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CRIMINAL LEGAL FEATURES OF CRIME PROVOCATION IN THE 
CONTEXT OF THE LEGAL POSITIONS EXPRESSED BY THE EUROPEAN 

COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE RA COURT OF CASSATION

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВОКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, 

ВЫСКАЗАННЫХ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И КАССАЦИОННЫМ СУДОМ РА

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան դա տա-
րան) և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վոր ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րը, ո րոնք վե րա բե րում են հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի և 
օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան կամ քրե ա դա տա վա րա կան գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի (այ-
սու հետ՝ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ներ) հա րա բե րակ ցու թյա նը, ծան րակ շիռ դե րա կա տա րում 
կա րող են ու նե նալ տվյալ գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նող ան ձի ա րարք նե րում հան ցա գոր-
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ծու թյան պրո վո կա ցի այի տար րե րի առ կա յու թյու նը ո րո շե լու և դրանց պատ շաճ ի րա վա կան 
գնա հա տա կան տա լու հար ցե րում։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը  հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի վե-
րա բե րյալ  « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ նաև Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա) 6-րդ հոդ վա ծի՝ 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հայե ցա կե տում, ի թիվս այլ նի (inter alia) ար ձա նագ րել 
է, ո ր՝

-  Ծպ տյալ գոր ծա կալ նե րի օգ տա գոր ծու մը պետք է սահ մա նա փակ վի և պետք է ե րաշ-
խիք ներ նա խա տես ված լի նեն նույ նիսկ թմ րա նյու թե րի ա ռևտ րի դեմ պայ քա րին վե րա բե րող 
գոր ծե րում: Թեև կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան ա ճը, ան կաս կած, պա հան ջում է հա մա-
պա տաս խան մի ջոց նե րի ձեռ նար կում, ար դա րա դա տու թյան ար դա րա ցի ի րա կա նա ցու մը, այ-
նու ա մե նայ նիվ, է ա կան տեղ է զբա ղեց նում1,

- Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի վե րա բե րյալ գոր ծե րով ըն դու նե լի 
հա մա րե լով իշ խա նու թյուն նե րի՝ հա տուկ քնն չա կան մե թոդ նե րի դի մե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
մի ա ժա մա նակ նշ վում է, որ հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րի կող մից ը նտր ված մե թոդ-
նե րը կի րա ռե լիս առ կա է ոս տի կա նու թյան կող մից պրո վո կա ցի այի դի մե լու ռիսկ, հետ ևա բար՝ 
նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է դուրս չգան ո րո շա կի հս տակ սահ ման նե րի շր ջա նա կից2, 
ու ս տի ոս տի կա նու թյու նը կա րող է գաղտ նի գոր ծել, բայց ոչ սադ րել3, քա նի որ ժո ղովր դա վա-
րա կան հա սա րա կու թյու նում ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը չպետք է զո հա բեր վի հա-
նուն նպա տա կա հար մա րու թյան4։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նը քրե ա կան գոր ծե րով քն նու թյան ըն թաց-
քում ի րա վա չափ գաղտ նի հնարք նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի շր ջա նա կի և Եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը խախ տող պրո վո կա ցի այի միջև նյու թա կան և 
դա տա վա րա կան չա փո րո շիչ նե րի մի ջո ցով սահ մա նել է այն ի րա վա կան բա ժա նա րա րը, ո րով 
կա րող է կան խո րոշ վել իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց 
հրա հանգ մամբ գոր ծող ան ձանց ա րարք նե րում հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի հատ կա-
նիշ նե րի առ կա յու թյու նը5։ 

Որ պես նյու թա կան չա փո րո շիչ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նա խա սահ մա նել է գոր ծա կալ նե-
րի կող մից՝ պա սիվ ներ գոր ծու թյան ը նդ հա նուր սկզ բուն քը։ Մաս նա վո րա պես, Գր բան ը նդ դեմ 
Խոր վա թի այի գոր ծով ը նդ գծ վել է, որ կոնկ րետ ի րա վի ճա կում գոր ծա կա լի ներ թա փան ցու մը 
և մաս նակ ցու թյու նը չպետք է այն քան ըն դար ձակ վի, որ գաղտ նի գոր ծա կա լը վե րած վի պրո-
վա կա տոր գոր ծա կա լի (agents provocateurs): Այդ կա պակ ցու թյամբ ար ձա նագր վել է, որ կոնկ-
րետ ի րա վի ճակ նե րում ան ձի նկատ մամբ նշա նակ վող պա տի ժը պետք է ար տա ցո լի միայն այն 
հան ցա գոր ծու թյու նը, ո րն ամ բաս տա նյա լը փաս տա ցի պլա նա վո րում էր կա տա րել6։ 

