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Հոդված 2. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը կարգավորող 
իրավական ակտերը 

1. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին օրենսդրությունը 
բաղկացած է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունից, Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքից, Մաքսային օրենսգրքից, 
«Դատախազության մասին», «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին», 
«Ոստիկանության մասին», «Ռազմական ոստիկանության մասին», 
«Քրեակատարողական ծառայության մասին», «Հարկային ծառայության մասին», 
«Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներից, սույն օրենքից, այլ իրավական ակտերից, ինչպես նաև 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերից: 

2. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության նախապատրաստման և 
անցկացման գործելակերպը կարգավորվում է օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեություն իրականացնող մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերով: 
Քրեական պատասխանատվությունից խուսափող, անհայտ կորած անձանց, ինչպես 
նաև պարտապանների հետախուզման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

 
… 
Հոդված 4. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության նպատակները 
1. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության նպատակներն են` 
1) հանցագործությունների հայտնաբերումը, բացահայտումը, կանխումը և 

խափանումը. 
2) հանցագործությունը նախապատրաստող, կատարող կամ կատարած անձանց 

հայտնաբերումը. 
3) քրեական պատասխանատվությունից խուսափող անձանց հետախուզումը և 

հայտնաբերումը, ինչպես նաև անհայտ կորած անձանց հետախուզումը. 
4) վկաների, դիակի, հանցագործության հետքերի, առարկաների, իրեղեն 

ապացույցների և այլ իրերի, փաստաթղթերի հայտնաբերումը. 
5) ազգային անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ 

տեղեկությունների ձեռքբերումը. 
6) մաքսանենգության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

սահմանով տրանսպորտային միջոցների ապօրինի տեղափոխման խափանումն ու 
բացահայտումը. 

7) հարկային մարմնին հսկողության լիազորություններ վերապահող իրավական 
ակտերի պահանջների խախտումների նախազգուշացումը, կանխումը, խափանումն ու 
բացահայտումը. 



7.1) ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասին տեղեկությունների և տվյալների 
հայտնաբերումը, այդ գույքի բռնագանձման գործընթացին աջակցելը 

8) քրեակատարողական հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովումը, 
քրեակատարողական հիմնարկներում նախապատրաստվող հանցագործությունների 
նախազգուշացումը, կանխումը և բացահայտումը. 

9) հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգությանն 
սպառնացող հանգամանքների առկայությունը, ինչպես նաև հատուկ պետական 
պաշտպանություն իրականացնող մարմնի կողմից` օրենքով իրեն վերապահված 
լիազորությունների շրջանակներում օպերատիվ-հետախուզական մարմիններին տրված 
ցուցումները, որոնք վերաբերում են հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա 
անձանց անվտանգությանն սպառնացող հանգամանքների վերացմանը. 

10) պետական և ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններին 
առնչվելու թույլտվության որոշման կայացման համար տեղեկություններ հավաքելը. 

11) օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների 
աշխատակիցների, ինչպես նաև այդ մարմինների հետ համագործակցող կամ 
համագործակցած անձանց (և նրանց ընտանիքի անդամների) անվտանգությունն 
ապահովելու համար տեղեկություններ հավաքելը. 

12) ոստիկանության կողմից օրենքով սահմանված կարգով սահմանային գոտում 
գտնվելու թույլտվության համար տեղեկություններ հավաքելը. 

13) սահմանապահ զորքերի կողմից օրենքով սահմանված կարգով սահմանային 
շերտ մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու թույլտվության համար տեղեկություններ 
հավաքելը. 

14) օպերատիվ-հետախուզական գործունեությանը մասնակցելու կամ դրա 
իրականացման հետևանքով ստացված նյութերին ծանոթանալու թույլտվության մասին 
որոշում ընդունելու համար տեղեկություններ հավաքելը. 

15) ազգային անվտանգության մարմիններում և ոստիկանությունում, ինչպես նաև 
օրենքով նախատեսված դեպքերում այլ պետական մարմիններում, աշխատանքի 
անցնելու համար դիմում ներկայացրած անձանց ուսումնասիրելու համար 
տեղեկություններ հավաքելը. 

