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Հոդված 5.

Զինվորական ծառայության տեսակները և ժամկետները

1. Զինվորական ծառայության տեսակներն են`
1) ժամկետային.
2) պահեստազորային.
3) զորահավաքային:
2. Ժամկետային զինվորական ծառայությունը բաղկացած է պարտադիր և
պայմանագրային զինվորական ծառայություններից:
3. Պարտադիր զինվորական ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելու
սահմանադրական պարտականության իրականացման հիմնական ձևն է։ Պարտադիր
զինվորական ծառայություն է համարվում զինված ուժերում և այլ զորքերում զորակոչի
միջոցով կազմակերպվող ծառայությունը: Օրենքի խախտմամբ պարտադիր զինվորական
ծառայություն չանցած քաղաքացիները չեն կարող ընդունվել հանրային ծառայության:
4. Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը սահմանվում է`
1) շարքային կազմի համար` 24 ամիս, իսկ սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասում
նշված անձանց համար՝ 3 տարի.
2) պահեստազորի սպայական կազմի համար` 24 ամիս.
3) պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած և ռազմաուսումնական
հաստատություններ ընդունված անձանց համար` ռազմաուսումնական հաստատությունում
ուսումնառության ժամկետով, որը ռազմաբժշկական բնույթի ռազմաուսումնական
հաստատություններում սովորողների մասով ներառում է նաև ինտերնատուրայում
ուսումնառության ժամկետը:
«պարտադիր
զինվորական
ծառայություն
չանցած
և
ռազմաուսումնական
հաստատություններ ընդունված անձանց համար` ռազմաուսումնական հաստատությունում
ուսումնառության ժամկետով, որը ռազմաբժշկական բնույթի ռազմաուսումնական
հաստատություններում
սովորողների
մասով
ներառում
է
նաև
կլինիկական
ռեզիդենտուրայում ուսումնառության ժամկետը:»:
5. Ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը հաստատում է
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարությունը:
Ռազմաուսումնական
հաստատությունների ընդունելությանը կարող են մասնակցել 18 տարին չլրացած
քաղաքացիները, ինչպես նաև մինչև 23 տարեկան` պարտադիր զինվորական ծառայության
զորակոչի ենթակա քաղաքացիները, զինծառայողները, պահեստազորում հաշվառված
քաղաքացիները, իգական սեռի քաղաքացիները։ Պարտադիր զինվորական ծառայություն
չանցած և ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված քաղաքացիներն
ուսումնառության ընթացքում համարվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողներ, և
նրանց վրա տարածվում են ժամկետային պարտադիր զինծառայողների համար օրենքով
սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները:
6. Ուսումնառության ընթացքում իր դիմումի համաձայն կամ առողջական վիճակի
պատճառով ռազմաուսումնական հաստատությունում ուսանելու համար ոչ պիտանի
ճանաչվելու հիման վրա ռազմաուսումնական հաստատությունից ազատվելու կամ
անբավարար առաջադիմության կամ կարգապահական տույժի պատճառով հեռացված 18
տարին լրացած քաղաքացին ուղարկվում է շարունակելու շարքային կազմի պարտադիր
զինվորական ծառայությունը՝ սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով
սահմանված կարգով։ Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետում տվյալ դեպքում
հաշվարկվում է միայն առողջական վիճակի պատճառով ռազմաուսումնական
հաստատությունից ազատված քաղաքացու ուսման, ինչպես նաև զինվորական
ծառայության ընթացքում ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողի

նախկինում
ծառայած
ժամանակաշրջանը:
Մինչև
18
տարեկանը
լրանալը
ռազմաուսումնական հաստատությունից ազատված կամ հեռացված քաղաքացիները
հաշվառվում են իրենց հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատի զորակոչային
բաժնում և 18 տարեկանը լրանալուց հետո հայտարարված զորակոչի ժամանակ ենթակա
են զորակոչվելու պարտադիր զինվորական ծառայության` ընդհանուր հիմունքներով:
7. Պարտադիր զինվորական ծառայությունը կարող է փոխարինվել այլընտրանքային
ծառայությամբ` օրենքով սահմանված կարգով, պայմաններով և ժամկետներով:
Այլընտրանքային ծառայության զորակոչն իրականացվում է սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1ին և 4-րդ մասերի համաձայն:
8. Պայմանագրային զինվորական ծառայություն է համարվում զինված ուժերում և այլ
զորքերում պայմանագրի հիման վրա կազմակերպվող ծառայությունը: Պայմանագրային
զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագրերը կնքվում են 3-12 ամիս կամ երկու կամ
երեք կամ չորս կամ հինգ տարի ժամկետով, իսկ ռազմաուսումնական հաստատություններ
ընդունված քաղաքացիների հետ` տվյալ ռազմաուսումնական հաստատությունում
ուսումնառության և հետուսումնական 10 տարի ժամկետով, որը պարտադիր զինվորական
ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասով ներառում է նաև ուսումնառության
ժամանակահատվածը` որպես պարտադիր զինվորական ծառայություն:
9. Պահեստազորային զինվորական ծառայություն է համարվում պահեստազորի
պատրաստության շրջանակներում սույն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում
կազմակերպված վարժական հավաքների ժամանակ իրականացվող ծառայությունը:
10. Զորահավաքային զինվորական ծառայություն է համարվում օրենքով սահմանված
դեպքերում հայտարարված զորահավաքի շրջանակներում զորահավաքային զորակոչի
հիման վրա կազմակերպվող ծառայությունը: Զորահավաքային զինվորական ծառայությունն
իրականացվում է մինչև զորահավաք հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքի`
օրենքով սահմանված կարգով դադարեցումը:
(5-րդ հոդվածը փոփ. 04.06.19 ՀՕ-57-Ն)
Հոդված 11.

«Լեյտենանտ» զինվորական կոչում շնորհելը

1. «Լեյտենանտ» զինվորական կոչում շնորհվում է`
1) ռազմաուսումնական հաստատություն կամ սպայական դասընթաց ավարտած`
սպայական կոչում չունեցող զինծառայողներին, ընդ որում` ռազմաբժշկական բնույթի
ռազմաուսումնական
հաստատություն
ավարտած
զինծառայողին
«լեյտենանտ»
զինվորական կոչում շնորհվում է ինտերնատուրան ավարտելուց հետո.
«ռազմաուսումնական հաստատություն կամ սպայական դասընթաց ավարտած`
սպայական կոչում չունեցող զինծառայողներին, ընդ որում` ռազմաբժշկական բնույթի
ռազմաուսումնական
հաստատություն
ավարտած
զինծառայողին
«լեյտենանտ»
զինվորական կոչում շնորհվում է կլինիկական ռեզիդենտուրան ավարտելուց հետո.».
2) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու ընթացքում ռազմական
պատրաստություն անցած քաղաքացիներին` սույն օրենքով սահմանված կարգով
պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո.
3)
սպայական
պաշտոնի
նշանակված
բարձրագույն
կրթություն
ունեցող
զինծառայողներին.
4) պահեստազորում հաշվառված և բարձրագույն կրթություն ունեցող քաղաքացիներին`
պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումներին
մասնակցելուց հետո:
Հոդված 15.

