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Հոդված 3. Ոստիկանության ծառայողը 
  

1. Ոստիկանության ծառայող է համարվում Հայաստանի Հանրապետության այն 
քաղաքացին, ով ծառայում է ոստիկանությունում, տվել է ոստիկանության ծառայողի երդում, 
զբաղեցնում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված որևէ խմբի պաշտոն և ունի 
ոստիկանության կամ զինվորական կոչում կամ սույն օրենքով սահմանված կարգով 
գտնվում է ոստիկանության կադրերի ռեզերվում կամ կադրերի գործող ռեզերվում: 

Ոստիկանության ծառայող են համարվում նաև Ոստիկանության ուսումնական 
հաստատությունում պետական պատվերի շրջանակներում սովորող (այսուհետ` սովորող), 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետությունների 
ուսումնական հաստատություն Ոստիկանության կողմից գործուղված առկա ուսուցման ձևով 
սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները: 

«Ոստիկանության ծառայող են համարվում նաև Ոստիկանության ուսումնական 
հաստատությունում պետական պատվերի շրջանակներում սովորող (այսուհետ` սովորող), 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետությունների 
ուսումնական հաստատություն Ոստիկանության կողմից գործուղված առկա ուսուցման ձևով 
(Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ՝ լրիվ 
բեռնվածությամբ) սովորող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները:»։ 

Ոստիկանության ծառայողը, բացառությամբ ոստիկանության բարձրագույն խմբի 
պաշտոն զբաղեցնող ծառայողի, կարող է միաժամանակ լինել այլ պետության քաղաքացի: 

2. Ոստիկանության ծառայողը պետական ծառայող է: 
(3-րդ հոդվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-131-Ն, լրաց. 09.04.07 ՀՕ-143-Ն, փոփ. 08.12.11 ՀՕ-

333-Ն, 17.12.14 ՀՕ-218-Ն, 23.03.18 ՀՕ-273-Ն) 
 
Հոդված 5. Ոստիկանության կոչումները 
  

1. Ոստիկանության կոչումները դասակարգվում են հետևյալ խմբերի. 
1) ոստիկանության բարձրագույն կոչումներ  ̀
- ոստիկանության գեներալ-գնդապետ, 
- ոստիկանության գեներալ-լեյտենանտ, 
- ոստիկանության գեներալ-մայոր. 
2) ոստիկանության գլխավոր կոչումներ  ̀
- ոստիկանության գնդապետ. 
3) ոստիկանության ավագ կոչում  ̀
- ոստիկանության փոխգնդապետ. 
31) ոստիկանության միջին կոչումներ` 
- ոստիկանության մայոր, 
- ոստիկանության կապիտան, 
- ոստիկանության ավագ լեյտենանտ, 
- ոստիկանության լեյտենանտ. 
4) ոստիկանության կրտսեր կոչումներ` 
- ոստիկանության ավագ ենթասպա, 
- ոստիկանության ենթասպա, 
- ոստիկանության ավագ, 
- ոստիկանության ավագ սերժանտ, 
- ոստիկանության սերժանտ, 
- ոստիկանության կրտսեր սերժանտ: 



2. Ոստիկանության բարձրագույն կոչումները բարձրագույն զինվորական կոչումներ են, 
որոնք վարչապետի առաջարկությամբ շնորհում է Հանրապետության նախագահը: 

3. Ոստիկանության գլխավոր, ավագ և միջին կոչումները շնորհում է Ոստիկանության 
պետը, իսկ կրտսեր կոչումները` ծառայողին ոստիկանության համապատասխան 
պաշտոնին նշանակելու կամ որպես սովորող հրամանագրելու իրավասություն ունեցող 
պաշտոնատար անձը: 

4. Ոստիկանության կոչումները շնորհվում են հերթականության կարգով, զբաղեցրած 
պաշտոնի համար նախատեսված ոստիկանության կոչմանը համապատասխան` 
սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո` 15-օրյա ժամկետում, բացառությամբ սույն 
օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետությունների ուսումնական 
հաստատություններում առկա ուսուցման գործուղված սովորողներին, ասպիրանտներին, 
դոկտորանտներին կոչումներ շնորհվում են այն պաշտոններին համապատասխան, որոնք 
նրանք զբաղեցրել են մինչև ուսումնառության անցնելը: 

«Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետությունների ուսումնական 
հաստատություններ առկա ուսուցման ձևով (Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ՝ լրիվ բեռնվածությամբ) սովորելու նպատակով 
գործուղված սովորողներին, դոկտորանտներին կոչումներ շնորհվում են այն պաշտոններին 
համապատասխան, որոնք նրանք զբաղեցրել են մինչև ուսումնառության անցնելը:»։ 

41. Այլ պետական մարմիններ կամ միջազգային պայմանագրերով սահմանված կարգով 
միջազգային կազմակերպություններ գործուղված ոստիկանության ծառայողներին կոչումներ 
շնորհվում են այն պաշտոններին համապատասխան, որոնք նրանք զբաղեցրել են մինչև 
գործուղվելը: 

Ոստիկանական (զինվորական) կազմակերպություններ ավելի բարձր պաշտոնի 
գործուղված ոստիկանության ծառայողին հերթական կոչում շնորհվում է տվյալ 
կազմակերպությունում զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան: 

5. Ոստիկանության կոչումները շնորհվում են անհատական կարգով` ցմահ: 
6. Ոստիկանությունում ծառայությունը դադարեցրած ծառայողի կոչմանն ավելացվում է 

«պաշտոնաթող» բառը: 
7. Ոստիկանության ծառայողը, ինչպես նաև սույն հոդվածի վեցերորդ մասով 

նախատեսված անձինք կարող են ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության 
համար դատապարտվելու դեպքում զրկվել կոչումից` օրենքով սահմանված կարգով: 

8. Սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11.3-րդ կետով նախատեսված հիմքով 
ոստիկանությունում ծառայությունից ազատվելու դեպքում անձանց ոստիկանության կոչում 
շնորհելու մասին հրամանը ճանաչվում է ուժը կորցրած: 

(5-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-131-Ն, փոփ. 24.10.06 ՀՕ-169-Ն, 17.12.14 
ՀՕ-218-Ն, լրաց. 16.12.16 ՀՕ-215-Ն, խմբ.  23.03.18 ՀՕ-273-Ն, փոփ. 31.05.19 ՀՕ-49-Ն) 
 
Հոդված 34. Ուսումնական արձակուրդը 
  

Ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման ձևով սովորող 
ոստիկանության ծառայողներին տրամադրվում է ուսումնական արձակուրդ` 
ուսումնաքննական ժամկետներին համապատասխան: 

«Ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման ձևով, իսկ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում՝ մասնակի բեռնվածությամբ, սովորող ոստիկանության 
ծառայողներին տրամադրվում է ուսումնական արձակուրդ` ուսումնաքննական 
ժամկետներին համապատասխան:»։ 

(34-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-131-Ն) 
 
Հոդված 45. Ոստիկանությունում ծառայությունից ազատելը 
  



1. Ծառայողները ոստիկանությունում ծառայությունից ազատվում են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման, ոստիկանության 

բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողի կողմից այլ պետության 
քաղաքացիություն ձեռք բերելու դեպքում. 

2) անձնական նախաձեռնությամբ` գրավոր զեկուցագրի հիման վրա, այդ թվում` 
երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ. 

2.1) հաստիքների կրճատման, ստորաբաժանման լուծարման կամ 
վերակազմակերպման դեպքում, եթե ոստիկանության ծառայողը գրավոր հրաժարվում է այլ 
պաշտոնի նշանակվելուց. 

3) սույն օրենքի 47-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանային տարիքը լրանալու 
կապակցությամբ. 

4) հիվանդության պատճառով` ծառայությանը ոչ պիտանի լինելու մասին 
ոստիկանության բժշկական հանձնաժողովի որոշման հիման վրա (խաղաղ ժամանակ` 
ծառայությանը ոչ պիտանի, իսկ պատերազմի ժամանակ` երկրորդ աստիճանի 
սահմանափակ պիտանի ճանաչվելու դեպքում). 

5) դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու 
դեպքում. 

