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Հոդված 6. Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի շրջանառության վրա
տարածվող սահմանափակումները 

  

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելվում է` 

1. Որպես քաղաքացիական և ծառայողական զենք` շրջանառության մեջ մտցնել` 

ա) 500 մմ-ից պակաս երկարություն ունեցող փողով կամ փողային տուփով և փողով, 800 
մմ-ից պակաս երկարության (ընդհանուր), տասը փամփուշտից ավելի տարողունակության 
պահունակով (թմբուկով), ինչպես նաև այնպիսի կառուցվածքով երկարափող հրազեն, որը թույլ 
է տալիս դրա երկարությունը կարճացնել 800 մմ-ից` առանց կրակ արձակելու ունակության 
կորստի. 

բ) իր ձևով և տեսքով այլ առարկաների նմանեցված հրազեն. 

գ) ակոսափող հրազենի փամփուշտներով կրակելու համար հարմարեցված ողորկափող 
հրազեն. 

դ) ակոսափող հրազենի փամփուշտների չափերին համապատասխան պատրաստված 
ողորկափող հրազեն. 

ե) լախտեր, կռփազենք (կաստետներ), բումերանգներ և որպես զենք կիրառելու համար 
հարմարեցված հարվածող, ջարդող, մանրացնող և նետողական հատկություններով օժտված 
այլ առարկաներ, բացառությամբ սպորտային գործիքների. 

զ) զրահահար, հրկիզող, պայթուցիկ կամ լուսածիր գործողության գնդակով փամփուշտներ, 
ինչպես նաև կոտորակային գնդակներով փամփուշտներ` գազային ատրճանակների (այդ 
թվում` թմբուկավոր ռևոլվերի) համար. 

է) զենք և այլ առարկաներ, որոնց խոցելու ունակությունը պայմանավորված է ռադիոակտիվ 
ճառագայթների և կենսաբանական գործոնների օգտագործմամբ. 

ը) առողջապահության հանրապետական մարմնի կողմից կիրառման չթույլատրված 
նյարդակաթվածահարող, թունավոր և այլ ներգործող նյութերով լիցքավորված, ինչպես նաև 
մեկ մետրից ավելի հեռավորության վրա գտնվող անձին միջին ծանրության վնաս պատճառելու 
ունակությամբ օժտված գազային զենք. 



թ) ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման հանրապետական մարմնի 
հետ համաձայնեցված, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության (այսուհետ` 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն) քրեագիտական պահանջներին 
չհամապատասխանող տեխնիկական բնութագիր ունեցող զենք և ռազմամթերք. Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված քրեագիտական պահանջներին 
չհամապատասխանող տեխնիկական բնութագիր ունեցող զենք և ռազմամթերք. 

 

Հոդված 29. Վերահսկողությունը զենքի շրջանառության նկատմամբ

  

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական և 
ծառայողական զենքի շրջանառության նկատմամբ, իրենց իրավասության սահմաններում 
վերահսկողություն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, ինչպես նաև ստանդարտացման, 
չափագիտության և սերտիֆիկացման հանրապետական մարմինները: 

Պետական ռազմականացված կազմակերպությունների սպառազինության մեջ 
գտնվող զենքի շրջանառության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի շրջանառության վրա վերահսկողության 
լիազորություններ ունեցող մարմինների պաշտոնատար անձինք իրավունք ունեն` 

ա) անցկացնել զենքի զննություն` դրա արտադրության, առևտրի, պահման և ոչնչացման 
վայրերում. 

բ) սահմանված կարգով անհատույց առգրավել և ոչնչացնել հանրապետության տարածքում 
շրջանառությունն արգելված զենքը, բացառությամբ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ձեռք 
բերված և անօրինական հիմքերով դրանք տնօրինողների մոտ գտնվող զենքի. 

գ) իրենց վերահսկողական գործառույթների իրականացման նպատակով` իրավաբանական 
անձանցից և քաղաքացիներից պահանջել ներկայացնելու անհրաժեշտ փաստաթղթեր և 
պատճեններ, գրավոր կամ բանավոր տեղեկություններ. 

դ) սահմանված կանոնների խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիներին և պաշտոնատար անձանց տալ դրանց 
վերացման մասին պարտադիր կատարման ենթակա հանձնարարականներ. 

ե) ձեռնարկել օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցներ: 

 



Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի և դրա փամփուշտների շրջանառության, ինչպես 
նաև շրջանառության նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության կարգը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

Առգրավված (վերցված), կամավոր հանձնված և գտնված զենքի և ռազմամթերքի 
ընդունման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

 


