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1. Մեծ Բրիտանիա 

Մեծ Բրիտանիայի «HMP Lowdham Grange» քրեակատարողական հիմնարկում 

դատապարտյալները 24 ժամ անընդմեջ կարող են զանգեր կատարել ինչպես 

քարտաֆոնային հեռախոսներից, այնպես էլ իրենց բջջային հեռախոսներից: Նրանց 

թույլատրվում է միայն նախապես ստուգված և հաստատված 

հեռախոսահամարներին զանգեր կատարել, որոնք կարող են մշտադիտարկվել 

(monitoring): Դատապարտյալները նախապես պետք է վճարեն զանգեր կատարելու 

համար:  

Կարևորագույն խնդիրը, որին բախվում են դատապարտյալներն իրենց 

ընտանիքների հետ հեռախոսային կապ պահելու համար ստիպում է նրանց 

անօրինական ճանապարհով ձեռք բերել բջջային հեռախոսներ: Այսպես՝ 

իդեալական համակարգում դատապարտյալները պետք է ի վիճակի լինեն իրենց 

ընտանիքներին զանգեր կատարել քարտաֆոնային հեռախոսներից:  

Մեծ Բրիտանիայի օրենսդրության համաձայն՝ այն դեպքերում, երբ բանտերում 

անօրինական բջջային հեռախոսներ են հայտնաբերվում, քրեակատարողական 

ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացնում դատարան հայտնաբերված բջջային 

հեռախոսների կապը անջատելու (disconnect) համար: 

Մեծ Բրիտանիայում օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 

քրեակատարողական ծառայողներին հասանելի են դարձել այնպիսի սարքեր, որոնց 

օգնությամբ նրանք կկարողանան հայտնաբերել չթույլատրված հեռախոսները և 

«SIM» քարտերը: 

Դատարաններին լիազորելով հեռախոսակապ տրամադրող ընկերություններին 

կարգադրել դադարեցնել հեռախոսային կապի ազդանշանները, թույլ է տալիս 
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արագացնել փախուստի դիմող դատապարտյալների միմյանց հետ կապի 

դադարեցումը:1  

Մեծ Բրիտանիայում և Ուելսում բջջային հեռախոսները իրենց 

վտանգավորության աստիճանով պայմանավորված նախատեսված են արգելված 

իրերի B ցանկում: Չնայած այն հանգամանքին, որ այստեղ նույնպես արգելված է 

բջջային հեռախոսի օգտագործումը բանտերում, այնուամենայնիվ, որոշ 

փորձարկումներ են իրականացվում բանտերում, մասնավորապես՝ Category B Bristol 

բանտում:2 

 

2. Ֆրանսիայի Հանրապետություն 

2013 թվականին Ֆրանսիայի բարձրագուն վարչական դատարանը իր C.E., 4 Feb. 

2013, n° 344266 – CE 4 fevrier 2013) որոշման մեջ ասել է, որ քրեակատարողական 

հիմնարկներում բջջային հեռախոսները «վտանգավոր իրեր» են: Սա նշանակում է, 

որ Ֆրանսիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի (art. R 57-7-1, 7°) համաձայն 

բջջային հեռախոսները համարվում են առաջին կարգի կարգապահական 

հանցագործություն, որի օգտագործման համար նախատեսվում է պատիժ  

առավելագույնը 12 օր մեկուսարանում պահելու ձևով:  

Սակայն մինչ այժմ Ֆրանսիայում չկա օրենք, որը կնախատեսի բջջային 

հեռախոսների անօրինական լինելը: 

Բջջային հեռախոսի օգտագործումը շատ հաճախ պիտակավորվում է որպես 

արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու կանոնների խախտում:3 

 