6) կարգապահական խախտումների համար, եթե մեկ տարվա ընթացքում նրա 
նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական երեք տույժ, որոնցից գոնե մեկը սույն oրենքի 42-
րդ հոդվածի առաջին մասի 6-7-րդ կետերով սահմանված տույժերից է, կամ սույն օրենքի 42-
րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերում. 

7) սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ 
մասերի պահանջներըխախտելուդեպքում. 

8) օրենքով սահմանված կարգով իր եկամուտների հայտարարագիրը ներկայացնելուց 
խուսափելու դեպքում. 

9) նրանց նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ 
մտնելու, այդ թվում` դատարանի դատավճռով ոչ արդարացման հիմքերով պատժից 
ազատվելու կամ պատիժը կրելը հետաձգելու դեպքում. 

10) ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով մեկ տարվա ընթացքում վեց 
ամսից ավելի ծառայության չներկայանալու դեպքում` չհաշված հղիության, ծննդաբերության 
և մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդը. 

11) սահմանված կարգով կադրերի ռեզերվից հանվելու դեպքում: 
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, Փրկարար ծառայության, Ազգային 

անվտանգության ծառայության, Քրեակատարողական ծառայության և Հայաստանի 
Հանրապետության դատախազության մարմիններում հետագա ծառայությունը շարունակելու 
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից տեղափոխված ծառայողին 
թույլատրվում է ուսումնառությունը շարունակել ոստիկանության ուսումնական 
հաստատության հեռակա ուսուցման ֆակուլտետում: 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, Փրկարար ծառայության, Ազգային 
անվտանգության ծառայության, Քրեակատարողական ծառայության և Հայաստանի 
Հանրապետության դատախազության մարմիններում հետագա ծառայությունը շարունակելու 
նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից տեղափոխված ծառայողին 
թույլատրվում է ուսումնառությունը շարունակել ոստիկանության ուսումնական 
հաստատությունում մասնակի բեռնվածությամբ:»։ 

111) ոստիկանությունում ծառայության անցնելու` օրենսդրությամբ սահմանված կարգի 
խախտում հայտնաբերվելու դեպքում. 

11.2) ոստիկանության ուսումնական հաստատությունից ազատվելու դեպքում, 
բացառությամբ կադրերի գործող ռեզերվում գտնվող կամ հեռակա ուսուցման ձևով սովորող 
ծառայողների. 



«ոստիկանության ուսումնական հաստատությունից ազատվելու դեպքում, 
բացառությամբ կադրերի գործող ռեզերվում գտնվող կամ ոստիկանության ուսումնական 
հաստատությունում մասնակի բեռնվածությամբ սովորող ծառայողների.». 

11.3) սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված փորձաշրջանի 
արդյունքներով. 

12) մահվան դեպքում: 
(պարբերությունն ուժը կորցրել է 24.10.06 ՀՕ-169-Ն) 
Ոստիկանությունում ծառայությունից ազատելը ոստիկանության ուսումնական 

հաստատությունից ազատելու հիմք է: 
1.1. Ոստիկանության պետն իրավունք ունի նաև ոստիկանությունում ծառայությունից 

ազատելու դիտավորյալ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող արարք կատարած 
ոստիկանության այն ծառայողին, որի նկատմամբ քրեական գործի վարույթը կարճվել, կամ 
քրեական գործի հարուցումը մերժվել է ոչ արդարացման հիմքերով: 

2. Ոստիկանության ծառայողին ոստիկանությունում ծառայությունից ազատում է նրան 
համապատասխան պաշտոնին նշանակելու (ծառայության 
ընդունելու) իրավունքունեցողղեկավարը: 

(45-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-131-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 24.10.06 ՀՕ-169-Ն, 
խմբ. 09.04.07 ՀՕ-143-Ն, լրաց. 06.12.07 ՀՕ-288-Ն, խմբ. 15.11.10 ՀՕ-169-Ն, լրաց., խմբ., 
փոփ. 08.12.11 ՀՕ-333-Ն, փոփ., լրաց. 17.12.14 ՀՕ-218-Ն, 16.12.16 ՀՕ-215-Ն, փոփ., խմբ. 
23.03.18 ՀՕ-273-Ն, փոփ. 31.05.19 ՀՕ-49-Ն) 
 
