից 
բխում է պե տութ յան պո զի տիվ պար տա վո րութ յու նը՝ պաշտ պա նե
լու ան ձին զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջո ցի կող մից իր անձ նա կան 
կյան քին մի ջամ տութ յու նից/ներ խու ժու մից150։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8րդ  հոդ վա
ծից բխող՝ բա րո յա կան վնա սի հա մար փոխ հա տուց ման նա խա
տես ման պե տութ յան պո զի տիվ պար տա վո րութ յա նը  Մար դու ի րա
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը հատ կա պես անդ րա դար ձել 
է Արմոնինընդդեմ Լիտվայիգոր ծով151:  Դա տա րա նը գտել է, որ 
հա մա պա տաս խան գոր ծով մա մու լի ա զա տութ յան ակն հայտ չա
րա շահ ման պա րա գա յում բա րո յա կան վնա սի փոխ հա տուց ման 
օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք նաև պետք է բա
վա րար չա փով կան խար գե լեին նման չա րա շա հում նե րի կրկնութ
յու նը, չեն ա պա հո վել դի մո ղին այն պի սի պաշտ պա նութ յամբ, որն 
ակն կալ վում էր  Կոն վեն ցիա յի 8րդ  հոդ վա ծի ներ քո:

 Դա տա րա նը շեշ տել է, որ ներ պե տա կան դա տա րան նե րը ի րա պես 
սահ մա նել են դի մո ղի ա մուս նու հա մար բա րո յա կան վնա սի փոխ
հա տու ցում՝ մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քի խախտ ման հա մար: 
 Սա կայն էա կան է այն, թե արդ յոք 10 000 լիտ (LTL) գու մա րը հա մա
չափ էր կրած վնա սին, և  արդ յոք պե տութ յու նը « Հան րութ յա նը տե
ղե կատ վութ յան տրա մադր ման մա սին» օ րեն քի ըն դուն մամբ, ո րով 
սահ մա նա փակ վում էր զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջո ցի կող
մից վճար վող փոխ հա տուց ման ա ռա վե լա գույն չա փը, կա տա րել 
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է իր պո զի տիվ պար տա վո րութ յու նը  Կոն վեն ցիա յի 8րդ  հոդ վա ծի 
լույ սի ներ քո:  Դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով մա մու լի ա զա
տութ յան ակն հայտ չա րա շահ ման պա րա գա յում բա րո յա կան վնա
սի փոխ հա տուց ման օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք 
նաև պետք է բա վա րար չա փով կան խար գե լեին նման չա րա շա
հում նե րի կրկնութ յու նը, չեն ա պա հո վել դի մո ղին այն պի սի պաշտ
պա նութ յամբ, որն ակն կալ վում էր՝ ըստ  Կոն վեն ցիա յի 8րդ  հոդ վա
ծի:  Ճա նաչ վել է  Կոն վեն ցիա յի 8րդ  հոդ վա ծի խախ տում՝ պե տութ
յան կող մից իր պո զի տիվ պար տա վո րութ յու նը չկա տա րե լու մա սով: 
Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի 1970 թ.ի 
հուն վա րի 23ի թիվ 428 բա նաձ ևով152 սահ ման վել են ան ձի՝ մաս
նա վոր կյան քի ի րա վուն քին մի ջամ տութ յան դեմ պաշտ պա նութ
յան մի ջոց նե րը:  Բա նաձ ևով սահ ման վում է, որ  Կոն վեն ցիա յի 8րդ 
 հոդ վա ծով սահ ման ված մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը չպետք 
է պաշտ պա նի ան հա տին միայն պետական մարմինների մի-
ջամտությունից, այլև մասնավոր անձանց կամ կազմակեր-
պությունների, այդ թվում՝ զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
կող մից մի ջամ տութ յու նից: Ազ գա յին օ րենս դիր մար մին նե րը պետք 
է սահ մա նեն օ րենսդ րա կան դրույթ ներ, ո րոնք կե րաշ խա վո րեն 
նման պաշտ պա նութ յու նը:

Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի մաս նա վոր 
կյան քի ի րա վուն քի վե րա բեր յալ թիվ 1165(1998) բա նաձ ևով153 վե
հա ժո ղո վը կոչ է ա րել ան դամ պե տութ յուն նե րին ըն դու նել օ րենս 
դ րութ յուն, ե թե այդ պի սին դեռևս գո յութ յուն չու նի, ո րը կե րաշ խա
վո րի մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը, ի թիվս այ լոց, հետև յալ ու ղե
նիշ նե րով.

• քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի շրջա նա կում պետք է ե րաշ խա
վոր վի դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րութ յու նը՝ տու ժո ղին հնա
րա վո րութ յուն տա լով պա հան ջե լու վնաս նե րի փոխ հա տու ցում 
մաս նա վոր կյան քին մի ջամ տութ յան հա մար.

• խմբա գիր նե րը և լ րագ րող նե րը պետք է պա տաս խա նատ վութ
յուն կրեն ի րենց հրա պա րա կում նե րով մաս նա վոր կյան քի ի րա
վուն քի ի րա կա նաց մա նը մի ջամ տութ յան հա մար, ինչ պես պա
տաս խա նատ վութ յուն են կրում զրպար տութ յան դեպ քում: 

152. Declaration on Mass Communication Media and Human Rights,
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTMLEN.asp?fileid=15842&lang=en.
153. Resolution 1165(1998), Right to Privacy, 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTMLen.asp?fileid=16641&lang%20=en.

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=15842&lang=en.
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16641&lang%20=en.
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 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը Էվանսն ընդ-
դեմՄիացյալԹագավորության գոր ծով154 կա յաց ված վճռով ամ
րագ րել է, որ թեև  Կոն վեն ցիա յի 8րդ  հոդ վա ծի օբ յեկ տը ա ռա ջին 
հեր թին ան ձի պաշտ պա նութ յունն է պե տա կան մար մին նե րի կա
մա յա կան մի ջամ տութ յու նից, այն պե տութ յա նը չի պար տա վո րեց
նում միայն ձեռն պահ մնալ նման մի ջամ տութ յու նից: Այս նե գա տիվ 
պար տա վո րութ յու նից բա ցի՝ այն պե տութ յան հա մար նա խա տե
սում է նաև պո զի տիվ պար տա վո րութ յուն ներ՝ ան ձի մաս նա վոր 
կյան քի նկատ մամբ հար գան քի ի րա վուն քի ա պա հով ման նպա
տա կով:  Վե րոնշ յալ պար տա վո րութ յուն նե րը նե րա ռում են նաև մի
ջոց նե րի ձեռ նար կում՝ մաս նա վոր ան ձանց միջև հա րա բե րութ յուն
նե րում այս ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ման հա մար:

 Վե րոնշ յա լից բխում է, որ ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը չի հա մա պա տաս
խա նում  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8րդ 
 հոդ վա ծի պա հանջ նե րին, քա նի որ չի նա խա տե սում մաս նա վոր 
հա րա բե րութ յուն նե րում անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի նկատ
մամբ հար գան քի ի րա վուն քի խախտ ման հետ ևան քով պատ ճառ
ված ոչ նյու թա կան վնա սի փոխ հա տուց ման հնա րա վո րութ յուն:

154. Evans v. the United Kingdom, no. 6339/05, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00180046.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80046
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից ստեղծ
ված նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա տեքս տում գաղտ նի հսկո
ղութ յան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը կար գա վո րող  Հա յաս տա նի  Հան
րա պե տութ յան գոր ծող օ րենսդ րութ յան և  ի րա վա կի րառ պրակ տի
կա յի վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ան ձի մաս նա վոր կյան քի 
ա նօ րի նա կան մի ջամ տութ յու նը կան խե լու ա ռու մով գո յութ յուն 
ու նեն մի շարք կար ևոր ե րաշ խիք ներ, ինչ պի սիք են դա տա րա նի 
կող մից  մի ջամ տութ յան թույ լատր ման, մի ջամ տութ յան հա մար 
անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման նե րի, դրա ի րա կա նաց ման ա ռա վե լա
գույն ժամ կետ նե րի և  պար բե րա կան վե րա նայ ման պա հանջ նե րը։ 
 Միև նույն ժա մա նակ  հե տա զո տութ յու նը ար ձա նագ րում է այն պի
սի ա ռանց քա յին կար ևո րութ յան խնդիր ներ, ինչ պի սիք են նա խա
պես ո րոշ ված ժամ կե տից շուտ օ պե րա տիվհե տա խու զա կան գոր
ծո ղութ յուն նե րի դա դա րեց ման պայ ման նե րի բա ցա կա յութ յու նը, 
հսկո ղութ յան արդ յուն քում ստաց ված նյու թե րի պահ պան ման և  
ոչն չաց ման հստակ և  ման րա մասն ըն թա ցա կար գե րի բա ցա կա
յութ յու նը, հսկո ղութ յան նկատ մամբ նախ նա կան դա տա կան վե
րահս կո ղութ յան շրջա նա կում դա տա րա նի բա վա րար ի րա վա սութ
յան խնդի րը, գաղտ նի հսկո ղութ յան հա մա կար գի գոր ծու նեութ
յան նկատ մամբ ան կախ և  արդ յու նա վետ ար տա քին հսկո ղութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը, ա նօ րի նա կան մի ջամ տութ յան դեմ ի րա վա կան 
պաշտ պա նութ յան  արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յու նը և  
այլն։
 
Ի րա վուն քի զար գաց ման և  պաշտ պա նութ յան հիմ նադ րա մը շա
րու նա կե լու է իր աշ խա տան քը հե տա զո տութ յամբ հայտ նա բեր ված 
խնդիր նե րի լու ծում նե րը գտնե լու և դ րանք կյան քի կո չե լու ուղ ղութ
յամբ։



Դիզայնը և տպագրությունը` «Զարտպրինտ» ՍՊԸի
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	Գաղտնի հսկողության միջոցառումների գործողության տևողությունը
	Գաղտնի հսկողության արդյունքում ստացված տվյալների պահպանման, հասանելիության, հետազոտման, օգտագործման, հաղորդակցման և ոչնչացման համար սահմանված ընթացակարգերը
	Գաղտնի հսկողության միջոցների համակարգի նկատմամբ հսկողության մեխանիզմները (հետագա հսկողություն)
	Գաղտնի հսկողության միջոցների կիրառման մասին ծանուցումը և իրավական պաշտպանության հասանելի միջոցները

	Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտման հիմքով Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացված վճիռները
	Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի
	Համբարձումյանն ընդդեմ Հայաստանի

	ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՄԻԵԴ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
	Գաղտնի հսկողության միջոցների
գործողության շրջանակը
	Գաղտնի հսկողության միջոցների գործողության
տևողությունը
	Գաղտնի հսկողության արդյունքում ստացված տվյալների պահպանման, հասանելիության, հետազոտման, օգտագործման, հաղորդակցման և ոչնչացման համար սահմանված ընթացակարգերը
	Վերահսկողության թույլատրման ընթացակարգերը
	Գաղտնի հսկողության միջոցների համակարգի նկատմամբ հսկողության մեխանիզմները (հետագա հսկողություն)
	Գաղտնի հսկողության միջոցների կիրառման մասին ծանուցումը և իրավական պաշտպանության հասանելի միջոցները

	ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ ՀԱՐԳԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
	Ներպետական իրավակարգավորումներ
	Միջազգային չափանիշներ

	ԱՄՓՈՓՈՒՄ