1 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Delcourt v. Belgium գոր ծով 1970 թվա կա նի հւոն վա րի 17-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ  2689/65, կետ 25:
2 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով 2008 թվա կա նի փետրվա-
րի 5-ի վճի ռը, գան գատ թիվ  74420/01, կետ 55:
3 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Khudobin v. Russia գոր ծով 2006 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
26-ի վճի ռը, գան գատ թիվ   59696/00, կետ 128:
4 Տե՛ս վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 53-րդ 
կե տը։
5 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Matanović v. Croatia գոր ծով 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 
23-ի վճի ռը, գան գատ թիվ   2742/12, կետ 122 և վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` 
Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 55-րդ կե տը։
6 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Grba v. Croatia գոր ծով 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ   47074/12, կե տեր 102-103:
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Ի տար բե րու թյուն քրե ա կան գոր ծե րով քն նու թյան ըն թաց քում ի րա վա չափ գաղտ նի 
հնարք նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի շր ջա նա կի, պրո վո կա ցի ան Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի մո տեց մամբ սահ ման վել է մի ի րա վի ճակ, ո րին թե՛ հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րը, 
և թե՛ նրանց հրա հանգ նե րով գոր ծող ան ձինք, ոչ թե սահ մա նա փակ վում են հան ցա վոր գոր-
ծու նե ու թյունն, ը ստ է ու թյան, պա սիվ կեր պով քն նե լով, այլ՝ հան գեց նում են այն պի սի դրու-
թյան, ե րբ ան ձը կա տա րում է այն պի սի հան ցանք, ո րը մինչ այդ չէր կա տա րի7։ 

Պա սիվ մի ջամ տու թյան հրա մա յա կա նի կոն տեքս տում՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել 
է նաև այն ը նդ հա նուր կա նոն նե րը, ո րոն ցով դա տա րանն ա ռաջ նորդ վում է մի ջամ տու թյան 
« պա սի վու թյու նը» գնա հա տե լիս։ Մաս նա վո րա պես, այդ պի սիք ե ն՝ գաղտ նի գոր ծո ղու թյան 
հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րի ու այն ի րա կա նաց նող աշ խա տա կից նե րի վար քագ ծի ու սում-
նա սի րու թյու նը, ի նչ պես նաև են թադ րյալ հան ցա գոր ծու թյուն կա տար ման կամ նա խամ տադր-
ման մա սին օբյեկ տիվ և հիմ ա վոր ված կաս կած նե րի առ կա յու թյան պար զու մը8, ը նդ ո րում՝ 
նախ կին դատ վա ծու թյան առ կա յու թյունն ի նք նին հան ցանք կա տա րե լու նա խատ րա մադր վա-
ծու թյան ցու ցիչ հա մար վել չի կա րող9։

 Զար գաց նե լով իր նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում ե րը՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րա նը Տեյք սեյ րա դե Կաս տոն ը նդ դեմ Պոր տու գա լի այի գոր ծով, պրո վո կա ցի այի առ կա յու թյու-
նը գնա հա տե լիս, ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի, հաշ վի ա ռավ այն հան գա ման քը, որ գոր ծա կալ նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կից դուրս են ե կել, 
քա նի որ նրանք ան ձին դր դել են ի րա վա խախտ ման, և որ ևէ հիմք չի ե ղել են թադ րե լու, որ 
ա ռանց նրանց մի ջամ տու թյան նշ ված ի րա վա խախ տու մը կկա տար վեր10: 

Մյուս նյու թա կան բա ղադ րի չը, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նը հաշ վի է ա ռել քրե ա կան գոր-
ծե րով քն նու թյան ըն թաց քում ի րա վա չափ գաղտ նի հնարք նե րի օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի 
շր ջա նա կի և Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը խախ տող պրո վո կա ցի այի 
միջև, հան դի սա ցել է գան գա տա բե րի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու փաս տի գնա հա տու մը։ 

