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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ
ԱՐ ԹՈՒՐ  ՂԱՄ ԲԱՐ ՅԱՆ

 Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան հա սա րա կութ յու նում, գի տա-
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կա տա րե լա գործ մամբ պայ մա նա վոր-
ված, դյու րա ցել է հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում 
տե սա ձայ նագր ման սար քե րի օգ տա գոր ծու մը: Այն ներ թա փան ցել է 
նաև ի րա վա կան ա պա ցուց ման գոր ծըն թաց։ Ի րա վա կան ո լոր տում 
ո րո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ ա պա ցու ցե լու կամ դրանք 
հեր քե լու նպա տա կով մաս նա վոր ան ձինք լայ նո րեն կի րա ռում են 
ձայ նագր ման սար քեր և դ րանց արդ յունք նե րը ներ կա յաց նում են 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րին ի րա վա կան վե ճե րը լու ծե-
լիս որ պես ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լու հա մար։ 

Ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում օգ տա գործ վող ձայ նագ րութ յուն նե-
րը կա րե լի է դա սա կար գել տար բեր հիմ քե րով։ Ըստ ձայ նագ րութ-
յուն կա տա րած սուբ յեկ տի՝ լի նում են պե տա կան ի րա վա սու մարմնի 
և  մաս նա վոր ան ձի կա տա րած ձայ նագ րութ յուն ներ, ըստ ձայ նագ-
րութ յան ե ղա նա կի` հրա պա րա կա յին (ան ձի հա մա ձայ նութ յամբ) 
և  գաղտ նի կա տար ված ձայ նագ րութ յուն ներ։ Ընդ հա նուր առ մամբ 
պե տա կան ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից օ րեն քով սահ ման ված 
ե րաշ խիք նե րի պահ պան մամբ կա տար ված ձայ նագ րութ յուն նե-
րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յունն ինք նին վի ճա հա րույց չէ։ 
 Մինչ դեռ` քա ղա քա ցիա կան և ք րեա կան գոր ծե րով մաս նա վոր ան ձի 
կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի` որ պես ա պա ցույ ցի օգ-
տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յան հար ցը խիստ վի ճե լի է, ին չը պայ-
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ այս դեպ քում խաչ վում են 
միմ յանց հա կա սող մի շարք հան րա յին և  մաս նա վոր բնույ թի շա հեր։ 

 Հան ցա վո րութ յան դեմ պայ քա րի ո լոր տում գաղտ նի մի ջո ցա-
ռումնե րի, այդ թվում` գաղտ նի տե սա ձայ նագր ման մե թոդ նե րի կի-
րա ռումն ա վան դա բար հա մար վել է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մար մին նե րի մե նաշ նոր հը, ո րոնք հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք-
նե րի կի րառ մամբ ի րա վա սու էին ի րա կա նաց նել գաղտ նի մի ջո-
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ցա ռումներ։ Ընդ ո րում, դեռևս խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում 
նշվում էր, որ բարձր դա տա կան մար մին նե րը, որ պես կա նոն, հրա-
ժար վում են նյու թա կան օբ յեկտ ներն օգ տա գոր ծել որ պես ա պա-
ցույց, ե թե դրանց ստաց ման ե ղա նակ նե րը հայտ նի չէին: Օ րի նակ` 
կա շառ քի շորթ ման գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը մե ղադ-
րա կան դա տավճ ռում որ պես ա պա ցույց օգ տա գոր ծել էր կա շառք 
շոր թո ղի և  կա շառք տվո ղի խո սակ ցութ յան ձայ նագ րութ յու նը, սա-
կայն ՌԽՖՍՀ գե րա գույն դա տա րա նը բե կա նել էր դա տավ ճիռն այն 
պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ մե ղա վո րութ յունն ա պա ցու ցե լու հա մար 
ձայ նագ րութ յան վրա հղում կա տա րելն ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ 
այդ ձայ նագ րութ յու նը չէր հա մա պա տաս խա նում ՌԽՖՍՀ ՔրԴՕ 
69-րդ  հոդ վա ծի պա հանջ նե րին։1 Տվ յալ ժա մա նա կաշր ջա նի դա տա-
վա րա գի տութ յան մեջ բարձր դա տա րան նե րի նման դիր քո րո շումն 
ընդ հա նուր առ մամբ ըն դու նե լի էր հա մար վում այն պատ ճա ռա բա-
նութ յամբ, որ ե թե պարզ չէ, թե ինչ պես, որ տեղ և  ինչ պի սի հան գա-
մանք նե րում է ստաց վել հա մա պա տաս խան տե ղե կութ յուն ներ կրող 
նյու թա կան օբ յեկ տը և,  ե թե հնա րա վոր չէ դրանք պար զել քննչա-
կան և  դա տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մի ջո ցով, ա պա ոչ միայն 
կաս կա ծի տակ է դրվում դրանց հա վաս տիութ յու նը, այլև կա րող են 
կաս կած ներ ա ռա ջա նալ, որ մե ղադ րա կան ա պա ցույց նե րը կեղծ ված 
են: Այս կա պակ ցութ յամբ քրեա կան դա տա վա րութ յան մաս նա գետ 
Բ.  Բեզ լեպ կի նը նշում էր, որ հնա րա վոր են այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, 
երբ նման նյու թա կան օբ յեկտ նե րի ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ-
յան գնա հատ ման հա մար նշա նա կութ յուն չու նե նա, թե այն ում կող-
մից, որ տեղ, երբ և  ինչ հան գա մանք նե րում է ձեռք բեր վել։ Օ րի նակ` 
ոս տի կա նը քննի չին ներ կա յաց րել է լու սան կար, որ տեղ ար տա ցոլ-
ված է գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կութ յուն ու նե ցող փաստ։ Այդ 
լու սան կա րը օժտ ված է ի րե ղեն ա պա ցույ ցի բո լոր հատ կա նիշ նե-
րով՝ ան կախ նրա նից` ում կող մից, որ տեղ, երբ և  ինչ հան գա մանք-
նե րում է ձեռք բեր վել։ Ուս տի այս ի րե ղեն ա պա ցու ցի ստու գու մը 
հատ կա պես փոր ձա գի տա կան ե ղա նա կով (արդ յո՞ք ֆո տո մոն տաժ 

1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. № 6. 1986. С. 6-7.
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է) պետք է վե րա բե րի միայն բուն լու սա պատ կե րին։  Լու սան կա րի 
ձեռք բեր ման մյուս բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը դուրս են 
քրեա դա տա վա րա կան հե տա զոտ ման շրջա նակ նե րից։ Ընդ ո րում, 
հե ղի նա կը նշում է, որ ե թե այդ ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը ճա նաչ վեն 
ան թույ լատ րե լի այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ ձեռք բե րողն ան-
հայտ է, ա պա այս տրա մա բա նութ յամբ նման նյու թա կան օբ յեկտ-
նե րը պետք է ան թույ լատ րե լի ճա նա չել նույ նիսկ այն դեպ քում, ե թե 
ձեռք են բեր վել դեպ քի վայ րի զննութ յան կամ խու զար կութ յան արդ-
յուն քում։2

2 Безлепкин Б. Т. Проблемы уголовно-процессуального доказывания. Советское государ-
ство и право.1991. № 8. С. 101
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I.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած ձայ նագ րութ յան օգ տա գործ-
ման թույ լատ րե լիութ յու նը  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի պրակ տի կա յում ( Գոռ  Հով հան նիս յան)

1. Անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քի նկատ մամբ հար գան քի 
ի րա վունքն ըստ  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիա յի 8-րդ  հոդ վա ծի

ա) Ընդ հա նուր հար ցեր
 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (ՄԻԵԿ) 8-րդ 

 հոդ վա ծը նե րա ռում է չորս ի րա վուն քնե րի (անձ նա կան կյան քի, 
ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա նի և  նա մա կագ րութ յան) պաշտ-
պա նութ յու նը։ Այն տեղ ամ րագր ված ե րաշ խիք ներն ի րենց ար-
տա ցո լումն են գտել մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի մա սով՝ ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան 31-րդ  հոդ վա ծում, բնա կա րա նի ան ձեռնմխե-
լիութ յան մա  սով՝ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 32-րդ  հոդ վա ծում և 
 նա մա կագ րութ յան գաղտ նիութ յան մա սով՝ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 
33-րդ  հոդ վա ծում։

ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծում նշված ի րա վա կան բա րիք նե րի նկատ-
մամբ հար գան քի ի րա վուն քը նշա նա կում է, որ պե տութ յունն ի րա-
վունք չու նի մի ջամ տե լու դրանց, քա նի դեռ առ կա չեն հոդ վա-
ծի 2-րդ  մա սում նշված բա ցա ռութ յուն նե րը։  Բայց այդ ի րա վուն քը 
միա ժա մա նակ նշա նա կում է, որ դրա խախ տու մը կա րող է ար տա-
հայտ վել նաև ո չինչ չա նե լով, քա նի որ հոդ վա ծից բխում են պաշտ-
պա նութ յուն և  ե րաշ խիք ներ ա պա հո վե լու պե տութ յան պո զի տիվ 
պար տա կա նութ յուն նե րը։3 ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծից կա րող է բխել 
պե տութ յան պար տա կա նութ յու նը՝ մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան-
քը հար գե լու պա հան ջը կյան քի կո չե լու նաև մաս նա վոր բնա գա վա-
ռում (մաս նա վոր ան ձանց միջև հո րի զո նա կան հա րա բե րութ յուն)։4 

3 ՄԻԵԴ 23.9.2010 – 1620/03, Slg 10 Rn. 55 – Շյութհ / Գերմանիա; ՄԻԵԴ 8.7.1987 – 
9749/82, Rn. 60 – Վ. / Միացյալ Թագավորություն։
4 Meyer-Ladewig /Nettesheim, in: dies. / von Raumer, EMRK, 4. Aufl., Baden-Baden 2017, Art. 
8 Rn. 2.
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Ե թե պե տա կան մար մին նե րը հան դուր ժում են մաս նա վոր ան ձանց 
կող մից ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րի խախ տումնե րը, ա պա դա կա-
րող է հիմք լի նել պե տութ յան պա տաս խա նատ վութ յան հա մար, 
ան գամ ե թե պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գոր ծում են ա ռանց 
լիա զո րութ յան կամ ի րենց տրված հրա հան գին հա կա ռակ։5 Ն ման 
պայ ման նե րում պետք է հաշ վի առն վի նաև պե տութ յան հե տա գա 
վար քը, օ րի նակ՝ արդ յոք պե տութ յունն արդ յու նա վետ քննութ յուն է 
ի րա կա նաց րել ի րա վուն քի խախտ ման փաս տով։  Պե տութ յու նը կա-
րող է նաև պար տա վոր լի նել փո խե լու ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծը խախ-
տող այն կեն սա պայ ման նե րը, ո րոնք ա ռա ջա ցել են իր ան գոր ծութ-
յան հետ ևան քով այս դեպ քում պե տութ յան պա տաս խա նատ վութ յան 
հիմ քը նրա ո չինչ չա նելն է (ան գոր ծութ յու նը)։6

Ա ռան ձին դեպ քե րում պե տութ յու նը պար տա վոր է նաև ըն դու-
նել քրեա կան օ րենք ներ, ո րոնք կար գե լեն ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծով 
պաշտ պան վող ար ժեք նե րի դեմ ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա-
տա րու մը, հատ կա պես ե թե շո շափ վում են մաս նա վոր կյան քի էա-
կան կող մե րը։7

բ)  Մաս նա վոր կյան քը
 Մաս նա վոր կյան քի հաս կա ցութ յունն ըն կալ վում է հա մա կող մա-

նիո րեն և  չի կա րող բնո րոշ վել մեկ սպա ռիչ սահ ման մամբ։8 ՄԻԵԿ 
8-րդ  հոդ վա ծի ե րաշ խիք նե րի շար քում կենտ րո նա կան տեղ են զբա-
ղեց նում մար դու ինք նա վա րութ յու նը և ն րա ինք նո րոշ ման ի րա-
վուն քը, ո րոնց բո վան դա կութ յու նը կա րող է զար գա նալ փո փոխ վող 
հա սա րա կա կան ըն կա լումնե րին զու գա հեռ։9 ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծով 

5 ՄԻԵԴ 12.6.2003 – 35968/97, Slg 03-VII Rn. 70 – վան Քյուք / Գերմանիա; ՄԻԵԴ 
10.5.2001 – 25781/94 (Մեծ Պալատ), Slg 01-IV Rn. 81 – Կիպրոս / Թուրքիա։
6 Տես ՄԻԵԴ 12.7.2005 – 41138/98, Slg 05-VII – Մոլդովա և այլք / Ռումինիա (թիվ 2) – 
գնչուների դեմ անկարգությունները հանդուրժելու համար; նաև ՄԻԵԴ 8.7.2004 – 
48787/99, Slg 04-VII Rn. 317, 382, 384 f., 393 – Իլաշկու և այլք / Մոլդովա և Ռուսաստան։
7 Meyer-Ladewig / Nettesheim, in: dies. / von Raumer, EMRK, 4. Aufl., Baden-Baden 2017, Art. 
8 Rn. 4.
8 Meyer-Ladewig / Nettesheim, in: dies. / von Raumer, EMRK, 4. Aufl., Baden-Baden 2017, Art. 
8 Rn. 7.
9 ՄԻԵԴ 29.4.2002 – 2346/02, Slg 02-III Rn. 61, 76 – Փրեթի / Միացյալ Թագավորություն։
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պաշտ պան վում է ան ձի ինք նութ յան և  ան հա տա կա նութ յան զար-
գաց ման ի րա վուն քը։10  Հոդ վա ծի ի մաս տով մաս նա վոր կյան քը մի 
պաշտ պան ված ո լորտ է, ո րում անձն իր ընտ րութ յամբ ապ րում է 
իր կյան քը և  կա րող է զար գաց նել իր ան հա տա կա նութ յու նը։11

Դժ վար է ա ռան ձին վերց րած ա սել, թե երբ է շո շափ վում ՄԻԵԿ 
8-րդ  հոդ վա ծով պաշտ պան ված ո լոր տը, մաս նա վո րա պես, երբ 
խոս քը տնա յին ո լոր տից դուրս ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռումնե րի մա-
սին է։ Ընդ ո րում, կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի, թե արդ յոք շա-
հագր գիռ ան ձը կա րող է հար գանք ակն կա լել իր մաս նա վոր 
ո լոր տի նկատ մամբ։  Հա սա րա կա կան վայ րե րի տե սահսկ ման 
հար ցում  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (ՄԻԵԴ) 
տար բե րա կում է տե սահս կում անվ տան գութ յան նպա տա կով և 
 տե սահս կում այլ, շա հագր գիռ ան ձի կող մից ան կան խա տե սե լի 
նպա տակ նե րով։12 ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծի պաշտ պա նութ յան ո լոր տը 
շո շափ վում է, երբ հա սա րա կա կան վայ րե րը սիս տե մա տի կո րեն 
կամ տևա կա նո րեն տե սագր վում են և, օ րի նակ, դրա արդ յունք-
նե րը պահ վում են գաղտ նի ծա ռա յութ յան ակ տե րում։13 Անվ տան-
գութ յունն ա պա հո վե լու հա մար կամ ցույ ցե րի ա ռի թով հան րա յին 
տա րածք նե րում կա տար վող նկա րա հա նումնե րը մաս նա վոր ո լոր-
տի մի ջամ տութ յուն չեն, դրան հա կա ռակ՝ մաս նա վոր ո լոր տի նկատ-
մամբ մի ջամ տութ յուն է սիս տե մա տիկ տե սագ րումն ու տե սագ-
րութ յան պահ պա նու մը, ան գամ ե թե դա կա տար վում է, օ րի նակ՝ 
կաս կած յա լին նույ նա կա նաց նե լու նպա տա կով,14 մի ջամ տութ յուն է 
նաև պատ րաստ ված լու սան կար նե րի հրա պա րա կու մը։15  Գաղտ նի 
տե սան կա րա հա նում կա տա րե լը (հատ կա պես ման կա հա սակ նե րին 

10 ՄԻԵԴ 13.2.2003 – 42326/98, Slg 03-III Rn. 29 – Օդիեվռը / Ֆրանսիա։
11 ՄԻԵԴ 25.9.2001 – 44787/98, Slg 01-IX Rn. 56 – Պ. Գ. և Ջ. Հ. / Միացյալ 
Թագավորություն.
12 ՄԻԵԴ 20.12.2005 – 71611/01, Rn. 26 – Վիսսե / Ֆրանսիա։
13 ՄԻԵԴ 17.7.2003 – 63737/00, Slg 03-IX Rn. 38 – Փերրի / Միացյալ Թագավորություն։
14 ՄԻԵԴ 17.7.2003 – 63737/00, Slg 03-IX Rn. 38 – Փերրի / Միացյալ Թագավորություն։
15 ՄԻԵԴ 28.1.2003 – 44647/98, Slg 03-I Rn. 62 – Փեք / Միացյալ Թագավորություն – մի 
հեռուստահաղորդման վերաբերյալ, որտեղ ցուցադրվում են շահագրգիռ անձի մասին 
նախքան ինքնասպանության փորձ կատարելն արված ձայնագրություններ։
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նկա րա հա նե լը) նույն պես ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ի րա վուն քի մի ջամ տութ յուն է։16

գ)  Հա ղոր դակ ցութ յան պե տա կան վե րահս կո ղութ յու նը
 Հա ղոր դակ ցութ յան վե րահս կումն ու գաղտ նալ սու մը մի ջամ-

տութ յուն են մաս նա վոր կյան քի նկատ մամբ, ո րը հե ռա խո սա յին 
խո սակ ցութ յան գաղտ նալս ման դեպ քում նե րառ վում է նաև «նա-
մա կագ րութ յուն» հաս կա ցութ յան մեջ։17  Մի ջամ տութ յու նը կա րող է, 
սա կայն, ար դա րաց ված լի նել ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով։ 
 Հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նալ սու մը և  ձայ նագ րու մը 
պե տա կան մի ջամ տութ յուն է նաև այն ժա մա նակ, երբ դա կա տա-
րում է ոս տի կա նութ յան հա մա ձայ նութ յամբ, օ ժան դա կութ յամբ կամ 
պա հան ջով գոր ծող մաս նա վոր ան ձը։18

Ոս տի կա նութ յան բա ժան մուն քում, կա լա նախ ցում կամ այ ցե    լու -
նե րի խցում կա տար ված գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի նկատ -
մամբ ևս ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծը կի րա ռե լի է։19 Այդ հար ցե րը կար-
գա վո րող ներ պե տա կան օ րեն քը պետք է ա ռա վե լա գույն չա փով 
կոնկ րետ լի նի։20  Գաղտ նի վե րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռումնե րի դեպ-
քում ա ռա վե լա գույն կոնկ րե տութ յան պա հան ջը թեև չի կա րող նշա-
նա կել, թե ան ձը պետք է ի վի ճա կի լի նի կան խա տե սե լու, թե երբ 
են գաղտ նալս վում իր խո սակ ցութ յուն նե րը, սա կայն օ րեն քը պետք է 
այն քան հստակ լի նի, որ քա ղա քա ցին կա րո ղա նա դրա նից հաս կա-
նալ, թե ինչ նա խա պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում պե տա կան 
մար մին ներն ի րա վունք ու նեն ի րա կա նաց նե լու նման մի ջո ցա ռում-
ներ։21 Ըստ այդմ՝ օ րեն քը պետք է կար գա վո րի, թե ում դեմ կա րող 

16 ՄԻԵԴ 12.11.2013 – 5786/08 (Մեծ Պալատ), Slg 13 – Զյոդերման / Շվեդիա։
17 ՄԻԵԴ 4.12.2015 – 47143/06 (Մեծ Պալատ), Slg 15 – Զախարով / Ռուսաստան; ՄԻԵԴ 
29.6.2006 – 54934/00, Slg 06-XI Rn. 77 – Վեբեր և Զարավիա / Գերմանիա։
18 ՄԻԵԴ 8.4.2003 – 39339/98, Rn. 38 f. – Մ. Մ. / Նիդերլանդներ; ՄԻԵԴ 23.11.1993 – 
14838/89,Rn. 36 – Ա. / Ֆրանսիա։
19 ՄԻԵԴ 20.12.2005 – 71611/01, Rn. 34 – Վիսսե / Ֆրանսիա; ՄԻԵԴ 25.9.2001 – 
44787/98, Slg 01-IX Rn. 59 f. – Պ. Գ. և Ջ. Հ. / Միացյալ Թագավորություն։
20 ՄԻԵԴ 10.3.2009 – 4378/02 (Մեծ Պալատ), Rn. 79 – Բիկով / Ռուսաստան։
21 ՄԻԵԴ 10.3.2009 – 4378/02 (Մեծ Պալատ), Rn. 78 – Բիկով / Ռուսաստան; ՄԻԵԴ 
29.6.2006 – 54934/00, Slg 06-XI Rn. 93 f. – Վեբեր և Սարավիա / Գերմանիա։
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են ի րա կա նաց վել գաղտ նալս ման մի ջո ցա ռումներ, ինչ նա խա պայ-
ման նե րով, որ ի րա վա կան բա րիք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար, 
որ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեպ քում, ինչ մի ջոց նե րով և  ինչ ըն թա-
ցա կար գով։22

2.  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ 
հոդ  վա ծի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ-
ման թույ լատ րե լիութ յու նը

ա) ՄԻԵԴ-ի ընդ հա նուր մո տե ցու մը
ՄԻԵԴ-ն  ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յան 

հար ցը քննար կում է ՄԻԵԿ 6-րդ  հոդ վա ծի շրջա նա կում։ Չ կա մի 
ընդ հա նուր սկզբունք այն մա սին, թե ներ պե տա կան ի րա վուն քով 
ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րը (օ րի նակ՝ ան թույ լատ րե լիո րեն 
գաղտ նալս ված հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը) դա տա վա րութ-
յան ժա մա նակ չեն կա րող օգ տա գործ վել։ ՄԻԵԴ-ը քննում է գոր ծի 
բո լոր հան գա մանք նե րը և  ո րո շում, թե արդ յոք գոր ծի դա տաքն նութ-
յունն ար դար է ե ղել։23

Այն ա պա ցույց նե րի օգ տա գոր ծու մը, ո րոնք ձեռք են բեր-
վել ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծի խախտ մամբ, ինք նին ՄԻԵԿ 6-րդ 
 հոդ  վա ծի խախ տում չէ,24 ան գամ ե թե խոս քը միակ կամ բա ցա ռիկ 
ա պա ցույ ցի մա սին է, պայ մա նով, որ շա հագր գիռ ան ձը հնա րա-
վորութ յուն է ու նե ցել իր կար ծի քը հայտ նե լու ա պա ցույ ցի մա սին, և 
 դա տա վա րութ յունն ընդ հա նուր առ մամբ ե ղել է ար դար։25 ՄԻԵԴ-ը 

22 ՄԻԵԴ 16.2.2000 – 27798/95 (Մեծ Պալատ), Slg 00-II Rn. 58 – Ամանն / Շվեյցարիա։
23 ՄԻԵԴ 12.7.1988 – 10862/84 – Շենկ / Շվեյցարիա; ՄԻԵԴ 25.3.1999 – 25444/94, Slg 99-
II Rn. 45 – Պելիսիե և այլք / Ֆրանսիա։
24 Դրան հակառակ՝ այն ապացույցների օգտագործումը, որոնք ձեռք են բերվել ՄԻԵԿ 
3-րդ հոդվածի խախտմամբ, խոշտանգման դեպքում միշտ միաժամանակ խախտում է 
ՄԻԵԿ 6-րդ հոդվածը, բացի այդ միշտ հնարավոր է nemo-tenetur սկզբունքի խախտում: 
Տես ՄԻԵԴ 11.7.2006 – 54810/00, Slg 06-IX Rn. 105 ff. – Յալլոհ / Գերմանիա; ՄԻԵԴ 
1.6.2010 – 22978/05, Slg 10-IV Rn. 167 ff. – Գեֆգեն / Գերմանիա։
25 ՄԻԵԴ 12.5.2000 – 35394/97, Slg 00-V – Քահն / Միացյալ Թագավորություն։
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հա մադ րում է մաս նա կից նե րի ու այլ ան ձանց, օ րի նակ՝ վկա նե րի և 
 պե տութ յան շա հե րը։  Նա հատ կա պես ստու գում է դա տա վա րութ-
յունն այն տե սանկ յու նից, թե արդ յոք դի մու մա տուն կա րո ղա ցել է 
վի ճար կել ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յու նը և  իր կար ծի քը հայտ-
նել դրանց վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև, թե արդ յոք դրանք ե ղել են 
ա պա ցուց ման միակ մի ջոց նե րը։26  Մաս նա վոր ան ձանց կող մից հա-
կաօ րի նա կան ե ղա նա կով ձեռք բեր ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե րի 
օգ տա գոր ծումն սկզբուն քո րեն թույ լատ րե լի հա մա րե լով՝ ՄԻԵԴ-ը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, մտա հո գութ յուն ու նի այն դեպ քե րում, երբ ան ձի 
դա տա պար տու մը հիմն վում է բա ցա ռա պես հա կաօ րի նա կան ճա-
նա պար հով ստաց ված ա պա ցույց նե րի վրա։27

Եվ րա խորհր դի ան դամ պե տութ յուն նե րի մեծ մա սը թույ լատ րում 
է առն վազն ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեպ քում ան թույ լատ-
րե լիո րեն ձայ նագր ված հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րը կամ 
հա կաօ րի նա կան կեր պով ձեռք բեր ված այլ ա պա ցույց նե րը հաշ-
վի առ նել քրեա կան դա տա վա րութ յու նում։  Շեն կի գոր ծով ՄԻԵԴ-ը 
հաս տա տել է այդ մո տե ցու մը։28

բ)  Պիեռ  Շեն կի գոր ծը
 Պիեռ  Շենկն իր կնոջ դեմ սպա նութ յան դրդչութ յան փոր ձի հա-

մար դա տա պարտ վում է տա սը տար վա ա զա տազրկ ման։  Ռոլ լեի 
քրեա կան դա տա րա նի կար ծի քով՝ նա 1981 թ. ոմն  Պո տիի խոս տա-
ցել է 40.000 դո լար այն բա նի հա մար, որ նա սպա նի  Շեն կի կնո ջը, 
ո րի դեմ  Շեն կը 1974 թ. ա մուս նա լու ծութ յան դի մում էր ներ կա յաց-
րել։  Պո տին այդ մա սին եր կար հե ռա խո սազ րույց է ու նե նում  Շեն կի 
հետ, ան թույ լատ րե լիո րեն ձայ նագ րում է այն ձայ նե րի զի վրա ու 
հանձ նում քննի չին։ Ք րեա կան դա տա րա նը հե տա գա յում մեր ժում 
է ձայ նե րի զը գոր ծի նյու թե րից հե ռաց նե լու մա սին  Շեն կի պա հան-
ջը։  Շենկն ան հա տա կան գան գատ է ներ կա յաց նում ՄԻԵԿ 6-րդ և 

26 ՄԻԵԴ 10.3.2009 – 4378/02, Rn. 89-91 – Բիկով / Ռուսաստան։
27 EGMR NJW 1989, 654. Մանրամասն տես Godenzi GA 2008, 501; Gaede StV 2004, 48.
28 ՄԻԵԴ 12.7.1988 – 10862/84 – Շենկ / Շվեյցարիա։
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8-րդ  հոդ ված նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ։29  Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը (ՄԻԵՀ) ան թույ լատ րե լի է հա մա-
րում ՄԻԵԿ 8-րդ  հոդ վա ծի վկա յա կո չու մը՝ ներ պե տա կան դա տա-
կան ատ յան նե րը սպա ռած չլի նե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ։30 ՄԻԵԿ 
6-րդ  հոդ վա ծը նա հա մա րում է չխախտ ված։31

ՄԻԵԴ-ը հետ ևում է այդ գնա հատ մա նը և ն շում.
«6-րդ  հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է ար դար դա տաքն նութ յու նը, 

բայց չի պա րու նա կում ա պա ցուց ման մի ջոց նե րի թույ լատ րե լիութ յան 
մա սին սկզբուն քա յին դրույթ ներ, այդ պատ ճա ռով դա ա ռա ջին հեր-
թին ազ գա յին օ րենսդ րութ յան գործն է։  Նախ և  ա ռաջ  Կոն վեն ցիա յի 
դրույթ նե րից ոչ մե կը բա ռա ցիո րեն չի պա հան ջում, որ ըստ ազ գա-
յին ի րա վուն քի ա պօ րի նա բար ձեռք բեր ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե-
րը չեն կա րող թույ լատ րե լի լի նել։ Այդ իսկ պատ ճա ռով  Դա տա րա նը 
չի կա րող սկզբուն քո րեն ու վե րա ցա կա նո րեն բա ցա ռել, որ ա պօ րի-
նա բար ձեռք բեր ված ա պա ցուց ման մի ջոց նե րը, ինչ պես որ սույն 
գոր ծում է, կա րող են թույ լատ րե լի լի նել։  Նա պետք է միայն ստու գի, 
թե արդ յոք պա րոն  Շեն կի դեմ քրեա կան գոր ծի քննութ յունն ընդ հա-
նուր առ մամբ ար դար է ե ղել»։32

29 Շվեյցարական կառավարությունն ստանում է արտասահմանյան և միջազգային քրեա-
կան իրավունքի Մաքս Պլանկի անվան ինստիտուտի փորձագիտական եզրակացությունը 
և ներկայացնում Մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնաժողով և Մարդու իրա վուն-
ք ների եվրոպական դատարան։ Այդ եզրակացությունում ասվում էր, որ Շենկի գործի 
նման փաստական հանգամանքներ ունեցող գործով անթույլատրելիորեն ձայնագրված 
հե ռախոսային խոսակցությունները կթույլատրվեին իբրև ապացուցման միջոցներ Մեծ 
Բրի տանիայում, Իտալիայում, Նիդերլանդներում, Իսպանիայում, Շվեդիայում և ԱՄՆ-ում։ 
Գեր մանիայում, Ավստրիայում և Ֆրանսիայում իրավական դրությունը եղել է անորոշ։ 
Միայն Պորտուգալիայում ապացուցման այդ միջոցը կդիտվեր իբրև անթույլատրելի։ Այդ 
մասին տես՝ Luzius Wildhaber, in: Pabel / Schmahl, Int. Kommentar zur EMRK, Losebl.-Ausg., 
Berlin 2016, 2. Lfg. – April 1992, Art. 8 Rn. 301.
30 ՄԻԵՀ E 6.3.1986, 10862/84, DR 46, 123 – Շենկ / Շվեյցարիա։
31 ՄԻԵՀ Ber 10.5.1987, 10862/84, A/140, դատավորներ Թռեքսելի ու վան դեն Բերգեի 
հատուկ կարծիքներով։
32 ՄԻԵԴ 12.7.1988 – 10862/84, A/140 § 6 – Շենկ / Շվեյցարիա։ Տես նաև Jean Gauthier, 
Les résultats de l’audio-surveillance comme preuve pénale en droit suisse, in: Rapports suisses 
présentés au XIIème Congrès international de droit comparé, 1987, 84-85.
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Նշ ված գոր ծով ՄԻԵԴ-ը խախտ ման բա ցա կա յութ յու նը փաս տե-
լիս նկա տի է ու նե ցել հետև յալ հան գա մանք նե րը`

• Ա ռա ջին` դի մո ղը հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել, ո րից և  օգտ-
վել է, ձայ նագ րութ յունն ունկնդ րե լուց հե տո վի ճար կե լու ձայ նագ-
րութ յան իս կութ յու նը և  ընդ դի մա նա լու այն որ պես ա պա ցույց օգ-
տա գոր ծե լուն:  Դա ե ղել է ա պարդ յուն, ին չից հար ցի էութ յու նը չի 
փոխ վում:

• Երկ րորդ` դի մո ղը դա տա կան քննութ յան ա մե նասկզ բից 
պա հան ջել և  հա սել է նրան, որ քննվեն գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն 
կա տա րած ան ձի գոր ծո ղութ յուն նե րը: Ա վե լին, դի մո ղի պաշտ պա նը 
կա րո ղա ցել է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի լսման ժա մա-
նակ հար ցաքն նել գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րած ան ձին։

• Եր րորդ` հե ռա խո սազ րույ ցի ձայ նագ րութ յու նը մե ղադ րա կան 
դա տավճ ռի միակ ա պա ցույ ցը չէ: Ա պա ցույց նե րի թվից ձայ նե րի զի 
բա ցառ ման մեր ժու մը կապ ված է, մաս նա վո րա պես, այն բա նի հետ, 
որ առ կա են ե ղել ձայ նագ րութ յուն կա տա րած ան ձի՝ որ պես վկա յի 
ցուց մունք նե րը տվյալ մագ նի տո ֆո նա յին ձայ նագ րութ յան վե րա բեր-
յալ։

գ) Թ յուր քե նի գոր ծը
ՄԻԵԴ-ը անդ րա դար ձել է մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի 

ձայ նագ րութ յան թույ լատ րե լիութ յան հար ցին նաև Թ յուր քենն ընդ-
դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծով։33 Նշ ված գոր ծով դի մու մա տո ւին` Թ յուր քե-
նին, մե ղադ րանք էր ա ռա ջադր վել իր յո թամ յա որ դու սպա նութ յան 
հա մար, ո րի դին այդ պես էլ չէր գտնվել: Թ յուր քե նի նախ կին կի նը 
ե րե խա յի սպա նութ յան   մեջ մե ղադ րել է դի մու մա տո ւին՝ հիմք ըն-
դու նե լով այն փաս տը, որ դի մու մա տուն ի մա ցել է, որ ին քը ե րե խա-
յի կեն սա բա նա կան հայ րը չէ:  Դի մու մա տո ւի նախ կին կինն ի րենց 
(ար դեն ե րե խա յի մահ վա նից հե տո) մտե րիմ հա րա բե րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ դի մու մա տո ւից կոր զել է խոս տո վա նութ յուն այն մա սին, 

33 Մանրամասն տե՛ս՝ ՄԻԵԴ 24.1.2002 – 43467/98 – Թյուրքեն / Ֆրանսիա (նաև հաջորդ 
պարբերությունների համար)։
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որ ե րե խա յին սպա նել է դի մու մա տուն:  Վա րույթն ի րա կա նաց նող 
մար մի նը, տե ղե կա նա լով վե րոնշ յա լի մա սին, կնոջն ա ռա ջար կել է 
կրկին, սա կայն այս ան գամ ար դեն գաղտ նի ձայ նագ րե լով, ստա նալ 
ինք նա խոս տո վա նութ յու նը:

Նշ ված գոր ծով ՄԻԵԴ-ը ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ մեր ժել է 
Թ յուր քե նի դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լը` նկա տի ու նե նա լով ստորև 
նշված հան գա մանք նե րը՝

• Ա ռա ջին` մաս նա վոր ան ձի գոր ծո ղութ յուն ներն ի րա վա կան 
կար գա վոր ման ա ռար կա չեն և  ինք նին չեն կա րող ո րակ վել որ պես 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն ներ, այ դու հան դերձ դրանք էա կան 
դեր ու նեն դա տա վո րի ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման հա մար: 
 Դա տա րա նը չի կա րող նման ի րա վա կան կար գա վո րումնե րի բա ցա-
կա յութ յան պայ ման նե րում մաս նա վոր ան ձանց կող մից ներ կա յաց-
ված ա պա ցույց նե րը դի տար կել որ պես ՄԻԵԿ 6-րդ  հոդ վա ծի խախ-
տում: Ֆ րան սիա կան օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն` միայն քննչա կան 
և  դա տա կան մար մին ներն են պար տա վոր ա պա ցույց նե րը ձեռք բե-
րե լիս պահ պա նել օ րի նա կա նութ յան պա հան ջը: Ա պօ րի նի կեր պով 
ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցը, նույ նիսկ  Կոն վեն ցիա յի 8-րդ  հոդ վա ծի 
խախտ մամբ, չի հան գեց նում ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի 
խախտ ման:34