3. Ռուսաստանի Դաշնություն 

Ըստ ՌԴ Քրեակատարողական օրենսգրքի՝ հեռախոսակապը արտաքին 

աշխարհի հետ կապ հաստատելու միջոց է: Այսինքն, ազատությունից զրկված 

դատապարտյալին հեռախոսով խոսելու իրավունք է տրվում: Այն դեպքում, երբ 

քրեակատարողական հիմնարկներում բացակայում են հեռախոսով խոսելու 

տեխնիկական հնարավորությունները, հեռախոսային խոսակցությունների քանակը 

                                                           
1 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11323702/Prisoners-mobile-phones-to-be-cut-off-under-new-
law.html  
2 http://herzog-evans.com/cell-phones-in-european-prisons/  
3 http://herzog-evans.com/cell-phones-in-european-prisons/  

http://herzog-evans.com/wp-content/uploads/2014/02/CE-4-fevrier-2013.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11323702/Prisoners-mobile-phones-to-be-cut-off-under-new-law.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11323702/Prisoners-mobile-phones-to-be-cut-off-under-new-law.html
http://herzog-evans.com/cell-phones-in-european-prisons/
http://herzog-evans.com/cell-phones-in-european-prisons/
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կարող է սահմանափակվել տարեկան մինչև 6 (վեց) զանգ: Յուրաքանչյուր զանգի 

տևողությունը չպետք է գերազանցի 15 րոպեն: 4 

Վերոնշյալից հետևում է, որ դատապարտյալները կարող են օգտվել միայն 

քրեակատարողական հիմնարկներում տեղակայված հեռախոսներից: Եվ նույնիսկ 

դրանց բացակայության դեպքում, ոչ միայն չի թույլատրվում բջջային հեռախոսներ 

ունենալը, այլև սահմանափակվում է հեռախոսով խոսելու իրենց իրավունքը, 

զանգերի քանակը տարեկան հասցնելով մինչև 6-ի: 

 

4. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 

Ինչ վերաբերում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, պետք է նշել, որ 

թույլատրվում է բջջային հեռախոսների օգտագործումը բանտարկյալների կողմից՝ 

իրենց մերձավորների հետ կապ հաստատելու նպատակով: Սակայն շատ դեպքեր 

կան, երբ այդ բջջային հեռախոսները օգտագործվում են անօրինական 

գործողությունների համար, ներառյալ՝ խմբավորման հսկողություն, փախուստների 

ծրագրավորում կամ այլ լուրջ հանցագործությունների կազմակերպում:  

Հետևաբար բանտերի ներսում որոշվեց օգտագործել բջջային կապի 

խոչընդոտման ազդանշանային համակարգ (jammers)՝ դրանք անարդյունավետ 

դարձնելու նպատակով: Սակայն ԱՄՆ-ում բջջային բջջային կապի խոչընդոտման 

ազդանշանային համակարգն անօրինական է: 

Որոշ տեղերում էլ օգտագործվում են կառավարվող հաղորդակցությունների 

փորձնական տեխնոլոգիաներ ( Managed Access System (MAS)), որոնք խոչընդոտում 

են միայն բանտարկյալների հաղորդակցությանը, մինչդեռ մյուսներին շարունակում 

է թույլ տալ հաղորդակցվել:  

Կատարված ուսումնասիրության հիման վրա հանգում ենք այն եզրակացության, 

որ բջջային հեռախոսների օգտագործումը բանտերում նախ նպաստում է 

հանցագործությունների թվի աճին, և երկրորդ՝ կորցնում է օգտագործման 

նպատակային նշանակությունը հսկող մեխանիզմներ կիրառելիս: Հետևաբար, 

հանրային շահերի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով պետք է մերժել 

բանտերում դատապարտյալների կողմից բջջային հեռախոսների օգտագործումը:  

                                                           
4  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/23436e4831efc45a58167f195ecaf0e80890fd6a/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/23436e4831efc45a58167f195ecaf0e80890fd6a/
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Կատարված միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում տեսնում ենք, 

որ եվրոպական երկրների մեծ մասում արգելված է բջջային հեռախոսների 

օգտագործումը բանտերում բանտարկյալների կողմից, ինչպես օրինակ՝ Բելգիայում, 

Գերմանիայում, Նորվեգիայում, Պորտուգալիայում, Ռումինիայում, Իսպանիայում, 

Նիդերլանդներում: 