Այս պես, գան գա տա բե րի հետ կա պի հաս տատ ման գոր ծա կալ նե րի նա խա ձեռ նու թյու նը, 
այն պա րա գա յում, ե րբ վեր ջի նիս՝ հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ գտն վե լու կամ այդ պի սի 
կան խատ րա մադր վա ծու թյուն ու նե նա լու մա սին օբյեկ տիվ տե ղե կու թյուն նե րը բա ցա կայել են, 
դիտ վել է որ պես նրա նկատ մամբ գոր ծադր ված ճն շում11։ Ճնշ ման գոր ծադ րում է հա մար վել 
նաև դա կրկ նե լը, այն դեպ քում, ե րբ ան ձի կող մից ստաց վել է մեր ժում12։

Հա ջորդ նյու թա կան գոր ծո նը՝ ան ձի, ու մ նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է Գաղտ նի գոր ծո-
ղու թյու նը, հետ կապ հաս տա տե լու հար ցում նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րելն է։ Սա վե րա բե-
րում է այն դեպ քե րին, ե րբ չի ե ղել որ ևէ օբյեկ տիվ կաս կած առ այն, որ ան ձը ներգ րավ ված է 

7 Տե՛ս վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 55-րդ 
կե տը։
8 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Bannikova v. Russia գոր ծով 2010 թվա կա նի նոյեմ վեր րի 4-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ  18757/06, կետ 53։
9 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Constantin and Stoian v. Romania գոր ծով 2009 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 29-ի վճի ռը, գան գատ ներ թիվ  23782/06 և 46629/06, կետ 55
10 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Teixeira de Castro v. Portugal գոր ծով 1998 թվա կա նի հու-
նի սի 9-ի վճի ռը, գան գատ թիվ  44/1997/828/1034, կե տեր 37-38:
11 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Burak Hun v. Turkey, գոր ծով  2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
15-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 17570/04, կետ 44, ի նչ պես նաև Sepil v. Turkey գոր ծով 2013 թվա կա նի նոյեմ բե րի 12-ի 
վճի ռը, գան գատ թիվ 17711/07, կետ 34։
Գոր ծով 2017 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23-ի վճի ռը, գան գատ թիվ   2742/12, կետ 122 և վե րը նշ ված՝  Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճ ռի 55-րդ կե տը։
12 Տե՛ս վե րը նշ ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճի ռը, 
կետ 67:
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ե ղել հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ կամ նա խատ րա մադր ված է ե ղել կա տա րե լու քրե ա կան 
ի րա վա խախ տում13։ 

Այս հա մա տեքս տում, Եվ րո պա կան դա տա րա նը կոնկ րետ գոր ծով ար ձա նագ րել է, որ չնա-
յած նրան, որ ոս տի կա նու թյունն ազ դել էր դեպ քե րի ըն թաց քի վրա, մաս նա վո րա պես՝ տեխ նի-
կա կան սար քա վո րու մեր տա լով մաս նա վոր ան ձին խո սակ ցու թյուն ներ ձայ նագ րե լու հա մար 
և ա ջակ ցե լով գան գա տա բե րին ֆի նան սա կան շար ժա ռիթ տա լու ա ռա ջար կին, այ նու ա մե նայ-
նիվ ոս տի կա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը բխում է ին հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյա նը մի ա նա լով, 
այլ ոչ թե նա խա ձեռ նե լով։ Մաս նա վո րա պես, գան գա տա բե րի դեմ հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րու մը՝ գլ խա վոր դա տա խա զի վե րահսկ մամբ ար դեն ի սկ ե ղել էր սկս ված այն ժա մա-
նակ, ե րբ նրա դեմ կա շառք պա հան ջե լու փաս տի առ թիվ ներ կա յաց ված էր հա ղոր դում14։ 

Ինչ վե րա բե րում է դա տա վա րա կան չա փո րո շի չին, ա պա Եվ րո պա կան դա տա րանն ամ-
րա գել է հս տակ և կան խա տե սե լի ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյամբ ի րա կա նաց վող վե րահս-
կո ղու թյու նը, ո րի կոն տեքս տում ար ձա նագ րել է գան գա տա բեր նե րի ար դար դա տաքն նու թյան 
հիմ ա րար ի րա վուն քի խախ տում եր, ե րբ գոր ծա կալ նե րի կող մից կա տար ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը զուրկ են ե ղել դա տա խա զա կան կամ դա տա կան հս տակ և կան խա տե սե լի ըն թա-
ցա կար գե րի առ կա յու թյամբ ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նից15։ 