• Երկ րորդ` դի մո ղը եր բեք չի վի ճար կել ձայ նագ րութ յան բո-
վան դա կութ յու նը:  Նա հնա րա վո րութ յուն է ու նե ցել մինչ դա տա կան և 
 դա տա կան վա րույթ նե րի ժա մա նակ ար տա հայ տե լու իր դիր քո րո շու-
մը ձայ նագ րութ յուն նե րի մա սին:

• Եր րորդ` ձայ նագ րութ յու նը մե ղադ րա կան դա տավճ ռի միակ 
ա  պ ա   ցույ ցը չէ:  Ներ պե տա կան դա տա րան նե րը դա տավ ճիռ կա յաց-
նե լիս հիմք են ըն դու նել ինչ պես ձայ նագ րութ յու նը, այն պես էլ վկա-
նե րի և  մե ղադր յա լի ցուց մունք նե րը, ինչ պես նաև ե րե խա յի ան հե-
տաց ման պայ ման նե րը:

34 Տե՛ս նաև ՄԻԵԴ 12.5.2000 – 35394/97, Slg 00-V – Քահն / Միացյալ Թագավորություն։
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II.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած ձայ նագ րութ յան օգ տա գործ-
ման թույ լատ րե լիութ յու նը գեր մա նա կան ի րա վուն քում ( Գոռ Հով-
հան  նիս յան)

1. Ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան սահ մա նադ րա կան ի րա-
վուն քը

ա)  Պաշտ պա նութ յան ո լոր տը
Ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քը՝ իբրև հա տուկ 

ա զա տութ յան ի րա վունք նե րին մեր ձեց ված հիմնա կան ի րա վունք, 
զար գաց վել է գեր մա նա կան դա տա րան նե րի կող մից։35 Ըստ Գեր-
մա նիա յի  Դաշ նա յին ՍԴ-ի՝ այն բխում է  Գեր մա նիա յի Հիմնա կան 
օ րեն քի (ՀՕ) 2-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի և (ա զատ գոր ծե լու ի րա-
վունք)՝ 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի (մար դու ար ժա նա պատ վութ յուն) 
հա մակ ցութ յու նից։36

Ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քը մաս նա վոր ո լոր տի 
ա ռանձ նաց ման և  հա րա բե րութ յուն նե րի գաղտ նիութ յան ա պա հով-
ման մի ջո ցով ե րաշ խա վո րում է, նախ, ան ձի ինք նա զար գաց ման 
հնա րա վո րութ յու նը (այս պես կոչ ված գաղտ նիութ յուն մաս նա վոր 
ո լոր տում), այ նու հետև՝ նաև ար տա քին աշ խար հին ուղղ ված ինք-
նա ցու ցադ րու մը (այս պես կոչ ված ինք նա ցու ցադ րում հա սա րա-
կութ յան մեջ), և դ րա նով իսկ պաշտ պա նում է հա սա րա կութ յան մեջ 
սե փա կան ան ձի կեղծ ված, ա ղա վաղ ված կամ ուղ ղա կի չար տոն-
ված ներ կա յա ցու մից։37 Ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն-
քի պաշտ պա նութ յան ո լոր տի եր րորդ բա ղադ րիչն է տե ղե կատ վա-
կան ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը,38 ո րը զար գաց վել է  Գեր մա նիա յի 

35 Զարգացրել է Գերմանիայի Գերագույն դատարանը „Schachtbrief“ կոչվող իր որոշման 
մեջ (1954 թ.), տե՛ս BGHZ 13, 334, 337 ff.։ Կայզերական Գերմանիայի Գերագույն 
դատարանը (1879-1945) 1926 թ. դեռ մերժում էր ընդհանուր անհատականության 
իրավունքը, տե՛ս RGZ 113, 413 (414 f.)։
36 Տե՛ս միայն BVerfGE 35, 202 (219); 90, 263 (270); 120, 180 (210); 130, 1 (35):
37 Horst Dreier, in: ders., Grundgesetz-Kommentar,   3. Aufl., Tübingen 2013, Art. 2 I Rn. 70; 
Hanno Kube, in: Isensee / Kirchhof, HStR, Band VII, 3. Aufl., Heidelberg 2009, § 148 Rn. 37.
38 Hans Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu / Homann / Henneke, GG-Kommentar, 13. Aufl., Köln 
2014, Art. 2 Rn. 16.
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 Դաշ նա յին ՍԴ-ի պրակ տի կա յում39 և  պաշտ պա նում է ան հա տի 
ի րա վուն քը, սկզբուն քո րեն, ինք նու րույ նա բար ո րո շե լու իր անձ նա-
կան տվյալ նե րի հա վաք ման, պահ պան ման, օգ տա գործ ման ու 
փո խանց ման հար ցը։40 Այդ պատ ճա ռով, օ րի նակ՝ քրեա կան գոր ծի 
նյու թե րին ծա նո թա նա լու հնա րա վո րութ յուն տա լը մի ջամ տութ յուն 
է այն ան ձանց տե ղե կատ վա կան ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի նկատ-
մամբ, ո րոնց անձ նա կան տվյալ ներն այդ պի սով մատ չե լի են դառ-
նում ու րիշ նե րին։41

բ) Ո լորտ նե րի տե սութ յու նը
(1)  Ծա գումն ու տե սա կան բո վան դա կութ յու նը
Ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի ուր վագծ ման հա-

մար շատ հա ճախ դի մում են այս պես կոչ ված ո լորտ նե րի տե սութ-
յա նը։42  Գեր մա նա կան քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում զար գաց-
ված այս տե սութ յու նը43 հե տա գա յում մուտք է գոր ծել  Գեր մա նիա յի 
 Դաշ նա յին ՍԴ-ի պրակ տի կա և  զար գաց վել սահ մա նադ րաի րա վա-
կան տե սանկ յու նից։44 Այն մեծ մա սամբ հա վա նութ յան է ար ժա նա-
նում նաև գի տութ յան մեջ։45

 Տե սա կան ա ռու մով խոս քը հա մա չա փութ յան սկզբուն քի հա տուկ 
դրսևոր ման մա սին է, ո րում պաշտ պա նութ յան մա կար դակն ա ճում 
է ան հա տա կա նութ յան մի ջու կին մո տի կութ յա նը զու գա հեռ։ Ընդ-
հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քում տար բե րա կում են նախ 
մի ներ քին ո լորտ, ո րը միա ժա մա նակ ցույց է տա լիս մար դու ան-

39 Տե՛ս հանգամանորեն BVerfGE 65, 1 ff.։
40 BVerfGE 65, 1 (43); 78, 77 (84); 80, 367 (373); Philip Kunig, in: von Münch / ders., 
GG-Kommentar, Band 1, 6. Aufl., München 2012, Abs. 2 Rn. 38.
41 BVerfG v 4.12.2008 – 2 BvR 1043/08, Abs.17.
42 Heinrich Lang, in: Epping / Hillgruber, GG-Kommentar, 2. Aufl., München 2013, Art. 2 Rn. 
35; Philip Kunig, in: von Münch / ders., GG-Kommentar, Band 1, 6. Aufl., München 2012, Abs. 
2 Rn. 41.
43 Տե՛ս von Arnauld ZUM 1996, 286, 290; Geis JZ 1991, 112, 113; Palandt / Sprau BGB § 823 
Rn. 84.
44 BVerfGE 27, 1 (6); 27, 344 (350 ff.); 49, 286 (298).
45 Wintrich BayVBl 1957, 137 ff.; Dürig AöR 1956, 117, 129; Wolfslast NStZ 1987, 103, 106; 
  Heinrich Lang, in: Epping / Hillgruber, GG-Kommentar, 2. Aufl., München 2013, Art. 2 Rn. 36.
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հա տա կան ինք նութ յու նը, և  մի ար տա քին ո լորտ, ո րը նե րա ռում է 
սո ցիա լա կան ինք նութ յու նը։  Ներ քին ո լոր տի ներ սում այ նու հետև 
պետք է տար բե րա կել սկզբուն քո րեն ան ձեռնմխե լի ին տիմ ո լոր-
տը և  մաս նա վոր կամ գաղտ նի ո լոր տը՝ իր բազ մա զան դրսևո րում-
նե րով։ Այս ե րեք ո լորտ նե րի կող քին կանգ նած է տե ղե կատ վա կան 
ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը։46

(2) Ին տիմ ո լոր տը
 Մար դու ար ժա նա պատ վութ յանն ա ռանձ նա հա տուկ մո տի կութ-

յան պատ ճա ռով ա մե նաու ժեղ պաշտ պա նութ յուն է վա յե լում մար-
դու ին տիմ ո լոր տը, որն ան ձեռնմխե լի է և  են թա կա չէ հան րա յին 
իշ խա նութ յան ներ գոր ծութ յա նը։47 Ան գամ հան րութ յան գե րա կա 
շա հե րը չեն կա րող ար դա րաց նել պե տութ յան որ ևէ մի ջամ տութ-
յուն մաս նա վոր կյան քի բա ցար ձակ պաշտ պան ված այդ մի ջու կի 
նկատ մամբ։48  Կոնկ րետ փաս տա կան հան գա ման քը պատ կա նում 
է արդ յոք ան ձեռնմխե լի մի ջու կին, կախ ված է նրա նից, թե արդ յոք 
այն իր բո վան դա կութ յամբ խիստ անձ նա կան բնույ թի է և  ինչ պես 
ու ինչ ուժգ նութ յամբ է այն շո շա փում ու րիշ նե րի ո լոր տը կամ հա սա-
րա կութ յան շա հե րը։49 Օ րի նակ՝ ոչ հրա պա րա կավ աս ված խոս քը 
պատ կա նում է արդ յոք ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի 
բա ցար ձակ պաշտ պան ված մի ջու կին, թե միայն հա րա բե րա կա նո-
րեն պաշտ պան ված ո լոր տին, պետք է պար զել կոնկ րետ դեպ քի բո-
լոր հան գա մանք նե րի գնա հատ մամբ։50

Ին տիմ ո լոր տը նե րա ռում է նախ ան հա տա կա նութ յան այն բո լոր 
աս պեկտ նե րը, ո րոն ցում ան հա տը չի ցան կա նում ու րիշ նե րին թույ-
լատ րել ան գամ հա յացք գցել դրա ներ սը և  ո րոնց մա սին նա չի ու-

46 Heinrich Lang, in: Epping / Hillgruber, GG-Kommentar, 2. Aufl., München 2013, Art. 2 Rn. 37.
47 BVerfGE 109, 279 (313); 89, 69 (83); 80, 367 (373); Udo di Fabio, in: Maunz / Dürig, 
GG-Kommentar, Band I, Lfg. 39, Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 158.
48 BVerfGE 109, 279 (313); 34, 238 (245).
49 BVerfGE 34, 238 (248); 80, 367 (374). Այս մոտեցումն արժանանում է նաև որոշ 
գիտնականների քննադատությանը։ Տե՛ս Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / ders., 
Kommentar zum GG, Band I, 6. Aufl., München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 93.
50 BVerfGE 120, 224 Rn. 33; 109, 279 (314 f.).
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զում խո սել եր րորդ ան ձանց հետ։  Խոսքն այս տեղ ա մե նից ա ռաջ 
մաս նա վոր գրա ռումնե րի մա սին է, ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ օ րագ րե-
րը, կամ նեղ ըն տա նե կան ո լոր տում կամ ա մու սին նե րի միջև տե-
ղի ու նե ցող խո սակ ցութ յուն նե րը։51 Ին տիմ ո լորտն այ նու հետև տա-
րած վում է սե ռա կան կյան քի հետ կապ ված հար ցե րի վրա, ո րոնք 
ան հա տը, որ պես կա նոն, նույն պես ցան կա նում է թաքց նել եր րորդ 
ան ձան ցից, այդ թվում նաև ըն տա նի քի ան դամնե րից։52 Ին տիմ 
ո լոր տի մեջ են մտնում նաև սե փա կան սե ռա կան ինք նութ յու նը և 
 սե փա կան սե ռա կան կողմնո րո շու մը գտնելն ու ճա նա չե լը։53

(3)  Մաս նա վոր կամ գաղտ նի ո լոր տը
 Մաս նա վոր կամ գաղտ նի ո լոր տը նե րա ռում է նեղ անձ նա կան 

կյան քի բնա գա վա ռը հատ կա պես ըն տա նի քի ներ սում։ Այն պաշտ-
պա նում է «մի ո լորտ, ո րում ան հա տը բո լո րի աչ քից հե ռու ինքն իր 
հետ մե նակ է մնում կամ կա րող է հա րա բեր վել իր հա տուկ վստա-
հութ յու նը վա յե լող ան ձանց հետ՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու, թե հա սա-
րա կութ յունն ի րե նից ինչ վարք է ակն կա լում, և  ա ռանց վա խե նա լու 
պե տա կան սանկ ցիա նե րից»։54 Ի տար բե րութ յուն ին տիմ ո լոր տի, 
մաս նա վոր ո լորտն ար դեն զգա լիո րեն առնչ վում է հա սա րա կա կան 
կյան քին,55 ին չը թույ լատ րե լի է դարձ նում նրա ի րա վա կան կար գա-
վո րու մը։56  Պաշտ պան ված մաս նա վոր ո լորտն, այ նո ւա մե նայ նիվ, չի 
սահ մա նա փակ վում զուտ բնա կե լի տա րած քով և  նե րա ռում է բո լոր 
այն տա րածք նե րը, ո րոնք հստա կո րեն բա ժան ված են լայն հա սա-
րա կայ նութ յու նից։57  Մի ջամ տութ յուն ներն այդ ո լոր տի նկատ մամբ 
թույ լատ րե լի են միայն հա նուն հա սա րա կութ յան գե րա կա շա հե րի 
51 BVerfGE 80, 367 ff.; BGHSt 19, 325 ff.
52 BVerfGNJW 2008, 39, 42 – Esra; Christoph Enders, in: Merten / Papier, HGR, Band IV, 
Heidelberg 2011, § 89 Rn. 6.
53 BVerfGE 128, 109 (124); 121, 175 (190).
54 BVerfGE 90, 255 (260); 2, 1 (6); 3, 269 (281).
55 BVerfGNJW 2008, 39, 42 – Esra.
56 BVerfGE 80, 367 (374); Christoph Enders, in: Merten / Papier, HGR, Band IV, Heidelberg 2011, 
§ 89 Rn. 4.
57 BVerfGE 101, 361 (384); Hans Jarass, in: ders. / Pieroth, GG-Kommentar, 14. Aufl., 
München 2016, Art. 2 Rn. 47.
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և  հա մա չա փութ յան սկզբուն քի խստիվ պահ պան մամբ։58 Ք րեա կան 
գոր ծե րի քննութ յան բնա գա վա ռում կաս կած յա լի մաս նա վոր ո լոր տի 
նկատ մամբ մի ջամ տութ յու նը բո լոր դեպ քե րում չի կա րող ընդ հա նուր 
առ մամբ ար դա րաց վել հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման շա-
հով։59

 Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին ՍԴ-ն  տար բե րա կում է մաս նա վոր ո լոր-
տի թե մա տիկ և  տա րա ծա կան տե սանկ յուն նե րը։ « Թե մա տիկ տե-
սանկ յու նից պաշտ պա նութ յու նը վե րա բե րում է հատ կա պես այն 
հար ցե րին, ո րոնք ի րա վուն քի կրո ղը սո վո րա բար հե ռու է պա-
հում հա սա րա կա կան քննար կումնե րից։  Տա րա ծա կան տե սանկ-
յու նից մաս նա վոր ո լոր տին է պատ կա նում ան հա տի «նա հան ջի» 
մի ո լորտ, ո րը նրան հատ կա պես բնա կա րա նա յին, բայց նաև ար-
տաբ նա կա րա նա յին տա րած քում ինքն իր հետ ա ռանձ նա նա լու և 
 լից քա թափ վե լու հնա րա վո րութ յուն է ա պա հո վում»։60 Ընդ հա նուր 
առ մամբ խոս քը մի ան կախ մաս նա վոր ո լոր տի ա ռանձ նաց ման 
մա սին է, ո րը պետք է պաշտ պան ված լի նի եր րորդ ան ձանց դի-
տար կու մից ու ծա նո թա ցու մից։61  Տի պիկ օ րի նակ ներ են մաս նա-
վոր ո լորտ ներ թա փան ցե լը պե տա կան դի տարկ ման կամ գաղտ-
նի ձայ նագ րութ յուն նե րի մի ջո ցով,62 սե փա կան ծա գումն ի մա նա լը՝ 
իբրև սե փա կան ինք նութ յան ձևա վոր ման գլխա վոր նա խա պայ ման,63 

մար դու ան վան պաշտ պա նութ յու նը՝ իբրև նրա ինք նութ յան ու ան-

58 BVerfGE 27, 344 (351); 32, 373 (379); 34, 238 (246); 65, 1 (43 f.).
59 BVerfGE 32, 373 (380 f.); 44, 353 (378); Udo di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG-Kommentar, 
Band I, Lfg. 39, Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 159.
60 BVerfGE 120, 180 (199).
61 Horst Dreier, in: ders., Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl., Tübingen 2013, Art. 2 I Rn. 71; 
Hanno Kube, in: Isensee / Kirchhof, HStR, Band VII, 3. Aufl., Heidelberg 2009, § 148 Rn. 39.
62 Պետական դիտարկում՝ BVerwG NJW 1986, 2329, 2330; BGH NStZ 1998, 629, 630։ 
Գաղտնի ձայնագրություններ՝ BVerfGE 34, 238 (245 f.); 106, 28 (39 f.); BGHZ 2, 
284: Տե՛ս նաև BGH NJW 1994, 596, 598 f. – Ոստիկանության կողմից հեռախոսային 
խոսակցությունների գաղտնալսման թույալտրելիությունը; BGHSt 14, 358 (359) – 
Ձայներիզ; BGH NJW 1991, 2651 – Տեսահսկում; BayObLG NJW 1990, 197 f. և NJW 
1994, 1671; BVerfG (K) NZA 2002, 284 – Գաղտնի ձայնագրված հեռախոսային 
խոսակցությունների օգտագործելիությունը։
63 BVerfGE 79, 256 (268 f.).
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հա տա կա նութ յան ար տա հայ տութ յուն,64 սե փա կան ան վան դի մաց 
գի տա կան աս տի ճան նե րը նշե լու ի րա վուն քը,65 հիմնա կան ի րա վուն-
քի սուբ յեկ տի ար տա քին տես քը, հատ կա պես նրա հա գու կա պը,66 

ինչ պես նաև վեր ջին շրջա նում քննարկ վող «ա նա նու նութ յան ի րա-
վուն քը»։67

(4)  Սո ցիա լա կան ո լոր տը
 Սո ցիա լա կան ո լոր տը նե րա ռում է հիմնա կան ի րա վուն քի սուբ-

յեկ տի մաս նակ ցութ յու նը հա սա րա կա կան կյան քին և, բնա կա նա-
բար, լայն է։ Այս ո լոր տը, ո րը ցույց է տա լիս հա սա րա կութ յան մեջ 
ան հա տի հե ղի նա կութ յու նը, կա րե լի է նկա րագ րել հետև յալ կերպ. 
«Ան հա տը պետք է ի րա վունք ու նե նա ինք նու րույն ո րո շե լու, թե ինքն 
ինչ պես է ու զում ի րեն ներ կա յաց նել եր րորդ ան ձանց կամ հա սա րա-
կութ յան առջև, ին չը պի տի լի նի իր սո ցիա լա կան ար ժե քը, և  արդ-
յոք կամ որ քա նով եր րորդ ան ձինք կա րող են տնօ րի նել իր ան հա-
տա կա նութ յու նը վեր ջինս հա սա րա կա կան քննարկ ման ա ռար կա 
դարձ նե լու մի ջո ցով»։68 Ար տա քին աշ խար հի հետ առն չութ յան 
պատ ճա ռով սո ցիա լա կան ո լոր տի նկատ մամբ պե տա կան մի-
ջամ տութ յուն նե րը թույ լատ րե լի են ոչ այն քան խիստ նա խա պայ-
ման նե րով։69

 Սո ցիա լա կան ո լոր տին են պատ կա նում, օ րի նակ՝ ինք նա ցու-
ցադ րու մը հա սա րա կութ յան մեջ՝ սե փա կան սուբ յեկ տիվ սե ռա-
կան պատ կա նե լութ յու նը պե տութ յան կող մից ճա նա չե լու ի մաս տով, 
ին չը բազ միցս ե ղել է տրանս սեք սո ւալ նե րի գոր ծե րով ո րո շումնե-

64 BVerfGE 84, 9 (22); 97, 391 (399); 123, 90 (102).
65 BVerfG NVwZ 1988, 365; BVerwGE 147, 292 Rn. 32; BAGE 45, 111 (117 f.); Philip Kunig, in: 
von Münch / Kunig, GG-Kommentar, Band 1, 6. Aufl., München 2012, Abs. 2 Rn. 35.
66 BVerfGE 47, 239 (249).
67 Տե՛ս հատկապես A. von Mutius, Anonymität als Element des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts – terminologische, rechtssystematische und normstrukturelle Grundragen, in: Bäumler / 
von Mutius, Anonymität im Internet, 2003, S. 12 ff.
68 BVerfGE 63, 131 (142)։ Տե՛ս BVerfGE 35, 202 (220); 54, 148 (155); 54, 208 (217 f.).
69 Տե՛ս, օրինակ, BVerfG NJW 2006, 3406, 3408; BGH NJW 2005, 594.
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րի ա ռանց քը70 կամ որ ևէ կրո նա կան հա մայն քին կամ քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յա նը պատ կա նե լութ յու նը չբա ցա հայ տե լու ի րա վուն-
քը։71  Սո ցիա լա կան ինք նութ յան ի մաս տով ընդ հա նուր ան հա տա կա-
նութ յան ի րա վունքն այ նու հետև սահ մա նադ րո րեն ե րաշ խա վո րում է 
սե փա կան պատ կե րի ի րա վուն քը և  սե փա կան խոս քի ի րա վուն քը 
և  պաշտ պա նում է սե փա կան ան հա տա կա նութ յան ա ղա վա ղումնե-
րից ու կեղ ծումնե րից։

(a)  Սե փա կան պատ կե րի ի րա վուն քը
 Սե փա կան պատ կե րի ի րա վուն քը ե րաշ խա վո րում է եր կու տե-

սա կի պաշտ պա նութ յուն։  Նախ՝ այն պաշտ պա նում է սե փա կան 
ար տա քի նը լու սան կա րա հա նու մից և  տե սան կա րա հա նու մից, 
ինչ պես նաև նման նկա րա հա նումնե րի ցու ցադ րութ յան կամ տա-
րած ման այլ ձևե րի մի ջո ցով դրանց օգ տա գոր ծու մից, ե թե դրանք 
եր կուսն էլ տե ղի են ու նե նում ա ռանց հիմնա կան ի րա վուն քի սուբ-
յեկ տի կամ քի։72  Թեև ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վունքն 
ան հա տին չի տա լիս ու րիշ նե րի կող մից այն պես ներ կա յաց վե լու 
պա հան ջի ի րա վունք, ինչ պես ինքն է ի րեն տես նում կամ կու զե նար 
տես նել,73 բայց սե փա կան պատ կե րի ի րա վուն քը «հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս ազ դե ցութ յուն գոր ծե լու և  ո րո շում ըն դու նե լու, երբ խոս քը 
ու րիշ նե րի կող մից սե փա կան ան ձի լու սան կար ներ կամ տե սագ-
րութ յուն ներ պատ րաս տե լու և  օգ տա գոր ծե լու մա սին է»։74

Ան ձին նկա րա հա նե լը կա րող է խախ տել նրա մաս նա վոր ո լոր-
տը, ե թե լու սան կա րու մը կամ տե սան կա րա հա նու մը կա տար վում 

70 BVerfGE 47, 46 (73); 115, 1 (14 ff.); 128, 109 (124 ff.).
71 BVerfGE 99, 185 (194); Hans Jarass, in: ders. / Pieroth, GG-Kommentar, 14. Aufl., München 
2016, Art. 2 Rn. 40; Horst Dreier, in: ders., Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl., Tübingen 2013, 
Art. 2 I Rn. 72.
72 BVerfGE 97, 228 (268 ff.); 101, 361 (381 f.). Տե՛ս նաև BGHZ 24, 200 (208); BGH NJW 
1994, 124, 125: Այնուհետև Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, Kommentar 
zum GG, Band I, 6. Aufl., München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 97.
73 BVerfGE 82, 236 (269); 99, 185 (194); 101, 361 (380).
74 BVerfGE 101, 361 (381).
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է գաղտ նա բար։75  Սե փա կան ար տա քին տես քը՝ իբրև ան հա տա-
կա նութ յան մաս, պաշտ պան վում է նաև հա սա րա կութ յան մեջ։ 
 Հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կանխ ման և դ րանց դեմ պայ քա րի նպա-
տա կով ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի նկատ մամբ 
պե տա կան մի ջամ տութ յուն նե րի թույ լատ րե լիութ յու նը պետք է գնա-
հա տել հա մա չա փութ յան սկզբուն քի շրջա նա կում՝ ըստ լու սան կա րի 
ին տի մութ յան աս տի ճա նի և  այն հան ցա գոր ծութ յան ծան րութ յան, 
ո րի կա տար ման մեջ կաս կած վում է լու սան կա րա հան ված ան ձը։76 

Ե թե հա վա քի ժա մա նակ կա տար վում են հան ցա գոր ծութ յուն ներ 
կամ երբ առ կա է դրանց կա տար ման սպառ նա լիք, կա րող են լու-
սան կա րա հան վել, կամ տե սան կա րա հան վել նաև այն ան ձինք, ով-
քեր հան ցա գոր ծութ յա նը մաս նա կից չեն, քա նի որ հա կա ռակ դեպ-
քում ընդ հան րա պես հնա րա վոր չի լի նի լու սան կա րա հա նում կամ 
տե սան կա րա հա նում կա տա րե լը։ Ընդ ո րում, պետք է ու շադ րութ-
յուն դարձ նել այն հան գա ման քին, որ ան ձի մաս նա վոր ո լոր տը լիա-
կա տար պաշտ պա նութ յուն չի վա յե լում, երբ մար դը մաս նակ ցում է 
հրա պա րա կա յին հա վա քի։77

Խնդ րա հա րույց է այն հար ցը, թե արդ յոք գո ղութ յուն կա տա րե-
լու հա մար աշ խա տո ղին կաս կա ծե լը բա վա րար է թաքն ված տե-
սախ ցի կի մի ջո ցով նրան գաղտ նի վե րահս կե լու հա մար, քա նի որ 
գո ղութ յուն կա տա րող աշ խա տող նե րին մեր կաց նե լու հա մար կան 
այլ մի ջոց ներ, ո րոնք ան ձի ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քը չեն 
շո շա փում։78 Ա ռանց իր գի տութ յան չլու սան կա րա հան վե լու կամ 
չտե սան կա րա հան վե լու ի րա վո  ւն քը   գոր ծում է ոչ միայն մաս նա վոր 
տա րածք նե րում, այլ նաև աշ խա տա վայ րում, որ տեղ մարդն անց-

75 BGH JZ 1995, 1114.
76 Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, Kommentar zum GG, Band I, 6. Aufl., 
München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 97. Հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող և 
հետախուզման մեջ գտնվող անձին „Aktenzeichen XY ungelöst“ հեռուստահաղորդման 
ընթացքում ցուցադրելու վերաբերյալ տե՛ս Ֆրանկֆուրտի Բարձրագույն երկրամասային 
դատարանի որոշումը՝ OLG Fraknfurt NJW 1971, 47:
77 Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, Kommentar zum GG, Band I, 6. Aufl., 
München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 97.
78 Նույն տեղում, Rn. 175.
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կաց նում է իր ամ բողջ օ րը և  որ պես կա նոն չի գտնվում հա սա րա-
կութ յան մեջ։79

 Սե փա կա նա տի րոջ կող մից իր տան մուտ քե րի ու մեր ձա տար ու-
ղի նե րի տե սահս կու մը սե փա կան անվ տան գութ յան կամ հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի կանխ ման նպա տա կով, որ պես կա նոն, թույ լատ րե լի 
է։80  Հան րա խա նութ նե րում բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե սախ ցիկ նե-
րը, ո րոնք տե սան կա րա հա նում են հա ճա խորդ նե րին, մի ջամ տութ-
յուն չեն ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի նկատ մամբ այն պարզ 
պատ ճա ռով, որ մար դը կա րող է խու սա փել դրան ցից՝ իր անհ րա-
ժեշտ գնումներն ան հատ վա ճա ռո ղի մոտ կա տա րե լու մի ջո ցով։ 
 Հան րա խա նութ մտնե լը նշա նա կում է հա մա ձայ նութ յուն գո ղութ յուն-
նե րի կանխ ման, բա ցա հայտ ման ու գո ղին պատ ժե լու նպա տա կով 
ար վող տե սան կա րա հան մա նը։81

(b)  Սե փա կան խոս քի ի րա վուն քը
Լ սո ղա կան տե սանկ յու նից՝ սե փա կան խոս քի ի րա վուն քը պաշտ-

պա նում է «խո սակ ցութ յու նը հաս ցեա վո րե լու ինք նո րոշ ման» 
ի րա  վուն քը82 և դ րա նով իսկ՝ հիմնա կան ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ա -
զա   տութ յու նը՝ ո րո շե լու, թե ում առջև է ինքն ի րեն ներ կա յաց նում՝ 
ա  զա  տո րեն ընտ րե լով հրա պա րա կավ կամ գաղտ նա բար ար տա-
հայտ վե լու տար բե րակ նե րից մե կը։83

 Սե փա կան խոս քի ի րա վուն քը հնա րա վոր է դարձ նում ան մի ջա-
կան ու ինք նա բե րա կան հա ղոր դակ ցութ յունն այն հա մոզ վա ծութ յան 
հի ման վրա, որ դրա բո վան դա կութ յու նը հայտ նի չի դառ նա ընտր-
ված հաս ցեա տե րե րի շրջա նա կից դուրս։ Այդ նպա տա կով այն ա ռա-
ջին հեր թին պաշտ պա նում է ար տա հայտ վո ղի սկզբուն քա յին ի րա-
վուն քը՝ ան ձամբ ո րո շե լու, թե իր մաս նա վոր խոսքն ան ձանց որ 

79 Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, Kommentar zum GG, Band I, 6. Aufl., 
München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 175։
80 BGH JZ 1995, 1114.
81 BayObLG NJW 2002, 2893.
82 BVerfGE 106, 28 (44).
83 BVerfGE 34, 238 (246); 54, 208 (217); 82, 236 (269).
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շրջա նա կին պետք է մատ չե լի լի նի՝ միայն իր խո սակ ցին, ան ձանց 
մի ո րո շա կի, սահ մա նա փակ շրջա նա կի, թե ամ բողջ հա սա րա կութ-
յա նը։84

 Մարդ կա յին հա ղոր դակ ցութ յան ան մի ջա կա նութ յունն ու ան կաշ-
կան դութ յու նը կխա թար վեին, ե թե մարդն ստիպ ված լի ներ ապ րել 
այն գի տակ ցութ յամբ, որ իր գաղտ նի խո սակ ցութ յու նը, նաև չմտած-
ված ու ան զուսպ ար տա հայ տութ յուն նե րը կամ նախ նա կան գնա-
հա տա կան նե րը, ո րոնք ար վել են կոնկ րետ ի րա վի ճա կից ել նե լով, 
հան րա յին իշ խա նութ յան կող մից գաղտ նի կձայ նագր վեն ու կպահ-
պան վեն, կամ, ե թե ձայ նագ րութ յունն ա րել են մաս նա վոր ան ձինք, 
կօգ տա գործ վեն վար չա կան կամ դա տա կան վա րույթ նե րում։85 Այդ 
պատ ճա ռով յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի միայ նակ ո րո շե լու, թե 
ով կա րող է ձայ նագ րել իր ոչ հրա պա րա կավ աս ված խոս քը, և  ում 
առջև կա րող է վե րար տադր վել իր ձայ նագր ված խոս քը։86 Այլ կերպ 
ա սած՝ սե փա կան խոս քի ի րա վուն քը պաշտ պա նում է հիմնա կան 
ի րա վուն քը կրո ղին իր զրու ցակ ցի այն ա րարք նե րից, ո րոնք խո սակ-
ցութ յա նը չմաս նակ ցած եր րորդ ան ձի հա մար մատ չե լի են դարձ-
նում նրա բա ցա կա յութ յամբ աս ված խոս քը։87

 Սե փա կան խոս քի ի րա վուն քը պաշտ պա նում է, այս պի սով, ոչ 
հրա պա րա կավ աս ված խոս քը է լեկտ րո նա յին կրիչ նե րի վրա ամ-
րագ րե լու ձևով դրա «ա ռար կա յա ցու մից» և  հատ կա պես նման գրա-
ռումնե րի հե տա գա դա տա վա րա կան օգ տա գոր ծու մից։88

84 BVerfGE 34, 238 (246 f.); BGHZ 27, 284 (286); Udo di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG-Kom-
mentar, Band I, Lfg. 39, Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 196; Horst Dreier, in: ders., Grundge-
setz-Kommentar, 3. Aufl., Tübingen 2013, Art. 2 I Rn. 74.
85 Ըստ BVerfG 106, 28, 39՝ ՀՕ 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը պաշտպանում է գաղտնալսման 
սարքերից, որոնք զրուցակիցներից մեկն օգտագործում է առանց մյուսի գիտության։
86 BVerfGE 106, 28 (39 f.); BGHZ 27, 284 (286 ff.); OLG Celle NJW 1965, 1677; OLG Düssel-
dorf NJW 1966, 214; Hans Jarass, in: ders. / Pieroth, GG-Kommentar, 14. Aufl., München 2016, 
Art. 2 Rn. 45.
87 Միայն մի խոսակցի գիտությամբ կիրառված գաղտնալսման սարքի մասին տե՛ս BVerfGE 
106, 28 (39 ff.)։ Տե՛ս նաև BAG NJW 1998, 1331։
88 Վերջին շրջանի դատական որոշումներից տե՛ս BVerfG (K) NZA 2002, 284; BVerfGE 106, 
28 (39 f., 45); BGH NJW 2003, 1727; BVerwGE 121, 115 (124)։
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 Սե փա կան խոս քի ի րա վուն քը պաշտ պա նում է նաև սխալ մեջ-
բե րումնե րից,89 հո րին ված հար ցազ րույց նե րից և ս խալ պնդում-
նե րից։90 Այն ար գե լում է «այն պի սի ար տա հայ տութ յուն ներ վե րագ-
րել մե կին, ո րոնք նա չի ա րել, և  ո րոնք վնա սում են իր իսկ կող մից 
ո րոշ ված իր սո ցիա լա կան ար ժե քը»։91 Դ րան հա կա ռակ՝ գո յութ յուն 
չու նի սե փա կան ար տա հայ տութ յուն նե րը ո րո շա կի ի մաս տով մեկ-
նա բա նե լու պա հան ջի ի րա վունք։92

ՀՕ 2-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սը չի պաշտ պա նում այն ար տա հայ-
տութ յուն նե րը, ո րոնք չեն պատ կա նում մար դու մաս նա վոր ո լոր-
տին, ինչ պես, օ րի նակ, գործ նա կան հա ղոր դումնե րը, հե ռա խո սա յին 
պատ վեր նե րը և  այլն։ Դ րանք կա րող են ձայ նագր վել է լեկտ րո նա յին 
ե ղա նա կով, քա նի որ աս վա ծի օբ յեկ տիվ բո վան դա կութ յու նը, որ պես 
կա նոն, ոչ մի կապ չու նի խո սո ղի ան հա տա կա նութ յան հետ։93