Հերթական զինվորական կոչում շնորհելը

1. Հերթական զինվորական կոչում շնորհվում է հաջորդական կարգով, եթե
զինծառայողի զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի խմբին համապատասխանում է
շնորհվող զինվորական կոչմանը հավասար կամ բարձր զինվորական կոչում: Հերթական
զինվորական կոչումը շնորհվում է նախորդ զինվորական կոչումը կրելու ժամկետն
ավարտվելու դեպքում:
2. Բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների ունկնդիր, ադյունկտ
(ասպիրանտ), օրդինատոր կամ դոկտորանտ սպայական կազմի զինծառայողներին
հերթական զինվորական կոչում, մինչև «գնդապետ» զինվորական կոչումը ներառյալ,
շնորհվում է նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու օրը, եթե հերթական
զինվորական կոչումը համապատասխանում է մինչև ուսման ընդունվելն զբաղեցրած
զինվորական պաշտոնով նախատեսված զինվորական կոչմանը:
«Բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունների ունկնդիր, ադյունկտ
(դոկտորանտ), կլինիկական ռեզիդենտ սպայական կազմի զինծառայողներին հերթական
զինվորական կոչում, մինչև «գնդապետ» զինվորական կոչումը ներառյալ, շնորհվում է
նախկին կոչումով ծառայության ժամկետը լրանալու օրը, եթե հերթական զինվորական
կոչումը համապատասխանում է մինչև ուսման ընդունվելն զբաղեցրած զինվորական
պաշտոնով նախատեսված զինվորական կոչմանը:»:
3. Հերթական զինվորական կոչումը վաղաժամկետ շնորհվում է խրախուսման կարգով,
բայց ոչ բարձր զբաղեցրած զինվորական պաշտոնի համար սահմանված զինվորական
կոչումից:
4. Զինվորական կոչումը կրելու ժամկետը լրացած զինծառայողներին զինվորական
ծառայության ընթացքում խրախուսման կարգով կարող է շնորհվել զբաղեցրած պաշտոնով
նախատեսված զինվորական կոչումից մեկ աստիճան բարձր զինվորական կոչում` մինչև
«փոխգնդապետ» զինվորական կոչումը ներառյալ:
5. Դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով պատժի դատապարտվելու և
պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու կամ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած
դատավճռով զինվորական ծառայության մեջ սահմանափակման կամ կալանքի ձևով
պատիժը կրելու կամ ձերբակալման կամ որպես խափանման միջոց կիրառված
կալանավորման կամ «հերթական զինվորական կոչում ստանալու ժամկետի կասեցում»
կարգապահական տույժի կրման ժամանակահատվածները չեն հաշվարկվում զինվորական
կոչումով ծառայության կրման ժամկետում: Սույն մասում նշված, ինչպես նաև զինծառայողի
նկատմամբ քրեական գործ հարուցված կամ ծառայողական քննություն նշանակված կամ
կարգապահական տույժ ստացած լինելու ժամանակահատվածներում զինծառայողին չի
շնորհվում հերթական զինվորական կոչում:
6. Զինված ուժերի և այլ զորքերի բժիշկ-մասնագետների զինվորական կոչումներին
ավելացվում են «բժշկական ծառայության» բառերը: Սույն օրենքի համաձայն`
պահեստազորում հաշվառված կամ պաշտոնաթող քաղաքացիների զինվորական
կոչումներին համապատասխանաբար ավելացվում են «պահեստազորի» և «պաշտոնաթող»
բառերը:
7. Զինվորական կոչում շնորհելու կարգը, ներկայացման և զինվորական կոչում
շնորհելու հրամանների ձևերը սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը:
8. Պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիներին հերթական զինվորական կոչում
շնորհվում է պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում կազմակերպվող
միջոցառումներին մասնակցելուց հետո` միջոցառումը ղեկավարող պաշտոնատար անձի
ներկայացմամբ:
9. Պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիներին հերթական զինվորական կոչում
կարող է շնորհվել երկու անգամ:
10. Պահեստազորից պայմանագրային զինվորական ծառայության ներգրավված
զինծառայողներին հերթական կոչում շնորհվում է`
1) ենթասպայական կազմի կոչումներ` երեք ամիս հետո.
2) ավագ լեյտենանտ և կապիտան` վեց ամիս հետո.

3) մայոր, փոխգնդապետ և գնդապետ` մեկ տարի հետո:
11. Պետական լիազոր այլ մարմիններից տեղափոխված զինծառայողներին հերթական
կոչում շնորհվում է`
1) ենթասպայական կազմի կոչումներ, ավագ լեյտենանտ և կապիտան` երեք ամիս
հետո.
2) մայոր, փոխգնդապետ և գնդապետ` վեց ամիս հետո:
12. Զինծառայողի զինվորական կոչումը կարող է իջեցվել օրենքով սահմանված
կարգով` համապատասխան կարգապահական տույժ տալու միջոցով: Զինծառայողը
զինվորական կոչումից կարող է զրկվել դատական կարգով, ինչպես նաև սույն օրենքի 54-րդ
հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքում՝ մինչև շարքային` պետական լիազոր մարմնի
ղեկավարի հրամանով:
Հոդված 22.