Այս պի սով, հարկ է ը նդ գծել, որ Եվ րո պա կան դա տա րանն ի ր՝ վե րը թվարկ ված ո րո շում ե-
րով սահ մա նել է հա մա պա տաս խան վա վե րա պայ ման ներ, ո րով հնա րա վոր է սահ մա նա զա-
տել իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ մամբ 
գոր ծող ան ձանց կող մից ի րա վա չափ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը հան ցա գոր ծու-
թյան պրո վո կա ցի այից։ 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վոր ված դիր-
քո րո շում ե րի ո գով Գառ նիկ Գալս տյա նի գոր ծով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի ան ի րե նից ներ կա յաց նում է իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի (ն րանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ մամբ գոր ծող ան ձանց) կող մից ի րա-
կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք դուրս են գա լիս զգա լի ո րեն պա սիվ ձևով քն նու թյան 
շր ջա նակ նե րից՝ պայ մա նա վո րե լով ան ձի կող մից հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու նա խա ձեռ-
նու թյան ձևա վո րու մը, որ պես զի հնա րա վոր դարձ նեն հան ցա գոր ծու թյան հաս տա տու մը, այն 
է՝ ա պա հո վեն ա պա ցույց ներ և հա րու ցեն16։ 

Այս պի սով, զու գակ ցե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մո տե ցում-
նե րը, կա րել է փաս տել, որ որ պես Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի և հան ցա գոր ծու թյան պրո վո-
կա ցի այի սահ մա նա զատ ման, ի նչ պես նաև տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նից՝ 
պրո վո կա ցի այի վե րա ճե լու պա րա գա յում ի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հա մար որ պես 
գոր ծիք ներ կա րող են ծա ռայել հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը.

1) Իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ-
մամբ գոր ծող ան ձանց պա սիվ ներ գոր ծու թյան և նրանց կող մից ճն շում գոր ծադ րե լու ար գել-

13 Տե՛ս վե րը նշ ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Burak Hun v. Turkey, գոր ծով  վճի ռը, կետ 
44, Sepil v. Turkey գոր ծով 2013 թվա կա նի նոյեմ բե րի 12-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 17711/07, կետ 34:
14 Տե՛ս Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ Milinienė v. Lithuania գոր ծով  2008 թվա կա նի հու նի սի 
24-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 74355/01 կե տեր 37-38։
15 Տե՛ս վե րը նշ ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Teixeira de Castro v. Portugal գոր ծով վճի ռը, 
կետ 38, Ramanauskas v. Lithuania գոր ծով վճի ռը, կետ 51, ի նչ պես նաև Tchokhonelidze v. Georgia գոր ծով վճի ռը, 
գոր ծով  2018 թվա կա նի հու նի սի 28-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 31536/07, կետ 51։
16 Տե՛ս, mutatis mutandis Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ Գառ նիկ Գալս տյա նի գոր ծով 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ի թիվ 
Ե ՄԴ/0027/01/14 ո րոշ ման 15-րդ կե տը։



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  2022  7-9 (277-279)

58

քի սկզբունք նե րը, ո րոնք հա րա բե րակ ցե լով քրե ա կան ի րա վուն քի՝ ա րար քի օբյեկ տիվ կող մի 
հատ կա նիշ նե րին, կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րը չպետք է ուղեկցվեն 
ան ձի նկատ մամբ ակ տիվ ձեռ նար կում ե րով,

2) Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկ տի կող մից նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա-
բե րե լու ար գել քը, ին չի հի ման վրա կա րե լի է փաս տել, որ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց-
նող ան ձի մոտ սուբյեկ տիվ կող մից ի սկզ բա նե, ե րբ հայտ նի չէ տվյալ առ այն, որ ան ձը  նա-
խատ րա մադր ված է ե ղել կա տա րե լու քրե ա կան ի րա վա խախ տում, չպետք է մի տում եր լի նեն 
հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով ներ գոր ծե լու տվյալ ան ձի նկատ մամբ,

3) Իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա հանգ-
մամբ գոր ծող ան ձանց կող մից կա տար վող Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյու նը 
և դրանց նկատ մամբ սահ ման ված ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նը, ո րի բա ցա կա յու թյունն 
է ա պես բարձ րաց նում է այն ի րա կա նաց նող սուբյեկ տի հա կաի րա վա կան վար քագ ծի և հան-
րային վտան գա վո րու թյան սանդ ղա կը։

 Կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա հայտ ված վե րը հի շյալ ի րա վա կան դիր քո րո-
շում ե րի լույ սի ներ քո, հարկ է ը նդ գծել, որ պրո վո կա ցի այի ժա մա նակ հան ցա գոր ծու թյան 
կա տա րու մը չի հան դի սա նում այն կա տա րող ան ձի կա մար տա հայ տու թյան ար դյունք և տվյալ 
դեպ քում հան ցան քի կա տար մամբ ա ռա վե լա պես շա հագրգռ ված են ան ձին՝ ո րո շա կի նպա-
տակ նե րի հե տապնդ մամբ, հան ցա գոր ծու թյան մղող սուբյեկտ նե րը։ 

Թերևս այս ո գով Եվ րո պա կան դա տա րանն ա վե լի զար գաց րեց իր նախ կի նում ըն դուն ված 
ո րո շում ե րի տրա մա բա նու թյու նը և քն նարկ ման ա ռար կա դարձ րեց հան ցա գոր ծու թյան պրո-
վո կա ցի այի՝ որ պես հան ցան քի դր դող գոր ծո նի թե զը, ո րը « նյու թա կա նու թյուն» հա ղոր դեց 
մինչ այդ՝ քրե ա դա տա վա րա կան հայե ցա կե տում ար տա հայտ ված՝ հան ցա գոր ծու թյան պրո վո-
կա ցի այի վե րա բե րյալ դրույթ նե րին։ 

Մաս նա վո րա պես, Պա պյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
կրկ նե լով իր այն դիր քո րո շու մը, որ գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում, 
դրդ չու թյուն է տե ղի ու նե նում, ե րբ ներգ րավ ված ծա ռայող նե րը, չեն սահ մա նա փակ վում հան-
ցա վոր գոր ծու նե ու թյունն է ա պես պա սիվ կեր պով քն նե լով, այլ հան ցան քի կա տա րու մը հաս-
տատ ված հա մա րե լու հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով այն պես են ազ դում սուբյեկ տի 
վրա, որ դր դում են այն պի սի հան ցանք կա տա րել, ո րն այ լա պես չէր կա տար վի, տվյալ գոր ծով 
ար ձա նագ րեց, որ ԱԱԾ-ն պար զա պես չի « մի ա ցել» տե ղի ու նե ցող հան ցան քին, նրանք դր դել 
են դրա կա տա րու մը և ան ձը, ո րը գոր ծել է նրանց ան մի ջա կան հս կո ղու թյան և վե րահս կո ղու-
թյան ներ քո դուրս է ե կել գաղտ նի գոր ծա կա լի դե րի շր ջա նա կից և վե րած վել է պրո վա կա տոր 
գոր ծա կա լի (agents provocateurs)17։

Այս պի սով, վե րը նշյալ մո տեց մամբ հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի այի՝ հան ցան քի մղման 
ե րանգն էլ ա վե լի խտաց վեց, և ը նդ գծ վեց դրա՝ ա ռա վել ին տեն սիվ ներ գոր ծու թյան ձև հա մար-
վե լու հատ կա նի շը, ին չից էլ հետ ևում է, որ պրո վո կա ցի այի առ կա յու թյան ար ձա նագ րու մը ոչ 
մի այն քրե ա դա տա վա րա կան կամ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյու նը կա նո նա-
կար գող դրույթ նե րին է վե րա բե րում, այլև Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկ-
տի գոր ծո ղու թյուն նե րին քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հար ցում ու նի ա ռանց քային 
նշա նա կու թյուն։

 Թերևս, նշ վա ծի հա մա տեքս տում հա տուկ դի տարկ ման է ար ժա նի գի տա կան այն տե սա-

