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Ընդունված է 2015 թվականի հունիսի 22-ին 
 

ԶՈՐԱՄԱՍԵՐԻ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 
ՀՈԴՎԱԾ 1. ՕՐԵՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ 
 
1. Սույն օրենքով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության համակարգի զորամասերի, ռազմաբժշկական, ռազմաուսումնական, 
ռազմագիտական, մշակութային և լրատվական կամ մարզական կամ հանգստի կազմակերպման 
բնույթի զինվորական հաստատությունների ստեղծման, գործունեության իրականացման, դրանց 
իրավական վիճակի հետ կապված հարաբերությունները: 

 
ՀՈԴՎԱԾ 2. ՕՐԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
1) զորամաս` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պետական 

հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող զինվորական մարմին` զորամիավորում, միավորում, առանձին 
զինվորական կառույց, որի գործունեության նպատակն է խաղաղ ժամանակ մարտական 
պատրաստականության և մարտական հերթապահության խնդիրների, մարտական 
պատրաստության, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ գործառույթների իրականացման միջոցով 
երաշխավորել, իսկ պատերազմի ժամանակ մարտական կիրառման միջոցով ապահովել 
Հայաստանի Հանրապետության զինված պաշտպանությունը. 

2) զինվորական հաստատություն` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարության պետական հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող ռազմաբժշկական, 
ռազմաուսումնական (ռազմագիտական) կամ մշակութային կամ լրատվական կամ մարզական կամ 
հանգստի կազմակերպման բնույթի գործունեություն իրականացնող զինվորական մարմին, որի 
գործունեության նպատակն է ապահովել օրենքով սահմանված` Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության համապատասխան խնդիրների և գործառույթների 
իրականացումը: Զինվորական հաստատությունների ռազմական բնույթն արտահայտվում է 
դրանցում զինվորական ծառայության կազմակերպմամբ, դրանց նկատմամբ օպերատիվ-
մարտավարական խնդիրների առաջադրման հնարավորությամբ. 

3) զորամասի իրական անվանում` զորամասի տեսակը և գործունեության բնույթը բնորոշող 
տեղեկություն. 

4) զորամասի պայմանական համար` զորամասին տրվող թվերի հաջորդականություն: 
 
 

ՀՈԴՎԱԾ 7.1. ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԱՆԳՍՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ 
ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

1. Պաշտպանության նախարարության մարզական կամ հանգստի կազմակերպման 
բնույթի զինվորական հաստատությունները (այսուհետ` զինվորական մարզական կամ 
հանգստի կազմակերպման հիմնարկներ) ստեղծվում են Կառավարության որոշմամբ: 

2. Զինվորական մարզական կամ հանգստի կազմակերպման հիմնարկ ստեղծելու 
մասին Կառավարության որոշմամբ սահմանվում են հիմնարկի` 

1) անվանումը. 
2) գտնվելու վայրը. 
3) գործունեության խնդիրները, նպատակները և գործառույթները. 
4) կանոնադրությունը. 



5) կառուցվածքը, թվաքանակը, հանձնվող (ամրացվող) գույքի, այդ թվում` զենքի և 
ռազմամթերքի կազմը, դրա օգտագործման կարգը. 

6) գործունեության հետ կապված` սույն օրենքով, այլ օրենքներով և նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված այլ նորմեր: 

3. Զինվորական մարզական կամ հանգստի կազմակերպման հիմնարկ ստեղծելու 
մասին որոշմամբ ռազմաբժշկական հաստատության կանոնադրության, կառուցվածքի, 
թվաքանակի, հանձնվող (ամրացվող) գույքի, այդ թվում` զենքի և ռազմամթերքի կազմի, դրա 
օգտագործման կարգի հաստատման իրավունքը կարող է վերապահվել պաշտպանության 
նախարարին: Զինվորական մարզական կամ հանգստի կազմակերպման հիմնարկները 
կարող են իրականացնել վճարովի ծառայություններ՝ պաշտպանության նախարարի 
հրամանով սահմանված կարգով, պայմաններով և չափերով: Զինվորական մարզական կամ 
հանգստի կազմակերպման հիմնարկին կարող է տրվել զորամասի պայմանական համար: 

4. Զինվորական մարզական հիմնարկները կարող են գործել մարզական ակումբների, 
իսկ հանգստի կազմակերպման հիմնարկները՝ հանգստյան տան տեսքով: Զինվորական 
մարզական կամ հանգստի կազմակերպման հիմնարկները լիցենզավորման ենթակա 
գործունեությամբ կարող են զբաղվել օրենքով սահմանված կարգով տրված լիցենզիայի 
հիման վրա: 

5. Զինվորական մարզական կամ հանգստի կազմակերպման հիմնարկների 
գործունեության նկատմամբ տարածվում են սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված` 
զորամասերի գործունեությանը ներկայացվող պահանջները: Զինվորական մարզական կամ 
հանգստի կազմակերպման հիմնարկների կարիքների համար գնումները կատարվում են 
§Գնումների մասին¦ օրենքով սահմանված կարգով: 

6. Զինվորական մարզական կամ հանգստի կազմակերպման հիմնարկներում 
զինվորական ծառայության կազմակերպման, զինվորական կամ պետական այլ ծառայություն 
անցնելու, ինչպես նաև աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով և 
հիմնարկի կանոնադրությամբ: 
 

 
 

 

 