Պարտադիր
հիմքերը

զինվորական

ծառայության

զորակոչից

տարկետման

1. Սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված պարտադիր զինվորական
ծառայությունից ազատվելու հիմք չունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական
ծառայության զորակոչից տարկետում տրվում է`
1) առողջական վիճակի պատճառով.
2) ընտանեկան պայմաններից ելնելով:
2. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրվում է նաև
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված քաղաքացուն`
պատգամավորական լիազորությունների ողջ ժամկետով:
3. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրվում է նաև
նպատակային ուսումնառության համար`
1) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում
բակալավրի
կամ
դիպլոմավորված
մասնագետի
կամ
ինտեգրացված կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ սովորող քաղաքացուն, եթե նա
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է
քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր՝ ուսումնառության ընթացքում զինվորական
պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշած վայրում և պայմաններով
զինվորական ծառայություն անցնելու մասին: Սույն կետի համաձայն` քաղաքացուն
տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի,
քան նրա 26 տարին լրանալու օրը.
«Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում բակալավրի կամ մագիստրոսի կամ դրան համարժեք որակավորում
ունեցող կամ ինտեգրված կրթական ծրագրով լրիվ բեռնվածությամբ սովորող քաղաքացուն,
եթե նա Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է
քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր՝ ուսումնառության ընթացքում զինվորական
պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո Հայաստանի
Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նշած վայրում և պայմաններով
զինվորական ծառայություն անցնելու մասին: Սույն կետի համաձայն` քաղաքացուն
տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի,
քան նրա 26 տարին լրանալու օրը.».
2)
Հայաստանի
Հանրապետությունում
կամ
օտարերկրյա
պետություններում հանրակրթական,
ինչպեսնաևհիմնականկրթությանհիմքիվրաառանցընդհատմաննախնական
(արհեստագործական) կամմիջինմասնագիտական կրթականծրագրերով սովորողին: Սույն

կետի համաձայն` քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի
օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 19 տարին լրանալու օրը:
4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում քաղաքացուն տարկետում
տալու և տրված տարկետումը դադարելու պայմանները սահմանվում են Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի
համաձայն տրված տարկետման ժամկետի ավարտից հետո շարքային կազմի պարտադիր
զինվորական
ծառայության
զորակոչելիս
քաղաքացու
առողջական
վիճակի
փորձաքննությունն իրականացվում է պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա
պահեստազորի սպաների փորձաքննության համար սահմանված կարգով, ինչպես նաև
նշված քաղաքացուն ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում տրվում է սույն
օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում:
5. Գիտության, կրթության, մշակույթի, արվեստի և սպորտի բնագավառներում
նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության
զորակոչից տարկետում կարող է տրվել նաև Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության որոշմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած
կարգով և պայմաններով: Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն տրված
տարկետման ժամկետի ավարտի օրվա դրությամբ հանրակրթական կամ նախնական
(արհեստագործական) կրթական ծրագրով ուսումնառությունը չավարտած և պարտադիր
զինվորական
ծառայության
զորակոչի
ենթակա
քաղաքացուն
Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ մեկ անգամ տրվում է տարկետում՝ մինչև
ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ:
6. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված պարտադիր զինվորական
ծառայության զորակոչից տարկետման հիմք ունեցող կամ այդ հիմքով տարկետում
ստացած, ինչպես նաև սույն հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերի համաձայն տարկետում ստացած
քաղաքացին կարող է իր դիմումի համաձայն հրաժարվել տարկետման իրավունքից և սույն
օրենքով սահմանված կարգով զորակոչվել պարտադիր զինվորական ծառայության:
(22-րդ հոդվածը լրաց. 21.03.18 ՀՕ-176-Ն, 12.07.18 ՀՕ-370-Ն, 04.06.19 ՀՕ-57-Ն)
Հոդված 26.

Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական
ծառայության զորակոչված քաղաքացիներին ծառայության վայրեր
նշանակելու կարգը

1. Հայտարարված շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի
շրջանակներում սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն` պարտադիր
զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների (այսուհետ` շարքային կազմի
պարտադիր զինծառայողներ) ծառայության վայրեր նշանակումը, բացառությամբ սույն
հոդվածի 5-րդ մասում նշված զինծառայողների, իրականացվում է կենտրոնացված ձևով և
վիճակահանությամբ` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի
հրամանով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 2-4-րդ մասերի
պահանջները:
2. Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին ծառայության վայրեր նշանակելիս
հաշվի են առնվում ստացած կրթությունը, զինվորական ծառայության համար
պիտանիության աստիճանը, սույն օրենքով սահմանված այլ պայմաններ: Ծառայության
վայրեր նշանակված շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողները մինչև զինվորական
երդում տալը համարվում են նորակոչիկներ և անցնում են զինվորական պատրաստության
ծրագիր: Շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողները կարող են ուղարկվել
ուսումնական զորամասեր` ռազմահաշվառական մասնագիտություն ստանալու համար, կամ
իրենց դիմումի համաձայն մասնակցել սպայական կամ սերժանտական դասընթացների:
Սույն մասում նշված զինվորական պատրաստության ծրագրի կամ դասընթացների
անցկացման կարգերն ու ժամկետները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության

պաշտպանության նախարարը: Նորակոչիկները չեն կարող ընդգրկվել մարտական
հերթապահության մեջ կամ ներգրավվել ռազմական գործողությունների:
3. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում մարտական
հերթապահության մեջ չի կարող ընդգրկվել այն զինծառայողը (բացառությամբ, եթե նա
ցանկություն է հայտնել ընդգրկվելու մարտական հերթապահության մեջ, ինչպես նաև սույն
հոդվածի 5-րդ մասում նշված զինծառայողների)`
1) որը հանդիսանում է 63 տարին լրացած կամ երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող
կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (եթե սահմանված չէ ինքնասպասարկման
ապահովման ունակության առնվազն երկրորդ աստիճանի կենսագործունեության
սահմանափակում) ունեցող ծնողների (միայնակ ծնողի) միակ զավակը.
2) որն ունի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական
գործողությունների կամ զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայության ընթացքում, ինչպես
նաև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի
Հանրապետությունում տեղակայված օտարերկրյա պետությունների
զինվորական
ստորաբաժանումներում ծառայողական պարտականություններ կատարելիս զոհված
(մահացած) հայր (մայր) կամ եղբայր (քույր).
3) որն ամուսնացած է և ունի մեկ երեխա.
4) որի ծնողները մահացած են.
5) որի մեկ ծնողը մահացած է և այդ զինծառայողն ընտանիքի միակ զավակն է, կամ
ընտանիքի մյուս զավակներն անչափահաս են, կամ ընտանիքի մյուս զավակները չափահաս
են և ունեն հաշմանդամություն կամ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով
ճանաչվել են անգործունակ:
4. Հայտարարված զորակոչի ընթացքում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական
ծառայության զորակոչված եղբայրներն իրենց ցանկությամբ ծառայության են նշանակվում
միևնույն զորամասում, որի դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն իրականացվող
վիճակահանությանը մասնակցում է միայն մեկ եղբայրը: Շարքային կազմի պարտադիր
զինվորական ծառայության մեջ գտնվող եղբայր ունեցող շարքային կազմի պարտադիր
զինծառայողն իր ցանկությամբ ծառայության է նշանակվում եղբոր ծառայության վայրի
զորամասում, եթե շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող
եղբոր ծառայության ժամկետը չի գերազանցում 17 ամիսը կամ եղբայրը պարտադիր
զինվորական ծառայություն է անցնում այնպիսի զորամասում, որտեղ ծառայություն
անցնելու համար անհրաժեշտ պայմանները չեն բավարարվում զորակոչվող եղբոր կողմից:
5. Շարքային կազմի այն պարտադիր զինծառայողները, որոնք ցանկություն են հայտնել
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում
և պայմաններում անցնել զինվորական ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության հետ կնքում են պայմանագիր` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
6. Հայտարարված սպայական կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի
շրջանակներում, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի
համաձայն, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների
(այսուհետ` սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողներ) ծառայության վայրեր
նշանակումն իրականացվում է վիճակահանությամբ` Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով: Սպայական կազմի
պարտադիր զինծառայողներին ծառայության վայրեր նշանակելու վիճակահանությունն
անցկացվում է՝ հաշվի առնելով սպայի մասնագիտացումը, զինվորական ծառայության
համար պիտանիության աստիճանը, սույն օրենքով սահմանված այլ պայմաններ:
Ասպիրանտուրա (դոկտորանտուրա) ավարտած կամ գիտական աստիճան ունեցող
սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողները ծառայության վայր նշանակվում են ըստ
գիտական մասնագիտացման: Վիճակահանությամբ ծառայության վայրեր նշանակված
սպայական
կազմի
պարտադիր
զինծառայողները
անցնում
են
ուսումնական

պատրաստության ծրագիր` Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի
հրամանով սահմանված կարգով և ժամկետում:
«Հայտարարված սպայական կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի
շրջանակներում, սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի
համաձայն, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների
(այսուհետ` սպայական կազմի պարտադիր զինծառայողներ) ծառայության վայրեր
նշանակումն իրականացվում է վիճակահանությամբ` Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով: Սպայական կազմի
պարտադիր զինծառայողներին ծառայության վայրեր նշանակելու վիճակահանությունն
անցկացվում է՝ հաշվի առնելով սպայի մասնագիտացումը, զինվորական ծառայության
համար պիտանիության աստիճանը, սույն օրենքով սահմանված այլ պայմաններ:
Դոկտորանտուրա ավարտած կամ գիտական աստիճան ունեցող սպայական կազմի
պարտադիր զինծառայողները ծառայության վայր նշանակվում են ըստ գիտական
մասնագիտացման: Վիճակահանությամբ ծառայության վայրեր նշանակված սպայական
կազմի պարտադիր զինծառայողները անցնում են ուսումնական պատրաստության ծրագիր`
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված
կարգով և ժամկետում:»:
(26-րդ հոդվածը լրաց. 21.06.18 ՀՕ-344-Ն, 04.06.19 ՀՕ-57-Ն)
Հոդված 32.

