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ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության հանրապետական 

մարմնի համակարգում գործող օպերատիվ-տեխնիկական գլխավոր վարչությունը 

«Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի 

Հանրապետության ոստիկանության համակարգերում գործող օպերատիվ-տեխնիկական 

ստորաբաժանումները» 

 

1. Սույն օրենքով նախատեսված հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման անցկացումն ապահովում է միայն Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության հանրապետական մարմնի համակարգում գործող 

օպերատիվ-տեխնիկական գլխավոր վարչությունը (այսուհետ` Գլխավոր վարչություն) այդ 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմինների 

միջնորդության հիման վրա` սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

2. Գլխավոր վարչության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրա-

պետության ազգային անվտանգության հանրապետական մարմնի ղեկավարը: Գլխավոր վար-

չության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Գլխավոր վարչության պետը, որին պաշտո-

նի նշանակում և պաշտոնից ազատում է վարչապետը` Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության հանրապետական մարմնի ղեկավարի ներկայացմամբ: Գլխավոր վարչության 

պետի պաշտոնն ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողների գլխավոր խմբի 

պաշտոն է: 

«1. Սույն օրենքով նախատեսված հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառման անցակացումն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության ծառայության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության համակարգում գործող օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանումները 

(այսուհետ՝ Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանում): 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգում գործող Օպերատիվ-

տեխնիկական ստորաբաժանումը ապահովում է միայն ոստիկանության օպերատիվ-

հետախուզական ստորաբաժանումների նախաձեռնությամբ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված 

հիմքերով կամ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում այդ 

ստորաբաժանումներին տրված հանձնարարության կատարման նպատակով իրականացվող 

հեռախոսային խոսակցության վերահսկում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման 

անցկացումը:» 

«2. Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանման անմիջական ղեկավարումն իրականացնում 

է Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանման պետը, որին նշանակում է Հայաստանի 
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Հանրապետության վարչապետը՝ համապատասխա-նաբար Հայաստանի Հանրապետության 

ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության պետի ներկայացմամբ: 

Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանման ընդհանուր ղեկավարումն իրենց 

համակարգերում իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության տնօրենը և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը:»: 

3. (մասն ուժը կորցրել է 23.03.18 ՀՕ-270-Ն) 

4. Գլխավոր վարչությունը Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանումը 

հեռահաղորդակցության օպերատորի մոտ ապահովում է համապատասխան օպերատիվ-

տեխնիկական անհրաժեշտ պայմաններ` սույն օրենքով լիազորված մարմինների կողմից 

հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումն 

իրականացնելու համար: 

 

 

Հոդված 31. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը ներկայացվող 

ընդհանուր պահանջները 

 

1. Հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկումը ոստիկանության կամ քրեակատարո-

ղական ծառայության մարմինների կողմից անցկացվում է` Գլխավոր վարչության Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ-տեխնիկական 

ստորաբաժանման կողմից օպերատիվ-տեխնիկական պայմաններ ստեղծելով, այդ թվում` կապի 

ուղիների և միջոցների տրամադրումով, ոստիկանության կամ քրեակատարողական ծառայության 

մարմինների կողմից ստացվող տվյալների, տեղեկատվության և հաղորդումների անմիջական 

հսկմամբ և ամրագրմամբ, ընդ որում` բացառելով ազգային անվտանգության մարմինների և 

Գլխավոր վարչության Ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ-տեխնիկական 

ստորաբաժանման կողմից այդ տվյալների, տեղեկատվության և հաղորդումների հսկումը և (կամ) 

ամրագրումը: 

2. Ինտերնետային ցանցով փոխանցվող հաղորդումների, միջազգային նամակագրության, 

փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների վերահսկումը ոստիկանության, ռազմական 

ոստիկանության կամ քրեակատարողական ծառայության մարմինների կողմից անցկացվում է` 

ազգային անվտանգության մարմինների կողմից օպերատիվ-տեխնիկական պայմաններ ստեղ-

ծելով, այդ թվում` կապի ուղիների և միջոցների տրամադրումով, ոստիկանության, ռազմական 

ոստիկանության կամ քրեակատարողական ծառայության մարմինների կողմից ստացվող 

տվյալների, տեղեկատվության և հաղորդումների անմիջական հսկմամբ և ամրագրմամբ, ընդ 
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որում` բացառելով ազգային անվտանգության մարմինների կողմից այդ տվյալների, տեղե-

կատվության և հաղորդումների հսկումը և (կամ) ամրագրումը: 

3. Նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների վերահսկումը, բացա-

ռությամբ միջազգային նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների 

փոխանցման, ոստիկանությունը, ռազմական ոստիկանությունը և քրեակատարողական 

ծառայության մարմիններն իրավունք ունեն անցկացնելու ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ ազգային 

անվտանգության մարմինների կողմից կապի միջոցների տրամադրումով` սույն հոդվածի 2-րդ 

մասով սահմանված կարգով: 

4. Սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 15-րդ կետերով 

նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումները կարելի է անցկացնել միայն այն 

դեպքերում, երբ անձը, ում նկատմամբ պետք է դրանք անցկացվեն, կասկածվում է ծանր և 

առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման մեջ, և եթե կան հիմնավոր ապացույցներ, որ 

այլ եղանակով օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումն անցկացնող մարմնի կողմից սույն 

օրենքով իր վրա դրված խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության 

ձեռքբերումն անհնարին է: 

5. Սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետով նախատեսված օպերատիվ- 

հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելիս հեռահաղորդակցության և փոստային կապի 

կազմակերպությունները պարտավոր են Գլխավոր վարչության Օպերատիվ-տեխնիկական 

ստորաբաժանման պահանջով տրամադրել տեխնիկական համակարգեր և ստեղծել օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ: 

6. Սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետով նախատեսված օպերատիվ- հետա-

խուզական միջոցառումներ անցկացնելիս հեռահաղորդակցության և փոստային կապի կազմա-

կերպությունները պարտավոր են ազգային անվտանգության մարմինների, իսկ սույն հոդվածի 3-րդ 

մասով նախատեսված դեպքերում ոստիկանության, ռազմական ոստիկանու-թյան և 

քրեակատարողական ծառայության մարմինների պահանջով տրամադրել տեխնիկական 

համակարգեր և ստեղծել օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ այլ պայմաններ: 

7. Արգելվում է անցկացնել սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ, 11-րդ և 12-րդ 

կետերով նախատեսված օպերատիվ միջոցառումները, երբ անձը, որի նկատմամբ 

իրականացվելու է այդ միջոցառումը, հաղորդակցվում է իր փաստաբանի հետ: Անհապաղ 

ոչնչացման են ենթակա սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ, 11-րդ և 12-րդ կետերով 

նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների անցկացման ընթացքում 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների անցկացման նպատակից անկախ պատճառով 

ստացված փաստաբա-նական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները: 
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Հոդված 32. Հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում օպերատիվ-հետախուզական 

միջոցառման անցկացման ընթացակարգը 

 

1. Հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում օպերատիվ-հետախուզական 

միջոցառումն իրականացնելու իրավասություն ունեցող մարմինները, ներառյալ` ազգային 

անվտանգության մարմինները, հեռախոսային խոսակցության վերահսկում իրականացնելու 

նպատակով Գլխավոր վարչություն Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանում են ներկայացնում 

դատարանի որոշման քաղվածքը, իսկ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերում` 

օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում անցկացնելու մասին օպերատիվ- հետախուզական 

գործունեություն իրականացնող մարմնի ղեկավարի որոշումը: Քաղվածքը տրվում է դատարանի 

կողմից` նշված օպերատիվ-հետախուզական գործունեության վերաբերյալ որոշման հետ 

միաժամանակ, և այն պետք է պարունակի միայն վերահսկման ենթակա հեռախոսահամարը: 

2. Այն դեպքերում, եթե սույն հոդվածով օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների 

անցկացման հապաղումը կարող է հանգեցնել ահաբեկչության կատարման կամ Հայաստանի 

Հանրապետության պետական, ռազմական կամ բնապահպանական անվտանգությանն 

սպառնացող իրադարձությունների կամ գործողությունների, ապա Գլխավոր վարչությունը 

Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանումը սույն հոդվածով նախատեսված կարգով 

ապահովում է այդ միջոցառումների իրականացումը, սակայն այդ օպերատիվ-հետախուզական 

միջոցառումների իրականացման միջնորդությամբ Գլխավոր վարչությանը Օպերատիվ-

տեխնիկական ստորաբաժանմանը դիմած մարմինը պարտավոր է 48 ժամվա ընթացքում Գլխավոր 

վարչություն Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանում ներկայացնել դրանց իրականացումը 

թույլատրելու կամ չթույլատրելու մասին դատարանի որոշման քաղվածքը: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված` 48 ժամվա ընթացքում դատարանի 

թույլտվությունը չներկայացնելու կամ սույն հոդվածով նախատեսված օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների իրականացումը չթույլատրելու մասին դատարանի որոշման 

քաղվածքը Գլխավոր վարչություն Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանում ներկայացնելու 

դեպքում դրանց անցկացումն անմիջապես դադարեցվում է, իսկ արդեն ձեռք բերված 

տեղեկությունները և նյութերը միջոցառումն իրականացնող մարմնի կողմից ենթակա են անհապաղ 

ոչնչացման: Սույն մասով նախատեսված յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության հանրապետական մարմնի ղեկավարը անհապաղ 

զեկուցում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը անհապաղ զեկուցում են Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետին: 

4. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության հանրապետական մարմնի 

ղեկավարը օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման իրավասություն 
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ունեցող յուրաքանչյուր մարմնի կտրվածքով հաջորդ տարվա հունվարի 31-ից ոչ ուշ Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետին տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում, որը պարունակում 

է նախորդ տարվա ընթացքում` 

«Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը յուրաքանչյուրն իր համակարգի մասով 

հաջորդ տարվա հունվարի 31-ից ոչ ուշ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին տարեկան 

հաշվետվություն են ներկայացնում, որը պարունակում է նախորդ տարվա ընթացքում`» 

1) սույն հոդվածով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ 

իրականացնելու վերաբերյալ Գլխավոր վարչություն Օպերատիվ-տեխնիկական ստորաբաժանում 

ներկայացրած միջնորդությունների ընդհանուր թվաքանակը. 

2) այն միջնորդությունների թվաքանակը, որ բերվել են առանց դատարանի որոշման 

քաղվածքի, և հետագայում քաղվածքը չի ներկայացվել. 

3) այն միջնորդությունների թվաքանակը, որ բերվել են առանց դատարանի որոշման 

քաղվածքի, իսկ դատարանը հետագայում իր որոշմամբ չի թույլատրել նման օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառումների իրականացումը: 

 

 