գ)  Գաղտ նալ սումն ու գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն ներն ընդ հա նուր 
ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի լույ սի ներ քո

 Գաղտ նալս ման ու գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի դեպ քե րը դա-
տա կան պրակ տի կա յում, որ պես կա նոն, հան դես են գա լիս՝ կապ-
ված դա տա վա րութ յան ժա մա նակ ա պա ցուց ման խնդիր նե րի հետ։ 
 Քա նի որ նման դեպ քե րում պե տա կան դա տա րա նը ցան կա նում 
է օգտ վել ան ձի մաս նա վոր ո լոր տի նկատ մամբ մի ջամ տութ յու-
նից (գաղտ նալ սումն ու գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը մի ջամ տութ յուն 
են ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի նկատ մամբ), դրա 

89 Udo di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG-Kommentar, Band I, Lfg. 39, Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 
Rn. 199.
90 Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, Kommentar zum GG, Band I, 6. Aufl., 
München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 94.
91 BVerfGE 82, 236, 269 (ուղղված հանրային իշխանության դեմ); տե՛ս նաև BVerfGE 54, 
148 (155) – հորինված հարցազրույց արքայադուստր Սորայայի հետ։
92 BVerfGE 82, 236 (269); Hans Jarass, in: ders. / Pieroth, GG-Kommentar, 14. Aufl., München 
2016, Art. 2 Rn. 41.
93 BVerfGE 34, 238 (247); BGHZ 27, 284 (286); Udo di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG-Kom-
mentar, Band I, Lfg. 39, Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 197.
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թույ լատ րե լիութ յու նը դա սա կան սահ մա նադ րաի րա վա կան պրոբ-
լեմ է։  Բայց քա նի որ գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն ներ կա տար վում են 
նաև մաս նա վոր ան ձանց կող մից և  ոչ ան պայ ման այդ ձայ նագ-
րութ յուն նե րը հե տա գա յում ա պա ցու ցո ղա կան նպա տակ նե րով օգ-
տա գոր ծե լու մտադ րութ յամբ, ուս տի ան ձի մաս նա վոր ո լոր տի 
պաշտ պա նութ յունն ար դիա կան է նաև մաս նա վոր ան ձանց միջև 
հա րա բե րութ յուն նե րում։94

 Գաղտ նի աս ված խոս քը չի կա րող ա ռանց խո սո ղի հա մա ձայ-
նութ յան ո՛չ որ ևէ սար քով գաղտ նալս վել, ո՛չ ձայ նագ րի չով գրառ վել 
ու օգ տա գործ վել։95 Դ րանք, որ պես կա նոն, ան հա տա կա նութ յան 
ի րա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տութ յուն ներ են, ո րոնք կա րող են ար-
դա րաց վել միայն այն դեպ քում, երբ ծան րակ շիռ ի րա վունք ներն այլ 
կերպ պաշտ պան վել չեն կա րող, օ րի նակ՝ ծա նակ շիռ ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան ժա մա նակ ա պա ցույց նե րի պա կա սի կամ կարևոր 
ի րա վունք նե րի նկատ մամբ ոտնձ գութ յան սպառ նա լի քի դեպ-
քում։96 Ան ձի զուտ մաս նա վոր ո լոր տում գաղտ նի պատ րաստ ված 
ձայ նագ րութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը հա մա չա փութ յան սկզբուն քի 
խստիվ պահ պան մամբ թույ լատ րե լի է միայն այն դեպ քում, երբ դա 
պար տա դիր պա հան ջում են հան րա յին գե րա կա շա հե րը, օ րի նակ՝ 
ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեմ պայ քա րը։97

 Զուտ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա հանջ նե րի ի րա կա նա ցումն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով ա պա ցուց ման մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու 
մաս նա վոր շա հը, որ պես կա նոն, չի ար դա րաց նում մե կին գաղտ-
նի ձայ նագ րե լը կամ մեկ ու րի շի հետ նրա խո սակ ցութ յու նը հե ռա-
խո սով գաղտ նի լսե լը։98  Բայց ե թե ան հա տի գե րա կա շա հե րը 

94 Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, Kommentar zum GG, Band I, 6. Aufl., 
München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 174.
95 Տե՛ս գերմանական ՔրՕ § 201 (պարագրաֆի հայերեն թարգմանությունը տե՛ս 106-րդ 
ծանոթագրությունում)։ Դատական պրակտիկայից՝ BVerfGE 34, 238 (246); BGH NJW 1982, 
1398 և 1988, 1017; BAGE 41, 40 ff.
96 Christian Starck, in: von Mangoldt / Klein / Starck, Kommentar zum GG, Band I, 6. Aufl., 
München 2010, Art. 2 Abs. 1 Rn. 179.
97 BVerfGE 34, 238 (248).
98 BGHZ 27, 284 (289 f.); OLG Düsseldorf NJW 1966, 214; BAG NJW 1983, 1691.
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պար տա դիր պա հան ջում են մե կին գաղտ նի ձայ նագ րել կամ նրան 
գաղտ նալ սել, ա պա այդ դեպ քում պաշտ պա նութ յան ար ժա նի այն 
շա հը, որ գաղտ նի աս ված խոս քը ձայ նագ րել չի կա րե լի, պետք է 
զի ջի ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու մաս նա վոր շա հին։ Օ րի նակ՝ կա-
րող է խո սակ ցութ յու նը գաղտ նալս վել և  գաղտ նի ձայ նագր վել, ե թե 
զրու ցա կիցն իր խո սակ ցութ յամբ հե տապն դում է հա կաի րա վա կան 
նպա տակ ներ, և  այդ խո սակ ցութ յան ձայ նագ րու մը նպա տակ է հե-
տապն դում անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յա նը նման ի րա վի ճա կում 
կա տար վածն ամ րագ րել իբրև ա պա ցույց,99 կամ ե թե սե փա կան 
պա տի վը պաշտ պա նե լու վե րա բեր յալ դա տա վա րութ յու նում անհ րա-
ժեշտ է նույ նա կա նաց նել զան գա հա րո ղին։100

 Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին ՍԴ-ի դիր քո րո շումնե րը մաս նա վոր 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յան 
վե րա բեր յալ կա րե լի է ամ փո փել հետև յալ ե րեք սկզբունք նե րի տես-
քով՝101

• Ան գամ հան րութ յան գե րա կա շա հե րը չեն կա րող ար դա-
րաց նել որ ևէ մի ջամ տութ յուն մաս նա վոր կյան քի բա ցար ձակ պաշտ-
պան ված մի ջու կի նկատ մամբ. բախ վող շա հե րի հա մադ րում ըստ 
հա մա չա փութ յան սկզբուն քի տե ղի չի ու նե նում։

•  Մաս նա վոր կյան քը ոչ ամ բող ջութ յամբ է գտնվում Հիմնա կան 
օ րեն քի պաշտ պա նութ յան ներ քո։  Մաս նա վոր գաղտ նի ձայ նագ րութ-
յու նը կա րե լի է օգ տա գոր ծել, ե թե դրա օգ տա գոր ծու մը կա րող է ար-
դա րաց վել, օ րի նակ, ո րով հետև դրա օգ տա գործ ման առն չութ յամբ 
հան րութ յան շա հը կոնկ րետ դեպ քում ա ռա վե լութ յուն ու նի։

•  Նաև ա ռանց խո սո ղի թույլտ վութ յան կա րող է օգ տա գործ վել 
այն, ինչ ձայ նագր վել է գոր ծա րար խո սակ ցութ յան ժա մա նակ։102

99 Գաղտնալսման մասով տե՛ս գերմանական ՔրՕ § 201-ի 2-րդ մասի 3-րդ նախադա-
սությունը։ Դատական պրակտիկայից տե՛ս՝ BVerfGE 38, 238 (249 f.); BGHZ 27, 284 (290); 
OLG Celle NJW 1965, 1977.
100 BGH NJW 1982, 277.
101 BVerfGE 34, 248; 35, 202 (221).
102 Այս «երեք աստիճանների տեսության» մասին մանրամասն տե՛ս՝ Gössel NJW 1981, 665; 
Lenkner, in: Schönke / Schröder, StGB, § 201 Rn. 30-32; Dünnebier NStZ 1982, 254, 256.
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2.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած ձայ նագ րութ յան օգ տա գործ-
ման թույ լատ րե լիութ յու նը գեր մա նա կան քրեա կան դա տա վա-
րութ յու նում

 Զուտ կրի մի նա լիս տի կա կան տե սանկ յու նից ձայ նագ րութ յուն ներն 
ա պա ցուց ման հրա շա լի մի ջոց են:  Քա նի որ ձայ նագ րութ յուն նե րի 
դեպ քում հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե նում զգա յա կան, 
մաս նա վո րա պես՝ լսո ղա կան ըն կալ ման մի ջո ցով, ուս տի դրանց 
սկզբուն քա յին օգ տա գոր ծե լիութ յու նը գեր մա նա կան քրեա կան դա-
տա վա րութ յու նում վա ղուց  ըն դուն ված է։103 Այ նո ւա մե նայ նիվ քրեա-
կան դա տա վա րութ յու նում ար գել ված է հաս նել ճշմար տութ յան բա-
ցա հայտ մա նը ցան կա ցած գնով։104  Մեկ ու րի շի ոչ հրա պա րա կա յին 
աս ված խոս քը ձայ նակ րի չի105 վրա ամ րագ րե լը և դ րա օգ տա գոր ծու-
մը մի ջամ տութ յուն են ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի 
նկատ մամբ (ՀՕ 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մաս՝ 2-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մակ ցութ յամբ) և սկզ բուն քո րեն պատ ժե լի են գեր մա նա կան ՔրՕ 
§ 201-ով։106 Ոչ հրա պա րա կա յին աս ված խոս քի ձայ նագ րութ յու նը 
103 Bernhard Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1760.
104 BGHSt 14, 358.
105 Ձայնակրիչի հասկացությունը ներառում է ձայներիզները, ձայնապնակները և 
բոլոր այն կրիչները, որոնց վրա կարող են ձայներ գրառվել և հետո օրիգինալին 
համապատասխան վերարտադրվել։ Տե՛ս Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 9. Aufl., 
München 2015, Rn. 2283.
106 Գերմանական ՔրՕ § 201-ը մոտավորապես համապատասխանում է ՀՀ ՔրՕ 146-րդ 
հոդվածին։ § 201-ն ասում է․ «Խոսքի գաղտնիությունը խախտելը 
Մինչև երեք տարի ազատազրկմամբ կամ դրամական տուգանքով է պատժվում նա, ով 
ապօրինաբար
1. ձայնակրիչի վրա ձայնագրում է մեկ ուրիշի թաքուն ասված խոսքը կամ
2. օգտագործում կամ երրորդ անձանց համար մատչելի է դարձնում այդպես պատրաստ-
ված ձայնագրությունը։
Նույն կերպ պատժվում է նա, ով ապօրինաբար
1. գաղտնալսման սարքի միջոցով գաղտնալսում է ուրիշի՝ իր համար չնախատեսված թա-
քուն ասված խոսքը կամ
2. բառացիորեն կամ էական բովանդակությամբ հրապարակում է մեկ ուրիշի՝ առաջին 
մասի 1-ին կետով ձայնագրված կամ երկրորդ մասի 1-ին կետով գաղտնալսված թաքուն 
խոսքը։
Երկրորդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված արարքը պատժելի է միայն այն դեպքում, 
եթե հրապարակումը կարող է վնասել մեկ ուրիշի օրինական շահերը։ Հրապարակումը 
հակաօր  ինական չէ, եթե այն արվում է հանուն գերակա հանրային շահի» (թարգմ. հեղ.)։



37

վտան գում է մարդ կա յին հա ղոր դակ ցութ յան ան մի ջա կա նութ յու նը, 
«ե թե յու րա քանչ յուր ոք ստիպ ված լի ներ ապ րել այն գի տակ ցութ-
յամբ, որ իր յու րա քանչ յուր խոսք, նաև իր չմտած ված ու ան զուսպ 
ար տա հայ տութ յու նը կամ նախ նա կան գնա հա տա կա նը, որն ար վել 
է ծա վալ ված խո սակ ցութ յան շրջա նա կում, կամ միայն ա ռանձ նա-
հա տուկ ի րա վի ճա կից հաս կա նա լի ձևա կեր պու մը կա րող է հե տա-
գա յում այլ ա ռի թով և  այլ ի րա վի ճա կում օգ տա գործ վել իր իսկ դեմ»107 
[ման րա մասն տե՛ս վեր ևում՝ II. 1. բ) (4) (b)]։

 Թե ինչ պես պետք է լու ծել ձայ նագ րութ յուն ներն իբրև ա պա-
ցույց օգ տա գոր ծե լու անհ րա ժեշ տութ յան և  ընդ հա նուր ան հա տա-
կա նութ յան ի րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան և ք րեաի րա վա-
կան պաշտ պա նութ յան միջև բա խու մը, չա փա զանց կար ևոր հարց է 
քրեա կան գոր ծե րի քննութ յան պրակ տի կա յում։  Ձայ նակ րի չի դա տա-
վա րա կան օգ տա գոր ծումն ա մե նից ա ռաջ են թադ րում է, որ ա պա-
ցույց նե րի ան թույ լատ րե լիութ յան մա սին գոր ծող օ րեն քի դրույթ նե-
րը կոնկ րետ դեպ քում կի րա ռե լի չեն։ Այս տեղ ա մե նից ա ռաջ կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նի, թե ինչ պես է պատ րաստ վել ձայ նագ րութ յու նը։

ա) Հ րա պա րա կավ աս ված խոս քը
Հ րա պա րա կավ աս ված խոս քը, օ րի նակ՝ հե ռուս տա տե սա յին 

կամ ռա դիո հա ղոր դու մը կամ հրա պա րա կա յին ժո ղովնե րի ժա մա-
նակ ե լույթ ու նե ցող նե րի զե կույց նե րը կամ տե ղի ու նե ցող քննար-
կումնե րը ձայ նագ րե լը թույ լատ րե լի է, ան գամ ե թե այն կա տար վել 
է գրպա նի ձայ նագ րի չը գաղտ նի միաց նե լու մի ջո ցով։108  Նաև 110 
հե ռա խո սա հա մա րով ոս տի կա նութ յուն կա տար ված զան գե րը պետք 
է գնա հա տել իբրև «հրա պա րա կավ» աս ված խոսք, ո րով հետև 110 
հա մա րով կա տար ված զան գի ֆունկ ցիան հա մա պա տաս խա նում է 
ընդ հա նուր օգ նութ յան կան չին, հա սա րա կութ յանն ա հա զան գե լուն։ 
 Հետ ևա բար, ոս տի կա նութ յան հեր թա պահ բա ժան մունք մուտ քա յին 
զան գե րի սկզբուն քա յին ձայ նագր ման դեմ ա ռար կե լու ո չինչ չկա։109 

107 BVerfGE 34, 238 (245).
108 OLG Celle NVwZ 1985, 831 – քաղաքային խորհրդի հրապարակային նիստ։
109 Bernhard Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1762.
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 Պե տա կան մար մին ներ կա տար ված այլ զան գե րը, նաև ոս տի կա-
նութ յուն կա տար ված զան գերն այլ հե ռա խո սա հա մար նե րով չու նեն 
նկա րագր ված հրա պա րա կա յին բնույ թը։110

բ)  Ձայ նագր վող ան ձի հա մա ձայ նութ յու նը
Ե թե ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է (լի նի դա մաս նա վոր ան-

ձանց, թե քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի կող մից) ձայ նագր-
վող բո լոր ան ձանց կա մա վոր հա մա ձայ նութ յամբ (օ րի նակ՝ խո-
սակ ցութ յան ձայ նագ րու մը հե ռա խո սի ինք նա պա տաս խա նի չի վրա), 
ա պա մնա ցած բո լոր նա խա պայ ման նե րի առ կա յութ յան դեպ քում 
դրա օգ տա գոր ծու մը որ ևէ մտա հո գութ յուն չի ա ռա ջաց նում։111 Ք րեա-
կան հե տապնդ ման մար մին նե րի կող մից ի րենց քրեա դա տա վա-
րա կան հար կադ րա կան լիա զո րութ յուն նե րի հի ման վրա և  ա ռանց 
ձայ նագր վող ան ձանց գի տութ յան կա տար ված ձայ նագ րութ յու-
նը կա րող է օգ տա գործ վել իբրև ա պա ցույց, ե թե առ կա չեն կոնկ-
րետ դեպ քում նման օգ տա գոր ծու մը բա ցա ռող հան գա մանք ներ։112 

 Բա ցա ռիկ դեպ քե րում քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րը կա րող 
են վկա յա կո չել գեր մա նա կան ՔրՕ § 34-ը (ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ-
տութ յուն), ե թե ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռու մը ծա ռա յում է ոչ թե կաս-
կած յա լի մեր կաց մա նը, այլ § 34-ով պաշտ պան ված ի րա վա կան բա-
րիք նե րին սպառ նա ցող վտան գի վե րաց մա նը, օ րի նակ՝ պա տան դին 
ա զա տե լու հա մար ոս տի կա նութ յան կող մից ձեռ նարկ ված գաղտ-
նալս ման դեպ քում։113

110 OLG Karlsruhe NJW 1979, 1514.
111    Krause, in: Erb ua, Löwe-Rosenberg, StPO, Großkommentar, 26. Aufl., Berlin 2006, § 86 
Rn. 36; Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 9. Aufl., München 2015, Rn. 2296; Bernhard 
Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1762.
112 BGH 31, 306.
113 Ըստ Գերմանիայի Գերագույն դատարանի որոշման (BGH NJW 1983, 1570 f.)՝ ծայ-
րահեղ անհրաժեշտության վերաբերյալ դրույթները (գերմանական ՔրՕ § 34) կիրառելի 
են նաև քրեական հետապնդման մարմինների նկատմամբ, բայց միայն այն դեպքում, 
երբ պետք է վերացնել մի կոնկրետ իրավական բարիքի սպառնացող վտանգը, այլ ոչ թե, 
երբ գաղտնալսելու կամ խոսակցությունը ձայնագրելու միակ նպատակը կասկածյալին 
հետագայում մերկացնելու նպատակով ապացուցման միջոցներ ձեռք բերելն է։ Տե՛ս նաև՝ 
Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 9. Aufl., München 2015, Rn. 2297.
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Ե թե ձայ նագ րութ յու նը հա կաօ րի նա կան ա րար քի արդ յունք է, 
ո րով հետև, օ րի նակ, այն կա տար վել է ձայ նագր վող ան ձանց կամ-
քին հա կա ռակ կամ ա ռանց նրանց գի տութ յան և  ա ռանց քրեա-
դա տա վա րա կան հար կադ րա կան լիա զո րութ յուն նե րի նա խա պայ-
ման նե րի պահ պան ման, ա պա ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ ման 
թույ լատ րե լիութ յան հար ցին պետք է տալ տար բե րակ ված պա տաս-
խան։

 Հար ցաքն նութ յան գաղտ նի ձայ նագ րու մը ձայ նագ րող սար քի 
կամ տե սախ ցի կի մի ջո ցով ան թույ լատ րե լի է օ րի նա կան հիմ քի բա-
ցա կա յութ յան պատ ճա ռով,114 այն պես որ այլևս կար ևոր չէ, թե արդ յոք 
այդ մի ջո ցա ռու մը միա ժա մա նակ խախ տում է նաև խա բեութ յան ար-
գել քի սկզբուն քը թե ոչ։115 Այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք ձեռք են բ  եր վել 
մաս նա վոր խոս քի գաղտ նիութ յան (գեր մա նա կան ՔրՕ § 201-ով 
պատ ժե լի) խախտ ման մի ջո ցով, սկզբուն քո րեն չեն կա րող օգ տա-
գործ վել առն վազն այն դեպ քում, երբ այդ խախ տու մը կա տա րել են 
պե տա կան մար մին նե րը։116 Դ րան հա կա ռակ՝ գեր մա նա կան ՔրՕ 
§ 201-ը կի րա ռե լի չէ, ե թե ձայ նագր ված ան ձը հե տա գա յում հետ է 
վերց նում իր հա մա ձայ նութ յու նը։ Ե թե ձայ նագ րութ յունն ար դեն կա-
տար վել է օ րի նա կան ճա նա պար հով, ա պա դրա օգ տա գոր ծու մը 
ձայ նագր ված ան ձի կամ քին հա կա ռակ առն վազն այլևս պատ ժե լի 
չէ։117  Հա կա ռակ դեպ քում կա ռա ջա նա ա նըն դու նե լի հա կա սութ յուն, 
ո րով հետ էլ ի՞նչ ի մաստ կու նե նան ձայ նագ րութ յուն նե րը, ո րոնք թեև 
պատ րաստ վել են օ րի նա կան ճա նա պար հով, սա կայն չպետք է կա-
րո ղա նան օգ տա գործ վել։

Ե թե ձայ նագր վող ան ձը բա ռա ցի հա մա ձայ նութ յուն չի տվել իր 
գի տութ յամբ կա տար ված ձայ նագ րութ յա նը, ա պա նրա ա ռար կութ-
յան բա ցա կա յութ յու նը կա րող է մեկ նա բան վել իբրև լռել յայն հա մա-
ձայ նութ յուն միայն այն դեպ քում, ե թե գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե-

114 OLG Frankfurt NJW 1977, 1547; Rogall ZStW 103 947 f.; Bernhard Kramer, Heimliche Ton-
bandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1762.
115   Ulrich Eisenberg, StPO, 9. Aufl., München 2015, Rn. 675.
116 Նույն տեղում:
117 Bernhard Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1763.
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րը, նե րառ յալ հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը, այլ մեկ նա բա նութ յուն 
չեն թույ լատ րում։118  Պաշ տո նա կան հար ցաքն նութ յուն նե րի դեպ-
քում նման հետ ևութ յու նը, թե ան ձի ա ռար կութ յան բա ցա կա յութ յու-
նը կա րող է մեկ նա բան վել իբրև լռել յայն հա մա ձայ նութ յուն, կա-
րող է թույ լատ րե լի լի նել միայն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, մա նա վանդ 
որ ձայ նագր ման փաստն ա նա ռար կե լիո րեն հան դուր ժե լու պատ-
ճառ կա րող է լի նել իշ խա նա կան մի ջո ցա ռումնե րի առջև սե փա կան 
թու լութ յան գի տակ ցու մը կամ այն, որ հար ցաքնն վո ղը վա խե նում 
է ան բա րեն պաստ հետ ևանք նե րից, ե թե ո րո շի ա ռար կել։119  Խոսքն 
այն մա սին է, որ պաշ տո նա կան հար ցաքն նութ յուն նե րի դեպ քում, 
ի տար բե րութ յուն մաս նա վոր ան ձի կող մից կա տար վող ձայ նագ-
րութ յան դեպ քե րի, շատ զգույշ պետք է լի նել պնդե լու հա մար, թե 
ե թե ան ձը չի ա ռար կել, ա պա   լռել յայն հա մա ձայ նել է, ո րով հետև 
ա ռար կութ յան բա ցա կա յութ յան պատ ճառ կա րող է լի նել վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մարմնից վա խե նալն այն ի մաս տով, որ ե թե ինքն 
ա ռար կի ձայ նագ րե լու դեմ, ա պա իր հա մար կա րող են լուրջ բա ցա-
սա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջա նալ։ Այդ իսկ պատ ճա ռով միայն այն 
դեպ քում կա րե լի է են թադ րել, թե պաշ տո նա կան հար ցաքն նութ-
յան ժա մա նակ առ կա է հար ցաքնն վո ղի լռել յայն հա մա ձայ նութ յու-
նը, ե թե հար ցաքն նութ յան ի րադ րութ յու նը, օ րի նակ, հար ցաքնն վո ղի 
ի րա վա բա նա կան գի տե լիք նե րի կամ փաս տա բա նի ներ կա յութ յան 
պատ ճա ռով հիմնա վոր կաս կած նե րի ա ռիթ չի տա լիս։120  Պարզ 
ա սած՝ ե թե հար ցաքնն վո ղը ի րա վա բա նա կան գի տե լիք ներ ու նի 
կամ փաս տա բա նը ներ կա է հար ցաքն նութ յա նը, ա պա ար դեն ա վե-
լի հեշ տութ յամբ կա րե լի է ա սել, որ ե թե նա չի ա ռար կել ձայ նագ-
րութ յան դեմ, ա պա լռել յայն հա մա ձայ նել է, ո րով հետև դժվար թե 
ինքն այդ հան գա մանք նե րում վա խե ցած լի նի ա ռար կել։

118 Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 9. Aufl., München 2015, Rn. 2298.
119 Erb, in: Erb ua, Löwe-Rosenberg, StPO, Großkommentar, 26. Aufl., Berlin 2006, § 163a 
Rn. 102․
120 Նույն տեղում:
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գ)  Հե ռա խո սա յին ա հա բեկ չութ յու նը
 Հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ րութ յու նը «հե ռա խո-

սա յին ա հա բեկ չութ յան» դեպ քում (ծանր վի րա վո րանք ներ, մշտա-
կան հե տապն դումներ, զան գեր շոր թի չի կող մից, է րո տիկ բնույ թի 
խոս քեր և  այլն) ար դա րաց ված է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան 
կամ ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տութ յան վի ճա կով։121  Մինչ գեր մա նա-
կան դա տա կան պրակ տի կան նման դեպ քե րում կա տար ված ձայ-
նագ րութ յունն ար դա րաց նում է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան 
կա նոն նե րով (գեր մա նա կան ՔրՕ § 32),122 գի տութ յունն ա վե լի շուտ 
նա խընտ րում է ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տութ յան կա նոն նե րի (գեր մա-
նա կան ՔրՕ § 34) կի րա ռու մը,123 ին չից, սա կայն, ա րար քի գնա հատ-
ման վերջ նա կան արդ յունքն էա պես չի փոխ վում։ Ն ման ի րա վի ճակ-
նե րում խոսքը, ըստ էութ յան, հե տա գա հնա րա վոր ա հա բեկ չա կան 
հե ռա խո սա զան գե րի մի ջո ցով հե ռա խո սա զանգն ըն դու նո ղի գլխին 
մշտա պես կախ ված հո գե կան ճնշու մը վե րաց նե լու մա սին է։ 
 Ձայ նագ րութ յուն ներն ա մեն դեպ քում օ րի նա կան են, ո րով հետև 
խոս քի ամ րագ րու մը ծա ռա յում է ի րա վա կան բա րիք նե րին սպառ-
նա ցող վտան գի վե րաց մա նը, քա նի որ ա նա նուն զան գա հա րո ղի՝ 
միայն ձայ նե րի զի հի ման վրա հնա րա վոր դար ձած մեր կաց ման 
դեպ քում կա րե լի է ակն կա լել, որ հե տա գա զան գե րը կդա դա րեն։124 

 Հա մա պա տաս խան ձայ նագ րութ յուն նե րը՝ իբրև օ րի նա կան ձայ նագ-
րութ յուն ներ, կա րող են հե տա գա յում նաև օգ տա գործ վել հայտ նա-
բեր ված զան գա հա րո ղի դեմ քրեա կան գոր ծի քննութ յան ժա մա նակ 
որ պես ա պա ցույց։ Ընդ ո րում ոչ մի նշա նա կութ յուն չու նի, թե ա հա-
բեկ չութ յան զոհն ինքն ան ձամբ է պատ րաս տել ձայ նագ րութ յու նը, 
թե իր ցան կութ յամբ այդ գոր ծը տեխ նի կա պես իր վրա է վերց րել 

121 Bernhard Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1763.
122 BGH NJW 1982, 278; 1988, 1016 f.; BGHZ 27, 284 (290); KG JR 1981, 254.
123 BeckOK StGB / Heuchemer, StGB, Stand: 22.07.2013, § 201 Rn. 19; Karl Lackner, in: 
ders. / Kühl, StGB, 28. Aufl., München 2014, § 201 Rn. 13; Thomas Fischer, StGB, § 201 Rn. 11.
124 Ըստ Բեռլինի Երկրամասային բարձրագույն դատարանի՝ գերմանական ՔրՕ § 201-ի 
իմաս տով ապօրինաբար չի գործում նա, ով գաղտնի ձայնագրում է հեռախոսային խո-
սակցությունը,  որպեսզի ապացուցման նպատակով ամրագրի մյուս կողմի պատժելի ար-
տա հայտությունները։ Տե՛ս՝ KG JR 1981, 254.
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ոս տի կա նութ յու նը։ Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան կամ ծայ րա հեղ 
անհ րա ժեշ տութ յան վի ճա կում ու րի շին պաշտ պա նե լը թույ լատ րե լի 
է ընդ հա նուր սկզբունք նե րով։125  Բա ցի այդ, գաղտ նի ձայ նագր ված 
խոս քը պետք է ար ժա նա նա նվա զա գույն պաշտ պա նութ յան, ե թե 
հենց այդ խոս քե րում են ամ փոփ ված ա պա ցուց ման են թա կա պատ-
ժե լի ա րարք նե րը՝ վի րա վո րան քը, շոր թու մը, խա բեութ յու նը, խար-
դա խութ յու նը և  այլն։126

դ)  Հիմնա կան ի րա վունք նե րի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ձայ-
նագ րութ յան օգ տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յու նը

 Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ա պա ցույց նե րի՝ հիմնա կան ի րա-
վունք նե րից և  սահ մա նադ րա կան այլ դրույթ նե րից արտածվող ան-
թույ լատ րե լիութ յան կա նոն նե րը, ընդ ո րում, տար բե րութ յուն ներ 
կան՝ կախ ված նրա նից, թե ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է քրեա-
կան հե տապնդ ման մար մին նե րի, թե մաս նա վոր ան ձանց կող մից։

 Նախ պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ա պա ցուց ման մի ջոց նե րի 
ձեռք բեր ման զուտ հա կաօ րի նա կա նութ յու նը (օ րի նակ՝ դրա պատ ժե-
լիութ յունն ըստ գեր մա նա կան ՔրՕ § 201-ի) ինք նին չի հան գեց նում 
դրանց օգ տա գործ ման ան թույ լատ րե լիութ յան, ինչ պես որ դրանց 
ձեռք բեր ման զուտ ի րա վա չա փութ յունն ինք նին չի նշա նա կում 
դրանց թույ լատ րե լիութ յուն։127

Ըստ  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին ՍԴ-ի պրակ տի կա յի՝ ՀՕ 2-րդ 
 հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մակ ցութ յամբ, ան-
հա տի հա մար ե րաշ խա վո րում է մի ան ձեռնմխե լի ին տիմ ո լորտ, 
ո րի ներ սում նա պար տա վոր չէ հան դուր ժել պե տութ յան մի ջամ-
տութ յուն նե րը [ման րա մասն տե՛ս վեր ևում՝ II. բ) (2)]։ Ե թե շո շափ-
վում է այդ ին տիմ ո լոր տը, ա պա շա հագր գիռ ան ձի շա հե րի և 
ճշ մար տութ յու նը բա ցա հայ տե լու ու արդ յու նա վետ քրեա կան հե-
տապն դում ի րա կա նաց նե լու պե տա կան շա հե րի հա մադ րում չի կա-

125 Bernhard Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1763.
126 Նույն տեղում, էջ 1764:
127 Karl-Peter Julius, in: ders. / Zöller, StPO, 5. Aufl., München 2012, § 261 Rn. 13.
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տար վում, այն պես որ հա կաօ րի նա կան ե ղա նա կով ձեռք բեր ված 
պե տա կան կամ մաս նա վոր ձայ նագ րութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը 
բա ցար ձա կա պես ան թույ լատ րե լի է ան գամ ա ռանձ նա պես ծանր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հե տապնդ ման դեպ քում։128

Մ նա ցած դեպ քե րում, հա մա ձայն դա տա կան պրակ տի կա յի ու 
գրա կա նութ յան մի մա սի, չնա յած հիմնա կան ի րա վուն քի նկատ-
մամբ հա կաի րա վա կան մի ջամ տութ յա նը՝ թույ լատ րե լի է բախ վող 
շա հե րի, այն է՝ ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան սահ մա նադ րա կան 
ի րա վուն քով ե րաշ խա վոր ված սե փա կան խոս քի գաղտ նիութ յան 
ի րա վուն քի և  արդ յու նա վետ քրեա կան հե տապնդ ման պե տա կան 
շա հի հա մադ րու մը։129 Ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է բա ցա ռութ-
յան կար գով ա ռա վե լութ յուն ստա նալ քրեա կան հե տապնդ ման շա-
հը, ե թե գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն իբրև ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լու 
ձևով ար տա հայտ ված մի ջամ տութ յու նը հնա րա վո րինս քիչ է մո տե-
նում կաս կած յա լի ան ձեռնմխե լի ին տիմ ո լոր տին։  Խոս քը հատ կա-
պես այն դեպ քե րի մա սին է, երբ կա տար վում են ար տա հայ տութ-
յուն ներ, ո րոնք սերտ առն չութ յուն ու նեն հա սա րա կա կան կյան քի 
հետ, և  այդ պատ ճա ռով դրանց օբ յեկ տիվ բո վան դա կութ յունն այն-
քան շատ է ա ռա ջին պլան մղվում, որ խո սո ղի ան հա տա կա նութ-
յու նը գրե թե ամ բող ջութ յամբ մնում է հե տին պլա նում, և  աս ված 
խոս քը դրա նով կորց նում է իր մաս նա վոր բնույ թը, օ րի նակ՝ ձեռ-
նար կութ յան ներ սում տե ղի ու նե ցող խորհր դակ ցութ յուն նե րի դեպ-
քում։130  Բո լոր դեպ քե րում վճռո րոշ նշա նա կութ յուն ու նեն կոնկ րետ 
դեպ քի հան գա մանք նե րը։

Այ նո ւա մե նայ նիվ եր րորդ ան ձանց հա կաօ րի նա կան ա րարք նե րի 
մի ջո ցով ստաց ված ա պա ցույց նե րը հա մա պա տաս խան հա մադր-
ման արդ յուն քում թույ լա տե լի են միայն այն դեպ քում, ե թե քրեա-

128 BVerfGE 34, 238 (245 f.);   BGH 14, 358.
129 BGH 14, 358; 36, 167.
130 BVerfG NJW 1973, 891, 893; Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 9. Aufl., München 
2015, Rn. 2299 in Fn. 69. Նկարագրված իրավիճակը համեմատելի է վերջին շրջանում 
հայկական իրականության մեջ մեծ արձագանք գտած ՍԱՍ սուպերմարկետի աշ խա տա-
կից ների ժողովի ձայնագրության հանգամանքերի հետ։
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կան հե տապնդ ման մար մին նե րը դրանք պար զա պես ըն դու նել են 
եր րորդ ան ձան ցից՝ ա ռանց ա պա ցույց ներ հա վա քե լու հա մար ինք-
նու րույ նա բար հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու։131 

Դ րանք բո լոր դեպ քե րում ան թույ լատ րե լի են, ե թե ձայ նագ րութ յան 
օգ տա գոր ծումն ին քն ինք նու րույն, չար դա րաց ված մի ջամ տութ յուն 
կլի նի հիմնա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ, կամ ե թե եր րորդ ան-
ձանց հա կաի րա վա կան ա րարք նե րը նպա տա կա մետ ձևով հրահր-
վել են քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի կող մից։132

ե)  Շա հագր գիռ ան ձի հե տա գա հա վա նութ յու նը
 Վեր ջա պես կաս կա ծե լի է, թե արդ յոք հա կաօ րի նա կան ե ղա նա-