Առաջին պայմանագիրը կնքելու կարգը

1. Առաջին պայմանագիրը կնքվում է`
1) սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված քաղաքացիների հետ.
2) շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված բարձրագույն
կրթություն ունեցող զինծառայողի հետ` սպայական դասընթաց ավարտելուց հետո`
փոխադրելով սպայական կազմ.
3) սերժանտական դասընթաց ավարտած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողի
հետ` փոխադրելով ենթասպայական կազմ.
4) շարքային կամ սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող
և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու դիմում ներկայացրած
զինծառայողի հետ.
5) ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված՝ 18 տարին չլրացած քաղաքացու
կամ մինչև 23 տարեկան՝ պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող
զինծառայողի կամ պահեստազորում հաշվառված արական սեռի կամ իգական սեռի
քաղաքացու հետ` ռազմաուսումնական հաստատությունում որպես կուրսանտ գրանցելու
հետ միաժամանակ: Սույն կետով սահմանված` 18 տարին չլրացած քաղաքացու հետ
պայմանագիր կնքելու պարտադիր պայման են նրա օրինական ներկայացուցիչների`
ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությունը, ինչպես նաև
քաղաքացու 18 տարին լրանալուց հետո վերջինիս կողմից պայմանագրի վերակնքումը:
Սույն կետում նշված պայմանագրում ներառման պարտադիր պայման են սույն հոդվածի 3րդ
մասով
սահմանված
համապատասխան
ժամկետներում
հետուսումնական
պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պարտավորության, ինչպես նաև
ուսումնառության կամ հետուսումնական պայմանագրային ծառայության ընթացքում
պայմանագրի գործողությունը վաղաժամկետ դադարելու դեպքում պարտավորության
չկատարման համար սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն ծագող
իրավական հետևանքի նախատեսումը.
6) պետական լիազոր մարմնի պատվերով, ներառյալ` սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին կետի համաձայն ուսումնառություն անցած քաղաքացիների հետ` շարքային
կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելուց հետո` փոխադրելով
սպայական կամ ենթասպայական կազմ: Սույն կետում նշված պայմանագրում ներառման
պարտադիր պայման են սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված համապատասխան

