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«Հոդված 3.1 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԽՈՐՀԴԱՆԻՇԵՐԸ 

1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշերն են 
դրոշը, զինանշանը և օրհներգը։ 

2. Դրոշի և զինանշանի մասին կանոնադրությունը, ինչպես նաև դրանց 
նկարագրությունը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 
կողմից: 

3. Օրհներգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
պետի կողմից:»: 

 
Հոդված 5. Ոստիկանության գործունեությունը և մարդու անձեռնմխելիության 

երաշխիքները 
 
  
Օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 

ոստիկանությունը պաշտպանում է մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, 
ինչպես նաև օրինական շահերը` անկախ նրա սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ 
կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, 
աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային 
փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, 
հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ 
հանգամանքներից: 

Ոստիկանության գործողությունները չպետք է խախտեն մարդու 
արժանապատվությունը, կյանքի, պատվի ու բարի համբավի, ֆիզիկական և 
հոգեկան անձեռնմխելիության, սեփականության իրավունքը, ինչպես նաև մյուս 
իրավունքներն ու ազատությունները: Ոստիկանության կողմից մարդուն 
խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ենթարկվելը 
պատժվում է օրենքով: 

Ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքների ու ազատությունների 
սահմանափակումները թույլատրելի են միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում, 
կարգով և սահմաններում: 

Ոստիկանության ծառայողները մարդու իրավունքների ու ազատությունների 
սահմանափակման ցանկացած դեպքում անմիջապես պարտավոր են նրա համար 
մատչելի և հասկանալի լեզվով ներկայացնել սահմանափակման հիմքերն ու 
պատճառները, ծանոթացնել և բացատրել դրանից բխող իրավունքներն ու 
պարտականությունները, ինչպես նաև աջակցել իրավունքների իրացմանը: 

Մարդու խնդրանքով իր իրավունքների ու պարտականությունների ծանուցումը 
կատարվում է գրավոր: Ծանուցման ենթակա իրավունքների ցանկը և ծանուցման 
կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:  Մարդու 
իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումից բխող իրավունքների 
բանավոր ծանուցման մասին արձանագրության և մարդու ազատությունների 
սահմանափակումից բխող իրավունքների մասին գրավոր ծանուցման ձևերը 
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը: 

Ոստիկանությունը պարտավոր է ձերբակալված անձանց իրական 
հնարավորություն ընձեռել օգտվելու իրավաբանական օգնություն ստանալու 
իրավունքից, ոստիկանություն բերելու պահից սկսած` երեք ժամվա ընթացքում, 



տեղյակ պահել նրանց հարազատներին, իսկ նրանց բացակայության դեպքում` 
աշխատանքի կամ ուսման վայրի վարչակազմին` նրանց գտնվելու վայրի մասին: 
Անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ են ձեռնարկվում նրանց բժշկական և (կամ) 
այլ օգնություն ցույց տալու, ինչպես նաև ձերբակալման կապակցությամբ անձի կամ 
նրա ընտանիքի անդամների կյանքին, առողջությանը, գույքին սպառնացող վտանգը 
վերացնելու ուղղությամբ: 

Ոստիկանությունը պարտավոր է մարդուն հնարավորություն ընձեռել 
ծանոթանալու այն փաստաթղթերին կամ նյութերին, որոնք անմիջականորեն 
առնչվում են նրա իրավունքներին և ազատություններին, եթե օրենքով այլ բան 
նախատեսված չէ: 

Ոստիկանությունն իրավասու չէ հավաքելու, պահելու, օգտագործելու և 
տարածելու մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքին վերաբերող 
տեղեկություններ, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: 

Ոստիկանության կողմից վարվող էլեկտրոնային շտեմարաններից այլ պետական 
և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին օրենքով ուղղակի նախատեսված 
դեպքերում տեղեկություններ փոխանցելու և ստանալու կարգը սահմանվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 

Հոդված 12. Ոստիկանության պարտականությունները հասարակական կարգը 
պահպանելիս 

  
Ոստիկանությունը պարտավոր է ապահովել հասարակական կարգի 

պահպանությունը փողոցներում, հրապարակներում, զբոսայգիներում և 
երկաթուղային կայարաններում, օդանավակայաններում, ընտրական 
տեղամասերում, այլ հասարակական վայրերում, դատական նիստերի ընթացքում 
(դատարանների միջնորդությամբ)` միջոցներ ձեռնարկելով հասարակական կարգի 
խախտումները նախականխելու, կանխելու և խափանելու ուղղությամբ: 

Հասարակական կարգի պահպանությունն ապահովելիս ոստիկանության 
ծառայողները պարտավոր են կրել սահմանված ձևի համազգեստ, որի վրա 
տեսանելի մասում փակցվում են ոստիկանության ծառայողին անձնապես 
նույնականացնելու հնարավորություն տվող տարբերանշաններ: 

Ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գործունեության 
կազմակերպման կարգը, պարեկապահակետային ծառայության կանոնագիրքը 
հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 

 
    Հոդված 15.  