կով ստեղծ ված ձայ նագ րութ յունն օգ տա գործ ման են թա կա ա պա-
ցուց ման մի ջոց է դառ նում նրա նով, որ ձայ նագր ված ան ձը հե տա-
գա յում հա վա նութ յուն է տա լիս ձայ նագ րութ յա նը։ Այս տեղ պետք է 
տար բե րա կել եր կու դեպք։

Ե թե հար ցաքն նութ յան ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է գեր մա նա-
կան ՔրԴՕ § 136a-ի ի մաս տով ան թույ լատ րե լի մե թո դով, ո րով հետև 
հար ցաքն նող քննիչն ակ տիվ խա բեութ յան մի ջո ցով կաս կած յա լին 
հա կել է տա լու ձայ նագր ված ցուց մուն քը (օ րի նակ՝ ձայ նագ րող սար-
քի առ կա յութ յու նը ժխտե լու կամ ձայ նագ րող սարքն իբր ան ջա տե-
լու կամ իբրև սո վո րա կան զրույց կազ մա կերպ ված հար ցաքն նութ-
յան ժա մա նակ միաց ված ձայ նագ րող սար քի մա սին լռե լու մի ջո ցով), 
ա պա գոր ծում է § 136a-ի 3-րդ  մա սը։ Ըստ այդ նոր մի՝ կաս կած յա լի 
հե տա գա հա վա նութ յու նը նույն պես թույ լատ րե լի չի դարձ նում հա-
կաօ րի նա կան ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ա պա ցուց ման մի ջո ցի 
օգ տա գոր ծու մը։133

131 Այսպես կոչված Լիխտենշտայնյան հարկային խարդախության գործ, տե՛ս LG Bochum 
NStZ 2010, 351 և BVerfG NJW 2011, 2417; Herbert Diemer, in: Hannich, Karlsruher Kommen-
tar zum StGB, 7. Aufl., München 2013, § 136a Rn. 4.
132 LG Düsseldorf NStZ-RR 2011, 84.
133 Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 9. Aufl., München 2015, Rn. 2301.
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Ե թե ձայ նագր վող անձն իր հա մար ակն հայտ պաշ տո նա կան 
հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ իր ա զատ կամ քով ցուց մունք է տա լիս, 
ա պա մտա հո գութ յուն ներ կա րող են ծա գել նրա ցուց մունք նե րի օգ-
տա գործ ման հար ցում, ե թե նա չի տե ղե կաց վել իր ցուց մունք նե րի 
ձայ նագր ման մա սին։  Բայց քա նի որ ձայ նագր ված ան ձը կա րող է 
հրա ժար վել իր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քից, ուս տի հա կաօ-
րի նա կան ճա նա պար հով պատ րաստ ված ձայ նագ րութ յու նը կա րող է 
օգ տա գործ վել, ե թե ձայ նագր ված ան ձը հե տա գա յում հա վա նութ յուն 
է տա լիս ձայ նագ րութ յա նը։134

Ի հար կե, ա պա ցույց նե րի օգ տա գործ մա նը հա վա նութ յուն տա-
լու հնա րա վո րութ յու նը տա րած վում է սոսկ սե փա կան խոս քի ձայ-
նագ րութ յուն նե րի վրա, քա նի որ անձն ի րա վա սու չէ ո րո շումներ ըն-
դու նե լու եր րորդ ան ձանց ան հա տա կա նութ յան պաշտ պա նութ յան 
վե րա բեր յալ և  չի կա րող ու րիշ նե րի փո խա րեն հրա ժար վել նրանց 
հիմնա կան ի րա վուն քից։

զ)  Ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու ի րա վուն քը
 Ձայ նե րի զի բո վան դա կութ յան գրա վոր վե րար տադ րութ յու նը 

բարձ րա ձայն կար դալն ու այն օգ տա գոր ծե լը քրեա կան դա տա վա-
րութ յու նում խախ տում են գեր մա նա կան ՔրԴՕ § 252-ը։ Ըստ այդ 
նոր մի՝ չի կա րող բարձ րա ձայն կար դաց վել գոր ծի մինչ դա տա կան 
քննութ յան փու լում հար ցաքնն ված այն վկա յի ցուց մուն քը, ով գոր-
ծի դա տա կան քննութ յան փու լում օգտ վում է ցուց մունք տա լուց հրա-
ժար վե լու իր ի րա վուն քից։135 Ք րեա կան հե տապնդ ման մարմնին 
հանձն ված ձայ նե րի զը հար ցաքն նութ յան մի մասն է, ո րի վրա տա-
րած վում է օգ տա գործ ման ար գել քը։ Ըստ  Գեր մա նիա յի  Գե րա գույն 
դա տա րա նի մշա կած սկզբունք նե րի՝ ՔրԴՕ § 252-ում ամ րագր ված 
օգ տա գործ ման ար գել քը տա րած վում է նաև այն փաս տաթղ թե-

134 OLG Köln MDR 1994, 408; Udo di Fabio, in: Maunz / Dürig, GG-Kommentar, Band I, Lfg. 
39, Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 198 in Fn. 4.
135 Ամբողջ պարբերության համար տե՛ս Astrid Lilie, Anmerkung zum BGH-Beschluss vom 
23.10.2012 – 1 StR 137/12: Unverwertbarkeit einer Tonbandaufnahme nach erfolgter Zeugnis-
verweigerung, FD-StrafR 2013, 344741.
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րի վրա, ո րոնք ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու ի րա վունք ու նե ցող 
վկան իր հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ հանձ նել է վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմնին և  ո րոնց վրա նա հեն վել է ցուց մունք տա լիս։ 
Ն ման փաս տաթղ թե րը դառ նում են ցուց մուն քի մի մաս։ Նշ ված 
ի րա վի ճակն այլ չէ, քան որ վկան փաս տաթղ թի բո վան դա կութ յու-
նը բա նա վոր վե րար տադ րած լի ներ։  Նույ նը վե րա բե րում է վկա յի 
կող մից լսված խո սակ ցութ յան ձայ նագ րութ յա նը, ո րի բո վան դա-
կութ յու նը վկան ցուց մունք տա լուց կկա րո ղա նար վե րար տադ րել։ 
Սկզ բուն քո րեն ան կար ևոր է ին ֆոր մա ցիա յի կրի չի տե սա կը, ո րով-
հետև փաս տաթղ թե րից բա ցի ա պա ցուց ման այլ մի ջոց նե րը ևս 
 կա րող են են թա կա լի նել օգ տա գործ ման ար գել քի, քա նի որ, ըստ 
էութ յան, հա վա սար են հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ տրված ցուց-
մուն քին։ Ան կար ևոր է նաև այն հան գա ման քը, որ ձայ նագ րութ յան 
բո վան դա կութ յունն ան մի ջա կա նո րեն ըն կա լե լի չէ, ո րով հետև նույ-
նը կվե րա բե րեր, օ րի նակ՝ օ տար լեզ վով ձևա կերպ ված փաս տաթղ-
թին։  Ձայ նագ րութ յունն օգ տա գոր ծե լի չի դառ նում նաև նրա նով, որ 
այն կա տար վել է ինք նա բուխ կեր պով, վկա յի սե փա կան նա խա ձեռ-
նութ յամբ և  ա ռանց քրեա կան հե տապնդ ման մարմնի նպա տա կա-
մետ պա հան ջի։ Այս պի սով, ձայ նագ րութ յու նը բո լոր դեպ քե րում չի 
կա րող օգ տա գործ վել, ե թե այն քրեա կան հե տապնդ ման մարմնին է 
հանձն վել վկա յի հար ցաքն նութ յան շրջա նա կում, և  հե տո վկան գոր-
ծի դա տա կան քննութ յան փու լում հրա ժար վել է ցուց մունք տա լուց։

3.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած ձայ նագ րութ յան օգ տա գործ-
ման թույ լատ րե լիութ յու նը գեր մա նա կան քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րութ յու նում

 Գեր մա նա կան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում մաս նա-
վոր ան ձի կա տա րած ձայ նագ րութ յունն իբրև ա պա ցույց օգ տա գոր-
ծե լու վե րա բեր յալ սկզբուն քո րեն գոր ծում են այն նույն կա նոն նե րը, 
ո րոնք ներ կա յաց վել են վեր ևում քրեա կան դա տա վա րութ յան առն-
չութ յամբ։
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ա)  Ձայ նագ րութ յուն նե րը
Ա ռանց շա հագր գիռ ան ձի հա մա ձայ նութ յան գաղտ նի պատ-

րաստ ված ձայ նագ րութ յուն ներն ընդ հա նուր ան հա տա կա նութ յան 
ի րա վուն քի և  գեր մա նա կան ՔրՕ § 201-ի խախ տում են։ Ն ման ձայ-
նագ րութ յան օգ տա գոր ծումն ան թույ լատ րե լի է։136  Խիստ բա ցա ռիկ 
դեպ քե րում կա րող է, ան շուշտ, ար դա րաց վել ա պա ցույց նե րի հա-
կաօ րի նա կան ձեռք բե րու մը։  Դա այդ պես է, երբ շա հե րի հա մադր-
ման արդ յուն քում հաս տատ վում է, որ խո սակ ցութ յու նը գաղտ նի 
ձայ նագ րող ան ձը դրա նով պաշտ պա նել է իր օ րի նա կան շա հե րը, 
այ սինքն՝ առ կա է սե փա կան օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան 
ար դա րաց նող հիմ քը։137 Այս առն չութ յամբ  Գեր մա նիա յի  Գե րա գույն 
դա տա րա նը մի գոր ծով նշում է. « Հե ռա խո սազ րույ ցի գաղտ նի ձայ-
նագ րութ յու նը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում իբրև ա պա-
ցուց ման մի ջոց օգ տա գոր ծե լուն չի հա կադր վում գեր մա նա կան ՔրՕ 
§ 201-ը, ե թե, հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ դեպ քի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը, բախ վող շա հե րը հա մադ րե լու, ինչ պես նաև կոնկ րետ 
դեպ քում պաշտ պա նութ յան են թա կա ի րա վա կան բա րիք նե րի ընդ-
հա նուր նշա նա կութ յու նը հաշ վի առ նե լու պա րա գա յում մի կող մի 
ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, ո րին պի տի ծա ռա յի ա պա ցուց ման այս 
մի ջո ցը, պետք է ա ռա վե լութ յուն ու նե նա սե փա կան խոս քի ի րա վուն-
քի պաշտ պա նութ յան նկատ մամբ»։138

բ)  Լու սան կար ներ կամ տե սագ րութ յուն ներ պատ րաս տե լը
 Հա կաօ րի նա կան ճա նա պար հով լու սան կար ներ կամ տե սան-

յու թեր պատ րաս տե լը, որ պես կա նոն, մի ջամ տում է ընդ հա նուր 
ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քին։ Այս տեղ ևս ն ման ա պա ցույ ցի 
օգ տա գոր ծումն ար գել վում է այն քա նով, որ քա նով լու սան կա րի օգ-

136 BVerfGE 34, 245; BGHSt 14, 358; BGHZ 27, 284; OLG Karlsruhe NJW 2000, 1577; 
Musielak/Voit ZPO/Foerste, 14. Aufl. 2017, ZPO § 284 Rn. 23.
137 Նշված արդարացնող հիմքի առկայությունը հաստատում է Գերմանիայի Գերագույն 
դատարանը (BGH NJW 1982, 277) պատվի և արժանապատվության պաշտպանության 
դեպքում։ Տե՛ս՝ MüKoZPO / Prütting, 5. Aufl. 2016, ZPO § 284 Rn. 69.
138 BGH NStZ 1982, 254, 256.
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տա գործ ման մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում մի ջամ տութ յուն ին տիմ 
ո լոր տի նկատ մամբ, ո րի ան խու սա փե լի հետ ևանքն ան հա տա կա-
նութ յան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի խախ տումն է։139  Նույ նը վե-
րա բե րում է աշ խա տա վայ րում մշտա կան տե սահսկ ման դեպ քին։140 
Ե թե հնա րա վոր չէ հաս տա տել, թե տե ղի է ու նե ցել նման խիստ մի-
ջամ տութ յուն, ա պա կա րող է ա ռա վե լութ յուն ստա նալ հա կա ռակ 
կող մի շա հը։141 Օ րի նակ՝ մի խո սակ ցութ յան մաս նա վոր և  ոչ գաղտ-
նի տե սան կա րա հա նումը, ընդ հա նուր առ մամբ, թույ լատ րե լի է իբրև 
ա պա ցույց։  Տե սան յու թը՝ իբրև ա պա ցույց, հատ կա պես թույ լատ րե լի 
է տրանս պոր տա յին պա տա հար նե րի քննութ յան վա րույ թում։142 Անձ-
նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նութ յան վե րա բեր յալ ի րա վա նոր մե րի 
խախ տու մը նույն պես, որ պես կա նոն, չի հան գեց նում ա պա ցույ ցի 
օգ տա գործ ման ար գել քի։143

գ)  Հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նալ սու մը
Ա ռանց զրու ցակ ցին տեղ յակ պա հե լու հե ռա խո սա յին խո սակ-

ցութ յու նը եր րորդ ան ձի կող մից գաղտ նալս վե լու դեպ քում, կախ ված 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան բո վան դա կութ յու նից, պետք է տար-
բե րա կել հետև յալ ի րա վի ճակ նե րը։  Հատ կա պես գոր ծա րար բնույ-
թի հե ռա խո սազ րույց նե րի դեպ քում զրու ցա կի ցը պետք է ակն-
կա լի, որ նաև եր րորդ անձ կա րող է լսել հե ռա խո սազ րույ ցը։144 Այլ 
կերպ պետք է լու ծել հար ցը, երբ հե ռա խո սազ րույ ցը բա ռա ցիո րեն 
հայ տա րար վում է իբրև գաղտ նի խո սակ ցութ յուն կամ երբ այն իր 

139 BGHZ 30, 7; 35, 363; OLG Karlsruhe NJW 2002, 2799; OLG Köln NJW 2005, 2997.
140 BAG JZ 2004, 366.
141 OLG Düsseldorf MDR 1997, 1062 (փողոցում մարմնական վնասվածք պատճառելու 
տեսանկարահանումը)։ Տե՛ս նաև OLG Köln NJW 2005, 2997; BAG JZ 2004, 366 
(հանցագործության մեջ կասկածը, տեսահսկումն իբրև ultima ratio և համաչափության 
պահպանումը):
142 EGMR NJW 2015, 1079; AG Nürnberg MDR 2015, 977;  MüKoZPO / Prütting, 5. Aufl. 2016, 
ZPO § 284 Rn. 70.
143 Greger NZV 2015, 114, 117; թերևս նաև Stöber NJW 2015, 3681։
144 BVerfG NJW 2002, 3619, 3623; BGH NJW 2003, 1727; BGH NJW 1982, 1398; OLG Jena 
MDR 2006, 533.
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բո վան դա կութ յամբ ակն հայ տո րեն գաղտ նի բնույթ ու նի։ Այդ դեպ-
քում պետք ըն դու նել, որ տե ղի է ու նե ցել մի ջամ տութ յուն ան հա տա-
կա նութ յան ի րա վուն քի նկատ մամբ, ին չը հան գեց նում է ա պա ցույ ցի 
օգ տա գործ ման ար գել քի։145 Ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի նկատ-
մամբ մի ջամ տութ յան և դ րա նով իսկ ա պա ցույ ցի օգ տա գործ ման 
ար գել քի հա մար վճռո րոշ է ոչ թե հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան 
տեխ նի կա կան հա ղորդ ման ձևը, այլ սոսկ հե ռա խո սա յին խո սակ-
ցութ յան բո վան դա կութ յու նը։146 Այդ իսկ պատ ճա ռով հե ռա խո սա-
յին խո սակ ցութ յա նը ծա նո թա նա լու նաև այլ ձևերն են հան գեց նում 
ա պա ցույ ցի օգ տա գործ ման ար գել քի, օ րի նակ՝ երբ մե կը թույ լատ-
րում է, որ իր դե մառ դեմ խո սակ ցութ յու նը զրու ցակ ցի հետ գաղտ-
նալս վի եր րորդ ան ձի կող մից՝ հե տա գա յում իր հա մար ա պա ցուց-
ման մի ջոց ա պա հո վե լու նպա տա կով։147  Սա կայն վկա յի ցուց մուն քը 
կա րող է օգ տա գործ վել իբրև ա պա ցույց, ե թե առ կա է ե ղել խո սակ-
ցութ յու նը լսե լու վե րա բեր յալ զրու ցակ ցի հա մա ձայ նութ յու նը։ Ն ման 
հա մա ձայ նութ յան առ կա յութ յու նից պետք է ել նել նաև այն դեպ քում, 
երբ զրու ցա կի ցը բա ռա ցիո րեն տե ղե կաց վել է խո սակ ցութ յու նը լսող 
եր րորդ ան ձի մա սին ու չի ա ռար կել։148 Ե թե եր րորդ ան ձը կա րո ղա-
ցել է պա տա հա բար և  ա ռանց կող մի օգ նութ յան լսել հե ռա խո սա յին 
խո սակ ցութ յան բո վան դա կութ յու նը, ա պա առ կա չէ զրու ցակ ցի ան-
հա տա կա նութ յան ի րա վուն քի խախ տում, ուս տի այդ դեպ քում պետք 
է թույ լատ րել ա պա ցույ ցի օգ տա գոր ծու մը։149

դ) Ան ձամբ վա րած հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յու նը
Վ կա յի ցուց մունքն իր իսկ վա րած հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ-

յան բո վան դա կութ յան մա սին սկզբուն քո րեն թույ լատ րե լի է ու կա-
րող է օգ տա գործ վել իբրև ա պա ցույց, ե թե վկան հե ռա խո սա յին 

145 ArbG Essen BB 1970, 258; BAG NJW 2010, 104, 107.
146 BVerfG NJW 2002, 319 (320); Christoph Enders, in: Merten / Papier, HGR, Band IV, Hei-
delberg 2011, § 89 Rn. 3.
147 BGH NJW 1991, 1180; BGH JZ 1994, 915.
148 BVerfG NJW 2003, 2375.
149 BAG NJW 2010, 104, 107; Joussen SAE 2010, 138.
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խո սակ ցութ յու նը գաղտ նի ձայ նագ րել է և  կա րող է այդ ձայ նագ-
րութ յունն օգ տա գոր ծել խո սակ ցութ յան ման րա մաս նե րը հի շե-
լու հա մար։150 Այս առն չութ յամբ  Գեր մա նիա յի դաշ նա յին ՍԴ-ն 
ն շում է. « Հա կաօ րի նա կան ձա նագ րութ յու նը թեև կա րող է բե րել 
նրան, որ վկան այն մար դու նման, ով հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ-
յան ժա մա նակ գրի չով նշումներ է ա րել, իր ձայ նագ րութ յան հի-
ման վրա կա րող է խո սակ ցութ յան ըն թացքն ու բո վան դա կութ յու նը 
ներ կա յաց նել ա վե լի մեծ ճշգրտութ յամբ, վստա հե լի հի շո ղութ յամբ 
ու ար ժա նա հա վա տութ յամբ, քան դա կկա րո ղա նար ա նել հե ռա-
խո սա յին խո սակ ցութ յան այն մաս նա կի ցը, ով խո սակ ցութ յու նը 
չի ձայ նագ րել, սա կայն սահ մա նադ րաիա վա կան ա ռու մով որ ևէ 
խնդիր չկա, երբ մաս նա գի տաց ված դա տա րան ն  ե րը նման դեպ-
քը այլ կերպ են գնա հա տում, քան այն ի րա վի ճա կը, երբ վկա-
յի ցուց մուն քը, այս պես ա սած, փո խա րին վում է ձայ նագ րութ յամբ։ 
 Սա հա մա նադ րաի րա վա կան տե սանկ յու նից գո յութ յուն չու նի ձայ-
նագ րութ յան օգ տա գործ ման ար գելքն այն վկա յի ցուց մունք նե րի 
վրա տա րա ծե լու պա հանջ, ով տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում ոչ 
թե ձայ նագ րութ յան բո վան դա կութ յան մա սին, այլ ցուց մունք է տա-
լիս իր վա րած խո սակ ցութ յան վե րա բեր յալ, ան գամ, ե թե նա ա պօ-
րի նա բար այդ խո սակ ցութ յու նը ձայ նագ րել է և  այն օգ տա գոր ծում 
է խո սակ ցութ յան բո վան դա կութ յունն ա վե լի լավ հի շե լու հա մար։ 
Ա պա ցուց ման մի ջոցն այս տեղ վկա յի ցուց մունքն է, այլ ոչ թե ձայ-
նագ րութ յու նը»։151  Բա ցա ռութ յան կար գով ան թույ լատ րե լի է վկա յի 
ցուց մուն քը, ե թե դրա հիմ քում ըն կած է ան հա տա կա նութ յան ի րա-
վուն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ձայ նագ րութ յու նը (վկա յի հար-
ցաքն նութ յու նը ձայ նե րի զի բո վան դա կութ յան մա սին)։152

Ըստ  Բա վա րիա յի Երկ րա մա սա յին բարձ րա գույն դա տա րա նի՝ 
ե թե ան թույ լատ րե լի է գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն իբրև ա պա ցուց-
ման մի ջոց օգ տա գոր ծե լը՝ այն նվա գար կե լով խո սակ ցութ յան բո-

150 BVerfG NZA 2002, 284; Bernhard Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, 
NJW 1990, 1763.
151 BVerfG NZA 2002, 284, 286.
152 BVerfG NZA 2002, 284, 285.
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վան դա կութ յու նը լսե լու ե ղա նա կով, ա պա ան թույ լատ րե լի է դրա բո-
վան դա կութ յան օգ տա գոր ծու մը նաև դրան ծա նոթ եր րորդ ան ձին 
իբրև վկա հար ցաքն նե լու մի ջո ցով։153

ե) Ա պա ցույց նե րի ան բա վա րա րութ յու նը քա ղա քա ցիա կան դա  տա-
վա րութ յու նում

 Մի շարք դեպ քե րում գեր մա նա կան դա տա կան պրակ տի կան 
ար դա րաց րել է խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը, ո րը 
մաս նա վոր ան ձը պատ րաս տել է զուտ այն պատ ճա ռով, որ քա ղա-
քա ցիաի րա վա կան վե ճի քննութ յան վա րույ թում որ ևէ այլ ա պա ցույց 
չի ու նե ցել։ Ընդ ո րում, դա տա րան նե րը ոչ թե բա ռա ցիո րեն վկա յա-
կո չել են գեր մա նա կան ՔրՕ § 34-ը (ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տութ յուն), 
այլ ի րա վուն քը զար գաց նե լու ճա նա պար հով ստեղ ծել են ծայ րա հեղ 
անհ րա ժեշ տութ յա նը նման մի ար դա րաց նող հիմք՝ ա ռանց պո զի-
տիվ-ի րա վա կան հիմ քի։154

Ա պա ցույց նե րի ան բա վա րա րութ յան հիմ քով ար դա րաց նե լու նա -
խա պայ ման է, սա կայն, ոչ միայն քա ղա քա ցիաի րա վա կան ար-
դա րա ցի պա հանջ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար այլ ճա նա պար-
հով ա պա ցուց ման մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու անհ նա րի նութ յու նը, այլ 
նաև բախ վող շա հե րի հա մա կող մա նի հա մադ րու մը։ Այս տեղ վճռո-
րոշ դեր են խա ղում ի րա կա նաց ման են թա կա պա հան ջի տնտե սա-
կան ծա վալն ու կար ևո րութ յու նը, ինչ պես նաև այն, թե ինչ քա նով 
է պաշտ պա նութ յան ար ժա նի գաղտ նի ձայ նագր ված խոս քը։ Ե թե 
խոս քը քրեո րեն պատ ժե լի բո վան դա կութ յուն ու նե ցող խոսքի, օ րի-
նակ՝ շորթ ման կամ խար դա խութ յան բնույթ ու նե ցող խոս քի մա սին 
է, ա պա այն ար ժա նի է նվա զա գույն պաշտ պա նութ յան։ Ե թե ձայ-
նագ րութ յունն ար դա րաց ված է ա պա ցույց նե րի ան բա վա րա րութ յան 
հիմ քով, ա պա դրա օգ տա գոր ծու մը նաև այլ նպա տակ նե րով այլևս 
չի խախ տում գեր մա նա կան ՔրՕ § 201-ը։155

153 BayObLG NStZ 1990, 101.
154 BGH NJW 1982, 277; KG JR 1981, 254.
155 Bernhard Kramer, Heimliche Tonbandaufnahmen im Strafprozess, NJW 1990, 1763 f.
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զ) Ան վի ճե լի փաս տա կան հան գա մանք նե րը
Ա պա ցուց ման ի րա վուն քի հետ կապ ված նշված ի րա վի ճակ նե րից 

պետք է տար բե րել այն դեպ քը, երբ մի կող մի՝ նյու թա կան ա ռու մով 
հա կաօ րի նա կան ե ղա նա կով ձեռք բե րած տե ղե կութ յուն նե րը ներ-
կա յաց վում են դա տա վա րութ յան ըն թաց քում և  չեն վի ճարկ վում կամ 
ըն դուն վում են մյուս կող մի կող մից։ Այս դեպ քում, ընդ հա նուր առ-
մամբ, առ կա չէ ա պա ցույ ցի օգ տա գործ ման ար գելք,156 ինչն ինք նին 
հաս կա նա լի է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում ա պա ցույց ներ 
ներ կա յաց նե լու սկզբուն քից (Beibringungsgrundsatz)157 և ն րա նից, որ 
ան վի ճե լի փաս տե րի վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ չեն հա վաք վում։ 
Ընդ ո րում, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում ևս  պետք է հաշ-
վի առ նել, որ շա հագր գիռ ան ձը կա րող է հա մա ձայ նութ յուն տալ մի 
ա րար քի, ո րը մի ջամ տում է իր ան հա տա կա նութ յան ի րա վուն քին։ 
 Նույ նը վե րա բե րում է նաև մի ջամ տութ յա նը տրված հե տա գա հա-
վա նութ յա նը և  դա տա վա րա կան օգ տա գործ ման մա սին հա մա ձայ-
նութ յա նը։158

է) Ա պա ցույց նե րի հա կաօ րի նա կան ձեռք բեր ման ար դա րա ցու մը
Ա ռան ձին դեպ քե րում կա րող է ար դա րաց ված լի նել ա պա ցույ-

ցի հա կաօ րի նա կան ձեռք բե րու մը [տե՛ս վեր ևում՝ II. 3. ա)]։ Դ րա-
նով վե րա նում է ա պա ցույ ցի օգ տա գործ ման ար գել քը։ Ա պա ցույ ցի 
հա կաօ րի նա կան ձեռք բե րու մը կա րող է ար դա րաց վել ընդ հա նուր 
քա ղա քա ցիաի րա վա կան սկզբունք նե րով, օ րի նակ՝ անհ րա ժեշտ 
պաշտ պա նութ յան դեպ քում և  բախ վող ի րա վա կան բա րիք նե րի ու շա-
հե րի հա մադր ման արդ յուն քում՝ նաև սե փա կան օ րի նա կան շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան տե սանկ յու նից։159 Դ րան հա կա ռակ՝ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րութ յու նում ճշմար տա ցի ցուց մունք ներ տա լու կող մե-

156 MüKoZPO / Prütting, 5. Aufl. 2016, ZPO § 284 Rn. 76.
157 Գերմանական քաղաքացիական դատավարությունում գործող սկզբունք, ըստ որի՝ 
կողմերն են որոշում այն հարցը, թե ինչ փաստեր պետք է ներկայացվեն դատարանին և 
որ փաստերն ունեն ապացուցողական նշանակություն (ծան. հեղ.)։
158 Helle JZ 2004, 340, 345.
  159 BVerfG NJW 2002, 3619, 3624; BVerfGE 34, 247; BGH NJW 1982, 277; 1988, 1017.
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րի պար տա կա նութ յան (գեր մա նա կան  ՔաղԴՕ § 138) կամ ո րո շա կի 
փաս տաթղ թեր ներ կա յաց նե լու պար տա կա նութ յան խախ տու մը չի կա-
րող ար դա րաց նել ա պա ցույց նե րի հա կաօ րի նա կան ձեռք բե րու մը։160

III.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան օգ-
տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յու նը ֆրան սիա կան ի րա վուն քում 
(Ալ վի նա  Սարգս յան)

1. Ա պա ցույց նե րի ըն դու նե լիութ յան հա մա կար գե րը (Les sys-
tèms d’admissibilité de la preuve)

Ֆ րան սիա կան ի րա վուն քում գո յութ յուն ու նի ա պա ցույց նե րի ըն-
դու նե լիութ յան եր կու հա մա կարգ՝ օ րի նա կան (légal) և  բա րո յա կան 
(moral):

ա) Ա պա ցույց նե րի ըն դու նե լիութ յան օ րի նա կան հա մա կար գի չա-
փա նիշ նե րը

Այս դեպ քում օ րեն քով հստակ ամ րագր ված է, թե յու րա քանչ-
յուր փաստ ա պա ցույ ցի որ տե սա կով պետք է հաս տատ վի, ինչ պես 
նաև օ րեն քով կար գա վոր ված է ա պա ցույ ցի յու րա քանչ յուր տե սա կի 
ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յու նը:

բ) Ա պա ցույց նե րի ըն դու նե լիութ յան բա րո յա կան հա մա կար գի 
չա փա նիշ նե րը

Ի տար բե րութ յուն ա պա ցույ ցի ըն դու նե լիութ յան օ րի նա կան հա-
մա կար գի, բա րո յա կան հա մա կար գի դեպ քում դա տա վորն ա զատ 
է գնա հա տե լու այս կամ այն ա պա ցույ ցի ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա-
կութ յու նը՝ իր ներ քին հա մոզ մամբ:

Ֆ րան սիա կան քրեա կան ի րա վուն քում ըն դուն ված է ա պա ցույց-
նե րի թույ լատ րե լիութ յան հենց բա րո յա կան հա մա կար գի մո տե ցու-

160 MüKoZPO / Prütting, 5. Aufl. 2016, ZPO § 284 Rn. 78.
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մը, իսկ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րում՝ և՛ օ րի նա կան, և՛ բա րո յա կան:

2. Ա զատ ա պա ցույ ցի սկզբուն քը ֆրան սիա կան ի րա վուն քում
ա) Ա զատ ա պա ցույ ցի սկզբուն քը ֆրան սիա կան քրեա կան դա-

տա վա րութ յու նում
Ի տար բե րութ յուն հայ կա կան ՔրԴՕ-ի, ո րի 104-րդ  հոդ վա ծը 

հստակ սահ մա նում է ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րը, ինչ պես նաև իմ-
պե րա տիվ կեր պով պա հան ջում, որ քրեա կան դա տա վա րութ յան ըն-
թաց քում թույ լատր վում է օգ տա գոր ծել միայն այն ա պա ցույց նե րը, 
ո րոնք ձեռք են բեր վել քրեա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քի պա-
հանջ նե րի պահ պան մամբ:

Այս պես, ֆրան սիա կան ՔրԴՕ 427-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա վո րը ո րո շում է կա յաց նում իր ներ քին հա մոզ մամբ՝ հիմն վե-
լով առ կա բո լոր տե սա կի ա պա ցույց նե րի վրա, բա ցա ռութ յամբ 
այն դեպ քե րի, երբ օ րեն քով այլ բան է նա խա տես ված:  Դա տա վո րի 
ո րո շու մը պետք է հիմնա վոր ված լի նի դա տաքն նութ յան ժա մա նակ 
մրցակ ցութ յան սկզբուն քի պահ պան մամբ հե տա զոտ ված ա պա-
ցույց նե րով161:

Ֆ րան սիա կան ՔրԴՕ-ում հիմնա կա նում բա ցա կա յում է հայ կա-
կան ՔրԴՕ-ում առ կա այն նոր մը, ո րը սահ մա նում է ինչ պես այն 
նյու թե րը, ո րոնք որ պես ա պա ցույց չեն կա րող օգ տա գործ վել, այն-
պես էլ այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք պետք է հաս-
տատ վեն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րի առ կա յութ յամբ:

 Փաս տո րեն, ֆրան սիա կան քրեա կան դա տա վա րութ յու նում ա -
պա  ցույ ցը դա տա րա նի կող մից հիմնա կա նում հա մար վում է թույ-
լատ րե լի միայն այն պա րա գա յում, երբ այն ներ կա յաց ված է մրցակ-
ցութ յան սկզբուն քի պահ պան մամբ:

 Սա նշա նա կում է, որ դա տա րա նը չի կա րող իր ո րոշ ման հիմ քում 
դնել մի ա պա ցույց, ո րի գո յութ յան մա սին տեղ յակ չի ե ղել մյուս կող-

161 Code de la procédure pénale article 427
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մը, և, հետ ևա բար, հնա րա վո րութ յուն չի ու նե ցել ներ կա յաց նե լու իր 
դիր քո րո շումնե րը ա պա ցույ ցով հա վաստ վող փաս տի մա սին, այլ 
կերպ ա սած՝ հնա րա վո րութ յուն չի ու նե ցել տա լու բա ցատ րութ յուն-
ներ և  ներ կա յաց նե լու ա ռար կութ յուն ներ:

 Հոդ վա ծի մեկ նա բա նութ յու նից եր ևում է, որ ա զատ ա պա ցույ ցի 
սկզբուն քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես ցան կա ցած սկզբունք, բա-
ցար ձակ չէ:  Մաս նա վո րա պես, ՔրԴՕ 81-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է, 
որ թեթև և  մի ջին ծան րութ յան հան ցա գոր ծութ յան փաս տը չի կա-
րող ա պա ցուց վել այլ կերպ, քան վկա նե րի ցուց մունք նե րով և  ար ձա-
նագ րութ յուն նե րով:

բ) Ա զատ ա պա ցույ ցի սկզբուն քը ֆրան սիա կան քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րութ յու նում

Ֆ րան սիա յի քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում, ի տար բե-
րութ յուն քրեա կան դա տա վա րութ յան, ա պա ցույ ցի ըն դու նե լիութ յան 
հա մա կար գի եր կու տե սակ ներն էլ գոր ծում են: Ի րա վա բա նա կան 
ակ տե րը (ցան կա ցած գրա վոր ա պա ցույց, օ րի նակ՝ պայ մանգ րեր, 
հա մա ձայ նագ րեր, վճա րու մը հա վաս տող փաս տա թուղթ և  այլն - 
ծան. հեղ.) ա պա ցուց վում են միայն ա պա ցույ ցի ըն դու նե լիութ յան 
օ րի նա կան հա մա կար գի մի ջո ցով,162 իսկ ա հա ի րա վա բա նա կան 
փաս տե րը (ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն - ծան. հեղ.)՝ ա զատ ա պա-
ցույ ցի սկզբուն քի գոր ծադր մամբ, երբ հայ ցա պա հան ջի չա փը փոքր 
է 1500 եվ րո յից:163

 Սա կայն, պետք է նշել, որ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում ա զատ 
ա պա ցույ ցի սկզբուն քը չի նշա նա կում, որ ա պա ցույ ցի ցան կա ցած 
տե սակ և  ա պա ցույ ցի ձեռք բե րու մը ցան կա ցած ձևով թույ լատ րե լի է: 
Ա պա ցույց նե րը պետք է ձեռք բեր վեն ազն վութ յան պահ պան մամբ:

 Հա մա ձայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան պա լա-
տի դիր քո րոշ ման «Ի րա վուն քը չի կա րող և չ պետք է պաշտ պա նի 
ա նազն վութ յու նը»:164

162 https://sites.google.com/site/coursdroitl1/Home/premier-semestre/introduction-au-droit/chapitre-
3--droit-de-la-preuve (20.04.2017).
163 http://www.cours-de-droit.net/la-charge-de-la-preuve-a121608832 (20.04.2017).
164 Cour de Cass. chambre civ. 31/10/2012.