Հոդված 55. Ուսուցումը ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում 

  
1. Ոստիկանական նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու 

նպատակով ոստիկանության ուսումնական հաստատություն կարող են ընդունվել առնվազն 
միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիները: 

2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոստիկանական նախնական և միջին 
մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով ոստիկանության ուսումնական 
հաստատություն կարող են դիմել սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված 
պահանջները բավարարելու դեպքում: 

3. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված 
դեպքերում ոստիկանության ուսումնական հաստատություն կարող են ընդունվել նաև 
օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք` Կառավարության 
սահմանած կարգով: 

4. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում «Իրավագիտության բակալավր» 
մասնագիտական որակավորում կարող են ստանալ ոստիկանական միջին մասնագիտական 
կրթություն ստանալուց հետո ոստիկանությունում ծառայության առնվազն մեկ տարվա 
ստաժ ունեցող ոստիկանության ծառայողները: 

5. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում ոստիկանության կադրային 
ստորաբաժանման հայտի հիման վրա ձևավորված պետական պատվերի շրջանակում 
«Իրավագիտության բակալավր» մասնագիտական որակավորում կարող են ստանալ սույն 
օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջները բավարարող և առնվազն միջնակարգ ընդհանուր 
կրթություն ունեցող քաղաքացիները: 

6. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում «Իրավագիտության մագիստրոս» 
որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն կարող են ստանալ «Իրավագիտության 
բակալավր» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո 
ոստիկանությունում ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ ունեցող ոստիկանության 
ծառայողները: 



7. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում դիմորդների ընդունելությունը 
կատարվում է մրցութային հիմունքներով` Ոստիկանության պետի հրամանով սահմանված 
կարգին համապատասխան: 

Ընդունելությունը կատարվում է Կառավարության հաստատած մասնագիտությունների 
ցանկին և տեղերին համապատասխան: 

Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում ընդունելությունը կազմակերպվում է 
պետական պատվերի շրջանակում, բացառությամբ վճարովի կրթական ծառայություններ 
իրականացնելու դեպքերի: 

7.1. Տվյալ ուսումնական տարվա դիմորդների ընտրության և ընդունելության 
ստուգումների և քննությունների կազմակերպման և ընթացքի վերահսկման նպատակով 
Ոստիկանության պետի հրամանով ստեղծվում են մանդատային և ընդունող 
հանձնաժողովներ, որոնց գործունեության կարգերը սահմանվում են Ոստիկանության պետի 
հրամանով: 

8. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունը կարող է իրականացնել նաև 
վճարովի կրթական ծառայություններ: 

9. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում բարձրագույն և հետբուհական 
կրթական ծրագրերով իրականացվում է նաև հեռակա ուսուցում ոստիկանության 
ծառայողների համար: Այդ ծառայողներն ընդունելության քննություններին մասնակցում են 
մինչև 43 տարեկանը լրանալը` ոստիկանությունում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո` 
ծառայողի դրական բնութագրի առկայության դեպքում: 

«Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում բարձրագույն կրթական 
ծրագրերով իրականացվում է նաև մասնակի բեռնվածությամբ ուսուցում ոստիկանության 
ծառայողների համար: Այդ ծառայողներն ընդունելության քննություններին մասնակցում են 
մինչև 43 տարեկանը լրանալը` ոստիկանությունում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո` 
ծառայողի դրական բնութագրի առկայության դեպքում:»։ 

10. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում պետական պատվերի 
շրջանակում բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթություն ստացած 
շրջանավարտներին Ոստիկանության պետը շնորհում է ոստիկանության լեյտենանտի 
կոչում: 

(55-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 14.12.04 ՀՕ-131-Ն, խմբ. 24.10.06 ՀՕ-169-Ն, փոփ., լրաց. 
29.04.10 ՀՕ-47-Ն, խմբ. 08.12.11 ՀՕ-333-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 17.12.14 ՀՕ-218-Ն, խմբ., 
փոփ. 16.12.16 ՀՕ-215-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-273-Ն, 31.05.19 ՀՕ-49-Ն) 
 