Ոստիկանության պարտականությունները քաղաքացիների 
և կազմակերպությունների գույքը պահպանելիս 

 
 Ոստիկանությունը պարտավոր է՝ 
1) ապահովել, այդ թվում՝ պայմանագրային հիմունքներով, օբյեկտների և 

գույքի պետական պահպանությունը, վերահսկել այլ կազմակերպությունների կողմից 
այդ ուղղությամբ իրականացվող գործունեությունը, հայտնաբերված թերությունների 
վերացման նպատակով տալ պարտադիր կատարման ենթակա կարգադրագրեր. 

2) անհետաձգելի միջոցներ ձեռնարկել իրեն հանձնված տիրազուրկ գույքի, 
գտանքի և գանձերի պահպանությունն ապահովելու ուղղությամբ, մինչև դրանք 
համապատասխան պետական մարմիններ կամ պաշտոնատար անձանց հանձնելը. 

3) ապահովել գտնված և ոստիկանություն հանձնված փաստաթղթերի, իրերի, 
թանկարժեք և այլ գույքի պահպանությունը, միջոցներ ձեռնարկել օրենքով 
սահմանված կարգով դրանք օրինական տերերին վերադարձնելու ուղղությամբ: 



Ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական 
մարմինների և կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների, ինչպես նաև 
կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

Ոստիկանության՝ պետական պահպանության գործառույթ իրականացնող 
ծառայության ռազմականացված ստորաբաժանումների ծառայության կարգը 
սահմանվում է ոստիկանության պետի կողմից: 

 
 

 
Հոդված 17. Ոստիկանության պարտականությունները հատուկ 

հանձնարարություններով հարկադրանքի միջոցներ 
իրականացնելիս 

  
Ոստիկանությունը օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պարտավոր է՝ 
1) կատարել` 
ա) դատախազի, քննիչի՝ հետախուզական աշխատանքներ և քննչական 

գործողություններ կատարելու մասին գրավոր հանձնարարությունները, դատախազի 
ցուցումները, 

բ) դատարանի, դատախազի, քննիչի որոշումները իրենց կանչով ներկայանալուց 
խուսափող անձանց բերման ենթարկելու կամ հետախուզում հայտարարելու մասին, 

գ) ձերբակալված և կալանավորված անձանց ուղեկցում և պահպանում՝ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով. 

2) պահել բերման ենթարկված, ձերբակալված, իսկ օրենքով սահմանված 
դեպքերում` նաև կալանավորված անձանց. 

3) օժանդակել հարկադիր կատարման ծառայություններին դատական վճիռների 
և դատավճիռների կատարումն ապահովելիս: 

 
Հոդված 18. Ոստիկանության պարտականությունները անձնագրային ռեժիմը 

պահպանելիս, բնակչության պետական ռեգիստրը և Հայաստանի 
Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրը վարելիս 

  
Ոստիկանությունը պարտավոր է՝ 
1) կազմակերպել, իրականացնել և վերահսկել Հայաստանի Հանրապետության 

անձնագրային համակարգի գործունեությունը. 
2) հսկողություն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք 

գործելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու, Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս գալու, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունում տարանցիկ գտնվելու և (կամ) երթևեկելու վերաբերյալ 
օրենսդրությամբ սահմանված կանոնների պահպանման նկատմամբ. 

3) իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող անձանց (անկախ 
քաղաքացիությունից), ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում բնակվող 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ըստ բնակության վայրի 
հաշվառում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարել բնակչության պետական 
ռեգիստրը. 

4) ըստ մարզերի և համայնքների` որպես մեկ միասնական ցուցակ, կազմել և 
վարել Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրը (ընտրողների 
ազգային գրանցամատյան): 

Հայաստանի Հանրապետությունում անձնագրային համակարգի կանոնադրությունը և 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի նկարագիրը (ձևը) հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 



Հոդված 19. Ոստիկանության իրավունքները հանցագործությունները և այլ 
իրավախախտումները կանխելիս 

  
Ոստիկանությունը հանցագործությունները և այլ իրավախախտումները կանխելու 

նպատակով իրավունք ունի` 
1) քաղաքացիներից, օտարերկրյա քաղաքացիներից և քաղաքացիություն 

չունեցող անձանցից (այսուհետ՝ քաղաքացիներ), ինչպես նաև պաշտոնատար 
անձանցից պահանջելու դադարեցնել ոստիկանության, պատգամավորների, 
պատգամավորության թեկնածուների, պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, կազմակերպությունների, պաշտոնատար անձանց` օրենսդրությամբ 
սահմանված լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող գործողությունները 
կամ նրանց հեռացնելու տվյալ վայրից. 

2) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և 
կազմակերպություններ ներկայացնելու իրավախախտումների կատարման 
պատճառների ու դրանց նպաստող պայմանների վերացմանն ուղղված 
միջնորդագրեր ու առաջարկություններ. 