56

գ) Ա զատ ա պա ցույ ցի սկզբուն քի հիմ քը
Ա պա ցույ ցը չի կա րող լի նել նույ նը թե՛ քրեա կան, թե՛ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րութ յուն նե րում, քա նի որ, ա ռա ջին հեր թին, 
քրեա կան ի րա վուն քում ա պա ցուց վում են այն պի սի հան գա մանք-
ներ, ո րոնց հա մար, որ պես կա նոն, ոչ մի ա պա ցույց չի կա րող նա-
խա պես գո յութ յուն ու նե նալ:

Այ նու հետև, հան րա յին գե րա կա շա հը պա հան ջում է ու նե նալ 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ա պա ցուց ման ա վե լի ճկուն հա մա կարգ: 
Այս հրա մա յա կա նի հիմքն այն է, որ հան ցա վո րը պա տաս խա նատ-
վութ յու նից խու սա փե լու հա մար չի հա պա ղում վե րաց նել իր ա րարքն 
ա պա ցու ցող փաս տա կան տվյալ նե րը:

Եվ վեր ջա պես, ա պա ցույց նե րի ճկուն հա մա կար գի առ կա յութ-
յու նը նա խընտ րե լի է նաև հե տապնդ վող ան ձի հա մար, քա նի որ 
վեր ջինս ևս  ա վե լի դյու րին կա րող է ա պա ցու ցել իր՝ հան ցան քի կա-
տար մա նը ներգ րավ ված չլի նե լու փաս տը։

դ) Ա զատ ա պա ցույ ցի սկզբուն քի բո վան դա կութ յու նը
Այս սկզբուն քի էութ յունն ա ռա ջին հեր թին ա պա ցույ ցի բո լոր տե-

սակ նե րի ըն դու նումն է: Այն, ին չը օ րեն քի ու ժով կող մե րը կա րող են 
ներ կա յաց նել որ պես ա պա ցույց՝ նպա տակ ու նե նա լով հաս տա տե լու 
ի րենց պնդումնե րը, դա տա վո րը պար տա վոր է հաշ վի առ նել ա ռանց 
a priori ի րա վունք ու նե նա լու դա հա նել ա պա ցույց նե րի ընդ հա նուր 
զանգ վա ծից:  Սա կայն դա տա վո րը քննութ յու նից հե տո կա րող է եզ-
րա կաց նել, որ ներ կա յաց ված ա պա ցույ ցը չի հաս տա տում կող մի 
պա հանջ նե րը:

ե) Ա զատ ա պա ցույ ցի սկզբուն քի կա ռուց ված քը
Ա զատ ա պա ցույ ցի սկզբուն քը բաղ կա ցած է եր կու ի րար փոխլ-

րաց նող մա սե րից՝
• ա պա ցույ ցի հա վաք ման ա զա տութ յուն,
• ա պա ցույ ցի գնա հատ ման ա զա տութ յուն:165

165 Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel de la procédure, pénale 8e edition, p. 48, Guliano 
éditeur, Paris 2008.
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(1) Ա պա ցույ ցի հա վաք ման ա զա տութ յու նը
Սկզ բուն քո րեն հան ցա գոր ծութ յու նը հաս տա տե լու հա մար ա պա-

ցույ ցի բո լոր տե սակ ներն ըն դու նե լի են՝ վկա յութ յուն ներ, ի րե ղեն և 
գ րա վոր ա պա ցույց ներ, խոս տո վա նութ յուն, ձայ նագ րութ յուն ներ և  
այլն:166

 Բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի կող մից ձայ նագր ված հե ռա խո սա յին 
խո սակ ցութ յու նը վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մինն ի րա վունք ու նի 
օգ տա գոր ծել որ պես օ րի նա կան (licite) ա պա ցույց:167

Ա նա նուն զանգ ստա ցած ան ձի կող մից տվյալ հե ռա խո սազ րույ-
ցի ձայ նագ րու մը չի կա րող հա մար վել ա նա նուն զան գը կա տա րած 
ան ձի ո՛չ մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քի, ո՛չ պաշտ պա նութ յան ի րա-
վուն քի խախ տում:168

Այս սկզբուն քը գոր ծում է ինչ պես մե ղադ րա կան, այն պես էլ 
պաշտ պա նա կան կող մի հա մար:169  Միև նույն ժա մա նակ հարկ է 
նշել, որ ա պա ցույ ցի հա վաք ման ա զա տութ յու նը բա ցար ձակ չէ, այն 
ևս  ու նի ո րո շա կի սահ մա նա փա կումներ:  Մաս նա վո րա պես, Ֆ րան-
սիա յի ՔրԴՕ 432-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է. « Կաս կած յա լի և 
 պաշտ պա նի միջև գրա վոր ձևով փո խանց ված տվյալ նե րը չեն կա-
րող օգ տա գործ վել որ պես ա պա ցույց»:

(2) Ա պա ցույ ցի գնա հատ ման ա զա տութ յու նը
 Հա մա ձայն ֆրան սիա կան ՔրԴՕ 427-րդ  հոդ վա ծի ա ռա ջին 

նա խա դա սութ յան՝ «...դա տա վո րը ո րո շում է իր ներ քին հա մոզ-
մամբ...»:  Դա տաքն նութ յան ժա մա նակ մրցակ ցութ յան սկզբուն քի 
պահ պան մամբ հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի հի ման վրա դա տա-
վո րը ձևա վո րում է իր ներ քին հա մոզ մուն քը:

166 Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel de la procédure, pénale 8e édition, p. 48,Guliano 
éditeur, Paris 2008.
167 Code de procédure pénale 5-6e édition 2015 p. 830, article 427 LexisNexis 75015 Paris. 
(le commentaire du code)
168 Code de procédure pénale 5-6e édition 2015 p. 828, LexisNexis 75015 Paris. (le commen-
taire du code)
169 Serge Guinchard / Jacques Buisson; Procedure pénale, 4e édition p 419, Ouvrage couron-
né par l’Académie des Sciences morales et politiques Prix Henri Texier 2000 pour la défense 
de la liberté individuelle, LexisNexis 75015 Paris.
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Չ նա յած ամ բողջ վե րո շա րադր յա լին՝ պետք է ա սել, որ ա պացույ-
ցը չի կա րող ներ կա յաց վել ցան կա ցած ե ղա նա կով: Մաս նավո-
րա պես, այն պետք է ներ կա յաց վի ազն վութ յան (loyauté) և 
 բա րո յա կա նութ յան սկզբունք նե րի խստիվ պահ պան մամբ:170

Ազն վութ յու նը են թադ րում է, որ ա պա ցույց նե րը պետք է ձեռք 
բեր վեն ան ձի ի րա վունք նե րի և  ար ժա նա պատ վութ յան հան դեպ 
հար գան քի պահ պան մամբ:171  Սա կայն, ո րոշ դեպ քե րում, նույ նիսկ 
ա նազ նիվ ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցը կա րող է հա-
մար վել թույ լատ րե լի:

Ան ձի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը հիմնա րար ի րա վունք է, և, 
հետ ևա բար, սկզբուն քը, ո րը քրեա կան դա տա վա րութ յու նում պետք 
է պար տա դիր պահ պան վի, մրցակ ցութ յան սկզբունքն է:172

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա տի կող մից կա նո նա-
վո րա պես հի շեց վում է, որ դա տա վո րը կա րող է դա տավ ճի ռը հիմ-
նա վո րել միայն այն ա պա ցույց նե րով, ո րոնք ներ կա յաց վել և 
 հե տա զոտ վել են դա տաքն նութ յան ժա մա նակ:173 « Դա տա րա նը չի 
կա րող բա ցա ռութ յուն ա նել դա տա վա րութ յան առ կա նոր մե րից 
և  հիմն վել այն ա պա ցույց նե րի վրա, ո րոնց վե րա բեր յալ կող մե րը 
հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե ցել հայտ նելու ի րենց դիր քո րո շու մը»:174 

« Դա տա վո րը չի կա րող պա տիժ նշա նա կել՝ հիմն վե լով մե ղադր յա-
լի ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րի վրա, ե թե դրանք մրցակ ցութ յան 
պահ պան մամբ չեն քննարկ վել դա տա խա զի հետ»:175

 Պետք է նշել, որ Ֆ րան սիա յի  Սահ մա նադ րա կան խոր հուրդն 
իր՝ 1985թ  ո րոշ մամբ նշել է, որ ին քը իր բազ մա թիվ ո րո շումնե րում 
անդ րա դար ձել է մրցակ ցութ յան սկզբուն քին։176 Ա ռա ջին անդ րա-

170 Corinne Renault-Brahinsky, Procédure pénale, 9e édition, p. 102, Guliano éditeur, Lexten-
so edition, Paris 2008.
171 Նույն տեղում։
172 Նույն տեղում։
173 Cour de Cass. chambre crim., 20 novembre 1984, pourvoi n. 84-91, 332, Bull. crim. 1984, 
n. 361.
174 Cour de Cass. chambre crim, 6 janvier 2010, pourvoi n. 09-84, 503.
175 Cour de Cass. chambre crim, 5 janvier 2010, pourvoi n. 09-85, 819.
176 Conseil Constitutionel (ci-après CC) 84-183 DC du 18 janv. 1985.
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դար ձը կա տար վել է դեռևս 1975 թ., ո րով հաս տա տել է մրցակ ցութ-
յան սկզբուն քի առ կա յութ յու նը քրեա կան դա տա վա րութ յու նում:177 Այ-
նու հետև  Սահ մա նադ րա կան խոր հուր դը գտել է, որ մրցակ ցութ յան 
սկզբուն քը քրեա կան դա տա վա րութ յան ի րա վուն քում ըն կալ վում է 
նաև որ պես կող մե րի հա վա սա րութ յուն178 կամ կող մե րի ի րա վունք-
նե րի հա վա սա րութ յուն:179

3. Ֆ րան սիա յի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու-
մը մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան թույ-
լատ րե լիութ յան վե րա բեր յալ

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա տը 2012 թ. հուն վա րի 31-
ին « Մաս նա վոր ան ձի կող մից կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու-
նը՝ որ պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց» խնդրի վե րա բեր յալ կա յաց րել է 
ո րո շում:180

Այս նա խա դեպն ու նի ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն, քա նի որ 
չնա յած նրան, որ մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ-
րութ յու նը խախ տել է ան ձանց մաս նա վոր կյան քի ի րա վուն քը, այ-
նո ւա մե նայ նիվ Վճ ռա բեկ դա տա րանն այն հա մա րել է թույ լատ րե լի 
ա պա ցույց:

ա)  Բե տան կու րի վե րա բեր յալ գոր ծը
(1)  Գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը
2010 թ.  Լի լիան  Բե տան կու րի աղ ջիկ Ֆ րան սո ւազ  Բե տան կու րը, 

ցան կա նա լով իր մոր նկատ մամբ նշա նա կել խնա մա կա լութ յուն և 
 ցան կա նա լով ցույց տալ, որ իր մայ րը ե ղել է իր իսկ ա ռող ջա կան 
թու լութ յան զո հը, ի րա վա պահ մար մին նե րին է ներ կա յաց րել մաս-
նա վոր խո սակ ցութ յան տար բեր ձայ նագ րութ յուն ներ: Այս ձայ-
նագ րութ յուն ներն ի սկզբա նե կա տար վել են  Բե տան կուր նե րի ըն-

177 CC 72-75 L du 21 déc. 1975.
178 CC 89-260 DC du 28 juill. 1989.
179 CC 98-408 DC du 22 janv. 1999.
180 Cour de Cass. chambre crim, 31 janvier 2012 pourvoi N 11-85-464.
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տա նի քի նախ կին ա ղախ նի կող մից, ով հե տապն դում էր այն նույն 
նպա տակ նե րը, ինչ Ֆ րան սո ւազ  Բե տան կու րը:

Ինչ պես քա ղա քա ցիա կան, այն պես էլ քրեա կան դա տա վա րութ-
յան շրջա նակ նե րում բարձ րաց վել էր գաղտ նի կա տար ված ձայ նագ-
րութ յուն նե րի թույ լատ րե լիութ յան հար ցը:

 Պետք է նշել, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
ք րեա կան պա լատ նե րը միև նույն հար ցի վե րա բեր յալ դրսևո րել են 
էա կա նո րեն տար բեր մո տե ցումներ:

(2) Ֆ րան սիա յի վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան պա լա տի 
06.10.2011 թ. ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը

 Փա րի զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի և վե  րա քն-
նիչ դա տա րան նե րը նման ձայ նագ րութ յուն նե րի վեր ծա նու մը և հ րա-
պա րա կու մը չեն հա մա րել մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմխե  լիութ յան 
ի րա վուն քի խախ տում, իսկ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա  ղա քա ցիա կան 
պա լա տը, ընդ հա կա ռա կը, ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, որ 
դրանք խախ տում են ան ձի մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմխե լիութ յան 
ի րա վուն քը, և  ձայ նագ րութ յուն նե րի ձեռք բեր ման նման ե ղա նա կը 
օ րի նա կան հա մար վել չի կա րող, քա նի դեռ առ կա չէ շա հագր գիռ ան-
ձանց (խո սակ ցութ յա նը մաս նակ ցող ան ձանց) հա մա ձայ նութ յու նը:181

 Փաս տո րեն, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան շրջա նա կում 
ա պա ցույց նե րի նման հրա պա րա կու մը չի կա րող չհան գեց նել մաս-
նա վոր կյան քի ի րա վուն քի խախտ ման:

(3) Ֆ րան սիա յի վճռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա տի 
31.01.2012 թ. ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա տը գտել է, որ «Քն նարկ-
ման ա ռար կա ձայ նագ րութ յուն ներն ինք նին ՔրԴՕ 170-րդ  հոդ վա ծի 
ի մաս տով տե ղե կութ յան աղբ յուր չեն հան դի սա նում և  են թա կա են 
մերժ ման որ պես ա պա ցույց օգ տա գործ ման, սա կայն այդ նույն ձայ-
նագ րութ յուն նե րի մեջ առ կա տե ղե կութ յան վեր ծա նումն ու դրա նյու-
թա կա նա ցու մը չի կա րող թույ լատ րե լի ա պա ցույց չհան դի սա նալ, 
քա նի դեռ կա րող է քննարկ վել մրցակ ցա յին ձևով»:

181 Cour de Cass. chambre civ. 1ère, 6 octobre 2011, n. 10-23606.
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Այ սինքն` ստաց վում է, որ ձայ նագ րութ յունն ինք նին տե ղե կատ-
վութ յան աղբ յուր չի հան դի սա նում, բայց այդ նույն ձայ նագ րութ յան 
վեր ծա նու մը թույ լատ րե լի ա պա ցույց չհա մա րե լու հիմք չկա, քա նի 
դեռ կա րող է հե տա զոտ վել մրցակ ցա յին ձևով:

(4) Ֆ րան սիա յի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և ք  ր ե-
ա   կան պա լատ նե րի ի րա վա կան դիր քո րո շումնե րի տար բե րութ յուն-
նե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եր կու պա լատ նե րի դիր քո րո շումնե րը 
միև նույն հար ցի վե րա բեր յալ էա կա նո րեն տար բեր վում են, ան գամ 
թվում է, որ հա կա սում են միմ յանց:  Մի դեպ քում քա ղա քա ցիա կան 
պա լատն ընդգ ծում է, որ մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմխե լիութ յան 
ի րա վուն քի խախ տու մը չու նի ար դա րա ցում, մյուս դեպ քում՝ քրեա-
կան պա լա տը նշում է, որ մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմխե լիութ յան 
ի րա վուն քի խախ տու մը հիմք չէ ա պա ցույցն ա պա ցույց նե րի զանգ-
վա ծից հա նե լու հա մար:182

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրեա կան պա լա տը մեկ այլ ո րոշ մամբ 
ար տա հայ տել է հա ման ման դիր քո րո շում. « Քա նի դեռ որ ևէ ի րա վա-
կան նորմ դա տա վո րին թույլ չի տա լիս ա պա ցույց նե րի զանգ վա ծից 
հա նել մաս նա վոր ան ձի կող մից վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմնին 
ներ կա յաց րած ա պա ցույ ցը, միայն այն հան գա ման քը, որ այն ձեռք է 
բեր վել ա նօ րի նա կան և  ա նազ նիվ ճա նա պար հով, չի կա րող հիմք լի-
նել տվյալ ա պա ցույցն ա պա ցու ցո ղա կան բա զա յից հա նե լու հա մար: 
Այս պես, վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա յաց րել է այս ո րո շու մը՝ կի րա-
ռե լով ՔրԴՕ 427-րդ  հոդ վա ծը, ինչ պես նաև գնա հա տե լով ներ կա-
յաց ված ա պա ցույ ցի ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յու նը և  այն են-
թար կե լով մրցակ ցա յին քննութ յան»:183

Ն ման տար բե րակ ված մո տե ցու մը բա ցատր վում է այն հան գա-
ման քով, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում դա տա վա րութ-
յան եր կու կող մում էլ հան դես են գա լիս մաս նա վոր ան ձինք, ո րոն-

182 http://www.unpeudedroit.fr/droit-penal/des-enregistrements-de-conversations-privees-re-
alises-a-linsu-des-protagonistes-recevables-comme-modes-de-preuve-penale-nouveau-re-
bondissement-dans-laffaire-bettencourt/. Sophie Corioland, 02.05.2017.
183 Cour de Cass. chambre crim, 27 janvier 2010, N de pourvoi: 09-83395.
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ցից յու րա քանչ յու րը նպա տակ է հե տապն դում հաս նե լու իր հա մար 
բա րեն պաստ վճռի կա յաց մա նը: Այ նինչ քրեա կան դա տա վա րութ-
յու նում կշեռ քի մի նժա րին դրված է մաս նա վոր ան ձի շա հը, մյու-
սին՝ հա սա րա կութ յան: Ք րեա կան դա տա վա րութ յու նում օբ յեկ տիվ 
ճշմար տութ յան բա ցա հայ տու մը դա տա վա րութ յան ա ռանց քա յին 
նպա տակն է:184 Եվ ըստ այդմ էլ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ-
յան նպա տա կը մաս նա վոր ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի և  
այլ օ րի նա կան շա հե րի վե րա կանգ նումն է, իսկ քրեա կան դա տա-
վա րութ յունն ու նի ա վե լի ընդ հա նուր նպա տակ, այն է՝ օ րեն քին հա-
մա պա տաս խան պաշտ պա նել հա սա րա կութ յա նը հան ցա վոր ոտնձ-
գութ յուն նե րից:

Ա պա ցույց նե րի ազն վութ յու նը չի տա րած վում մաս նա վոր ան-
ձանց կող մից ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րի վրա, ի տար բե րութ յուն 
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմնի կող մից ձեռք բեր ված ա պա ցույց-
նե րի, ե թե մրցակ ցութ յան սկզբուն քը պահ պան վել է:185 Այ սինքն՝ 
մաս նա վոր ան ձը պար տա վոր չէ ա պա ցույ ցը ձեռք բե րել ազն վութ-
յան պահ պան մամբ, ե թե դա տա վա րութ յան մաս նա կից մյուս կող մը 
տվյալ ա պա ցույ ցի գո յութ յան մա սին ի րա զեկ վել է:

 Փաս տո րեն, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում խնդրո ա  ռար -
կա է մաս նա վոր շա հը, և դ րա հա մար է, որ այս տեղ ա պա ցույց նե րը 
խիստ կար գա վոր ված են:  Մաս նա վո րա պես,  ՔաղԴՕ 9-րդ  հոդ վա ծը 
սահ մա նում է. « Կող մե րից յու րա քանչ յու րը պար տա վոր է օ րեն քին հա-
մա պա տաս խան ա պա ցու ցել…»։  Հենց այս հոդ վա ծից ար դեն եր ևում է, 
որ ա պա ցույ ցի բո լոր տե սակ նե րը չեն, որ թույ լատ րե լի են:

 Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում ազն վութ յունն ունի ա -
ռանց  քա յին նշա նա կութ յուն: Այս հար ցի կա պակ ցութ յամբ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան պա լա տը տար բեր նա խա դե պե րում 
ար տա հայ տել է իր ի րա վա կան դիր քո րո շու մը: Մաս նա վո րա պես, 
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 2011 թ. ո րոշ ման մեջ նշվում է. «Հե ռա խո սա-

184 Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, coll. précis, 22 éd., n. 145.
185 Jérome Lasserre Capdeville, Maitre de conferences а l’Université de Strasbourg, AJ penal, 
”La prevue fournie par les parties privies, confirmationde la tolerance quant au principe de 
loyauté 2010”, p. 280.
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յին խո սակ ցութ յան ձայ նագ րութ յունն ա ռանց խո սա կից նե րի հա մա-
ձայ նութ յան ա նազն վութ յուն է (déloyauté), ինչն այդ ձայ նագ րութ յու-
նը դարձ նում է ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց»:186

 Քա ղա քա ցիա կան պա լա տը բազ մա թիվ ան գամներ նշել է. 
«Ա ռանց ան ձի ի մա ցութ յան կա տար ված ձայ նագ րութ յու նը չի կա րող 
օգ տա գործ վել իր իսկ դեմ»:187

բ) Թ յուր քե նի վե րա բեր յալ գոր ծը
Էքս ան Պ րո վան սի  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 1992 թ. հոկ տեմ-

բե րի 29-ի ո րոշ մամբ մեր ժել է դի մու մա տո ւի բո ղոքն այն հիմ քով, 
որ վի ճարկ վող ձայ նագ րութ յու նը դի մու մա տո ւի մեղ քը հա վաս տող 
միակ ա պա ցույ ցը չէ:  Բա ցի այդ, դի մու մա տո ւի կնոջ կող մից վա-
րույթն ի րա կա նաց նող մարմնին ձայ նագ րութ յու նը ներ կա յաց նե-
լուց հե տո դի մու մա տո ւին հնա րա վո րութ յուն տրվել է ար տա հայ տե-
լու իր դիր քո րո շու մը, հետ ևա բար պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը չի 
խախտ վել:188

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 1992 թ. հոկ տեմ բե րի 29-ի ո րոշ ման դեմ 
բեր ված բո ղո քը մեր ժել է՝ հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ դի մու մա-
տո ւի մեղ քը հաս տատ վել է ինք նա խոս տո վա նա կա նով, ինչ պես նաև 
իր կնոջն ու ղար կած հե ռագ րե րով /սույն գոր ծի վե րա բեր յալ ՄԻԵԴ-ի 
դիր քո րո շու մը տես էջ 10/։189

Թ յուր քե նի վե րա բեր յալ գոր ծը, գա լիս է ևս  մեկ ան գամ փաս տե-
լու, որ դեռևս 1992 թ. Ֆրա ն սիա յի ներ պե տա կան դա տա րան նե րը 
էա կան նշա նա կութ յուն են տվել մրցակ ցութ յան սկզբուն քին, ինչ պես 
նաև ան ձի պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի պահ պան մա նը:

186Cour de Cass. chambre crim, AP, 7 janvier 2011, n. 09-14316 et n. 09-14667.
187 Cour de Cass. 2 Chambre civile, 07 octobre 2004, n. 03-12653, n. 1532.
188 Arrêt du 29 nov,1992 la chambre de l’accusation de la cour d’appel Aix en Provence.
189 Cour de Cass. chambre crim, 6 avril 1993.
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IV.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան օգ -
տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յունն այլ պե տութ յուն նե րի ի րա վուն -
քում (Ար թուր  Ղամ բար յան)

1.  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յուն
ա)  Ռու սա կան ի րա վա կան դոկտ րի նը մաս նա վոր ան ձի կա տա-

րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան օգ տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յան 
վե րա բեր յալ

 Ժա մա նա կա կից ռու սա կան քրեա կան դա տա վա րութ յան գի տու-
թ յան մեջ թեև ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յան հար ցե րը ակ  տի-
վո րեն քննարկ վում են, սա կայն այս թե մա յով վեր ջերս հրա պա րակ-
ված գի տա կան աշ խա տանք նե րում մաս նա վոր ան ձի կա տա րած 
գաղտ նի ձայ նագր ման թույ լատ րե լիութ յու նը հա մա լիր ձևով չի հե-
տա զոտ վել։190 Ի տար բե րութ յուն քրեա կան դա տա վա րութ յան գի-
տութ յան, սույն հարցն ակ տիվ քննարկ վում է քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րութ յան մաս նա գետ նե րի շրջա նում։191

 Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի օգ-
տա գործ ման դեմ հան դես ե կող դա տա վա րա գետ նե րը որ պես փաս-
տարկ նշում են եր կու հիմնա կան հան գա մանք.

Ա ռա ջին` բա րո յա կա նութ յան տե սանկ յու նից գաղտ նի ձայ նագ-
րութ յուն նե րի ի րա վա կան կար գա վո րու մը չպետք է դրդի մարդ-
կանց, որ պես զի նրանք դրսևո րեն ի րենց մարդ կա յին վա տա գույն 
ո րակ նե րը։  Ներ կա յումս հե ռա խոս նե րի մեծ մասն ու նեն ձայ նագր-

190 Ерпылёв И. В. Допустимость доказательств в уголовном процессе России и зарубежных 
стран. М.: Юрлитинформ. 2017, Балакшин В.С. Оценка допустимости доказательств в 
российском уголовном процессе. М.: Юрлитинформ. 2016, Барыгина А.А. Критерии допустимости 
доказательств в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ. 2016, Зубарев А.А. Институт признания 
доказательств недопустимыми в уголовном процессе и правовые последствия его применения. 
М.: Юрлитинформ. 2012, Миленин Ю. Н. Аудио- и видеодокументы как доказательства в 
уголовномпроцессе. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М.: 2009.
191 Гордейчик А. В. Допустимость доказательств в гражданском и арбитражномпроцессах. 
Хабаровск. 2007. http://www.gordeychik.ru (10.04.2017), Короткий С. А. Аудио-и видеоза-
писи как средства доказывания в гражданском процессе. Автореф. дисс. ... канд. юрид. 
наук. М.: 2010.Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в 
гражданском и арбитражном процессе: Монография. М.: Изд. Проспект, 2016.
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ման և  տե սան կա րա հան ման հնա րա վո րութ յուն։  Գաղտ նի ձայ նագ-
րութ յուն նե րի թույ լատր ման դեպ քում տեխ նի կա կան այդ մի ջոց նե-
րը կվե րած վեն հա մընդ հա նուր շորթ ման, լրտե սութ յան մի ջո ցի։ Այս 
դեպ քում մեծ է գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն ներ կա տա րե լով մար դուն 
վար կա բե կող տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լու «գայ թակ ղութ յու նը», 
ո րոնք խախ տում են բա րո յա կան նոր մե րը, ինչ պես նաև անձ նա կան 
կյան քի գաղտ նիութ յու նը։192

Երկ րորդ` տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ կա րող է ձևա-
խեղ վել ձայ նագ րութ յան բո վան դա կութ յու նը, օ րի նակ` ձայ նի տեմբ-
րը փո խե լու հա մար ձայ նագր ման ա րա գութ յու նը փո խե լը։ Ն ման 
ի րա վի ճակ նե րից խու սա փե լու հա մար քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րութ յան մաս նա գետ ներն ա ռա ջար կում են պահ պա նել թույ-
լատ րե լիութ յան հետև յալ ե րեք պայ ման նե րը` 1) երբ է կա տար վել 
ձայ նագ րութ յու նը, 2) ով է կա տա րել ձայ նագ րութ յու նը, 3) ինչ պայ-
ման նե րում է կա տար վել ձայ նագ րութ յու նը։193

 Բո լոր այս մտա հո գութ յուն նե րին զու գա հեռ պետք է փաս տել, 
որ դա տա վա րա գի տութ յան մեջ ա ռա վել տա րա ծում է ստա նում այն 
մո տե ցու մը, որ մաս նա վոր ան ձի կա տա րած ձայ նագ րութ յուն նե րը 
չեն կա րող a priori հա մար վել ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց։ Այս պես` 
ա ռան ձին դա տա վա րա գետ ներ կար ծում են, որ քա ղա քա ցի նե րի 
կամ տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից հա տուկ կամ պա-
տա հա կան կա տա րած ձայ նագ րութ յու նը կամ տե սան կա րա հա նու մը 
կա րող է և  պետք է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում օգ տա-
գործ վել և  հե տա զոտ վել որ պես ա պա ցույց, իսկ մաս նա վոր կյան քի 
ան ձեռնմխե լիութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով այդ պի սի ա պա-
ցույց նե րը կա րող են հե տա զոտ վել դռնփակ դա տա կան նիս տում։194 
 Մեկ այլ դեպ քում նշվում է, որ ՌԴ  ՔաղԴՕ 64-րդ  հոդ վա ծը թույ-

192 Гордейчик А. В. Допустимость доказательств в гражданском и арби траж ном процессах. 
Хабаровск. 2007. http://www.gordeychik.ru (10.04.2017).
193 Треушников М.К. Судебные доказательства. 5-е издание, дополненное.М.: Изд. Го-
родец. 2016. С.278-279.
194 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ. Под ред. М. С. Шакарян. 
М.: 2003. С. 187.
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լատ րում է ձայ նագ րութ յունն օգ տա գոր ծել որ պես ա պա ցուց ման մի-
ջոց, ուս տի չկա որ ևէ խո չըն դոտ, որ, օ րի նակ, գործ նա կան բնույ թի 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ րութ յունն օգ տա գործ-
վի որ պես ա պա ցույց։ Ե թե ձայ նագ րութ յու նը պա րու նա կում է օ րեն-
քով պաշտ պան վող գաղտ նիք, ա պա կող մե րը կա րող են միջ նոր դել 
անց կաց նե լու դռնփակ դա տա կան նիստ։195

Ըն դու նե լի է այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի` մաս նա վոր կյան քի մա-
սին տե ղե կութ յուն ներ պա րու նա կող գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն 
օգ տա գոր ծե լու օ րենսդ րա կան ար գելքն այլ ա պա ցույց նե րի հա-
մե մա տութ յամբ (օ րի նակ` վկա յի ցուց մուն քը, ո րը տե ղե կութ յուն-
ներ է պա րու նա կում մաս նա վոր կյան քի մա սին) ա նար դա րա ցիո-
րեն կսահ մա նա փա կի դրանց օգ տա գործ ման հնա րա վո րութ յու նը։ 
 Ձայ նագ րութ յուն նե րի թույ լատ րե լիութ յան հար ցը կար գա վո րե լիս 
պետք է օ րեն քով թվար կել այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց առ կա-
յութ յան դեպ քում մաս նա վոր կյան քի մա սին տե ղե կութ յուն ներ պա-
րու նա կող գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն ներն ան թույ լատ րե լի են որ պես 
ա պա ցույց։196

բ)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան թույ-
լատ րե լիութ յան վե րա բեր յալ ՌԴ դա տա կան պրակ տի կան

(1) ՌԴ  Գե րա գույն դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը թիվ 
35-КГ16-18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով

 Թիվ 35-КГ16-18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայց վո րը դա տա րան 
է ներ կա յաց րել մի հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան գաղտ նի ձայ նագ-
րութ յուն, ո րը հաս տա տում էր, որ փո խա ռութ յան գու մա րը վերց-
վել է ա մու սին նե րի ընդ հա նուր կա րիք նե րի հա մար։ ՌԴ վե րաքն-
նիչ ատ յա նի դա տա րա նը նշված գոր ծով 16.02.2016 թ. կա յաց րած 
ո րոշ մամբ բե կա նել է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շումն այն 
պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ հայց վո րը դա տա րան չի ներ կա յաց րել 

195 Боннер А. Т. Аудио- и видеозаписи как доказательство в гражданском и арбитражном 
процессе. Законодательство. М.: 2008. № 3. С. 80.
196 Короткий С. А. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в гражданском 
процессе. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М.: 2010. С. 24.
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որ ևէ ա պա ցույց, ո րը կհաս տա տեր, որ պա տաս խա նո ղը (հայց վո րը 
և  պա տաս խա նողն ա մու սին ներ են) փո խա ռութ յան գու մա րը վերց-
րել է ըն տա նի քի ընդ հա նուր կա րիք նե րի (հա մա տեղ ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու) հա մար։  Վե րաքն նիչ ատ-
յա նի դա տա րա նը նշել է, որ հայց վո րի ներ կա յաց րած հե ռա խո սա յին 
խո սակ ցութ յան գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն ան թույ լատ րե լի ա պա-
ցույց է, քա նի որ ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է ա ռանց պա տաս-
խա նո ղի հա մա ձայ նութ յան։197

ՌԴ գե րա գույն դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կո լե-
գիան 06.12.2016 թ. ո րոշ մամբ չի հա մա ձայ նել գաղտ նի կա տար-
ված ձայ նագ րութ յունն ան թույ լատ րե լի ճա նա չե լու մա սին վե րաքն նիչ 
ատ յա նի դա տա րա նի դիր քո րոշ մա նը ստորև նշված պատ ճա ռա բա-
նութ յուն նե րով՝

Ա ռա ջին` ՌԴ  ՔաղԴՕ 55-րդ  հոդ վա ծով ձայ նագ րութ յուն ներն 
ա պա ցուց ման ինք նու րույն մի ջոց ներ են։ Տվ յալ գոր ծով հայց վո րը 
ձայ նագ րութ յամբ հիմնա վո րել է, որ փո խա ռութ յան պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված գու մա րը տրվել է ա մու սին նե րի ընդ հա նուր կա րիք-
նե րի հա մար։ 

Երկ րորդ` ՌԴ  ՔաղԴՕ 77-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` տե սա ձայ-
նագ րութ յուն ներ ներ կա յաց րած ան ձը պար տա վոր է նշել, թե ձայ-
նագ րութ յու նը երբ, ում կող մից և  ինչ հան գա մանք նե րում է կա տար-
վել։ Տվ յալ դեպ քում հայց վո րը դա տա րա նին ներ կա յաց րել է սպա ռիչ 
տե ղե կութ յուն ներ այն մա սին, թե ձայ նագ րութ յու նը ում կող մից, երբ 
և  ինչ հան գա մանք նե րում է կա տար վել, իսկ պա տաս խա նող կող մը 
չի վի ճար կել ձայ նագ րութ յան հա վաս տիութ յու նը և  հաս տա տել է հե-
ռա խո սով խո սե լու փաս տը։

Եր րորդ` վե րաքն նիչ ատ յա նի դա տա րա նը գաղտ նի ձայ նագ րութ-
յունն ան թույ լատ րե լի ճա նա չե լիս վկա յա կո չել է « Տե ղե կատ վութ յան, 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի և  տե ղե կատ վութ յան պաշտ-
պա նութ յան մա սին» ՌԴ օ րեն քը, ո րի 9-րդ  հոդ վա ծի 8-րդ  կե տի հա-
մա ձայն` ար գել վում է ան ձից պա հան ջել մաս նա վոր կյան քի մա սին 

197 https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1502686 (12.04.2017).
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տե ղե կութ յուն ներ կամ նման տե ղե կութ յուն ներ ստա նալ նրա կամ-
քից ան կախ, բա ցա ռութ յամբ` օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի։ 
ՌԴ գե րա գույն դա տա րանն այս կա պակ ցութ յամբ նշել է, որ այս 
ի րա վա կան ար գել քը չի տա րած վում քննարկ վող դեպ քի վրա, քա-
նի որ հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան մաս նա կից նե րից մե կի կող մից և  այն 
վե րա բե րում է կող մե րի պայ մա նագ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րին 
վե րա բե րող հան գա մանք նե րին։198

(2) Այլ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կան
Ա.  Բոն նե րի աշ խա տան քում ներ կա յաց ված են մի շարք դա-