17 Տե՛ս,  mutatis mutandis, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի` Papyan v. Armenia գոր ծով 2021 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 53166/10, կե տեր 80 և 88:
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կե տը, որ պրո վո կա ցի այի գոր ծադ րու մը «ար դա րաց ված» կա րող է լի նել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ դա հան դի սա նում է վեր ջին մի ջո ցը բա ցա հայ տե լու այն հան ցա վոր մտադ րու թյուն նե րը, 
ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման հա մար18։

Ն ման դիր քո րո շում էլ ա վե լի է ամ րապնդ վում՝ պայ մա նա վոր ված նրա նով, որ ՀՀ քրեա-
կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թա կա չէ քրե ա կան օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րին վնաս պատ ճա ռած այն ան ձը, ո րն 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մա գոր ծակ ցել է օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նե-
ու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հետ` հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա հայ տե լուն, կան խե լուն 
կամ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լուն ա ջակ ցե լու նպա տա կով տր ված հանձ նա րա րու թյան սահ-
ման նե րում, ե թե այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար վնաս պատ ճա ռե լու հետ չկապ ված մի ջոց-
նե րը բա ցա կայել են, այ սինքն՝ այն հան դի սա ցել է վեր ջին մի ջո ցը: 

Ընդ հան րա պես, « վեր ջին մի ջո ցի» պայ մա նի, և այդ հա մա տեքս տում՝ գոր ծադր վող մի ջո-
ցառ ման և մաս նա վոր շա հի միջև ներ դաշ նակ հա վա սարկշ ռու թյան ա պա հո վե լու և հա կակշ-
ռող գոր ծոն նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո պա կան և Վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի կող մից ձևա վոր վել 
են մի շարք ի րա վա կան դիր քո րո շում եր։ 

Մաս նա վո րա պես, Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ «[Ե]րբ (…) 
հա վա սա րակշ ռու թյան էր բեր վում մի կող մից` գաղտ նի հս կո ղու թյան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ 
ան վտան գու թյու նը պաշտ պա նե լու պա տաս խա նող պե տու թյան շա հը, ի սկ մյուս կող մից` դի-
մու մա տու ի ան ձնա կան կյան քը հար գե լու ի րա վուն քի ի րաց ման նկատ մամբ մի ջամ տու թյան 
լր ջու թյու նը, ի րա վա սու ազ գային մար մին ներն ու նեն սե փա կան հայե ցո ղու թյան ո րո շա կի լու-
սանցք պատ շաճ այն մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան հար ցում, ո րոնք կօգ տա գործ վեն ազ գային ան-
վտան գու թյան պաշտ պա նու թյան օ րի նա կան նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Այ դու հան դերձ, 
[ըստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի`] պետք է գո յու թյուն ու նե նան չա րա-
շա հում ե րից զերծ պա հող բա վա րար և ար դյու նա վետ ե րաշ խիք ներ: Այս պի սով, դա տա րա նը 
հաշ վի է առ նում գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը, օ րի նակ` հնա րա վոր մի ջո ցա ռում ե րի բնույ-
թը, տա րած ման տի րույ թը և տևո ղու թյու նը, դրանց կար գադր ման հա մար պա հանջ վող պատ-
ճառ նե րը, դրանց թույ լատ րե լու, կա տա րե լու և հս կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մար մին նե րը, 
ի նչ պես նաև` ներ պե տա կան ի րա վուն քով նա խա տես ված ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի-
ջո ցի տե սա կը» 19։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս դեպ քում սահ մա նե լով « ներ քին դի տում» օ պե րա տիվ-հե տա-
խու զա կան մի ջո ցառ ման կի րա ռե լի ու թյան լե գի տի մու թյան չա փա նիշ նե րը՝ ար ձա նագ րել է 
հետ ևյա լը. « Հաշ վի առ նե լով, որ [« ներ քին դի տում»] գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց մամբ լուրջ մի-
ջամ տու թյուն է տե ղի ու նե նում ան ձի ան ձնա կան և ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նի ու թյան ի րա-
վուն քին՝ օ րենս դիրն ամ րագ րել է, որ այն կա րող է ի րա կա նաց վել բա ցա ռա պես ե րբ`

(…)
բ) ե թե կան հիմ ա վոր ա պա ցույց ներ, որ այլ ե ղա նա կով օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի-