ժամկետներում հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու
պարտավորության, ինչպես նաև հետուսումնական պայմանագրային ծառայության
ընթացքում
պայմանագրի
գործողությունը
վաղաժամկետ
դադարելու
դեպքում
պարտավորության չկատարման համար սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 4-րդ մասի
համաձայն ծագող հետևանքների նախատեսումը:
2. Համապատասխան սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ անցնելու
ցանկություն
հայտնած
շարքային
կազմի
պարտադիր
կամ
պայմանագրային
զինծառայողների, ինչպես նաև ակադեմիական ուսումնառության գործուղված կամ
պետական լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կամ
հետբուհական
կրթական
ծրագրով
համապատասխան
ուսումնական
հաստատություններում, ներառյալ` սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի
համաձայն ուսումնառություն անցնող՝ զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող
քաղաքացիների և (կամ) զինծառայողների հետ կնքվում է ուսումնառություն անցնելու մասին
քաղաքացիաիրավական պայմանագիր, որը չի համարվում զինվորական ծառայություն
անցնելու մասին պայմանագիր: Սույն մասում նշված պայմանագրում ներառման
պարտադիր պայման են սույն օրենքով սահմանված ժամկետում հետուսումնական
պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պարտավորության, ինչպես նաև
ուսումնառության և (կամ) հետուսումնական պայմանագրային ծառայության ընթացքում
համապատասխան պայմանագրի գործողությունը քաղաքացու և/կամ զինծառայողի կողմից,
ինչպես նաև սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով վաղաժամկետ
դադարեցվելու դեպքում զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող քաղաքացիների և (կամ)
զինծառայողների համար պարտավորության չկատարման արդյունքում սույն օրենքի 54-րդ
հոդվածի 3-րդ կամ 4-րդ մասի համաձայն ծագող հետևանքների նախատեսումը: Սույն
օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության հետ քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր
կնքած քաղաքացիների համար սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված
հետևանքը չի կարող ծագել պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղաքացու՝
առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի
ճանաչվելու և (կամ) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման
դատապարտվելու հիման վրա պատիժ կրելու պատճառով պայմանագրի գործողությունը
վաղաժամկետ դադարեցվելու դեպքերում:
«Համապատասխան սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ անցնելու
ցանկություն հայտնած շարքային կազմի
պարտադիր կամ
պայմանագրային
զինծառայողների, ինչպես նաև ակադեմիական ուսումնառության գործուղված կամ
պետական լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն
կրթական ծրագրով համապատասխան ուսումնական հաստատություններում, ներառյալ`
սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն ուսումնառություն անցնող՝
զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող քաղաքացիների և (կամ) զինծառայողների հետ
կնքվում է ուսումնառություն անցնելու մասին քաղաքացիաիրավական պայմանագիր, որը չի
համարվում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր: Սույն մասում նշված
պայմանագրում ներառման պարտադիր պայման են սույն օրենքով սահմանված ժամկետում
հետուսումնական
պայմանագրային
զինվորական
ծառայություն
անցնելու
պարտավորության, ինչպես նաև ուսումնառության և (կամ) հետուսումնական
պայմանագրային
ծառայության
ընթացքում
համապատասխան
պայմանագրի
գործողությունը քաղաքացու և/կամ զինծառայողի կողմից, ինչպես նաև սույն օրենքի 22-րդ
հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով վաղաժամկետ դադարեցվելու դեպքում
զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող քաղաքացիների և (կամ) զինծառայողների համար
պարտավորության չկատարման արդյունքում սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 3-րդ կամ 4-րդ
մասի համաձայն ծագող հետևանքների նախատեսումը: Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին կետի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարության
հետ
քաղաքացիաիրավական
բնույթի
պայմանագիր
կնքած

քաղաքացիների համար սույն օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հետևանքը
չի կարող ծագել պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղաքացու՝ առողջական վիճակի
պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու և (կամ)
դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտվելու
հիման վրա պատիժ կրելու պատճառով պայմանագրի գործողությունը վաղաժամկետ
դադարեցվելու դեպքերում:»:
3. Առաջին պայմանագրի ժամկետը սահմանվում է`
1) ոչ հրամանատարական շարքային խմբի զինվորական պաշտոնի նշանակվողի
համար` երեք տարի.
2) հրամանատարական կազմի կրտսեր հրամանատարական խմբի կամ ոչ
հրամանատարական կազմի կրտսեր սպայական կամ ավագ ենթասպայական կամ կրտսեր
ենթասպայական խմբերի զինվորական պաշտոնների նշանակվողի համար` երեք տարի.
3) ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողների համար`
համապատասխան
ռազմաուսումնական
հաստատությունում
ուսումնառության
և
հետուսումնական 10 տարի.
4) ակադեմիական ուսումնառությունը կամ պետական լիազոր մարմնի պատվերով
բարձրագույն կամ հետբուհական, ներառյալ` սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին
կետի համաձայն` ուսումնական հաստատություններ ավարտած անձանց համար` 2-5
տարի.
«ակադեմիական ուսումնառությունը կամ պետական լիազոր մարմնի պատվերով
բարձրագույն, ներառյալ` սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն`
ուսումնական հաստատություններ ավարտած անձանց համար` 2-5 տարի.».
5) պետական լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններ ավարտած անձանց կամ սպայական կամ սերժանտական
դասընթացներ ավարտած զինծառայողների համար` 2-3 տարի:
4. Առաջին պայմանագիրը պետական լիազոր մարմնի կողմից ստորագրում են`
1) համապատասխան պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը` բարձրագույն
հրամանատարական կամ բարձրագույն սպայական խմբերի զինվորական պաշտոնի
նշանակվող զինծառայողների հետ.
2) պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված պաշտոնատար
անձինք` սույն մասի 1-ին կետում չնշված մյուս սպայական, ենթասպայական, շարքային
կազմերի համապատասխան խմբերի զինվորական պաշտոնի նշանակվող զինծառայողների
հետ:
5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված քաղաքացիաիրավական պայմանագրերը
ստորագրում է համապատասխան պետական լիազոր մարմնի կադրային ստորաբաժանման
ղեկավարը:
(32-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 21.06.18 ՀՕ-344-Ն, փոփ. 04.06.19 ՀՕ-57-Ն)
Հոդված 33.