տա կան գոր ծեր, որ տեղ գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րը դա տա-
րան նե րի կող մից օգ տա գործ վել են որ պես ա պա ցույց ներ: Այս պես, 
 Տու շինս կիի շրջա նա յին դա տա րա նը քննել է ե րե խա յի բնա կութ-
յան վայ րը ո րո շե լու վե րա բեր յալ նախ կին ա մու սին նե րի միջև վե ճը: 
 Հայց վոր Ի.Ս.-ն (ե րե խա յի հայ րը) հայ ցում նշել է, որ նախ կին կի նը 
11-ամ յա ե րե խա յին դա ժան ծե ծի է են թար կում, սա կայն մայ րը այդ 
փաս տը կտրա կա նա պես հեր քել է: Ե րե խան նույն պես չի ըն դու նել, 
որ մայրն իր նկատ մամբ բռնութ յուն է կի րա ռել:  Հիմնա կան ա պա-
ցույ ցը, ո րի հի ման վրա դա տա րա նը ո րո շել է, որ ե րե խան պետք 
է բնակ վի հոր հետ, ե ղել է ձայ նագ րութ յու նը, որ տեղ լսվում են, թե 
ինչ պես է մայ րը սպառ նում ե րե խա յին:199

Ըստ հե ղի նա կի՝ ռու սա կան ար բիտ րա ժա յին դա տա րան նե րում 
հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծե րով ձևա վոր-
վել է պրակ տի կա, ո րի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը որ պես ա պա ցույց 
է օգ տա գոր ծում հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի խախտ ման փաստն 
ամ րագ րող գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րը։200

198 https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1502686 (12.04.2017).
199 Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском 
и арбитражном процессе: Монография. М.: Изд. Проспект, 2016. С. 356.
200 Боннер А. Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском 
и арбитражном процессе: Монография. М.: Изд. Проспект, 2016. С. 358-359. 
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2. Շ վեյ ցա րիա յի  Հա մա դաշ նութ յուն
ա)  Պիեռ  Շեն կի գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի և  Վո կան տո նի դա-

տա րան նե րի դիր քո րո շումնե րը
Շ վեյ ցա րիա յում  Շեն կի գոր ծով մաս նա վոր ան ձը` պրն.  Պո տին, 

ա ռանց ի րա վա սու իշ խա նութ յուն նե րի հա մա ձայ նութ յան կամ 
թույլտ վութ յան, գաղտ նի ձայ նագ րել է դի մո ղին՝ պրն.  Շեն կին։ Գաղ-
տ նի ձայ նագ րութ յու նը դա տաքն նութ յան ըն թաց քում օգ տա գործ-
վել է որ պես պրն.  Շեն կի մե ղա վո րութ յու նը հիմնա վո րող ա պա-
ցույց։ Նշ ված դեպ քում շվեյ ցա րա կան դա տա րան ներն ըն դու նել են 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յան ա պօ րի նի լի նե լը, սա կայն ե րեք ատ յա նի 
դա տա րան ներն էլ թույլ են տվել, որ պես զի տվյալ մագ նի տո ֆո նա-
յին ձայ նագ րութ յունն օգ տա գործ վի իբրև ա պա ցույց: Ա ռա ջին ատ-
յա նի դա տա րա նը 13.09.1982 թ. ո րոշ մամբ հա վաս տել է, որ ձայ-
նագ րութ յու նը կա տար վել է ա ռանց ի րա վա սու իշ խա նութ յուն նե րի 
հա մա ձայ նութ յան կամ թույլտ վութ յան:  Միա ժա մա նակ ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րանն inter alia մատ նան շել է, որ. « Ցան կա ցած դեպ-
քում մագ նի տո ֆո նա յին ձայ նագ րութ յան բո վան դա կութ յու նը գոր ծի 
փաս տաթղ թե րի մեջ կա րող էր նե րառ վել կամ այն պատ ճա ռով, որ 
քննի չը պար զել է պրն.  Պո տիի հե ռա խո սազ րույց նե րի լսու մը, կամ էլ 
պար զա պես այն պատ ճա ռով, որ բա վա կան կլի ներ ստա նալ պրն. 
 Պո տիի՝ որ պես վկա յի, ցուց մունք նե րը տվյալ ձայ նագ րութ յան բո-
վան դա կութ յան վե րա բեր յալ»,201 և  որ «ամ բաս տան յա լի փաս տարկ-
նե րի ըն դու նումն անհ րա ժեշտ կդարձ ներ քրեա կան գոր ծե րով փաս-
տաթղ թե րից ա պա ցույց նե րի զգա լի մա սի բա ցա ռու մը»։202

Շ վեյ ցա րիա յի  Վո կան տո նի դա տա րա նի քրեա կան գոր ծե րով 
Վճ ռա բեկ պա լա տը 15.11.1982 թ. ո րոշ մամբ նշել է. «Անհ րա ժեշտ 
է հա մա ձայ նել վե րաքն նութ յուն հայ ցո ղի հետ, որ ...դի մո ղի հետ 
պրն.  Պո տիի մաս նա վոր հե ռա խո սազ րույց նե րի մագ նի տո ֆո նա յին 
ձայ նագ րումն ինք նըս տինք յան հա վա սա րա զոր է ի րա վա խախտ-

201 Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Վճիռների ընտրանի (1978-2000թթ.), 
Վ. Հովհաննիսյան, Լ. Հակոբյան, Լ. Հակոբյան, Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2002, էջ 526։
202 Նույն տեղում, էջ 526։
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ման:  Վի ճե լի մագ նի տո ֆո նա յին ձայ նագ րութ յունն ինք նին այն պի սի 
ա պա ցույց չէ, ո րի օգ տա գոր ծումն ար գել վում է», որ «ի րա վունք նե-
րի ու շա հե րի միջև, ո րոնց մա սին խոս վում է, հա վա սա րակշ ռութ-
յուն ո րո նե լիս ... թույ լատր ված լսման ու չթույ լատր ված մագ նի տո-
ֆո նա յին ձայ նագ րութ յան միջև տար բե րութ յու նը դեռևս այն պի սին 
չէ, որ պես զի ներ խու ժու մը մաս նա վոր ո լորտ լի ներ ա վե լի կար ևոր, 
քան ծանր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման մեջ հան ցա վո րի 
բա ցա հայտ ման հա սա րա կա կան շա հը», և  որ «տվյալ դեպ քում օգ-
տա գործ ված մի ջոց նե րը մնա ցել են այն շրջա նակ նե րում, ին չը, հան-
ցա վո րութ յան դեմ պայ քա րի նպա տակ նե րով, հա մար վում է ըն դու-
նե լի»։203

բ) Շ վեյ ցա րիա յի  Դաշ նա յին դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը
Շ վեյ ցա րիա յի  Դաշ նա յին դա տա րա նը 07.10.1983 թ. ո րոշ մամբ 

նշել է. « Կա րե լի է հա մա ձայ նել, որ վի ճե լի մագ նի տո ֆո նա յին ձայ-
նագ րութ յունն օգ տա գոր ծե լու մեջ առ կա են հան ցա գոր ծութ յան 
տար րեր, ո րոնք նա խա տես ված են քրեա կան օ րենսգր քի 179-րդ 
 հոդ վա ծով:  Դաշ նա յին դա տա րա նը նշել է, որ «այն պի սի հան ցա-
գոր ծութ յան մա սին հար ցով, ինչ պի սին սպա նութ յունն է, ճշմար-
տութ յու նը պար զե լու հա սա րա կա կան շա հը վեր է դաս վում  Շեն կի՝ 
հե ռա խո սազ րույ ցի խորհր դա պա հութ յու նը պահ պա նե լու շա հից, ո րը 
բնավ էլ չի շո շա փել նրա մաս նա վոր կյան քը»։204

203 Նույն տեղում, էջ 527։
204 Նույն տեղում, էջ 527։
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V.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան օգ-
տա գործ ման թույ լատ րե լիութ յու նը հայ կա կան ի րա վուն քում (Ար-
թուր  Ղամ բար յան)

1.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան 
թույ լատ րե լիութ յան վե րա բեր յալ ՀՀ դա տա կան պրակ տի կան

Ք րեա կան և  քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դա տա կան պրակ-
տի կա յի ու սումնա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ մաս նա վոր ան ձի 
կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը որ պես ա պա ցույց օգ տա-
գոր ծե լու թույ լատ րե լիութ յան հար ցում հայ կա կան ի րա վուն քում դեռ 
բա ցա կա յում է միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կան։ Քն նարկ վող 
հար ցի վե րա բեր յալ դա տա կան պրակ տի կան ստորև ներ կա յաց վում 
է քրեա կան և  քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ա ռան ձին-ա ռան ձին։205

ա)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը հայ-
կա կան քրեա կան դա տա վա րութ յու նում

(1)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը որ-
պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լու պրակ տի կան քրեա կան 
գոր ծե րով.

1)  Թիվ ԱՐԱԴ/0009/01/16 դա տա կան գոր ծով ամ բաս տան յալ 
Հ.Տ.-ն  ի րեն մե ղա վոր չի ճա նա չել սուտ մատ նութ յուն կա տա րե լու 
փաս տով և  ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ Հ.Ջ.-ին մինչև գոր ծի 
քննութ յու նը ճա նա չել է Ար մեն ա նու նով, որ պես Ս պի տակ քա ղա քի 
բնա կիչ:  Վեր ջի նիս հետ գրե թե շփում չի ու նե ցել, սա կայն նա պար-
բե րա բար զան գա հա րել է ի րեն և  վեց ա մի սը մեկ տար բեր պատր-
վակ նե րով ներ խու ժել է իր բնա կա րան և  իր նկատ մամբ բռնութ յուն 
գոր ծադ րե լով, դա ժա նա բար ծե ծի են թար կե լով՝ բռնա բա րել է ի րեն: 
 Յու րա քանչ յուր ան գամ ին քը փոր ձել է դի մադ րել, բղա վել է, օգ-
նութ յուն է կան չել, սա կայն ըն թաց քում կորց րել է գի տակ ցութ յու նը: 
Հ.Ջ.-ն  հեր թա կան ան գամ իր նկատ մամբ բռնութ յուն գոր ծադ րե լուց 
և  ի րեն բռնա բա րե լուց հե տո, իր բնա կա րա նից կա տա րել է գաղտ-

205 ՀՀ առաջին ատյանի և ՀՀ վերաքննիչ դատարանի դատական ակտերը վերցվել են 
www.datalex.am տեղեկատվական համակարգից։
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նի հափշ տա կութ յուն:  Հայտ նել է նաև, որ Հ.Ջ.-ի հետ ին քը եր բեք 
ըն կե րա կան կամ սի րա յին կա պեր չի ու նե ցել, նրան չի զան գա հա-
րել, իսկ նրա զան գե րին պա տաս խա նել է միայն նրան կոպ տե լու 
հա մար: Ին քը Հ.Ջ.-ին երբ ևէ իր տուն չի հրա վի րել և  թույլ չի տվել 
մուտք գոր ծել իր բնա կա րան:  Վեր ջինս իր բնա կա րան է ներ խու-
ժել ի րե նից գաղտ նի կամ կող պե քը բա ցե լու մի ջո ցով կամ օգտ վե-
լով նրա նից, որ դու ռը բաց է ե ղել: Ին քը տեղ յակ է, որ Հ.Ջ.-ն 2015 
թ. ըն թաց քում, երբ ներ խու ժել է նրա բնա կա րան, ի րեն տե սան կա-
րա հա նել է բջջա յին հե ռա խո սով: Այդ ժա մա նակ էլ Հ.Ջ.-ի հետ որ ևէ 
հա րա բե րութ յուն չի ու նե ցել, սա կայն ձևաց րել է թե լավ է նրան վե-
րա բեր վում և  ի րենք ըն կեր ներ են, պայ մա նով, որ գո ղա ցած հե ռա-
խո սը կվե րա դարձ նի:

 Տու ժող՝ Հ.Ջ.-ն  ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ իր և Հ.Տ.-ի 
հան դիպ ման դրվագ նե րից մե կի բջջա յին հե ռա խո սով տե սան կա-
րա հան մու մը կա տա րել է Հ.Տ.-ի հետ հեր թա կան ան գամ սե ռա կան 
հա րա բե րութ յուն ու նե նա լուց հե տո, նրա իսկ հա մա ձայ նութ յամբ և 
 տե սա ձայ նագ րութ յու նը ին քը տե ղա փո խել է սկա վա ռա կի վրա ու 
ներ կա յաց րել է քննի չին հար ցաքն նութ յան ըն թաց քում:

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 15.07.2016 թ. դա տավճ ռում որ-
պես ան ձի մե ղա վո րութ յու նը հաս տա տող ա պա ցույց օգ տա գոր ծել 
է նա խաքն նութ յան ըն թաց քում Հ.Ջ.-ի կող մից ներ կա յաց ված լա զե-
րա յին սկա վա ռա կը, ո րը դա տաքն նութ յան ըն թաց քում դա տա րա նի 
20.04.2016 թ. ո րոշ մամբ թույ լատր վել է վեր ծա նել, ո րի զննութ յան 
ար ձա նագ րութ յու նում առ կա է Հ.Ջ.-ի և Հ.Տ.-ի զրույ ցի վեր ծա նու մը 
նախ կի նում ու նե ցած փո խա դարձ հա մա ձայ նութ յամբ սե ռա կան հա-
րա բե րութ յան մա սին: 

2)  Թիվ ԼԴ2/0024/01/16 դա տա կան գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի կա յաց րած 15.09.2016 թ. դա տավճ ռով ամ բաս տան յալ 
Ա.Պ.-ին մեղ սագր ված հան ցան քը ա պա ցուց ված է հա մար վել նաև 
ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նաչ ված բջջա յին հե ռա խո սով, դեպ քից հե տո 
կա տար ված ձայ նագ րութ յուն նե րով։ 
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3)  Թիվ ԱՐԴ/0058/01/14 դա տա կան գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նը քննել է Վ.Գ.-ին ա ռա ջադր ված մե ղադ րանքն այն բա նի 
հա մար, որ նա և  իր ազ գա կան Գ.Մ.-ն  նախ նա կան հա մա ձայ նութ-
յան գա լով՝ ել նե լով շա հա դի տա կան դրդումնե րից, հե տա գա յում շոր-
թում կա տա րե լու նպա տա կով կա շառք են տվել ՀՀ ոս տի կա նութ յան 
ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան ճա նա պար հա պա րե կա յին ծա-
ռա յութ յան տե սու չին, ո րից հե տո Վ.Գ.-ն  ու Գ.Մ.-ն, ի րա գոր ծե լով 
ի րենց նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը, Վ.Ա.-ի ու նույն դա-
սա կի տե սուչ Ն.Ս.-ի նկատ մամբ շոր թում են կա տա րել:

Վ.Ա.-ն  ի րեն մե ղա վոր է ճա նա չել կա շառք վերց նե լու մեջ և 
 ցուց մունք ներ է տվել այն մա սին, որ վա րորդ Վ.Գ.-ի կա տա րած 
ՃԵԿ խախտ ման հա մար վեր ջի նիս չտու գա նե լու նպա տա կով՝ տե-
ղում ըն դու նել է նրա ա ռա ջար կը և ն րա նից ստա ցել կա շառք, ո րից 
հե տո, ո րո շել են վե րա դարձ նել ստա ցած կա շառ քը։ Երբ գու մա րը 
վե րա դարձ նե լու նպա տա կով մո տե ցել է Վ.Գ.-ին, վեր ջինս հայտ նել 
է, որ կա շառք ստա նա լու փաս տը տե սան կա րա հա նել են, և  այդ տե-
սագ րութ յու նը չհրա պա րա կե լու սպառ նա լի քով` նախ Վ.Գ.-ն, ա պա 
նաև ավ տո մե քե նա յի մեջ գտնվող Գ.Մ.-ն, ով կա տա րել է տե սագ-
րու մը, լրաց նե լով միմ յանց՝ ի րե նից և Ն.Ս.-ից պա հան ջել են գու մար։ 
Որ քան էլ ին քը փոր ձել է նրանց հա մո զել, որ հրա ժար վեն գու մար 
շոր թե լու մտադ րութ յու նից, դա ի րեն չի հա ջող վել։ Ո րո շել են կրկին 
հան դի պել Վ.Գ.-ին և ն րան ու Գ.Մ.-ին շորթ ման փաս տի մեջ մեր-
կաց նե լու նպա տա կով, ձայ նագ րել ի րենց խո սակ ցութ յու նը։  Նույն 
օրն ինքն ու Ն.Ս.-ն  եր կու ան գամ Վ.Գ.-ին հան դի պել են նրա տան 
մոտ, զրու ցել վեր ջի նիս հետ, վեր ջին հան դիպ ման ժա մա նակ ին-
քը բջջա յին հե ռա խո սով ձայ նագ րել է ի րենց խո սակ ցութ յու նը։ Այդ 
հան դի պումնե րի ժա մա նակ, Վ.Գ.-ն կր կին պնդել է ի րենց պա հան-
ջը։ 

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 17.03.2015 թ. դա տավճ ռում որ-
պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց օգ տա գոր ծել է` 1) Գ.Մ.-ի կող մից 2014 
թ. հուն վա րի 25-ին կա տար ված տե սագ րութ յուն նե րը զննե լու և 
 դի տե լու մա սին ար ձա նագ րութ յու նը, ո րով հաս տատ վում են վեր-
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ջի նիս և Վ.Գ.-ի կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ կա շառք 
տա լու և  շոր թում կա տա րե լու, ինչ պես նաև Վ.Ա.-ի կող մից կա շառք 
ստա նա լու հան գա մանք նե րը։ 2) բջջա յին հե ռա խոս նե րով 2014 թ. 
հուն վա րի 27-ին և 28-ին կա յա ցած խո սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ-
րութ յու նը (լա զե րա յին սկա վա ռա կի վրա) զննե լու և լ սե լու մա սին 
ար ձա նագ րութ յու նը, ո րով հաս տատ վում է Վ.Գ.-ի և Գ.Մ.-ի կող մից 
շոր թում կա տա րե լու փաս տը։ 

Նշ ված գոր ծով ՀՀ  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 23.07.2015 թ. ո րոշ-
ման մեջ, որ պես ամ բաս տան յալ նե րի մեղ քը հիմնա վո րող թույ լատ-
րե լի ա պա ցույց, հղում է կա տա րել Վ.Ա.-ի բջջա յին հե ռա խո սի ձայ-
նագ րութ յան, ինչ պես նաև Վ.Գ.-ի, Գ.Մ.-ի, Վ.Ա.-ի և Ն.Ս.-ի բջջա յին 
հե ռա խոս նե րով կա յա ցած խո սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ րութ յան 
վրա։

(2)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն ան-
թույ լատ րե լի ա պա ցույց ճա նա չե լու պրակ տի կան քրեա կան գոր ծե-
րով.

1)  Թիվ ԵՇԴ /0114/01/09 գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
16.02.2010 թ. կա յաց րած ակ տում նշել է, որ, քննութ յան առ նե լով 
ամ բաս տան յա լի և վ կա յի միջև տե ղի ու նե ցած խո սակ ցութ յան վե-
րա բեր յալ ձայ նագ րառ ման լա զե րա յին կրի չը որ պես այլ ա պա ցույց 
ճա նա չե լու մա սին` ամ բաս տան յա լի պաշտ պա նի միջ նոր դութ յու նը, 
ո րո շել է, որ այն պետք է մեր ժել, քա նի որ ձեռք է բեր վել քրեա դա-
տա վա րա կան օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի խախտ մամբ, հետևա-
բար, ՀՀ ՔրԴՕ 104-հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի պա հան ջի ու ժով այն 
չի կա րող թույ լատր վել օգ տա գոր ծե լու որ պես ա պա ցույց: Նշ ված 
գոր ծով մե ղադ րո ղը, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ վկա յի և  ամ բաս-
տան յա լի միջև կա յա ցած խո սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ րութ յուն նե-
րը հա կա սում են ՀՀ ՔրԴՕ 104-րդ, 105-րդ, 106-րդ, 107-րդ, 125-րդ 
 հոդ ված նե րին, «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սին, հա մա ձայն ո րի` «Ար-
գել վում է գաղտ նի տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու հա մար նա խա տես-
ված /մշակ ված, ծրագր ված, հար մա րեց ված/ հա տուկ տեխ նի կա կան 
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և  այլ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը սույն օ րեն քով չլիա զոր ված պե տա-
կան մար մին նե րի, ստո րա բա ժա նումնե րի կամ ֆի զի կա կան և  ի րա-
վա բա նա կան ան ձանց կող մից»:

2)  Թիվ ԵԿԴ/0169/01/12 դա տա կան գոր ծով պաշտ պա նա կան 
կող մը քրեա կան գոր ծին կցե լու նպա տա կով դա տա րան է ներ կա-
յաց րել ա ռե րես ման դա տա վա րա կան կար գի խախ տումնե րը հաս-
տա տող գաղտ նի ձայ նագ րութ յան սկա վա ռա կի տե սա ձայ նագ րա յին 
փոր ձաքն նութ յան եզ րա կա ցութ յու նը (ամ բաս տան յա լի հոր և  նախ կին 
պաշտ պա նի միջև կա յա ցած զրույ ցի ձայ նագ րութ յու նը, ո րը գաղտ նի 
ձայ նագ րա ռել էր ամ բաս տան յա լի հայ րը, և  ո րով հաս տատ վում էին 
ա ռե րես ման դա տա վա րա կան կար գի խախ տումնե րը)։ 

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 30.01.2013 թ. դա տավճ ռով 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը, ՀՀ ՔրԴՕ 105-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ  կե տի կի րառ մամբ, դի տել է որ պես ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց, 
քա նի որ այն հա կա սում է Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ  հոդ վա ծի 
և ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 23-րդ  հոդ վա ծի պա հանջ նե րին։ Ա ռա-
ջին ատ յա նի դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 23-րդ 
 հոդ վածն, ըստ էութ յան վե րա բե րե լի է ոչ միայն պե տա կան իշ խա-
նութ յան և  զանգ վա ծա յին լրատ վա կան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րին, այլ նաև տե ղե կութ յուն ներ հա վա քող, պահ պա նող, օգ տա-
գոր ծող կամ տա րա ծող մաս նա վոր ան ձանց, ով քեր պար տա վոր 
են ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մա ձայ նեց նել հա մա պա տաս խան 
քա ղա քա ցու հետ (ում վե րա բե րվում են այդ տե ղե կութ յուն նե րը), 
ընդ ո րում` տե ղե կատ վութ յան տնօ րին ման վե րը թվարկ ված գոր ծո-
ղութ յուն նե րը պետք է նա խա տես ված լի նեն օ րեն քով։ Տվ յալ դեպ-
քում ամ բաս տան յալ Ա.Ա.-ի հայր Լ.Ա.-ն  իր և  պաշտ պան Ա. թ.-ի 
խո սակ ցութ յու նը ձայ նագ րա ռել է գաղտ նի, ա ռանց նրա գի տութ յան 
և  հա մա ձայ նութ յան` չու նե նա լով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան կամ 
քննչա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու լիա զո րութ յուն։ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը 23.07.2013 թ. ո րո շել է վե-
րաքն նիչ բո ղոք նե րը մեր ժել, սա կայն դա տավ ճի ռը բե կա նել և  գործն 
ու ղար կել է նույն դա տա րան` նոր քննութ յան և  սահ մա նել է, որ նոր 
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քննութ յան ըն թաց քում պետք է քննար կել նաև՝ ՀՀ ՔրԴՕ 105-րդ 
 հոդ վա ծի հետ կապ ված գաղտ նի կա տար ված ձայ նագ րառ ման տե-
սան յու թը որ պես ամ բաս տան յա լին ար դա րաց նող հան գա մանք դի-
տար կե լու հար ցը, ինչ պես նաև ՀՀ  Փաս տա բան նե րի պա լա տի՝ Ա. թ.-
ին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու մա սին 
ո րոշ ման եզ րա հան գումնե րը գոր ծի ել քի հա մար նշա նա կութ յուն ու-
նե նա լու մա սին պաշտ պա նա կան կող մի պատ ճա ռա բա նութ յուն նե րը:

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը, կրկին քննե լով գոր ծը, 16.06.2014 
թ. դա տավճ ռում նշել է, որ քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քը որ ևէ 
կերպ չի նա խա տե սում ան ձի կող մից գաղտ նի, ա ռանց մյուս կող-
մի հա մա ձայ նութ յան, որ ևէ նպա տա կով ձայ նագ րե լու, իսկ հե տա-
գա յում այն որ ևէ քրեա կան գոր ծով որ պես ա պա ցույց օգ տա գոր ծե-
լու հնա րա վո րութ յուն։ Ե թե փոր ձենք մի պահ այդ ձայ նագ րութ յու նը 
«հար մարեց նել» որ պես այլ փաս տաթղ թի կար գով ձեռք բեր ված 
ա պա ցույ ցի հաս կա ցութ յա նը, ա պա դա նույն պես չի բխի ՀՀ ՔրԴՕ 
հիշ յալ դրույթ նե րից, քա նի որ այն ստեղծ վել կամ ձեռք է բեր վել ոչ 
թե ան կողմնա կալ, օ րեն քով թույ լատ րե լի աղբ յու րից՝ ինչ պես օ րի նակ 
տվյալ գոր ծով ձեռք բեր ված տար բեր՝ գոր ծի ել քով չշա հագրգռված 
կազ մա կեր պութ յան տե սախ ցիկ նե րից ստաց ված տե սա ձայ նագ րութ-
յուն ներն են, այլ ընդ հա կա ռա կը, այն ար վել է գոր ծի ել քով ուղ ղա-
կիո րեն շա հագրգռ ված ան ձի՝ ամ բաս տան յա լի հոր կողմից, որ դու 
հա մար ար դա րաց նող ա պա ցույց ձեռք բե րե լու միտ մամբ և  որ ևէ 
կերպ բա ցառ ված չէ, որ ձայ նագ րութ յու նը կա տար ված լի նի ձայնագ-
րութ յու նում առ կա ան ձանց նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ։

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը թույ լատ րե լի չի հա մա րել նշված 
ա պա ցույ ցը ամ բաս տան յա լի ար դա րաց ման հիմ քում դնե լու պաշտ-
պա նի դիր քո րո շու մը և ն շել է, որ նույ նիսկ այն պա րա գա յում, երբ 
այդ մա սին հայտ նում է պաշտ պա նա կան կող մը՝ հղում կա տա-
րե լով ՀՀ ՔրԴՕ 105-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սին, նշված ա պա ցույ ցը 
սույն գոր ծով թույ լատ րե լի դիտ վել չի կա րող։ Այլ կերպ, օ րեն քի պա-
հանջն իմ պե րա տիվ չէ, այն պետք է կի րառ վի կոնկ րետ գոր ծի հան-
գա մանք նե րից և  ա պա ցույ ցի ձեռք բեր ման ե ղա նա կից ու պայ ման-
նե րից ել նե լով։ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը 28.11.2014 
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թ. ո րոշ մամբ հա մա ձայ նել է ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վե րը 
նշված պատ ճա ռա բա նութ յա նը։

 Կար ծում ենք, որ սույն դեպ քում գաղտ նի ձայ նագ րութ յան ան-
թույ լատ րե լիութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե ՀՀ ՔրԴՕ 105-րդ 
 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ  կե տով կամ մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ-
խե լիութ յան ի րա վուն քի խախտ մամբ, այլ փաս տա բա նա կան գաղ-
տ նի  քի պաշտ պա նութ յամբ (այս մա սին հա ջոր դիվ)։

3)  Թիվ ԿԴ1/0015/01/14 դա տա կան գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նը քննել է Ա.Գ.-ի մե ղադ րանքն այն մա սին, որ նա, նախ-
կի նում իր հետ մտե րիմ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ գտնված Մ.Մ.-ի 
կող մից ի րենց հա րա բե րութ յուն նե րը դա դա րեց նե լու կա պակ ցութ-
յամբ, նրա մա սին ա րա տա վո րող տե ղե կութ յուն ներ, այն է` մտե-
րիմ ե ղած ժա մա նա կա հատ վա ծում` 2011 թ. ըն թաց քում, իր կող մից 
կա տար ված Մ.Մ.-ի մերկ և  կի սա մերկ լու սան կար նե րը նրա ծնող-
նե րին և  հա սա րա կա կան վայ րե րում ցու ցադ րե լու սպառ նա լի քով 
Մ.Մ.-ից պա հան ջել է խո շոր չա փի գու մար:  Գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րից եր ևում է, որ տու ժո ղը ամ բաս տան յա լի հետ հե-
ռա խո սա յին խո սակ ցութ յան ժա մա նակ ձայ նագ րել է նրան, որ տեղ 
լսվում է ամ բաս տան յա լի կող մից գու մար պա հան ջե լու խո սակ ցութ-
յու նը։ Այս կա պակ ցութ յամբ ամ բաս տան յալ Ա.Գ.-ն ն շել է, որ տու ժո-
ղի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը խզե լուց հե տո ին քը նրա նից գու մար 
չի պա հան ջել, իսկ բջջա յին հե ռա խո սով զրույց է ու նե ցել նրա հետ, 
սա կայն շատ կարճ: Ան կախ այն բա նից, որ վեր ծա նու մից հստակ 
եր ևում է, որ ին քը Մ.Մ-ից գու մար է պա հան ջել, ին քը պնդում է, 
որ Մ.Մ.-ից գու մար չի պա հան ջել: Մ.Մ.-ն  ի րեն ձայ նագ րել է, սա-
կայն ին քը չի մտա ծել, որ նա այն կներ կա յաց նի ոս տի կա նութ յուն: 
 Ձայ նագ րութ յու նից եր ևում է, որ Մ.Մ.-ն  է զան գա հա րել նրան, նյար-
դայ նաց րել և  խո սեց րել ձայ նագ րե լու նպա տա կով:

 Սույն գոր ծով ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 05.05.2014 թ. դա-
տավճ ռում անդ րա դար ձել է տե սա ձայ նագ րառ ման փոր ձաքն նութ-
յան թիվ 13-2944 եզ րա կա ցութ յու նը թույ լատ րե լի ա պա ցույց ճա նա-
չե լու հար ցին և հ ղում կա տա րե լով ՀՀ ՔրԴՕ 105-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 5-րդ  կե տին՝ ո րո շել է, որ տե սա ձայ նագ րառ ման փոր ձաքն-
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նութ յան թիվ 13-2944 եզ րա կա ցութ յու նը ճա նա չել ան թույ լատ րե լի 
ա պա ցույց և չդ նել դա տավճ ռի հիմ քում։ Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նը նշված դա տավճ ռում վկա յա կո չել է նաև ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի 01.11.2012 թ. թիվ ԵԿԴ/0081/01/11 գոր ծով ար տա հայ տած 
դիր քո րո շու մը (այս մա սին հա ջոր դիվ)։206

4)  Թիվ ԵԱՔԴ/0097/01/14 դա տա կան գոր ծով ա ռա ջին ատ յա-
նի դա տա րա նը քննել է Լ.Խ.-ին ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րը, 
ո րոնց հա մա ձայն` ներ կա յա նա լով որ պես ԵՊՀ-ի դա սա խոս, խա-
բեութ յամբ Գ.Հ.-ի դստեր Ա.Հ.-ին ԵՊՀ-ի պատ մութ յան ֆա կուլ տետ 
ըն դու նե լու և  ուս ման հա մար նա խա տես ված վար ձի չա փից պա կաս 
վճա րե լու պատր վա կով, Գ.Հ.-ից հափշ տա կել է խո շոր չա փե րով 
գու մար:  Բա ցի այդ, Լ.Խ.-ն  խա բեութ յամբ դա սա խոս նե րին հատ-
կաց վե լիք հա մալ սա րա նա կան շեն քում բնա կա րան նե րի հեր թագր-
ման ցու ցա կում Ս.Փ.-ին ընդգր կե լու և բ նա կա րան տրա մադ րե լու 
պատր վա կով, վեր ջի նիցս հափշ տա կել է խո շոր չա փե րով գու մար: 

 Տու ժող Գ.Հ.-ն  ցուց մունք է տվել, որ ամ բաս տան յա լի և  իր վեր-
ջին հան դի պումնե րի ժա մա նակ ին քը ձայ նագ րել է իր և Լ.Խ.-ի խո-
սակ ցութ յու նը, ո րի ժա մա նակ Լ.Խ.-ն ն շել է, որ ին քը պրո ռեկ տոր է 
աշ խա տում, իսկ իր ա մու սի նը` Դ.Ա.-ն  պատ գա մա վոր է:

 Տու ժող Ս.Փ.-ն  ցուց մունք է տվել, որ պա հան ջել է Լ.Խ.-ից վե րա-
դարձ նել իր տված գու մար նե րը, սա կայն վեր ջինս պա տաս խա նել է, 
որ դա հնա րա վոր չէ, քա նի որ գու մար նե րը տվել է Ս.-ին: Այդ պես չի 
լուծ վել իր բնա կա րա նի հար ցը և  ի րեն չի հա ջող վել ետ ստա նալ իր 
գու մար նե րը ու արդ յուն քում ին քը դի մել է ոս տի կա նութ յուն, որ տեղ 
ներ կա յաց րել է նաև իր և Լ.Խ.-ի միջև տե ղի ու նե ցած հե ռա խո սա յին 
խո սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ րութ յուն նե րը:

Նշ ված գոր ծով` ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 15.06.2015 թ. դա-
տավճ ռում անդ րա դառ նա լով մե ղադ րան քի հիմ քում դրված Գ.Հ.-ի և 
Ս.Փ.-ի կող մից ներ կա յաց ված ձայ նագ րութ յուն նե րի զննութ յան ար-
ձա նագ րութ յուն նե րին` ո րո շել է, որ դրանք պետք է ճա նա չել ան թույ-

206 ՀՀ վերաքննիչ դատարանը 04.07.2014 թ. որոշմամբ մերժել է պաշտպանի վերա-
քննիչ բողոքը։
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լատ րե լի ա պա ցույց այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ ՀՀ ՔրԴՕ 105-
րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ  կե տի հա մա ձայն` քրեա կան գոր ծով 
վա րույ թում մե ղադ րան քի հիմ քում չեն կա րող դրվել և  որ պես ա պա-
ցույց օգ տա գործ վել այն նյու թե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել` քննչա կան 
կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յան կա տար ման կար գի էա-
կան խախտ մամբ: Տվ յալ դեպ քում Գ.Հ.-ի և Ս.Փ.-ի կող մից քննութ-
յա նը ներ կա յաց ված ձայ նագ րութ յուն նե րը ձեռք են բեր վել ա ռանց 
հա մա պա տաս խան քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղութ յուն կա տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից, ան ձանց 
հա ղոր դակց վե լու ձայ նագ րառ ման քրեա դա տա վա րա կան կար գի 
էա կան խախտ մամբ` ա ռանց դա տա րա նի թույլտ վութ յան, հետ ևա-
բար դրանց զննութ յան ար ձա նագ րութ յուն նե րը հան դի սա նում են 
ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց, քա նի որ դրանց հիմ քում ըն կած փաս-
տա կան տվյա լը` լա զե րա յին սկա վա ռակ նե րի բո վան դա կութ յու նը 
կազ մող տե ղե կատ վութ յու նը, ձեռք է բեր վել օ րեն քի պա հանջ նե րի 
խախտ մամբ, իսկ օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե-
րի օգ տա գործ ման սահ մա նադ րա կան ար գել քը վե րա բե րում է նաև 
դրան ցից բխող ա պա ցույց նե րին։207

բ)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը հայ-
կա կան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յու նում

(1)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը որ-
պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց օգ տա գոր ծե լու պրակ տի կան քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծե րով