ջո ցա ռում ան ցկաց նող մարմ ի կող մից օ րեն քով իր վրա դր ված խն դիր նե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րում ան հնա րին է:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ վեր ջին չա փա նի շի ամ րագր մամբ օ րենս դիրն inter alia սահ մա նել 

18 Տե՛ս Говорухина Е. В., Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Говорухина Елена Владимировна. - Ростов-на-Дону, 2002, էջ 70:
19 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի` Roman Zakharov v. Russia գործով 2015 թվականի 
դեկտեմբերի 4-ի վճիռը, գանգատ թիվ 47143/06, կետ 232, Irfan Guzel v. Turkey գործով 2017 թվականի փետրվարի 
7-ի վճիռը, գանգատ թիվ 35285/08, կետ 85:
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է, որ նշ ված մի ջո ցա ռու մը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն որ պես ծայ րա հեղ (վեր ջին) մի ջոց 
(last resort), ե րբ այ լընտ րան քային ե ղա նա կով ան հնա րին է ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի լուծ-
ման հա մար ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րու մը։ Այ սինքն` նշ ված մի ջո ցա ռու մը ոչ 
միայն պետք է ի րա կա նաց վի դրա բնույ թին և նպա տա կային նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս-
խան, այլ նաև այն դեպ քում, ե րբ բա ցա կա յում են ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
ո լորտ նվազ մի ջամ տու թյան ե ղա նա կով նույն տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման այլ մի ջոց ներ, 
այդ թվում` քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի շր ջա նա կում քրե ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 
կոնկ րետ տե ղե կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման հա մար նա խա տես ված մի ջոց նե րը20։

 Նա խոր դիվ շա րադր վա ծը հա րա բե րակ ցե լով Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
ըն թաց քում իշ խա նու թյան մար մին նե րի, նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող կամ նրանց հրա-
հանգ մամբ գոր ծող ան ձանց ա րարք նե րում ի րա վա չափ գոր ծե լու ե րաշ խիք ներ հան դի սա ցող, 
հետևա բար նաև քրե աի րա վա կան գնա հա տա կա նի տե սան կյու նից է ա կան հա մար վող՝ ար դեն 
ի սկ թվարկ ված՝ 1) պա սիվ ներ գոր ծու թյան, 2) ճն շում գոր ծադ րե լու կամ նա խա ձեռ նու թյուն 
ցու ցա բե րե լու ար գել քի, 3) կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թան և դրանց նկատ-
մամբ սահ ման ված ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյան սկզ բունք նե րին, կա րե լի է ար դա րաց-
ված հա մա րել նաև տվյալ ան ձանց կող մից ան ձի նկատ մամբ ներ գոր ծու թյուն ցու ցա բե րե լու՝ 
որ պես ծայ րա հեղ (վեր ջին) մի ջո ցի (last resort) պայ մա նը, ո րի պա րա գա յում՝ այն ի րա գոր ծե լու 
հա մար հիմք հան դի սա ցող պատ ճառ նե րը պետք է լի նեն բա վա րար չա փով հիմ ա վոր ված, 
ի սկ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձի գոր ծու նե ու թյան բնույ թը, նպա տա կային 
նշա նա կու թյու նը և օ րենսդ րու թյամբ ա ռա ջադր վող հա մա չա փու թյան պա հանջ նե րը՝ ա պա հով-
ված։

 Վե րը ներ կա յաց վա ծը « տե ղա փո խե լով» քրե ա կան ի րա վուն քի դաշտ՝ պետք է շեշ տել, որ 
Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա ցի ային 
ա ռնչ վող հիմ ա հար ցե րը պետք է դի տար կել եր կու՝ (ա) Իշ խա նու թյան մար մին նե րի կամ 
նրանց հետ հա մա գոր ծակ ցող ան ձանց գոր ծա կա լա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ի րա-
վա չափ գոր ծե լու դեպ քում քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան բա ցառ ման և (բ) «Պ րո վա-
կա տոր գոր ծա կալ» (agents provocateurs) հան դի սա նա լու դեպ քում ան հրա ժեշտ ու պատ շաճ 
քրեաիրա վա կան գնա հա տա կա նի տա լու մե խա նիզմ ե րի աս պեկտ նե րով։