16) օտարերկրյա քաղաքացիներին կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, Հայաստանի 
Հանրապետությունում քաղաքական ապաստան կամ կացության կարգավիճակ տալու 
մասին եզրակացություն կազմելու և որոշում ընդունելու համար տեղեկություններ 
հավաքելը: 

 
․․․ 
Հոդված 6. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների հետևանքով 

ստացված նյութերի և փաստաթղթերի հրապարակայնությունը 
1. Յուրաքանչյուր անձ իր նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը մերժվելուց 

կամ հարուցված քրեական գործի վարույթը կարճվելուց` հանցագործության դեպքի 
բացակայության կամ արարքի կատարման մեջ հանցակազմի բացակայության 



պատճառով, կամ պատճառված վնասը քրեական օրենքով օրինաչափ համարվելուց 
կամ իր նկատմամբ արդարացման դատավճիռ կայացվելուց կամ ապօրինի ծագում 
ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթն ավարտվելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, 
իրավունք ունի օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող 
մարմիններից պահանջելու իր նկատմամբ իրականացված օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների հետևանքով ստացված նյութերը և փաստաթղթերը: 

2. Նշված նյութերը և փաստաթղթերը տրամադրելը մերժվում է, եթե առկա է 
պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի հրապարակման վտանգ, կամ երբ դրանով 
կարող են բացահայտվել օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող 
մարմինների հաստիքային գաղտնի աշխատակիցները և այդ մարմինների հետ 
գաղտնի հիմունքներով համագործակցող կամ համագործակցած անձինք: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքում և ժամկետում, եթե անձը չի 
պահանջում տրամադրել իր նկատմամբ իրականացված օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումների հետևանքով ստացված նյութերը և փաստաթղթերը, ապա դրանք 
ոչնչացվում են: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված նյութերը ենթակա են ոչնչացման 
անձի նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը մերժվելուց, կամ հարուցված քրեական 
գործի վարույթը կարճվելուց կամ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման 
վարույթն ավարտվելուց` հանցագործության դեպքի բացակայության կամ արարքի 
կատարման մեջ հանցակազմի բացակայության պատճառով, կամ պատճառված վնասը 
քրեական օրենքով օրինաչափ համարվելուց կամ անձի նկատմամբ արդարացման 
դատավճիռ կայացվելուց հետո` եռամսյա ժամկետում: 

 
Հոդված 11. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող 

մարմինների պարտականությունները 
1. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինները 

պարտավոր են` 
1) կատարել քննիչի պարտադիր գրավոր հանձնարարությունները, 

հետաքննության մարմնի հանձնարարությունները, դատախազի պարտադիր գրավոր 
ցուցումները, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հետ կապված իրավասու 
մարմնի կողմից տրված գրավոր հանձնարարությունները, քննիչի և դատարանի 
որոշումները` անհրաժեշտ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու 
վերաբերյալ. 

1.1) ստուգել ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով 
ստացված անանուն հաղորդումը, եթե հաղորդմամբ ներկայացվող տեղեկությունը 
բավարար չափով հիմնավորված է, վերաբերում է կոնկրետ պաշտոնատար անձի կամ 
մարմնի և պարունակում է տվյալներ, որոնք ողջամտորեն կարող են ստուգվել. 

2) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված 
կարգով համագործակցել միջազգային իրավապահ կազմակերպությունների, 
օտարերկրյա պետությունների իրավապահ մարմինների և հատուկ ծառայությունների 
հետ. 



3) հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել օպերատիվ ստորաբաժանումների 
աշխատակիցներին, այդ մարմինների հետ գաղտնի հիմունքներով համագործակցող 
անձանց, քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց, ինչպես նաև նրանց 
ընտանիքի անդամներին. 

