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      Հոդված 7. Ահաբեկչության դեմ պայքար իրականացնող մարմինները 
  
Ահաբեկչության դեմ պայքարն իրականացնում են պետական կառավարման 

համակարգի մարմինները ՝ օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների 
շրջանակներում։ 

Ահաբեկչության դեմ պայքարն անմիջականորեն իրականացնող սուբյեկտներն են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության պետական կառավարման 

համակարգի  մարմինը. 
2) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական կառավարման 

համակարգի  մարմինը. 
3) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության պետական կառավարման 

համակարգի մարմինը։ 
Ահաբեկչության դեմ պայքարին օրենքով ամրագրված իրենց լիազորությունների 

սահմաններում մասնակցում են նաև գործադիր իշխանության հանրապետական մյուս 
մարմինները։ 
 

Հոդված 8. Հակաահաբեկչական գործողության օպերատիվ շտաբը 
 
 

Ահաբեկչության դեմ պայքարն անմիջականորեն իրականացնող սուբյեկտների և 
պետական կառավարման համակարգի մյուս մարմինների գործողությունների 
համակարգման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 
անհրաժեշտության դեպքում կարող է ձևավորել հակաահաբեկչական գործողության 
օպերատիվ շտաբ, որի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են սույն օրենքի 7-րդ հոդվածում 
թվարկված պետական կառավարման համակարգի մարմինների  ղեկավարները։ 

Հակաահաբեկչական գործողության օպերատիվ շտաբի կազմում կարող են ընդգրկվել 
նաև պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների ղեկավարներ։ 

Հակաահաբեկչական գործողության օպերատիվ շտաբի ընդհանուր ղեկավարումն 
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, իսկ անմիջական 
ղեկավարումը՝ շտաբի պետը։ 

Ելնելով ահաբեկչական գործողության կապակցությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումների 
բնույթից՝ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում հակաահաբեկչական գործողության օպերատիվ 
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շտաբի պետ է նշանակվում սույն օրենքի 7-րդ հոդվածում թվարկված պետական 
կառավարման համակարգի մարմիններից մեկի ղեկավարը։ 

 
Հոդված 9. Ահաբեկչության դեմ պայքար իրականացնող մարմինների հիմնական 

գործառույթները 
 
 

Ահաբեկչության դեմ պայքար իրականացնող պետական կառավարման համակարգի 
մարմինները օրենքով ամրագրված իրենց լիազորությունների սահմաններում՝ 

1) մշակում և իրականացնում են ահաբեկչական գործողությունների բացահայտմանը, 
կանխմանը, խափանմանը, հետևանքների նվազեցմանը, ինչպես նաև դրանց կատարմանը 
նպաստող պատճառների և պայմանների բացահայտմանը և վերացմանը 
նպատակաուղղված կազմակերպական, ռեժիմային, կանխարգելիչ, դաստիարակչական և 
այլ միջոցառումներ. 

2) ստեղծում են ահաբեկչության դեմ պայքարի մասնագիտացված ստորաբաժանումներ. 
3) մասնակցում են ահաբեկչության դեմ պայքարի բնագավառում Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի նախապատրաստմանը. 
4) մշակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն են 

ներկայացնում առաջարկություններ` ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման մասին։ 
 

Հոդված 11. Հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնելիս օգտագործվող 
ուժերն ու միջոցները 

  
Հակաահաբեկչական գործողություններն իրականացնում են պետական կառավարման 

համակարգի մարմինները ՝ հատուկ ծառայությունների, ահաբեկչության դեմ պայքարի` 
դրանց մասնագիտացված ստորաբաժանումների, այդ թվում՝ հակաահաբեկչական 
մարտական խմբերի ներգրավմամբ։ 

Հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնելիս օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով կիրառվում են անհրաժեշտ զենք և հատուկ միջոցներ, տրանսպորտային, կապի և 
այլ նյութատեխնիկական միջոցներ։ 

 
Հոդված 12. Հակաահաբեկչական գործողության իրականացման գոտու իրավական 

ռեժիմը 
  
Հակաահաբեկչական գործողության իրականացման գոտում հակաահաբեկչական 

գործողություններ իրականացնող անձինք իրավունք ունեն՝ 
1) անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ ձեռնարկելու փողոցներում և 

ճանապարհներին տրանսպորտային միջոցների և հետիոտնի երթևեկությունը 
ժամանակավոր սահմանափակելու կամ արգելելու, տեղանքի առանձին հատվածներ և 
օբյեկտներ քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների, այդ թվում՝ դիվանագիտական 
ներկայացուցիչների, հյուպատոսական հաստատությունների տրանսպորտային միջոցների 
մուտքը չթույլատրելու, քաղաքացիներին տեղանքի առանձին հատվածներից և 
օբյեկտներից հեռացնելու, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցները հեռացնելու. 

2) ստուգելու քաղաքացիների (այդ թվում` պաշտոնատար անձանց) անձը հաստատող 
փաստաթուղթը, իսկ դրա բացակայության դեպքում նրանց ինքնությունը պարզելու 
նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու՝ ընդհուպ բերման ենթարկելով. 