Ա ռա ջին դեպ քում, ար դեն ի սկ հի շա տակ ված՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 
պայ ման նե րում օ րենսդ րա կան ամ րագ րում ստա ցավ լե գի տիմ չա փա նիշ նե րով ե րաշ խա վոր-
ված՝ քրե ա կան օ րեն քով պաշտ պան վող շա հե րին վնաս պատ ճա ռող ան ձին քրե ա կան պա-
տաս խա նատ վու թյու նից զերծ պա հե լու հնա րա վո րու թյու նը, ին չը վե րոն շյա լի պայ ման նե րում 
ար դա րա ցի ո րեն պա հանջ ված ի րա վա կար գա վո րում է ր։

 Մինչ դեռ, հարկ է նկա տել, որ Գաղտ նի գոր ծո ղու թյու նից հան ցա գոր ծու թյան պրո վո կա-
ցի այի վե րա ճե լու և հետ ևա բար «Պ րո վա կա տոր գոր ծա կա լի» (agents provocateurs) ա րարք նե-
րին քրե աի րա վա կան գնա հա տե լու տե սան կյու նից, ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում ան հրա ժեշտ 
է նե րա ռել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նորմ, ին չի վե րա բե րյալ ար դեն 
ի սկ ո րո շա կի ո րեն փորձ առ կա է ար տա սահ մա նյան մի շարք ե րկր նե րի քրե ա կան օ րենսդրու-
թյուն նե րում21՝ մի ա ժա մա նակ դրա մեջ ը նդ գր կե լով կա յուն նա խա դե պային ի րա վուն քում 

20 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի՝ Գոռ Սարգսյանի գործով 019 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ Ե-ԿԴ/0229/01/16 որոշման 
17-րդ կետը։
21 Տե՛ս Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քի 412.1-րդ հոդ վա ծը (https://kodeksy-kz.com/ka/
ugolovnyj_kodeks/412-1.htm (01.07.2022թ.), Վրաս տա նի քրե ա կան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծը https://www.
legislationline.org/download/id/8541/file/Georgia_CC_2009_amOct2019_ru.pdf (01.07.2022թ.):
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ձևա վոր ված վե րը նշ ված նյու թա կան և դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը, ո րոնք խախ տե լու 
հետևան քով ան ձի հա մար վնա սա րար հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նող և քրե ա կան օ րենսդ րու-
թյամբ պաշտ պան վող օ րի նա կան շա հե րին վնաս հասց նող հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քի 
հա մար պետք է ամ րագր վեն քրե աի րա վա կան գնա հա տա կան տա լու հս տակ և կան խա տե սե-
լի ի րա վա կան մե խա նիզմ եր։

Annotation. The legal positions formed by the European Court of Human Rights and the RA Court of Cassation in 
stable case law, which refer to the relationship between the crime provocation and operational-investigative or criminal 
procedural secret operations, can have a significant role in the actions of the person carrying out the mentioned 
operations in the matters of determining the presence of elements and giving their proper assessment.

 The points of view expressed in the article were based on doctrinal interpretations, experience of foreign countries, 
and stable case law formed in judicial practice, as a result it became possible to raise a number of issues related to the 
unique issue in question and make scientific proposals in connection with them.

Аннотация. Правовые позиции, сформированные Европейским судом по правам человека и Кассационным 
судом РА, в устойчивой судебной практике, касающейся соотношения провокации преступления и оперативно-
разыскной или уголовно-процессуальной секретной операции, могут иметь значительное значение в действиях 
лица, проводящего указанные операции, в вопросах определения наличия элементов и дачи их надлежащей 
оценки.

Точки зрения, высказанные в статье, базировались на доктринальных толкованиях, опыте зарубежных стран 
и на устойчивом прецедентном праве, сформированном в судебной практике, в результате чего удалось поставить 
ряд вопросов, связанных с уникальностью рассматриваемого вопроса, и внести научные предложения в связи с 
ними.

 

Բանալի բառեր - Հանցագործության պրովոկացիա, նախադեպային իրավունք, գործակալ, պասիվ 
ներգործություն, նյութական և դատավարական չափորոշիչներ։

Keywords: crime provocation, case law, agent, passive influence, material and procedural standards. 
Ключевые слова:  Провокация преступления, судебная практика, агент, пассивное воздействие,  мате-

риально-процессуальные нормы.
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