Պետք է նշել, որ 2014 թվականից Ուկրաինայում բջջային հեռախոսի 

օգտագործումը օրինականացվել է, սակայն դրա կիրառումը սահմանափակվում է 

բանտային կանոնների համաձայն: 

Բանտերում բջջային հեռախոսների օգտագործումն օրինականացրած մեկ այլ 

երկիր է Դանիան: Այստեղ բջջային հեռախոսներ թույլատրվում են միայն բաց 

քրեակատարողական հիմնարկներում (դատապարտյալները կարող են օգտագործել 

իրենց անձնական SIM քարտերը), իսկ մյուս քրեակատարողական հիմնարկներում 

արգելված է: 

Վերը ներկայացված միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա 

ներկայացնում ենք բջջային հեռախոսներ թույլատրելու վերաբերյալ հետևյալ 

առաջարկությունները. 

1. Բջջային հեռախոսներ չթույլատրելու հիմնական պատճառը հետագա 

հանցագործությունների կանխումն ու անվտանգության ապահովումն է, սակայն 

հնարավոր է բջջային հեռախոսը, որպես անձի՝ արտաքին աշխարհի հետ 

հաղորդակցվելու միջոց, թույլատրել միայն այն դեպքում, երբ կֆիքսվեն արդեն իսկ 

ստուգված հեռախոսահամարները (միայն ընտանիքի անդամների): Օրինակ՝ 

բջջային հեռախոսի կարգավորումներով և բջջային կապի ծառայություն մատուցող 

օպերատորի կողմից կոնկրետ հեռախոսահամարներին զանգեր կատարելու 

սահմանափակմամբ, դատապարտյալը հնարավորություն կունենա իր ընտանիքի 

հետ հաղորդակցվել, այսինքն զանգեր կատարել միայն A և B 

հեռախոսահամարներին: 

2. Այն դեպքում, երբ առկա են հիմնավոր կասկածներ, որ 

դատապարտյալը բջջային հեռախոսն օգտագործում է հանցագործություն 

կազմակերպելու, այն ավարտին հասցնելու կամ մեկ այլ արարքով հասարակական 

անվտանգությունը խաթարելու նպատակով, ապա այս դեպքում տվյալ 
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դատապարտյալի բոլոր հեռախոսազանգերը կարող են վերահսկվել և լսվել 

քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի կողմից:  

3. Եթե բջջային կապի ծառայություն մատուցող օպերատորի մոտ 

ահազանգ է լինում իր կողմից կոնկրետ հեռախոսահամարներին զանգեր 

կատարելու սահմանափակումը խախտելու վերաբերյալ, վերջինս պարտավոր է 

արգելափակել հեռախոսահամարը՝ թույլ չտալով դատապարտյալին շարունակել 

խոսակցությունը: 

4. Հեռախոսը բացի զանգեր կատարելուց շփման այլ 

հնարավորություններ  չպետք է ընձեռի դատապարտյալին, ինչպես օրինակ՝ 

ինտերնետային հաղորդակցություն, նամակագրություն և այլն: 

5. Հնարավոր ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով բջջային հեռախոսներ 

կարելի է թույլատրել ըստ մեկուսացվածության աստիճանի տարանջատված 

կոնկրետ տեսակի ուղղիչ հիմնարկներում: Օրինակ՝ բջջային հեռախոսներից կարող 

են օգտվել միայն բաց ուղղիչ հիմնարկում պահվող դատապարտյալները: 

Ամփոփելով բջջային հեռախոսների թույլատրելիության վերաբերյալ 

առաջարկությունները, հանգում ենք այն եզրակացության, որ բջջային հեռախոսը 

կարող է դատապարտյալի՝ ընտանիքի հետ հաղորդակցվելու իրավունքի 

արդյունավետ միջոց լինել միայն որոշակի կարգավորումների դեպքում: 

 

 

 

 

 

 

 