1)  Թիվ ԵԱՆԴ/5387/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով պա տաս-
խա նո ղի՝ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յա նը պա տա հա րի մա սին 
ու շա ցու մով տե ղե կաց նե լու հան գա ման քը հիմնա վո րե լու հա մար, 
հայց վո րը ներ կա յաց րել է պա տաս խա նո ղի կող մից ա պա հո վագ-
րա կան ըն կե րութ յա նը տե ղե կաց նե լու հե ռա խո սա զան գի ձայ նագ-

207 ՀՀ վերաքննիչ դատարանը 17.09.2015 թ. որոշմամբ առաջին ատյանի դատարանի 
15.06.2015 թ. թիվ ԵԱՔԴ/0097/01/14 դատավճիռը թողնելով օրինական ուժի մեջ:
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րութ յան լա զե րա յին կրիչ:  Գոր ծով պա տաս խա նո ղը վի ճար կել է 
ԱՊՊԱ ըն կե րութ յան կող մից կա տար ված հե ռա խո սա յին խո սակ-
ցութ յան ձայ նագ րա ռումն այն հիմ քով, որ ան հայտ է, թե ինչ կար-
գով է ստաց վել այս խո սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ րութ յու նը, և  արդ-
յոք դրանց մաս նակ ցող ան ձինք տվել են ի րենց հա մա ձայ նութ յու նը 
խո սակ ցութ յու նը ձայ նագ րե լու հա մար։ Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նը 03.10.2016 թ. վճռում նշել, որ դա տա րան ներ կա յաց րած ձայ-
նաս կա վա ռա կը վե րա բե րե լի և  թույ լատ րե լի ա պա ցույց չէ և  հա նել է 
ա պա ցույց նե րի շար քից:  Սույն գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
02.02.2017 թ. ո րոշ մամբ չի հա մա ձայ նել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նի մո տեց մա նը և ն շել է, որ « Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ-
րող նե րի բյու րո» ԻԱՄ խորհր դի 13.09.2010 թ. թիվ 10-Լ ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից 
բխող պա տաս խա նատ վութ յան պար տա դիր ա պա հո վագ րութ յան 
(ԱՊՊԱ) պայ ման նե րի 7-րդ գլ խի 7.1 կե տի հա մա ձայն՝ ա պա հո վա-
դի րը և (կամ) ավ տոտ րանս պոր տա յին մի ջոցն օ րի նա կան հիմ քով 
տի րա պե տող այլ ան ձը ա պա հո վագ րա կան պա տա հար տե ղի ու-
նե նա լու դեպ քում պար տա վոր են ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը 
տե ղի ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում) այդ մա սին հայտ նել Ա պա հո վագ րո ղին` զան գա հա րե լով 
ԱՊՊԱ կտրո նի վրա նշված հե ռա խո սա հա մա րով (հե ռա խո սա հա-
մար նե րից որ ևէ մե կով), ո րոնց շուր ջօր յա հա սա նե լիութ յու նը (նե-
րառ յալ ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին) և  հե ռա խո սազ րույ ցի ձայ նագ-
րու մը Ա պա հո վագ րո ղը պար տա վոր վում է ա պա հո վել:  Վե րոգր յա լից 
պարզ է դառ նում, որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րութ յու նը կրում է 
պար տա վո րութ յուն ա պա հո վել ոչ միայն ԱՊՊԱ կտրո նի վրա նշված 
հե ռա խո սա հա մա րի շուր ջօր յա հա սա նե լիութ յու նը, այլ նաև հե ռա-
խո սազ րույ ցի ձայ նագ րու մը: Այ սինքն` ներ կա յաց ված ձայ նագ րութ-
յու նը ոչ միայն հան դի սա նում է թույ լատ րե լի ա պա ցույց, այլ նաև այն 
վե րա բե րե լի է սույն գոր ծին, քա նի որ պա րու նա կում է այն պի սի տե-
ղե կութ յուն ներ, ո րոնք նպաս տում են գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լուն:
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2)  Թիվ ԵԱՔԴ/4518/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րան 
է ներ կա յաց վել թիվ 09136714 քրեա կան գոր ծով վկա Ա.Ս-ի կող մից 
թվով 2 լա զե րա յին սկա վա ռակ նե րով ներ կա յաց ված` խո սակ ցութ-
յուն նե րի ձայ նագ րա ռումնե րը և զն նութ յան ար ձա նագ րութ յուն նե րը։ 
 Ձայ նագ րութ յուն ներն ըստ քրեա կան գոր ծով վկա Ա.Ս.-ի ցուց մունք-
նե րի` կա տա րել է իր և Մ.Մ.-ի խո սակ ցութ յան ժա մա նակ: Ըստ խո-
սակ ցութ յուն նե րի ձայ նագ րա ռումնե րի զննութ յան ար ձա նագ րութ-
յան` Մ.Մ.-ն  ըն դու նել է, որ Ա.Ս.-ից ստա ցել է գու մար ապ րան քի 
դի մաց, ըն դու նել է նաև, որ իր կող մից ներկր ված ապ րան քը ե ղել 
է ա նո րակ, ո րի պատ ճա ռով եր կու ա միս անց այն Ա.Ս.-ի կող մից 
վե րա դարձ վել է Մ.Մ.-ին: Նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ա ռա-
ջին ատ յա նի դա տա րա նը ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը դրանց 
թույ լատ րե լիութ յան տե սանկ յու նից գնա հա տե լիս հիմք է ըն դու նել, 
որ գաղտ նի կա տար ված ձայ նագ րութ յու նը չի կա տար վել անձ նա-
կան կամ ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմխե լիութ յան, հե ռա խո սա յին 
խո սակ ցութ յուն նե րի գաղտ նիութ յան ի րա վունք նե րի խախտ մամբ, 
կամ խոշ տան գումնե րի, բռնութ յան, սպառ նա լի քի գոր ծադր մամբ: 
Նշ ված ձայ նագ րա ռու մը դա տա րա նը դի տար կել է որ պես թույ լատ-
րե լի ա պա ցույց, քա նի որ տվյալ դեպ քում օ րեն քի իմ պե րա տիվ պա-
հանջ նե րի` ան ձի ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի խախ տում 
թույլ չի տրվել, ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է ա ռանց սահ ման ված 
պա հանջ նե րի խախտ ման: Ընդ ո րում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նը գաղտ նի ձայ նագ րութ յան թույ լատ րե լիութ յան մա սին իր դիր քո-
րո շու մը հիմնա վո րե լիս 20.07.2016 թ. վճռում հղում է կա տա րել նաև 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի « Շենկն ընդ դեմ Շ վեյ ցա րիա յի» գոր ծով 
վճռին: Նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա-
նը 24.11.2016 թ. ո րոշ մամբ գաղտ նի կա տար ված ձայ նագ րա ռու մը 
նույն պես դի տար կել է որ պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց։

(2)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն ան-
թույ լատ րե լի ա պա ցույց ճա նա չե լու պրակ տի կան քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծե րով
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1)  Թիվ ԿԴ1/1066/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Ե.Ա.-ն 
 դա տա րան է ներ կա յաց րել իր կող մից Գ.Մ.-ի և Հ.Տ.-ի միջև իր ու-
նե ցած հե ռա խո սազ րույց նե րի ձայ նագ րութ յու նը: Ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նը 27.01.2012 թ. վճռով ներ կա յաց ված հե ռա խո սազ րույց-
նե րի սկա վա ռա կը ՀՀ  ՔաղԴՕ 51-րդ  հոդ վա ծի կար գով վե րա բե րե լի 
և  թույ լատ րե լի ա պա ցույց չի դի տել, նկա տի ու նե նա լով այն հան գա-
ման քը, որ այն ձեռք է բեր վել ՀՀ  ՔաղԴՕ 47 հոդ վա ծով սահ ման-
ված կար գի խախտ մամբ և  այն ա պա ցույց նե րի շար քից հա նել է։208

2)  Թիվ ԵԿԴ/1474/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով պա տաս խա-
նող Դ.Խ.-ն  դա տա րան ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մի պա տաս-
խա նով հայտ նել է, որ հայց վոր Գ.Խ.-ն  ի րեն է տվել նրա կնոջ մոր 
դրա մա կան մի ջոց նե րը ոչ թե որ պես փո խա ռութ յուն, այլ տա րի ներ 
շա րու նակ ստա ցել և  գու մա րի տի րո ջը փո խան ցել է ամ սա կան 6 
տո կոս տո կո սադ րույք, ին չը հաս տատ վում է ձայ նագ րութ յամբ: Ու-
նե նա լով ա ռող ջա կան խնդիր ներ, հա ճախ չի կա րո ղա ցել տո կո-
սա գու մա րը ան ձամբ փո խան ցել, այլ դա ա րել է իր կի նը Ս.Գ.-ն, 
ո րի հետ էլ Գ.Խ.-ն  ձայ նագ րութ յան մեջ վա րում է տո կո սա գու մա-
րը վե րա դարձ նե լու բա նակ ցութ յուն նե րը: Ա ռա ջին ատ յա նի դա-
տա րա նը 13.12.2013 թ. վճռով պա տաս խա նո ղի ներ կա յաց րած 
մաս նա վոր զրույ ցի ձայ նագ րութ յու նը դի տել է որ պես ի րա վա բա-
նա կան ուժ չու նե ցող ա պա ցույց, քա նի որ այն ձեռք է բեր վել ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան 23-րդ  հոդ վա ծի պա հանջ նե րի խախտ մամբ, 
իսկ օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը չեն կա րող 
դրվել դա տա րա նի վճռի հիմ քում:

2. ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը մաս-
նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան թույ լատ րե-
լիութ յան վե րա բեր յալ

ա) Ընդ հա նուր դրույթ ներ

208 ՀՀ վերաքննիչ դատարանի 25.04.2012 թ. որոշմամբ Ե. Ազիզյանի վերաքննիչ բողոքը 
մերժվել է։
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 Թիվ ԵԿԴ/0081/01/11 գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում տու ժող 
Ի.Բ.-ն  վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմնին է ներ կա յաց րել իր ա մուս-
նու՝ Վ.Բ.-ի կա տա րած` իր և  ամ բաս տան յալ Մ.Մ.-ի միջև տե ղի ու-
նե ցած խո սակ ցութ յան ձայ նագ րա ռու մը պա րու նա կող լա զե րա յին 
սկա վա ռա կը: Քն նի չը, նպա տակ ու նե նա լով պար զել սկա վա ռա-
կի վրա առ կա խո սակ ցութ յան բո վան դա կութ յու նը, խո սակ ցութ յան 
մաս նա կից նե րին, ո րո շում է կա յաց րել դրա հի ման վրա դա տա ձայ-
նագ րառ ման փոր ձաքն նութ յուն նշա նա կե լու մա սին` փոր ձա գե տին 
տրա մադ րե լով նշված լա զե րա յին սկա վա ռա կը: Ա ռա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նը վկա Վ.Բ.-ի կա տա րած, Մ.Մ.-ի հետ տե ղի ու նե ցած 
խո սակ ցութ յան ձայ նագ րութ յու նը պա րու նա կող լա զե րա յին սկա վա-
ռա կի հի ման վրա կա տար ված փոր ձա գե տի եզ րա կա ցութ յու նը ճա-
նա չել է ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ 
վե րո հիշ յալ ձայ նագ րութ յու նը կա տար վել է քրեա կան գոր ծով քրեա-
կան դա տա վա րութ յուն ի րա կա նաց նե լու, հա մա պա տաս խան քննչա-
կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու ի րա վունք 
չու նե ցող անձ, վկա Վ.Բ.-ի կող մից, չի պահ պան վել այդ գոր ծո ղութ-
յան՝ օ րեն քով սահ ման ված կա տար ման կար գը: 

Նշ ված գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.11.2012 թ. ո րոշ-
մամբ ար ձա նագր վել է, որ քննի չի ո րոշ մամբ փոր ձաքն նութ յան 
ներ կա յաց ված լա զե րա յին սկա վա ռա կը ձեռք է բեր վել քրեա-
դա տա վա րա կան օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ: 
 Մաս նա վո րա պես, գոր ծով Մ.Մ.-ի և Ի.Բ.-ի խո սակ ցութ յուն նե-
րի լսման և  ձայ նագ րառ ման միջ նոր դութ յուն դա տա րան չի ներ-
կա յաց վել, դա տա րա նը հա մա պա տաս խան ո րո շում չի կա յաց րել: 
 Լա զե րա յին սկա վա ռա կը վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմնին է ներ-
կա յաց րել Ի.Բ.-ն, ով հայտ նել է, որ ձայ նագ րա ռու մը կա տար վել է 
իր ա մուս նու կող մից: Այ սինքն՝ նշված փաս տա կան տվյա լը ձեռք է 
բեր վել տվյալ քրեա կան գոր ծով քրեա կան դա տա վա րութ յուն ի րա-
կա նաց նե լու, հա մա պա տաս խան քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից, 
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ան ձանց հա ղոր դակց վե լու ձայ նագ րառ ման քրեա դա տա վա րա կան 
կար գի էա կան խախտ մամբ։209

 Կար ծում ենք, որ նշված գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
հա մա տեքս տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նութ յուն-
նե րը սխալ են թվում ինչ պես սահ մա նադ րաի րա վա կան, այն պես էլ 
քրեա դա տա վա րա կան տե սանկ յուն նե րից:

բ) Ի րա վա կան դիր քո րոշ ման սահ մա նադ րաի րա վա կան տե-
սանկ յու նը

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել 2005 թ. խմբագ րութ-
յամբ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 23-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մա սի պա հանջ-
նե րը և ն շել է, որ խո սակ ցութ յուն նե րի լսման և  ձայ նագ րառ ման 
միջ նոր դութ յուն դա տա րան չի ներ կա յաց վել, դա տա րա նը հա մա-
պա տաս խան ո րո շում չի կա յաց րել:  Հարց է ծա գում, թե արդ յոք 
2005 թ. խմբագ րութ յամբ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 23-րդ  հոդ վա ծի 
5-րդ  մա սով նա խա տես ված դա տա կան վե րահս կո ղութ յան սահ մա-
նադ րա կան պա հան ջը կի րա ռե լի է մաս նա վոր ան ձանց կա տա րած 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յան նկատ մամբ:  Կար ծում ենք՝ ոչ: ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը, 2005 թ. խմբագ րութ յամբ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 
23-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մա սով ամ րագր ված դա տա կան վե րահս կո-
ղութ յան ե րաշ խի քը մաս նա վոր ան ձանց փոխ հա րա բե րութ յուն նե-
րի վրա տա րա ծե լով, ըստ էութ յան, սխալ է ըն կա լել և  մեկ նա բա նել 
2005 թ. խմբագ րութ յամբ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ  հոդ վա ծը, 
ըստ ո րի՝ պե տութ յունն ա պա հո վում է մար դու և  քա ղա քա ցու հիմնա-
կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յու նը՝ մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին ու նոր մե րին հա մա պա տաս-
խան:  Պե տութ յու նը սահ մա նա փակ ված է մար դու և  քա ղա քա ցու 
հիմնա կան ի րա վունք նե րով և  ա զա տութ յուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա-
կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք:

Այս կա պակ ցութ յամբ սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի գեր մա նա-
ցի պրո ֆե սոր  Մի խա յել  Զաք սը նշում է, որ հիմնա կան ի րա վունք-
ներն սկզբուն քո րեն չու նեն եր րորդ ան ձանց վրա ան մի ջա կան 

209 http://www.arlis.am/ (02.02.2017):
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ներ գոր ծութ յուն, այ սինքն` նրանք պար տա վո րեց նում են միայն պե-
տա կան իշ խա նութ յա նը, բայց ոչ մաս նա վոր ան ձանց:  Հիմնա կան 
ի րա վունք նե րը սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի մաս են, սահ մա-
նադ րա կան ի րա վուն քի ա ռար կան ա վան դա բար մի կող մից պե-
տութ յան կազ մա կեր պումն է, իսկ մյուս կող մից` քա ղա քա ցի նե րի և 
 մարդ կանց հիմնա րար ի րա վա կան հա րա բե րութ յուն ներն են պե-
տութ յան նկատ մամբ:  Մաս նա վոր ան ձանց միջև ի րա վա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րի կար գա վո րու մը, ընդ հա կա ռա կը, սկզբուն քո րեն չի 
մտնում սահ մա նադ րութ յան կար գա վոր ման ո լորտ, այն պար զա պես 
մաս նա վոր ի րա վունք է և  որ պես այդ պի սին կար գա վոր ված է մաս-
նա վոր ի րա վուն քի կո դի ֆի կա ցիա նե րում:  Հիմնա կան ի րա վունք-
նե րի ներ գոր ծութ յան այս կող մի տա րա ծու մը մաս նա վոր ան ձանց 
միջև հա րա բե րութ յուն նե րի վրա քննարկ ման խնդիր չէ, քա նի որ 
մաս նա վոր ի րա վուն քում ճա նաչ ված մաս նա վոր ինք նա վա րութ յան 
սկզբունքն ա ռանց այդ էլ, ի սկզբա նե, սկզբուն քո րեն, բա ցա ռում 
է մաս նա վոր ան ձի կող մից մեկ այլ մաս նա վոր ան ձի ի րա վա կան 
ո լոր տին միա կող մա նի մի ջամ տութ յու նը։210  Սահ մա նադ րա գետ Վ. 
 Պո ղոս յա նը ար դա րա ցիո րեն նշում է, որ 2015 թ. խմբագ րութ յամբ 
 Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սը, հիմնա կան ի րա-
վունք նե րի հաս ցեա տեր սահ մա նե լով «հան րա յին իշ խա նութ յա նը», 
սկզբուն քո րեն բա ցա ռում է հիմնա կան ի րա վունք նե րի ուղ ղա կի կի-
րա ռութ յու նը մաս նա վոր ան ձանց միջև ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե-
րում: Ե թե հիմնա կան ի րա վունք նե րը ուղ ղա կիո րեն կի րա ռե լի լի նեն 
քա ղա քա ցի-քա ղա քա ցի հա րա բե րութ յուն նե րում, այ սինքն՝ մի քա-
ղա քա ցին վկա յա կո չի իր հիմնա կան ի րա վուն քը մեկ այլ քա ղա քա-
ցու հետ ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րում, ա պա նույ նը կա րող է ա նել 
նաև այդ քա ղա քա ցին՝ իր հեր թին վկա յա կո չե լով իր հիմնա կան 
ի րա վունք նե րը:  Մաս նա վոր ան ձանց միջև հիմնա կան ի րա վունք նե-
րի ուղ ղա կի կի րա ռութ յան արդ յուն քում ան ձի հիմնա կան ի րա վունք-

210 Զաքս Միխայել, Սահմանադրական իրավունք II:Հիմնական իրավունքներ. մաս I: 
Հիմնական իրավունքների տեսություն: Թարգմանություն՝ Լ. Սարգսյան, մասնագիտ. խմբ. 
և թարգմ. Վ. Պողոսյան, Եր.: Տիգրան Մեծ, 2015, էջ 118-123:
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նե րը, ո րոնք ի րա կա նում ուղղ ված են պե տութ յան դեմ, կվե րած վեն 
իր հա մա քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ յու րա քանչ յուր ան ձի պար տա-
կա նութ յան: Դ րա նով ամ բող ջութ յամբ կի մաս տազրկ վի հիմնա կան 
ի րա վունք նե րի բուն էութ յու նը. ա զա տութ յան ընդ լայն ման փո խա րեն 
հիմնա կան ի րա վունք նե րը կդառ նան ա զա տութ յու նը սահ մա նա փա-
կող գոր ծիք։211

 Սահ մա նադ րա գետ Գ.  Հով հան նիս յա նը նույն պես նշում է, որ հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րի միակ հաս ցեա տե րը պե տութ յունն է, հետ-
ևա բար մաս նա վոր ան ձինք նույ նիսկ բա ցա ռութ յան կար գով հիմնա-
կան ի րա վունք նե րի հաս ցեա տեր լի նել չեն կա րող։  Միայն ու միայն 
պե տութ յունն է, ո րի վրա ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ-
րագր ված հիմնա կան ի րա վունք նե րը ո րո շա կի պար տա կա նութ յուն-
ներ են դնում, և  հիմնա կան ի րա վունք նե րի սուբ յեկտ նե րը մի միայն 
պե տութ յու նից կա րող են պա հան ջել ո րո շա կի գոր ծո ղութ յուն կամ 
ան գոր ծութ յուն։212  Նույն կար ծի քին է նաև Մ.  Մա մա ջան յա նը։213

Ընդ ո րում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ վող ո րոշ ման մեջ 
հղում է կա տա րել ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 23.11.2010 
թ. ՍԴՈ-926 ո րոշ մա նը, որ տեղ 2005 թ. խմբագ րութ յամբ ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան 23-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  մա սով ե րաշ խա վոր ված 
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա մար նա խա տես ված պայ մա նի 
առն չութ յամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ վեր ջինս նպա տակ ու նի պաշտ պա նել ան ձին պե տա կան իշ խա-
նութ յան մար մին նե րի՝ նրա անձ նա կան և  ըն տա նե կան կյան քին 
ան հար կի մի ջամ տութ յու նից (ընդգ ծու մը՝ հեղ.):214 Ակն հայտ է, որ ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հստակ նշել է, որ նա մա կագ րութ-
յան, հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յուն նե րի, փոս տա յին, հե ռագ րա կան 

211 Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը, Հա-
մառոտ պարզաբանումներ, Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 28:
212 Հովհաննիսյան Գ. Հիմնական իրավունքների երրորդային գործողությունը, http://hetq.am/
arm/news/ 9581/himnakan-iravunqneri-errordayin-gortsoxutyuny.html (18.04.2017):
213 Պետության և իրավունքի տեսություն: Գիտ. խմբ` Ա. Ղամբարյան, Մ. Մանուկյան, 
Դասագիրք, Եր.: Հրատ. «Լուսաբաց»., 2-րդ լրամշակված հրատ., 2016, էջեր 175-180։
214 http://concourt.am/armenian/decisions/common/2010/pdf/sdv-926.pdf (12.04.2017):
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և  այլ հա ղոր դումնե րի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ-
ման ե րաշ խիք նե րը տա րած վում են պե տա կան իշ խա նութ յան մար-
մին նե րի վրա:

Այս պի սով, ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ գլ խում ամ րագր ված 
ի րա վունք ներն ա ռա վե լա պես պար տա կա նութ յուն ներ են ստեղ ծում 
հան րա յին իշ խա նութ յան հա մար, իսկ մաս նա վոր ան ձանց հա մար 
կի րա ռե լի է ա զատ գոր ծե լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը (այս 
մա սին հա ջոր դիվ): Այս ա ռու մով, մար դու հիմնա կան ի րա վունք ներն 
այն ե րարշ խիք ներն են, ո րոնք կոչ ված են պաշտ պա նե լու ան ձին 
պե տութ յան ոչ ի րա վա չափ մի ջամ տութ յու նից: Ուս տի, խո սակ ցութ-
յուն նե րի լսման և  ձայ նագ րառ ման թույլտ վութ յուն ստա նա լու հա մար 
դա տա րան դի մե լու սահ մա նադ րա կան պա հան ջը վե րա բե րում է 
պե տութ յա նը և  ոչ թե մաս նա վոր ան ձին:

գ) Ի րա վա կան դիր քո րոշ ման քրեա դա տա վա րա կան տե սանկ յու-
նը

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ փաս տա կան տվյա լը ձեռք է 
բեր վել տվյալ քրեա կան գոր ծով քրեա կան դա տա վա րութ յուն ի րա-
կա նաց նե լու, հա մա պա տաս խան քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից, 
ան ձանց հա ղոր դակց վե լու ձայ նագ րառ ման քրեա դա տա վա րա կան 
կար գի էա կան խախտ մամբ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
նշված փաս տարկ նե րը վե րա բե րում են ա պա ցույց նե րի թույ լատ-
րե լիութ յան «պատ շաճ սուբ յեկ տի» և «պատ շաճ դա տա վա րա կան 
կար գի» կա նոն նե րին: Կր կին հարց է ծա գում, թե արդ յոք պատ շաճ 
սուբ յեկ տի կող մից և  պատ շաճ դա տա վա րա կան կար գով ա պա-
ցույց հա վա քե լու կա նոն նե րը վե րա բե րե լի են մաս նա վոր ան ձանց: 
ՀՀ ՔրԴՕ վեր լու ծութ յու նից հստակ բխում է, որ ա պա ցույց հա վա քե-
լու սուբ յեկ տը մինչ դա տա կան վա րույ թի ի րա վա սու հան րա յին մաս-
նա կից ներն են՝ հե տաքն նութ յան մարմնի աշ խա տա կի ցը և քն նի չը: 
 Վեր ջին ներս ա պա ցույց հա վա քում են քննչա կան գոր ծո ղութ յուն-
ներ կա տա րե լու ե ղա նա կով, իսկ ՔրԴՕ-ն  սահ մա նում է քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման դա տա վա րա կան կար գը:  Մինչ դեռ 
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մաս նա վոր ան ձինք ի րա վա սու են ոչ թե ա պա ցույց հա վա քելու, այլ 
ներ կա յաց նելու նյու թեր և  փաս տաթղ թեր, ո րոնք վա րույթն ի րա կա-
նաց նող մար մի նը կա րող է կցել քրեա կան գոր ծին և դ րանց կա րող 
է տալ ա պա ցույ ցի կար գա վի ճակ:  Դա տա վա րա կան օ րենսդրութ-
յու նը չի նա խա տե սում մաս նա վոր ան ձանց կող մից նյու թեր և 
 փաս տաթղ թեր հա վա քե լու որ ևէ կարգ, ուս տի հնա րա վոր չէ նրանց 
վե րագ րել որ ևէ վա րույ թա յին կար գի խախ տում: Այս պի սով, ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է պե-
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան և  ոչ թե մաս-
նա վոր ան ձանց նկատ մամբ:  Մինչ դեռ նշված գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րից եր ևում է, որ գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րել 
է մաս նա վոր ան ձը, ով չի գոր ծել պե տութ յան ա նու նից: Այս ա ռու-
մով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման մեջ տար-
բե րա կում չի դրվել պե տութ յան և  մաս նա վոր ան ձի կող մից կա տար-
ված գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի ի րա վա չա փութ յան միջև, ուս տի 
այդ պատ ճա ռա բա նութ յու նը են թա կա է վե րա նայ ման (մաս նա վոր 
ան ձի և  պե տութ յան գոր ծա կա լի գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի տա-
րան ջատ ման մա սին Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո-
րոշ ման մա սին տես հա ջոր դիվ):

3. Ան ձին գաղտ նի ձայ նագ րե լը. մաս նա վոր գոր ծո ղութ յուն, 
թե քննչա կան գոր ծո ղութ յուն (օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր-
ծո ղութ յուն)

ա) Ան ձին գաղտ նի ձայ նագ րե լը մաս նա վոր, թե՞ քննչա կան գոր-
ծո ղութ յուն

ՀՀ դա տա կան պրակ տի կա յի ու սումնա սի րութ յու նից պարզ է 
դառ նում, որ այն դա տա կան մար մին նե րը, ո րոնք մաս նա վոր ան ձի 
կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րը ճա նա չել են ան թույ լատ-
րե լի, ի րենց դիր քո րո շու մը պատ ճա ռա բա նում են հետև յալ ի րա վա-
կան հիմ քե րով`

1) ձայ նագ րութ յու նը ձեռք է բեր վել տվյալ քրեա կան գոր ծով 
քրեա կան դա տա վա րութ յուն ի րա կա նաց նե լու, հա մա պա տաս խան 
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քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լու 
ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից (ՀՀ ՔրԴՕ 105-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ  կետ),

2) ձայ նագ րութ յու նը ձեռք է բեր վել քննչա կան կամ այլ դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղութ յան կա տար ման կար գի էա կան խախտ մամբ (ՀՀ 
ՔրԴՕ 105-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ  կետ)։

Ինչ պես նշվեց, վկա յա կոչ ված դա տա վա րա կան նոր մե րը վե րա-
բե րե լի են քրեա կան վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րին, քա նի 
որ ՔրԴՕ քննչա կան կամ դա տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու 
ի րա վա սութ յուն վե րա պա հել է միայն քրեա կան վա րույ թի ի րա վա-
սու հան րա յին մաս նա կից նե րին, իսկ մաս նա վոր ան ձանց քրեա կան 
գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կութ յուն ու նե ցող տվյալ նե րի ձեռք բեր-
ման կարգ օ րեն քով նա խա տես ված չէ։ Ուս տի դա տա վա րա կան ֆոր-
մալ այս կա նոն նե րը կի րա ռե լի չեն մաս նա վոր ան ձանց նկատ մամբ։

բ) Ան ձին գաղտ նի ձայ նագ րե լը մաս նա վոր, թե օ պե րա տիվ-հե-
տա խու զա կան գոր ծո ղութ յուն

Արդ յո՞ք ՀՀ պո զի տիվ ի րա վուն քով նա խա տես ված է մաս նա վոր 
ան ձանց կող մից գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րե լու ուղ ղա կի ար-
գելք։  Գործ նա կա նում հա ճախ այս հար ցի կա պակ ցութ յամբ վկա յա-
կոչ վում է «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծը ( Հա տուկ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը), 
ո րի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` ար գել վում է գաղտ նի տե ղե կութ յուն ներ 
ստա նա լու հա մար նա խա տես ված (մշակ ված, ծրագր ված, հար մա-
րեց ված) հա տուկ տեխ նի կա կան և  այլ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը և  
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի անց կա ցու մը սույն 
օ րեն քով չլիա զոր ված պե տա կան մար մին նե րի, ստո րա բա ժա նում-
նե րի կամ ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից: Ռուս 
առան ձին դա տա վա րա գետ ներ, որ պես մաս նա վոր ան ձի կող մից 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րե լու ի րա վա կան ար գելք, վկա յա-
կո չում են «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան մա սին» 
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ՌԴ օ րեն քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծը։215  Կար ծում ենք, որ այս 
նոր մը ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար նա խա տե սում է ոչ թե տեխ նի-
կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու 
ընդ հա նուր ար գելք, այլ ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված 
հա տուկ (մշակ ված, ծրագր ված, հար մա րեց ված) տեխ նի կա կան մի-
ջոց նե րի կի րառ մամբ գաղտ նի գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու ար-
գելք։  Բանն այն է, որ «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` օ պե րա-
տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի անց կաց ման ըն թաց քում 
օգ տա գործ վող հա տուկ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի ցան կը լիա զոր 
պե տա կան մարմնի ներ կա յաց մամբ հաս տա տում է ՀՀ կա ռա վա-
րութ յու նը: Այս հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ  մա սե րի հա մա կար գա յին կա պից 
բխում է, որ ֆի զի կա կան ան ձանց ար գել վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ սահ ման ված հա տուկ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու-
մը։ Այս ար գել քից դուրս մաս նա վոր ան ձինք ի րա վա սու են օգ տա գոր-
ծել ձայ նագր ման սար քեր, ե թե դրանց օգ տա գոր ծումն ար գել ված չէ 
օ րեն քով և  չի հա կա սում այլ ան ձանց ի րա վունք նե րին։ Այս պես, ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան 39-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` մարդն ա զատ է 
ա նե լու այն ա մե նը, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա վունք նե րը և  չի հա-
կա սում  Սահ մա նադ րութ յա նը և  օ րենք նե րին:

4. Ան ձին գաղտ նի ձայ նագ րե լը մար դու ինք նա պաշտ պա նութ-
յան բնա կան ի րա վուն քի ի րաց ման մի ջոց

ա) Ընդ հա նուր դրույթ ներ
 Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե-

րի թույ լատ րե լիութ յան հար ցը պետք է դի տար կել ոչ միայն ա զատ 
գոր ծե լու ընդ հա նուր սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի հա մա տեքս-
տում, այլ դրա մաս նա վոր դրսևոր ման` մար դու կող մից օ րեն-
քով չար գել ված ե ղա նակ նե րով իր ի րա վունք նե րը ինք նու րույն 
պաշտ պա նե լու բնա կան ի րա վուն քի տե սանկ յու նից։ 1995 թ. ՀՀ 

215 Гордейчик А. В. Допустимость доказательств в гражданском и арбитражном процес-
сах. Хабаровск. 2007. http://www.gordeychik.ru (10.04.2017).
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 Սահ մա նադ րութ յան 38-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում էր, որ յու րա-
քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը օ րեն քով 
չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով պաշտ պա նե լու ի րա վունք, 2005 թ. 
խմբագ րութ յամբ ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա-
սում նույն պես սահ ման ված էր, որ յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա-
վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց-
նե րով պաշտ պա նե լու ի րա վունք։ 2015 թ. փո փո խութ յուն նե րով ՀՀ 
 Սահ մա նադ րութ յամբ թեև նման դրույթ ուղ ղա կի նա խա տես ված 
չէ, սա կայն ան ձի` օ րեն քով չար գել ված ինք նա պաշտ պա նութ յու նը 
(ինք նօգ նութ յու նը) նրա բնա կան ի րա վունքն է։  Պաշտ պա նա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հիմ քում ըն կած է յու րա քանչ յու րի ինք նա պաշտ-
պա նութ յան բնազ դը, ուս տի նման գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու 
վե րա բեր յալ որ ևէ ի րա վա կան ար գելք սահ մա նե լը, ո րը զու գակց ված 
կլի նի նույ նիսկ ա մե նա խիստ սանկ ցիա նե րով, լիո վին ա նի մաստ է, 
քա նի որ ցան կա ցած ի րա վի ճա կում մար դը ձգտում է պաշտ պա նել 
ի րեն վտան գից։216

 Բա ցի այդ, 2015 թ. ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ 
 մա սի հա մա ձայն` մար դու և  քա ղա քա ցու հիմնա կան ի րա վունք նե-
րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յու նը հան րա յին իշ խա նութ-
յան պար տա կա նութ յուն ներն են: Այս նոր մով մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան պար տա կա նութ յու նը դրված է հան րա յին իշ խա-
նութ յան վրա, սա կայն այն չի բա ցա ռում ինք նա պաշտ պա նութ յան 
հնա րա վո րութ յու նը։ Ի րա վուն քի տե սութ յան մեջ նշվում է, որ ինք նա-
պաշտ պա նութ յու նը (ինք նօգ նութ յու նը) կի րառ վում է հետև յալ դեպ քե-
րում` 1) հնա րա վոր չէ ժա մա նա կին դի մել պե տա կան իշ խա նութ յա նը, 
2) առ կա է վտանգ, որ ա ռանց ան հա պաղ մի ջամ տութ յան հե տա գա-
յում պա հան ջը կդառ նա անհ նա րին կամ էա պես կբար դա նա։217

Քն նարկ վող հար ցի տե սանկ յու նից, ե թե պե տութ յու նը չի կա տա-
րում կամ բա րե խիղճ չի կա տա րում ան ձի ի րա վունք նե րը պաշտ պա-
նե լու իր սահ մա նադ րա կան պար տա կա նութ յու նը, ա պա մաս նա վոր 

216 Чепурнова Н.М., Гончаров Е.И. Самозащита гражданских прав и свобод человека и 
гражданина. Конституционно-правовой аспект. М.: Юнити, 2010. С.16.
217 Նույն աշխատությունը, էջ 17։
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ան ձի կող մից օ րեն քով չար գել ված ե ղա նա կով պաշտ պան վե լու գոր-
ծո ղութ յուն ներն ա ռա վել քան սահ մա նադ րա կան են։ Օ րի նակ` մաս-
նա վոր ան ձը դի մում է ոս տի կա նութ յուն և  հայտ նում է, որ մեկ այլ 
անձ ցան կա նում է գու մար շոր թել ի րե նից և  հայտ նում է, թե որ ժա-
մին է տվյալ ան ձը ի րեն հան դի պե լու և  գու մար պա հան ջե լու, սա-
կայն ոս տի կա նութ յու նը չի ձեռ նար կում ձայ նագր մամբ շորթ ման 
փաստն ամ րագ րե լու օ րեն քով նա խա տես ված մի ջոց ները։ Ն ման 
դեպ քում մաս նա վոր ան ձի կող մից կա տար ված գաղտ նի ձայ նագ-
րութ յու նը պետք է դի տար կել որ պես ինք նա պաշտ պան վե լու բնա-
կան ի րա վուն քի ի րաց ման հա մա տեքս տում։