4) իրենց լիազորություններն իրականացնելիս համագործակցել իրավապահ 
մարմինների հետ` նրանց փոխանցելով իրենց հայտնի դարձած և այդ մարմինների 
իրավասությանը վերաբերող տեղեկությունները, բացառությամբ սույն օրենքով 
նախատեսված ոչնչացման ենթակա տեղեկությունների: 

 
… 
Հոդված 31. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացմանը 

ներկայացվող ընդհանուր պահանջները 
1. Հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկումը ոստիկանության կամ 

քրեակատարողական ծառայության մարմինների կողմից անցկացվում է` Գլխավոր 
վարչության 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 
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 ստեղծելով, 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 
որում` բացառելով ազգային անվտանգության մարմինների կողմից այդ տվյալների, 
տեղեկատվության և հաղորդումների հսկումը և (կամ) ամրագրումը: 

3. Նամակագրության, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների 
վերահսկումը, բացառությամբ 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: 
Սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետով նախատեսված օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումը կարող է անցկացվել նաև այն դեպքում, երբ անձին 
պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի 
բռնագանձման վարույթ։ 

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 
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-հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելիս հեռահաղորդակցության և 
փոստային կապի կազմակերպությունները պարտավոր են ազգային անվտանգության 
մարմինների, իսկ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքերում 
ոստիկանության, ռազմական ոստիկանության 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 փաստաբանական գաղտնիք պարունակող 
տեղեկությունները: 

 
… 
Հոդված 35. Դատախազական հսկողությունը օպերատիվ-հետախուզական 

գործունեության նկատմամբ 
1. Նախաքննության և հետաքննության նկատմամբ դատավարական 

ղեկավարում, ինչպես նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման 
գործընթաց իրականացնելիս դատախազը հսկողություն է իրականացնում օպերատիվ-
հետախուզական գործունեության օրինականության նկատմամբ` օրենքով իրեն 
վերապահված լիազորությունների սահմաններում: Դատախազի կողմից հսկողության 
ենթակա չեն օպերատիվ-հետախուզական գործունեության կազմակերպման և 
իրականացման եղանակները: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված լիազորություններն իրականացնելիս 
դատախազի պահանջով օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող 
մարմինների ղեկավարները պարտավոր են նրան ներկայացնել այդ միջոցառումների 



անցկացման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և այլ անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն: Դատախազը պարտավոր է ապահովել օպերատիվ-
հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների` իրեն ներկայացրած 
փաստաթղթերի և տեղեկությունների գաղտնիությունը: 

3. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների 
հաստիքային աշխատակիցների և այդ մարմինների հետ գաղտնի համագործակցող 
անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները դատախազին ներկայացվում են միայն այդ 
անձանց համաձայնությամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առաջ է գալիս նրանց 
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ 

 
Հոդված 36. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու 

մասին որոշման հիմքերը 
1. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներն անցկացվում են օպերատիվ-

հետախուզական միջոցառում անցկացնելու մասին օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեություն իրականացնող մարմնի օպերատիվ ստորաբաժանման ղեկավարի 
որոշման հիման վրա, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

2. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների անցկացման որոշում 
կայացնելու հիմք են դատախազի գրավոր ցուցումները և ապօրինի ծագում ունեցող 
գույքի բռնագանձման գործընթացի կապակցությամբ տրվող գրավոր 
հանձնարարությունները, քննիչի, հետաքննության մարմնի և դատարանի որոշումները` 
իրենց վարույթում գտնվող քրեական գործերով օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումներ անցկացնելու վերաբերյալ, ինչպես նաև օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառում անցկացնելու թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ օպերատիվ 
ստորաբաժանման աշխատակցի պատճառաբանված միջնորդությունը: 

 
… 
Հոդված 38. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում անցկացնելու մասին 

որոշումը 
1. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառում անցկացնելու մասին որոշման մեջ 