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 
իրականացնելու վարչական իրավախախտում կատարած, հանցագործության մեջ 
մեղադրվող, դատապարտված անձանց, ինչպես նաև քաղաքացիներին և 
կազմակերպություններին պատկանող հատուկ հաշվառման ենթակա առարկաների, 
սարքավորումների և փաստաթղթերի հաշվառում: Հատուկ հաշվառման ենթակա 
առարկաների, սարքավորումների և փաստաթղթերի ցանկը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

4) ստեղծել և վարել Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառվող 
փաստաթղթերի նմուշօրինակների միասնական հավաքածու: Հայաստանի 
Հանրապետությունում շրջանառվող փաստաթղթերի նմուշօրինակների միասնական 
հավաքածու ստեղծելու, դրա կազմավորման և վարման կարգը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

Ոստիկանությունը հանցագործություններ և այլ իրավախախտումներ կանխելու՝ 
օրենքով իր վրա դրված խնդիրներն իրականացնելիս իրավունք ունի օրենքով 
սահմանված կարգով և հիմքերով՝ 

 
Հոդված 32. Հրազենի գործադրումը (կիրառումը) և օգտագործումը 

  
Ոստիկանության ծառայողներն անձամբ կամ ստորաբաժանման կազմում 

իրավունք ունեն հրազեն գործադրել՝ 
1) քաղաքացիներին՝ նրանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր 

հարձակումից պաշտպանելիս. 
2) ոստիկանության ծառայողի վրա կատարվող հարձակումը հետ մղելու համար, 

երբ նրա կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, ինչպես նաև նրա զենքին 
տիրանալու փորձը կանխելիս. 

3) պատանդներին, ինչպես նաև զավթված պետական պահպանության ենթակա 
օբյեկտները ազատելիս. 

4) կյանքի, առողջության, սեփականության դեմ ծանր կամ առանձնապես ծանր 
հանցագործություն կատարելու պահին բռնված և փախուստի փորձ կատարող, 
ինչպես նաև զինված դիմադրություն ցույց տվող անձանց ձերբակալելիս. 

5) քաղաքացիների բնակարանների, պետական մարմինների, 
կազմակերպությունների զբաղեցրած տարածքների, պետական պահպանության 
ենթակա օբյեկտների, ինչպես նաև ուղեկցող ստորաբաժանումների վրա խմբակային 
կամ զինված հարձակումը հետ մղելիս. 

6) կյանքի, առողջության, սեփականության դեմ ուղղված ծանր կամ 
առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման կասկածանքով ձերբակալված, 



կալանքի կամ ազատազրկման վայրերից փախուստի դիմած անձանց բռնելիս կամ 
փախուստը խափանելիս, ինչպես նաև նրանց բռնի ազատման փորձերը հետ 
մղելիս. 

7) (կետն ուժը կորցրել է 22.12.10 ՀՕ-7-Ն) 
Ոստիկանության ծառայողներն իրավունք ունեն հրազեն օգտագործել՝ 
1) տրանսպորտային միջոցը վնասելով կանգնեցնելիս, եթե վարորդը իրական 

վտանգ է ստեղծում քաղաքացիների կյանքի ու առողջության համար և չի 
ենթարկվում ոստիկանության ծառայողի՝ տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու 
ազդանշաններին. 

2) մարդկանց կյանքին և առողջությանն անմիջականորեն սպառնացող 
կենդանիներին վնասազերծելիս. 

3) զենք օգտագործելու կամ գործադրելու մտադրության մասին 
նախազգուշական կրակոց արձակելիս, տագնապ հայտարարելիս կամ օգնության 
կանչելիս: 

Արգելվում է հրազենի գործադրումը հղիության նկատելի նշաններով կանանց, 
ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ (բացառությամբ նրանց 
կողմից քաղաքացիների կյանքի համար վտանգավոր զինված կամ խմբակային 
հարձակման և զինված դիմադրության դեպքերի), ինչպես նաև մարդկանց զգալի 
կուտակումների ժամանակ, երբ հրազենի գործադրումից կարող են տուժել այլ 
անձինք: 

Ոստիկանության ծառայողի կողմից հրազենի գործադրման յուրաքանչյուր դեպքի 
մասին ոստիկանության պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը անմիջապես 
տեղյակ է պահում դատախազին: 

Ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկված հրազենի և ռազմամթերքի 
տեսակների ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: Ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկված հրազենի, 
հրազենի պահեստամասերի, սարքավորումների, օժանդակ միջոցների և 
ռազմամթերքի տեսակների ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: Արգելվում է ոստիկանության սպառազինության մեջ հրազենի 
կամ նրա ռազմամթերքի այնպիսի տեսակներ ընդունելը, որոնք պատճառում են 
առավել ծանր վնասվածքներ կամ չհիմնավորված ռիսկի աղբյուր են: 

Ոստիկանության ծառայողին պահելու և կրելու իրավունքով հաշվեցուցակային 
զենք և ռազմամթերք հատկացնելու, ինչպես նաև հատկացված զենքը պահելու և 
կրելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 