Ն ման ի րա վի ճակ ներ կա րող են ա ռա ջա նալ նաև այն դեպ քում, 
երբ ձայ նագ րութ յու նը պետք է կա տա րել ան հա պաղ, քա նի որ հե տա-
գա յում, նույ նիսկ ի րա վա պահ մար մին նե րին դի մե լու դեպ քում, ող-
ջամ տո րեն հնա րա վոր չի լի նի նման տե ղե կութ յուն նե րի ձեռք բե րու մը։

բ)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն իբրև 
ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նութ յան մի ջոց քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծե րով

 Գաղտ նի ձայ նագր ման` որ պես ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նութ-
յան (ինք նօգ նութ յան) մի ջո ցի հարցն ա ռա վել սուր է դրված քա ղա-
քա ցիա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան դեպ քում։  Բանն այն 
է, որ ՀՀ ՔրԴՕ և «Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը գաղտ նի քննչա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի և  օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռումնե րի ի րա կա նա ցու մը կա պում 
են հան ցա գոր ծութ յան փաս տի հետ (բա ցա ռութ յամբ` վար չաի րա-
վա կան նպա տակ նե րով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեութ-
յան ի րա կա նա ցու մը)։ Այլ կերպ ա սած` քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րութ յու նում մաս նա վոր ան ձը պե տութ յու նից չի կա րող հայ ցել և  
ակն կա լել իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յուն` գաղտ նի քննչա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ կամ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում-
ներ կա տա րե լու ե ղա նա կով։ Ս տեղծ վում է մի ի րա վի ճակ, որ քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծե րով մի կող մից ան ձը կրում է իր փաս տարկ-
ներն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նութ յուն, մյուս կող մից` զրկված է 
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պե տա կան գաղտ նի մի ջո ցա ռումնե րի օգ նութ յամբ իր փաս տարկ-
ներն ա պա ցու ցե լու հնա րա վո րութ յու նից։ Ե թե քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծե րով պե տութ յու նը իր վրա չի վերց րել գաղտ նի մի ջո ցա ռումներ 
կա տա րե լու ե ղա նա կով մաս նա վոր ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան պար տա կա նութ յու նը, ուս տի ի րա վա սու չէ a priori ար գե լե լ 
մաս նա վոր ան ձին գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րե լով դա տա րա-
նում պաշտ պա նե լ իր մաս նա վոր ի րա վունք նե րը։

գ)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն իբրև 
ան մե ղութ յան ա պա ցուց ման մի ջոց քրեա կան գոր ծե րով

 Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան թույ լատ-
րե լիութ յու նը ո րո շե լիս պետք է նկա տի ու նե նալ նաև, թե ինչ հան-
գա մանք է ա պա ցուց վում նշված ձայ նագ րութ յամբ։  Կար ծում ենք, 
որ մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը պետք 
է թույ լատ րել որ պես ա պա ցույց, ե թե դրա նով ան ձը հիմնա վո րում է 
ի րեն մեղ սագր վող հան ցա գոր ծութ յան մեջ իր ան մե ղութ յու նը կամ 
կաս կա ծի տակ է դնում մե ղադ րան քը։ Օ րի նակ` վե րը նշված թիվ 
ԱՐԱԴ /0009/01/16 դա տա կան գոր ծի հան գա մանք նե րից եր ևում էր, 
որ Հ.Տ.-ն  հա ղոր դում է տվել այն մա սին, որ Հ.Ջ.-ն  տար բեր պատր-
վակ նե րով ներ խու ժել է իր բնա կա րան և  իր նկատ մամբ բռնութ յուն 
գոր ծադ րե լով` դա ժա նա բար ծե ծի են թար կե լով բռնա բա րել է ի րեն: 
Հ.Ջ.-ն  իր ան մե ղութ յու նը, հետ ևա պես նաև Հ.Տ.-ի կող մից սուտ 
մատ նութ յուն կա տա րե լու փաս տը հիմնա վո րե լու նպա տա կով ներ-
կա յաց րել է լա զե րա յին սկա վա ռակ, ո րում առ կա է Հ.Ջ.-ի և Հ.Տ.-ի 
զրույ ցի վեր ծա նու մը՝ նախ կի նում ու նե ցած փո խա դարձ հա մա ձայ-
նութ յամբ սե ռա կան հա րա բե րութ յան մա սին: Ն ման պա րա գա յում 
ար դա րա ցի չէ զուտ ձևա կան նկա տա ռումնե րով (օ րի նակ` մաս նա-
վոր ան ձը ի րա վա սու չէ գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րել), ան ձին 
զրկել իր ան մե ղութ յունն ա պա ցու ցող ձայ նագ րութ յունն օգ տա գոր-
ծե լու հնա րա վո րութ յու նից: 

Աս վա ծը պետք է ըն դու նե լի հա մա րել այն դեպ քում, ե թե տվյալ 
պե տութ յան ի րա վա կան հա մա կար գում մաս նա վոր ան ձի կող մից 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րե լը օ րեն քի (ի րա վա կան ար գել-
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քի) ուղ ղա կի խախ տում չէ, մաս նա վո րա պես՝ հան ցա գոր ծութ յուն 
չէ։ Ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յան ա սի մետ րիա յի կա նո նի կա-
պակ ցութ յամբ նշել ենք, որ այս կա նո նը չի կի րառ վում այն դեպ-
քում, երբ մե ղադր յա լը կամ պաշտ պա նը քրեա կան վա րույթն ի րա-
կա նաց նող մարմնին որ պես ա պա ցույց ներ կա յաց նում է իր կող մից 
օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված տվյալ ներ: Օ րի նակ` պաշտ պա-
նը, խախ տե լով տու ժո ղի բնա կա րա նի ան ձեռնմխե լիութ յան սահ մա-
նադ րա կան ի րա վուն քը, ա պօ րի նի ե ղա նա կով մուտք է գոր ծում նրա 
բնա կա րան և  ձեռք է բե րում իր վստա հոր դի ան մե ղութ յու նը հիմնա-
վո րող տվյալ ներ: Այս դեպ քում վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը 
նշված պատ ճա ռա բա նութ յամբ պետք է մեր ժի պաշտ պա նի` օ րեն-
քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված տվյա լը՝ որ պես ա պա ցույց քրեա-
կան գոր ծին կցե լու մա սին միջ նոր դութ յու նը։218  Միև նույն ժա մա նակ, 
ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիութ յան ծայ րա հեղ ֆոր մա լաց ված մո տե-
ցու մից հրա ժար վե լու դեպ քում պետք է ըն դու նել, որ այն պի սի ծայ-
րա հեղ վի ճակ նե րում, երբ մաս նա վոր ան ձի նույ նիսկ հան ցա վոր 
ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ձայ նագ րութ յու նը նրա ան մե ղութ յունն 
ա պա ցու ցե լու կամ մե ղադ րան քը կաս կա ծի տակ դնե լու միակ կամ 
հիմնա կան մի ջոցն է (օ րի նակ՝ այ լու րե քութ յունն ա պա ցու ցող ձայ-
նագ րութ յու նը), ա պա «ան մեղ ան ձին չդա տա պար տե լու» սահ մա-
նադ րաի րա վա կան պա հան ջը թույ լատ րում է ձայ նագ րութ յունն օգ-
տա գոր ծել որ պես ան ձին ար դա րաց նող ա պա ցույց: Օ րի նակ՝ ե թե 
ան ձը նույ նիսկ ձայ նագ րութ յու նը հափշ տա կել է, ա պա նրան պետք 
է դա տա պար տել հափշ տա կութ յան հա մար, սա կայն չպետք է զրկել 
իր ան մե ղութ յունն ա պա ցու ցե լու կամ մե ղադ րան քը կաս կա ծի տակ 
դնե լու միակ կամ հիմնա կան մի ջոցն օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րութ-
յու նից: Որ ևէ գի տա կան հա յե ցա կարգ կամ դա տա վա րա կան մո դել 
չի կա րող ար դա րաց նել ան մե ղութ յունն ուղ ղա կիո րեն ա պա ցու ցող 
ձայ նագ րութ յան օբ յեկ տի վո րեն գո յութ յան պայ ման նե րում ան մեղ 
ան ձի դա տա պարտ ման նույ նիսկ տե սա կան հնա րա վո րութ յու նը:

218 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Մաս 1, Հեղ. Խումբ: 
Գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան, Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016:
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5.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը և  
ան ձի լռե լու ի րա վուն քը

ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 65-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` ոչ ոք պար-
տա վոր չէ ցուց մունք տալ իր, ա մուս նու կամ մեր ձա վոր ազ գա կան-
նե րի վե րա բեր յալ, ե թե ող ջամ տո րեն են թադ րե լի է, որ այն հե տա-
գա յում կա րող է օգ տա գործ վել իր կամ նրանց դեմ: ՀՀ ՔրԴՕ 20-րդ 
 հոդ վածն ամ րագ րում է ցուց մունք տա լու պար տա կա նութ յու նից 
ա զատ լի նե լու սկզբուն քը։  Հա ճախ նշվում է, որ ան ձին գաղտ նի 
ձայ նագ րելն ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ դրա նով խախտ վում է ան ձի 
լռե լու ի րա վուն քը։ Այս հար ցը կքննար կենք Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա տեքս տում։

ա)  Գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րո ղը մաս նա վոր անձ է, թե 
պե տութ յան գոր ծա կալ

 Գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն նե րի դեպ քում ան ձի լռե լու ի րա վուն-
քի խախտ ման հար ցի հա մար ընդ հա նուր և սկզ բուն քա յին նշա նա-
կութ յուն ու նի այն, թե գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն ով է ի րա կա նաց-
րել` պե տութ յան պաշ տո նա տար ան ձը կամ նրա պատ վի րա կած 
ան ձը, թե մաս նա վոր ան ձը։ Եվ րո պա կան դա տա րա նը Ալ լանն ընդ-
դեմ  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յան գոր ծով (Allan v. United Kingdom) 
ո րոշ ման 51-րդ  կե տում, հղում կա տա րե լով  Կա նա դա յի գե րա գույն 
դա տա րա նի « Պե տութ յունն ընդ դեմ  Հեր բար թի» գոր ծին, նշել է. 
« Հար ցի պա տաս խա նը, թե արդ յոք լռե լու ի րա վուն քի մի ջամ տութ-
յունն այն աս տի ճա նի է, որ խախ տում է Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա-
յի 6-րդ  հոդ վա ծը, կախ ված է գոր ծի հան գա մանք նե րից։ Այս հար ցի 
վե րա բեր յալ ո րո շա կի չա փո րո շիչ ներ է սահ մա նել  Կա նա դա յի գե-
րա գույն դա տա րա նը, ըստ ո րի` լռե լու ի րա վուն քը կխախտ վի միայն 
այն դեպ քում, երբ ի րա զե կի չը (ին ֆոր մա տո րը) գոր ծել է որ պես պե-
տութ յան գոր ծա կալ և  նա մե ղադր յա լին հա կել է հայտ նե լու տե ղե-
կութ յուն ներ։ Ի րա զե կի չի` պե տութ յան գոր ծա կալ հան դի սա նա լու 
հար ցը կախ ված է նրա նից, թե արդ յոք ի րա զե կի չի և  մե ղադր յա լի 
խո սակ ցութ յու նը տե ղի է ու նե ցել իշ խա նութ յան մի ջամ տութ յան բա-
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ցա կա յութ յան պայ ման նե րում թե ոչ: Ի րա զե կի չի կող մից ա պա ցույց 
կոր զե լու հար ցը կախ ված է նրա նից, թե արդ յոք նրա և  մե ղադր յա լի 
միջև խո սակ ցութ յու նը ֆունկ ցիո նալ ի մաս տով հա մար ժեք է հար-
ցաքն նութ յա նը, ինչ պես նաև պետք է գնա հա տել ի րա զե կի չի և 
 մե ղադր յա լի հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թը»։219

 Շենկնն ընդ դեմ Շ վեյ ցա րիա յի (Schenk v. Switzerland) գոր ծով 
 Կա ռա վա րութ յու նը նույն պես նշել է, որ անհ րա ժեշտ է միմ յան ցից 
տար բե րել այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ հե տա գա յում դա տա րան ներ-
կա յաց վող ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու ա պօ րի նի մի ջոց ներն օգ տա-
գոր ծում են իշ խա նութ յուն նե րը և, երբ ա պօ րի նա բար է գոր ծել մաս-
նա վոր ան ձը, ով այդ ճա նա պար հով ձեռք բե րված ա պա ցույց ներն 
այ նու հետև հանձ նել է իշ խա նութ յուն նե րին: Տվ յալ գոր ծով գաղտ նի 
ձայ նագ րութ յուն կա տա րել է մաս նա վոր ան ձը և  ներ կա յաց րել է ոս-
տի կա նութ յա նը։220

 Պե տութ յան գոր ծա կա լի գաղտ նի ձայ նագ րութ յամբ ան ձի լռե լու 
ի րա վուն քին մի ջամ տե լու հար ցը քննար կե լիս Եվ րո պա կան դա տա-
րա նը հաշ վի է առ նում մի շարք այլ հան գա մանք ներ, ո րոնք պետք 
է նկա տի ու նե նալ նաև մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ-
նագ րութ յան թույ լատ րե լիութ յու նը ո րո շե լիս։

բ) Ան ձի՝ կա լան քի տակ գտնվե լը
Եվ րո պա կան դա տա րա նը Ալ լանն ընդ դեմ  Միաց յալ Թա գա-

վո րութ յան գոր ծով հաս տա տել է Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ 
 հոդ վա ծի խախ տում, քա նի որ դի մու մա տուն գտնվել է նախ նա կան 
կա լան քի տակ և  հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ հրա ժար վել է ցուց-
մունք տա լուց, սա կայն ոս տի կա նութ յու նը հանձ նա րա րել է նրա 
խցակ ցին՝ օգ տա գոր ծե լով դի մու մա տո ւի խո ցե լի և դ յու րագր գիռ վի-
ճա կը ստա նալ տե ղե կութ յուն ներ։ Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ել նե լով 
նշված հան գա մանք նե րի զու գակ ցու մից, եզ րա կաց րել է, որ իշ խա-

219 http://www.nullapoena.de/iur/allan.html (10.02.2017).
220 Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Վճիռների ընտրանի( 1978-2000թթ.) 
Վ. Հովհաննիսյան, Լ. Հակոբյան, Լ. Հակոբյան. Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2002, էջ 528։
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նութ յուն նե րի վար քա գի ծը հա մար վում է հար կադ րաք և  պար զել է, 
որ տե ղե կութ յուն նե րը ձեռք են բեր վել դի մու մա տո ւի կամ քից ան-
կախ։221

Մ յուս կող մից Եվ րո պա կան դա տա րա նի մեծ պա լա տը  Բի կովն 
ընդ դեմ  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան գոր ծով (Bykov v. Russian Ե վ  րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծի խախ տում չի հաս տա  տել, 
քա նի որ դի մո ղը, ա ռանց որ ևէ ճնշման, ի րա զեկ չին ըն դու  նել է իր 
«հյու րա նո ցում», նրա հետ խո սել է ի րա զեկ չի բարձ րաց  րած հար ցե-
րի շուրջ։ Ի տար բե րութ յուն Ալ լանն ընդ դեմ  Միաց յալ Թա գա վո րութ-
յան գոր ծի, նա չի գտնվել նախ նա կան կա լան քի տակ, այլ գտնվել 
է ա զա տութ յան մեջ` իր շի նութ յու նում, որ տեղ ներ կա են ե ղել անվ-
տան գութ յան աշ խա տա կից նե րը և ս պա սար կող անձ նա կազ մը։ Այլ 
կերպ ա սած, դի մո ղը հնա րա վո րութ յուն ու ներ իր կամ քով հան դի պել 
ի րա զեկ չի հետ կամ էլ հրա ժար վել հան դի պու մից։  Գոր ծից եր ևում է, 
որ դի մո ղը պատ րաս տա կամ է ե ղել շա րու նա կելու խո սակ ցութ յու նը, 
քա նի որ խո սակ ցութ յան թե ման անձ նա կան հե տաքրք րութ յուն էր 
ներ կա յաց նում։222

 Կա նա դա յի գե րա գույն դա տա րա նը « Պե տութ յունն ընդ դեմ 
 Հեր բար թի» գոր ծով նշել է, որ լռե լու ի րա վուն քը եր բեք չի գոր-
ծել այն ոս տի կա նա կան հնարք նե րի դեպ քում, ո րոնք կի րառ վել են 
մինչև ան ձին կա լան քի տակ վերց նե լը։  Մինչև կա լան քի տակ վերց-
նելն ան ձը՝ ու մից գաղտ նի մի ջո ցա ռումնե րով փորձ է ար վում ստա-
նալ տե ղե կութ յուն ներ, չի գտնվում պե տութ յան վե րահս կո ղութ յան 
ներ քո։ Այս դեպ քում բա ցա կա յում է ան ձին պե տութ յան ա ռա վե լութ-
յան ու ժից պաշտ պա նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը։ Ան ձին կա լան քի 
տակ վերց նե լուց հե տո ի րա վի ճակն էա պես փոխ վում է. պե տութ-
յունն ի րա կա նաց նում է վե րահս կո ղութ յուն և  պա տաս խա նա տու է 
կա լան քի տակ գտնվող ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա-
մար:223

221 http://www.nullapoena.de/iur/allan.html (10.02.2017).
222 https://roseurosud.org/r/st-6/st-6a-2/postanovlenie-espch-bykov-protiv-rossii (10.02.2017).
223 http://www.nullapoena.de/iur/allan.html (10.02.2017).
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գ)  Հար ցաքն նութ յան ժա մա նակ լռե լու ի րա վուն քից օգտ վե լը
 Պե տութ յան գոր ծա կա լի կող մից ան ձին գաղտ նի ձայ նագ րե լու 

թույ լատ րե լիութ յան հար ցը գնա հա տե լիս Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
հաշ վի է առ նում այն հար ցը, թե արդ յոք ան ձը հրա ժար վել է ցուց-
մունք տա լուց։ Օ րի նակ`  Գեգ լասն ընդ դեմ  Չե խիա յի գոր ծով դի մո ղը, 
ոս տի կա նութ յան գոր ծա կա լի հետ խո սակ ցութ յան ժա մա նակ, ո րը 
գաղտ նի ձայ նագր վել է, ըն դու նել է ա վա զա կա յին հար ձա կում կա-
տա րե լու հան գա ման քը։ Եվ րո պա կան դա տա րանն այս գոր ծով Եվ-
րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծի խախ տում չի հաս տա տել և, 
ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի նշել է, որ մինչև ձայ նագ րե լը, դի մո ղը 
պաշ տո նա պես հար ցաքնն ված չի ե ղել և ն րան մե ղադ րանք չի ներ-
կա յաց վել։ Մ յուս կող մից` Ալ լանն ընդ դեմ  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յան 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը հաս տա տել է Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծի խախ տում և, ի թիվս այլ հան գա մանք նե րի 
նշել է, որ մինչև դի մո ղին ձայ նագ րե լը, նա հրա ժար վել է ցուց մունք 
տա լուց:224

6.  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը և 
 փաս տա բա նի գոր ծու նեութ յան գաղտ նիութ յու նը

ա) Ընդ հա նուր դրույթ ներ
Ե թե որ ևէ փաս տա կան հան գա ման քի վե րա բեր յալ տե ղե կութ-

յուն նե րի աղբ յու րը փաս տա բա նա կան գոր ծու նեութ յունն է, և  այդ 
տե ղե կութ յուն նե րը եր րորդ ան ձին են փո խանց վել ա ռանց վստա-
հոր դի հա մա ձայ նութ յան, ա պա այդ պի սի տե ղե կութ յուն ներ պա-
րու նա կող ա պա ցույց ներն ան թույ լատ րե լի են։225  Կար ծում ենք, որ 
փաս տա բա նին` ի րա վա բա նա կան օգ նութ յուն ցույց տա լու ժա մա-
նակ ձեռք բեր ված տե ղե կութ յուն նե րը գաղտ նի ձայ նագ րե լը բո լոր 
դեպ քե րում ան թույ լատ րե լի է։ Ք րեա կան դա տա վա րութ յու նում մե-
ղադր յալն ի րա վունք ու նի ա ռան ձին, խորհր դա պա հա կան կար-

224 http://www.nullapoena.de/iur/allan.html (10.02.2017).
225   Адвокатская тайна. Под ред. В.Н. Буробина. М.: Статут, 2006. С. 64.
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գով (կոն ֆի դեն ցիալ), ա նար գել տե սակ ցե լու իր պաշտ պա նի հետ` 
ա ռանց տե սակ ցութ յուն նե րի թվի և տ ևո ղութ յան սահ մա նա փակ-
ման։ Այս նոր մից բխում է, որ մե ղադր յա լի և  պաշտ պա նի տե սակ-
ցութ յան ժա մա նակ քննարկ ված հար ցե րի մա սին տե ղե կութ յուն ներն 
ան ձեռնմ խե լի են։ ՀՀ ՔրԴՕ 73-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն` 
պաշտ պանն ի րա վունք չու նի հրա պա րա կել այն տե ղե կութ յուն նե րը, 
ո րոնք ի րեն հայտ նի են դար ձել ի րա վա բա նա կան օգ նութ յուն ցույց 
տա լու ըն թաց քում, ե թե դրանք կա րող են օգ տա գործ վել պաշտ-
պան յա լի շա հե րի դեմ, բա ցա ռութ յամբ օ րեն քով նա խա տես ված 
դեպ քե րի: « Փաս տա բա նութ յան» մա սին ՀՀ օ րեն քի 19-րդ  հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` փաս տա բա նը պար տա վոր է չհրա պա րա կել փաս տա բա-
նա կան գաղտ նի քը, բա ցա ռութ յամբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ-
քե րի։  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան փաս տա բան նե րի պա լա տի 
ընդ հա նուր ժո ղո վի 11.02.2012 թ. թիվ 1/4 ո րոշ մամբ հաս տատ ված 
« Փաս տա բա նի վար քագ ծի կա նո նագր քի 2.3.1-րդ  կե տի հա մա ձայն` 
գաղտ նիութ յու նը փաս տա բա նի գոր ծու նեութ յան էութ յունն է, այ-
սինքն` վստա հոր դը փաս տա բա նին հայտ նում է այն պի սի տե ղե կութ-
յուն ներ, ո րոնք նա չի փո խան ցի ու րիշ նե րին, և  փաս տա բա նը պետք 
է այդ տե ղե կութ յան տի րա պե տո ղը լի նի գաղտ նիութ յան հիմ քի վրա։ 
 Նույն կա նո նագր քի 2.3.3-րդ  կե տի հա մա ձայն` փաս տա բա նը պետք 
է պահ պա նի այն ամ բողջ տե ղե կութ յան գաղտ նիութ յու նը, ո րի մա սին 
նա տե ղե կա նում է իր մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում։

բ)  Փաս տա բա նին գաղտ նի ձայ նագ րե լը
Այս նոր մե րից և  կա նոն նե րից բխում է, որ ե թե փաս տա բա նը, 

խախ տե լով վե րը նշված պա հանջ նե րը, այլ ան ձի տե ղե կութ յուն ներ 
է փո խան ցել ի րա վա բա նա կան օգ նութ յուն ցույց տա լու ժա մա նակ 
նրան հայտ նի դար ձած հան գա մանք նե րի մա սին, իսկ մաս նա վոր 
ան ձը գաղտ նի ձայ նագ րել է այդ խո սակ ցութ յու նը, ա պա գաղտ նի 
ձայ նագ րութ յունն ան թույ լատ րե լի է։  Կար ծում ենք, որ փաս տա բա-
նին գաղտ նի ձայ նագ րելն ան թույ լատ րե լի է ոչ թե այն հիմ քով, որ 
մաս նա վոր ան ձը գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն կա տա րե լու ի րա վունք 
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չու նի, այլ այն հիմ քով, որ փաս տա բա նը, եր րորդ ան ձին հայտ նե-
լով ի րա վա բա նա կան օգ նութ յան ա ռար կան կազ մող տե ղե կութ յուն-
նե րը, խախ տել է իր վստա հոր դի ի րա վունք նե րը։ Օ րի նակ` վե րը 
նշված թիվ ԵԿԴ/0169/01/12 դա տա կան գոր ծով պաշտ պա նա կան 
կող մը քրեա կան գոր ծին կցե լու նպա տա կով դա տա րան է ներ կա-
յաց րել ամ բաս տան յալ Ա.Ա.-ի հոր` Լ.Ա.-ի և  նախ կին պաշտ պա նի 
միջև կա յա ցած զրույ ցի ձայ նագ րութ յու նը, ո րը գաղտ նի ձայ նագ րել 
էր Լ.Ա.-ն, և  այդ ձայ նագ րութ յամբ հաս տատ վում է ա ռե րես ման դա-
տա վա րա կան կար գի խախ տումնե րը։ Այս օ րի նա կում Ա.Ա.-ի փաս-
տա բա նը ի րա վա սու չէր ամ բաս տան յա լի հո րը փո խան ցել քննչա-
կան գոր ծո ղութ յան ըն թաց քին վե րա բե րող տե ղե կութ յուն ներ։ Ընդ 
ո րում, որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի, թե այդ տե ղե կութ յուն նե րով 
հաս տատ վում է դա տա վա րա կան խախ տում թե ոչ։  Բանն այն է, որ 
ա ռե րես մա նը մաս նակ ցում է ոչ միայն պաշտ պա նի վստա հոր դը, 
այլև այլ ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րը նույն պես գտնվում են պե-
տա կան պաշտ պա նութ յան ներ քո։ 

 Բա ցի այդ, հայտ նի է, որ որ պես վկա չեն կա րող կանչ վել և 
 հար ցաքնն վել փաս տա բան նե րը` պար զե լու հա մար տե ղե կութ յուն-
ներ, ո րոնք նրանց կա րող են հայտ նի լի նել կապ ված ի րա վա բա նա-
կան օգ նութ յան դի մե լու կամ նման օգ նութ յուն ցույց տա լու հետ (ՀՀ 
ՔրԴՕ 86-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մաս)։ Ե թե փաս տա բա նը, խախ տե լով 
մաս նա գի տա կան գաղտ նի քը պահ պա նե լու պա հանջ նե րը, եր րորդ 
ան ձին տրա մադ րել է ի րա վա բա նա կան օգ նութ յան վե րա բեր յալ 
տե ղե կութ յուն ներ, իսկ եր րորդ ան ձը գաղտ նի ձայ նագ րել է նրան, 
ա պա այդ ձայ նագ րութ յունն ան թույ լատ րե լի է նաև այն պատ ճա ռով, 
որ փաս տա բա նը բո լոր դեպ քե րում չի կա րող հար ցաքնն վել եր րորդ 
ան ձին տե ղե կութ յուն ներ տրա մադ րե լու հան գա մանք նե րի վե րա-
բեր յալ։  Հա կա ռակ դեպ քում փաս տա բա նին հար ցաքն նե լու ար գել-
քը կդառ նա ոչ ի րա կան, քա նի որ հնա րա վո րութ յուն կտրվի փաս-
տա բա նա կան գոր ծու նեութ յան մա սին տե ղե կութ յուն նե րը գաղտ նի 
ձայ նագր ման խո ղո վա կով ներ մու ծել դա տա վա րութ յուն` փաս տա ցի 
շրջան ցե լով փաս տա բա նին հար ցաքն նե լու ի րա վա կան ար գել քը։
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7. Ամ փո փում
ա)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յունն ինք-

նին ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց չէ
 Մաս նա վոր ան ձի գոր ծո ղութ յուն ներն ի րա վա կան կար գա վոր-

ման ա ռար կա չեն և  չեն կա րող ո րակ վել որ պես դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ:  Դա տա րա նը չի կա րող նման ի րա վա կան կար-
գա վո րումնե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում մաս նա վոր ան-
ձանց կող մից ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը a priori դի տար կել 
որ պես ան թույ լատ րե լի: Այս ա ռու մով` մաս նա վոր ան ձի կա տա րած 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը a priori ան թույ լատ րե լի ա պա ցույց չէ։

բ)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան թույ-
լատ րե լիութ յան վրա ազ դող գոր ծոն նե րը

 Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան թույ լատ-
րե լիութ յան վրա ազ դում են մի շարք գոր ծոն ներ։  Մաս նա վոր ան ձի 
կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յան ան թույ լատ րե լիութ յու նը ո րո շե-
լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել գոր ծի մի շարք հան գա մանք ներ, 
մաս նա վո րա պես` արդ յոք մաս նա վոր ան ձը գոր ծել է պե տութ յան 
ա նու նից թե ոչ, արդ յոք գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը մի ջամ տում է 
ան ձի մաս նա վոր կյան քի պաշտ պան վող ո լորտ նե րին թե ոչ, արդ յոք 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը մաս նա վոր ան ձի ի րա վունք նե րի ինք նա-
պաշտ պա նութ յան մի ջոց է թե ոչ, արդ յոք գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը 
վե րա բե րում է փաս տա բա նա կան գոր ծու նեութ յա նը թե ոչ, արդ յոք 
գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը մե ղադր յա լին ար դա րաց նող հան գա-
մանք է թե ոչ։

գ)  Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յամբ մար-
դու մաս նա վոր կյան քը մի ջամ տութ յու նից պաշտ պա նե լու նպա տա-
կով գեր մա նա կան «ո լորտ նե րի տե սութ յու նը» հայ կա կան ի րա վունք 
ներ մու ծե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը

 Մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը և մաս -
նա վոր կյան քին մի ջամ տութ յու նը հա վա սա րակշ ռե լու նպատա կով 
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անհ րա ժեշտ է հայ կա կան ի րա վունք ներ մու ծել «ո լորտ նե րի տե սութ-
յու նը» [այս մա սին ման րա մասն տես վեր ևում՝ II. 1. բ)]։  Մի ջամ տե լու 
ա ռա ջին հար թութ յուն` կա տար վել է գաղտ նի ձայ նագ րութ յուն, ո րում 
խո սող մար դիկ մղվում են երկ րոր դա կան պլան, իսկ նրանց ար տա-
հայ տած մտքե րը կորց նում են ի րենց մաս նա վոր բնույ թը։ Այս դեպ-
քում ձայ նագ րութ յու նը լիո վին թույ լատ րե լի է։  Մի ջամ տե լու երկ րորդ 
հար թութ յուն` կա տար վել է ձայ նագ րութ յուն, ո րում ար տա հայտ վում 
են բա ցար ձա կա պես մար դու մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմխե լիութ-
յա նը վե րա բե րող մտքեր։ Այս դեպ քում ձայ նագ րութ յու նը բա ցար-
ձա կա պես ան թույ լատ րե լի է։  Մի ջամ տե լու եր րորդ հար թութ յուն` 
ձայ նագ րութ յան մեջ ար տա հայտ ված մտքե րը թեև վե րա բե րում են 
մաս նա վոր կյան քի ո լորտ նե րին, սա կայն ո րո շա կի պայ ման նե րում 
բաց են մի ջամ տութ յան հա մար։ Այս դեպ քում ձայ նագ րութ յու նը 
թույ լատ րե լի է, ե թե առ կա է գե րա կա հան րա յին շահ։226  Մի ջամ տե լու 
ա ռա ջին հար թութ յան ի րա վի ճակ է, օ րի նակ` տա րեց ան ձանց թո-
շա կա վոր ման ո լոր տում գոր ծող պաշ տո նա տար ան ձանց գաղտ-
նի ձայ նագ րութ յու նը, որ տեղ խոս վում է կոնկ րետ դեպ քում թո շակ 
նշա նա կե լու չա րա շահ ման մա սին։ Այս դեպ քում խո սո ղի ան ձը 
մղվում է երկ րոր դա կան պլան, իսկ նրա դա տո ղութ յուն նե րը չու-
նեն մաս նա վոր բնույթ։ Ուս տի մաս նա վոր ան ձի կա տա րած գաղտ-
նի ձայ նագ րութ յու նը կա րող է հա մար վել թույ լատ րե լի ա պա ցույց։ 
 Մի ջամ տութ յան երկ րորդ հար թութ յան օ րի նակ կա րող է հա մար վել 
մար դու ին տիմ կյան քին վե րա բե րող ձայ նագ րութ յուն նե րը, ո րոնք 
բա ցար ձա կա պես ան թույ լատ րե լի են։  Մի ջամ տութ յան եր րորդ հար-
թութ յան ի րա վի ճակ է, օ րի նակ՝ ե րե խա յին առ ևան գած ան ձի խո-
սակ ցութ յան՝ ծնո ղի կա տա րած գաղտ նի ձայ նագ րութ յու նը, որ տեղ 
խոս վում է պա հանջ վող գու մա րի, գու մա րը չվճա րե լու դեպ քում հան-
ցակ ցի կող մից ե րե խա յին սպա նե լու և  ե րե խա յին պա հե լու վայ րի 
մա սին։ Տվ յալ դեպ քում ե րե խա յի կյան քը փրկե լը և  ան ձանց պա-
տաս խա նատ վութ յան են թար կելն այն գե րա կա հան րա յին շահն է, 

226 Фридрих-Кристиан Ш., Торстен Ф. Уголовно-процессуальное право Германии. Учеб-
ник. М.: Изд. Инфотропик, 2016.С. 88
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ո րը թույլ է տա լիս գաղտ նի ձայ նագ րութ յան օգ տա գոր ծու մը։
 ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Գոռ  Հով հան նիս յան, ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 
(Doctor iuris, Berlin), կա ռա վար ման գի տութ յուն նե րի մա գիստ րոս 
(Magister rerum publicarum, Speyer),  Հա գե նի  Հա մալ սա րա նի գեր-
մա նա կան և  եվ րո պա կան սահ մա նադ րա կան և  վար չա կան ի րա-
վուն քի, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ամ բիո նի դո ցենտ։

Ար թուր  Ղամ բար յան, ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կալ, 
 Հայ- Ռու սա կան հա մալ սա րա նի պե տութ յան և  ի րա վուն քի տե սութ-
յան ու պատ մութ յան ամ բիո նի վա րիչ,  Հա յաս տա նում ֆրան սիա կան 
հա մալ սա րա նի դա սա խոս։

Ալ վի նա  Սարգս յան,  Հա յաս տա նում ֆրան սիա կան հա մալ սա րա նի 
ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի և Ֆ րան սիա յի  Ժան  Մու լեն -  Լիոն 3 
հա մալ սա րա նի մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի ու-
սա նո ղու հի:



 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ  ԳՈՌ
 ՂԱՄ ԲԱՐ ՅԱՆ ԱՐ ԹՈՒՐ
 ՍԱՐԳՍ ՅԱՆ ԱԼ ՎԻ ՆԱ

 ՄԱՍ ՆԱ ՎՈՐ ԱՆ ՁԻ ԿԱ ՏԱ ՐԱԾ ԳԱՂՏ ՆԻ 

ՏԵ ՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՁԱՅ ՆԱԳ ՐՈՒԹ ՅԱՆ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ԹՈՒՅ ԼԱՏ ՐԵ ԼԻՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ՔՐԵԱ ԿԱՆ 

ԵՎ  ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆՆԵՐՈՒՄ
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