պետք է նշվեն սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մասերով 
նախատեսված բոլոր տեղեկությունները, ինչպես նաև որոշումը կայացրած օպերատիվ 
ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը և պաշտոնը, թե այդ միջոցառումն 
ում վրա է տարածվում, որոշում կատարելու համար իրավասու օպերատիվ 
ստորաբաժանման աշխատակցի անունը, ազգանունը և պաշտոնը: 

2. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինն 
իրավունք չունի իրականացնելու այնպիսի գործողություններ, որոնք նախատեսված չեն 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումն անցկացնելու մասին որոշմամբ: 

3. Եթե օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման ընթացքում 
այն անձի վերաբերյալ, ում նկատմամբ այդ միջոցառումներն իրականացվում են, ձեռք 
են բերվել տեղեկություններ, նյութեր և փաստաթղթեր, որոնց ստացումը նախատեսված 
չէր տվյալ միջոցառումներն անցկացնելու մասին որոշմամբ, ապա դրանք չեն 



հանդիսանում ապացույցներ և ենթակա են ոչնչացման, բացառությամբ այն դեպքերի, 
երբ` 

1) օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինները 
գործել են բարեխղճորեն, և 

2) ստացված տեղեկությունները պարունակում են ծանր կամ առանձնապես ծանր 
հանցագործության կամ դրա նախապատրաստման վերաբերյալ  տեղեկություններ կամ 
ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ գործընթաց սկսելու կամ 
սկսված վարույթին առերևույթ առնչվող տվյալներ, և 

3) այդ տեղեկությունների ձեռքբերման համար սույն օրենքով թույլատրվում է 
իրականացված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման անցկացումը: Սույն մասով 
նախատեսված տեղեկությունների, նյութերի և փաստաթղթերի վերաբերյալ կազմվում է 
առանձին արձանագրություն: 

 
… 
Հոդված 40. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդյունքների 

օգտագործումը 
1. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդյունքները, որոնք ձեռք են 

բերվել սույն օրենքով սահմանված կարգով, հանդիսանում են ապացույցներ, 
բացառությամբ սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 6-րդ և 9-րդ 
կետերով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքների: 

2. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներն արձանագրում է դրանք 
անցկացնող պաշտոնատար անձը: Արձանագրությունում պետք է նշվեն օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառման անցկացման տեղը, ժամանակը, հանգամանքները, 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումն անցկացնող օպերատիվ աշխատակցի, 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման այլ մասնակիցների անունները, 
ազգանունները, պաշտոնները, ինչպես նաև այն անձանց (կամ նրանց օրինական 
ներկայացուցիչների) անունները և ազգանունները, որոնց վրա տարածվում են 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման ընթացքում ձեռնարկված բոլոր 
գործողությունները այն հաջորդականությամբ, ինչպես որ դրանք կատարվել են, 
կիրառված գիտատեխնիկական մեթոդները և միջոցները, ինչպես նաև միջոցառման 
հետևանքով ձեռք բերված տեղեկությունները, նյութերը և փաստաթղթերը: 
Արձանագրությունը ստորագրում է օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումն 
անցկացնող պաշտոնատար անձը (անձինք): 

3. Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքները քրեական 
վարույթն իրականացնող կամ այլ իրավասու մարմիններին ներկայացնելու կարգը 
սահմանվում է օրենքով և օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող 
մարմինների իրավական ակտերով: Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն 
իրականացնող մարմինը սույն օրենքով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական 
միջոցառումների ընթացքում ստացված տեղեկատվությունը կարող է փոխանցել միայն 
քրեական վարույթ, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթ կամ 
օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող այլ մարմինների` նրանց 
խնդրանքով օրենքով իրենց վերապահված կոնկրետ լիազորության իրականացման 



համար, բացառությամբ սույն օրենքով սահմանված ոչնչացման ենթակա 
տեղեկությունների: 

3.1. Սույն օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմված արձանագրությունը հիմք է 
հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով հարկային 
իրավախախտումների համար սահմանված պատասխանատվության միջոցներ 
կիրառելու համար հետևյալ դեպքերում. 