3) ձերբակալելու և հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնող պետական 
կառավարման համակարգի մարմիններին կամ հատուկ ծառայություններին ներկայացնելու 
այն անձանց, ովքեր կատարել կամ փորձել են կատարել հակաահաբեկչական 

Deleted: հանրապետական 
գործադիր մարմիններից 

Deleted: պետական մարմինները 

Deleted: Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական մարմինները

Deleted: պետական մարմիններին 



գործողություններ իրականացնող անձանց օրինական պահանջների խոչընդոտմանն 
ուղղված գործողություններ, ինչպես նաև գործողություններ՝ կապված հակաահաբեկչական 
գործողությունների իրականացման գոտի առանց թույլտվության ներթափանցելու կամ դրա 
փորձի հետ. 

4) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված 
դեպքերում և կարգով անարգել մուտք գործելու (ներթափանցելու) ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց պատկանող բնակելի և այլ շինություններ, շրջակա տեղանքի 
հատվածներ, տրանսպորտային միջոցներ (բացառությամբ դիվանագիտական և 
հյուպատոսական ներկայացուցիչներին պատկանող շինությունների, տարածքների և 
տրանսպորտային միջոցների)՝ ահաբեկչական գործողությունը կանխելու, ահաբեկչական 
գործողություն կատարած կամ ահաբեկչական գործողության կատարման մեջ կասկածվող 
անձանց հետապնդելու համար.  

5) հակաահաբեկչական գործողության անցկացման գոտի մուտքի և ելքի պարագայում 
իրականացնելու քաղաքացիների անձնական զննում, տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ 
նրանց մոտ գտնվող առարկաների, տրանսպորտային միջոցների և նրանցով տեղափոխվող 
ապրանքների ստուգում.  

6) ծառայողական նպատակներով օգտագործելու կազմակերպությունների և 
ֆիզիկական անձանց կապի միջոցները. 

7) անհետաձգելի դեպքերում ծառայողական նպատակներով օգտագործելու 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող տրանսպորտային միջոցները, 
բացառությամբ դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցիչներին, միջազգային 
կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների։ 
  

Հոդված 14. Հակաահաբեկչական գործողության մասին տեղեկատվության 
սահմանափակումը 

 
Արգելվում է հակաահաբեկչական գործողության մասին այնպիսի տեղեկատվության 

տարածումը, որը` 
1) բացահայտում է հակաահաբեկչական գործողության իրականացման հատուկ 

տեխնիկական եղանակներն ու գործելակերպը. 
2) կարող է խոչընդոտել հակաահաբեկչական գործողության իրականացմանը և վտանգ 

ստեղծել քաղաքացիների կյանքի և առողջության համար. 
3) ուղղված է ահաբեկչության քարոզչությանը կամ արդարացմանը. 
4) տեղեկատվություն է պարունակում հակաահաբեկչական գործողությանը մասնակից 

պետական կառավարման համակարգի մարմինների, հատուկ ծառայությունների և 
ահաբեկչության դեմ պայքարի` դրանց մասնագիտացված ստորաբաժանումների 
աշխատակիցների, ինչպես նաև այդ գործողության իրականացմանն աջակցություն 
ցուցաբերած անձանց մասին։ 
 

Հոդված 18. Ահաբեկչության դեմ պայքարին մասնակից անձանց իրավական 
պաշտպանության երաշխիքները 

  
Հանցագործություն չեն համարվում այն գործողությունները, որոնք կատարել են 

ահաբեկչության դեմ պայքարը իրականացնող պետական կառավարման համակարգի 
մարմինների պաշտոնատար անձինք և աշխատակիցները, ինչպես նաև վերջիններիս 
աջակցություն ցուցաբերած անձինք իրենց ծառայողական պարտականություններն 
իրավաչափորեն կատարելիս և ուղղված են եղել քաղաքացիների կյանքի և առողջության, 
սահմանադրական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը, ինչպես նաև 
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հանցավոր ոտնձգություններից հասարակական և պետական անվտանգության 
ապահովմանը։ 

Իրավաչափ են համարվում ահաբեկչության դեմ պայքարի գործողությունները 
կանոնակարգող նորմերի պահպանումով կատարված և Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ նախատեսված այն գործողությունները, որոնք կատարվել են 
ծառայողական պարտականությունների շրջանակներում կամ հասարակական պարտքը 
հատուցելիս և ուղղված են եղել քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի 
պաշտպանությանը, ինչպես նաև հասարակական և պետական անվտանգությանը 
սպառնացող առավել նշանակալից վնասի կանխմանը, եթե տվյալ հանգամանքներում 
ծառայողական պարտականությունների կամ հասարակական պարտքի իրականացման այլ 
հնարավորություններ չեն ընձեռվել։ 

Հակաահաբեկչական գործողություն իրականացնելիս օրենքով սահմանված հիմքերով և 
սահմաններում թույլատրվում է ահաբեկիչների կյանքին, առողջությանը և գույքին, ինչպես 
նաև այլ պահպանվող շահերին հարկադրված վնաս պատճառելը։ 

Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասնակից անձինք, Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությանը համապատասխան, ազատվում են հակաահաբեկչական գործողություն 
իրականացնելիս պատճառված վնասի համար պատասխանատվությունից։ 
 

Հոդված 19. Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասնակից անձանց սոցիալական 
պաշտպանության երաշխիքները 

 
 

Ահաբեկչության դեմ պայքար իրականացնող պետական կառավարման համակարգի 
մարմինների  աշխատակիցների, նրանց ընտանիքների անդամների և ահաբեկչության դեմ 
պայքար իրականացնող պետական կառավարման համակարգի մարմիններինաջակցություն 
ցուցաբերող անձանց սոցիալական պաշտպանությունն իրականացվում է Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 
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