1) առանց օրենքով սահմանված պետական գրանցման (հաշվառման) կամ առանց 
հարկային մարմիններում հաշվառման ձեռնարկատիրական գործունեության (ապօրինի 
գործունեության) հայտնաբերման դեպքում. 

2) ապօրինի գործունեություն իրականացնողի մոտ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չձևակերպված վարձու 
աշխատողներ հայտնաբերելու դեպքերում. 

3) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին 
համապատասխան՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեությունն առանց լիցենզիայի 
իրականացնելու կամ «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ծանուցման ենթակա 
գործունեությունն առանց ծանուցման իրականացնելու կամ առանց թույլտվության կամ 
առանց լիցենզիայի ընդերքը կամ բնական պաշարներն օգտագործելու (այդ թվում` 
լիցենզիայի կամ թույլտվության գործողությունը կամ ծանուցման ենթակա 
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով կասեցված 
լինելու) դեպքերում. 

4) ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության փաստաթղթավորման 
համար օրենսգրքով սահմանված պահանջների խախտման` օրենսգրքով սահմանված 
պահանջները չբավարարող ուղեկցող փաստաթղթով կամ առանց ուղեկցող 
փաստաթղթի ապրանքների մատակարարման կամ տեղափոխության հայտնաբերման 
դեպքերում. 

5) արգելված գործունեության հայտնաբերման դեպքերում: 
Սույն մասով սահմանված խախտումներ հայտնաբերելու նպատակով 

իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման ընթացքում հարկ վճարողի 
պահանջով հարկային մարմնի պաշտոնատար անձը ներկայացնում է օպերատիվ-
հետախուզական միջոցառում իրականացնելու մասին որոշման քաղվածքը: 

Սույն մասում նշված դեպքերում հարկային պարտավորությունները հաշվարկում և 
գանձման է առաջադրում հարկային մարմինը «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին 
համապատասխան հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում և նույն օրենքով 
սահմանված կարգով հարկային մարմնի ղեկավարի կամ նրա լիազորած 
պաշտոնատար անձի ընդունած վարչական ակտով: 

4. Եթե օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման ընթացքում 
ձեռք են բերվում այնպիսի տեղեկություններ, նյութեր և փաստաթղթեր, որոնք չեն 
վերաբերում այն անձին, որի նկատմամբ իրականացվում են այդ միջոցառումները, և 
որոնց ստացումը նախատեսված չէր տվյալ միջոցառումներն անցկացնելու մասին 



որոշմամբ, ապա դրանք չեն հանդիսանում ապացույցներ և ենթակա են ոչնչացման, 
բացառությամբ, եթե` 

1) օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինները 
գործել են բարեխղճորեն, և 

2) ստացված տեղեկությունները պարունակում են ծանր կամ առանձնապես ծանր 
հանցագործության կամ դրա նախապատրաստման վերաբերյալ տեղեկություններ կամ 
ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ գործընթաց սկսելու կամ 
սկսված վարույթին առերևույթ առնչվող տվյալներ, և 

3) այդ տեղեկությունների ձեռքբերման համար սույն օրենքով թույլատրվում է 
իրականացված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման անցկացումը: Սույն մասով 
նախատեսված տեղեկությունների, նյութերի և փաստաթղթերի վերաբերյալ կազմվում է 
առանձին արձանագրություն: 

5. Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինները 
վարում են օպերատիվ հաշվառման գործեր: Օպերատիվ հաշվառման գործերում 
կուտակվում են օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման 
հիմքերի, դրանց արդյունքում ձեռք բերված տվյալների, տվյալների ստուգման, 
համակարգման, վերլուծության, ինչպես նաև ընդունվող որոշումների վերաբերյալ 
օպերատիվ-ծառայողական փաստաթղթերը: 

Օպերատիվ հաշվառման գործերի ցանկը, գործերը վարելու, դրանցով անցնող 
անձանց հաշվառման կարգը սահմանվում են օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեություն իրականացնող մարմինների իրավական ակտերով: 
 