Հերթական կամ նոր պայմանագրերի կնքման կարգը

1. Զինծառայողի հետ հերթական պայմանագիր կնքվում է հետևյալ դեպքերում.
1) նախորդ պայմանագրի ժամկետը լրանալիս (իր համաձայնությամբ).
2) պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում ռազմաուսումնական
հաստատություն կամ սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ կամ ակադեմիական
կրթություն, ինչպես նաև պետական լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական
կամ բարձրագույն կամ հետբուհական կրթական ծրագրով ուսումնառությունն ավարտելիս
այն դեպքերում, եթե տվյալ պահին գործող զինվորական ծառայության պայմանագրի
մնացած ժամկետը պակաս է սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված
համապատասխան ժամկետով կնքվելիք պայմանագրի ժամկետից.
«պայմանագրային զինվորական ծառայության ընթացքում ռազմաուսումնական
հաստատություն կամ սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ կամ ակադեմիական

կրթություն, ինչպես նաև պետական լիազոր մարմնի պատվերով միջին մասնագիտական
կամ բարձրագույն կրթական ծրագրով ուսումնառությունն ավարտելիս այն դեպքերում, եթե
տվյալ պահին գործող զինվորական ծառայության պայմանագրի մնացած ժամկետը պակաս
է սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված համապատասխան ժամկետով
կնքվելիք պայմանագրի ժամկետից.».
3) պետական լիազոր մի մարմնից մյուսը փոխադրվելիս.
4) զինվորական ծառայության մեջ սահմանային տարիքի հասնելու և ծառայությունը
շարունակելու ցանկություն հայտնելիս:
2. Ծառայությունը շարունակելու ցանկություն հայտնած զինծառայողը հերթական
պայմանագիր կնքելու իրավասություն ունեցող պետի անունով ներկայացնում է զեկուցագիր՝
գործող պայմանագրի ժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ ամիս առաջ: Հղիության և
ծննդաբերության կամ երեխայի խնամքի համար կամ բուժման նպատակով արձակուրդում
գտնվելու պատճառով հերթական պայմանագիր կնքելու հնարավորություն չունեցող
պայմանագրային զինծառայողները շարունակում են զինվորական ծառայությունը`
պայմանագրային հիմունքներով: Նշված հանգամանքների վերացումից հետո` ծառայության
վայր ներկայանալուց մեկ ամսվա ընթացքում, ծառայությունը շարունակելու ցանկություն
հայտնած զինծառայողը հերթական պայմանագիր կնքելու իրավասություն ունեցող պետի
անունով ներկայացնում է զեկուցագիր: Ծառայությունը շարունակելու ցանկություն հայտնած
զինծառայողի հետ հերթական պայմանագիր կնքելու որոշում կայացնում են սույն օրենքի 32րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված պաշտոնատար անձինք:
3. Հերթական պայմանագիր չկնքող պայմանագրային զինծառայողը ներկայացվում է
զինվորական ծառայությունից արձակման՝ պայմանագրի ժամկետը լրանալու հիմքով:
4. Նոր պայմանագիր կնքվում է նախկինում պայմանագրային զինվորական
ծառայություն անցած, պահեստազորում հաշվառված և կրկին պայմանագրային
զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած քաղաքացու հետ՝ հաշվի
առնելով սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով ու 4-րդ մասով
սահմանված պայմանները:
5. Հերթական կամ նոր պայմանագրերը պետական լիազոր մարմնի անունից
ստորագրում են սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված պաշտոնատար անձինք:
(33-րդ հոդվածը փոփ. 04.06.19 ՀՕ-57-Ն)
Հոդված 35.

Պայմանագրային զինծառայողներին զինվորական պաշտոնի նշանակելու
կարգը և պայմանները

1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական պաշտոնի նշանակվում է` հաշվի
առնելով զինծառայողի համապատասխանությունը տվյալ պաշտոնին, մասնագիտական ու
ծառայողական ունակությունները, հոգեբանական որակները, առողջական վիճակը և սույն
օրենքով նախատեսված այլ պայմաններ: Պայմանագրային զինծառայողը նշանակվում է իր
հիմնական կամ հարակից զինվորական մասնագիտությանը համապատասխանող
զինվորական պաշտոնի` հաշվի առնելով ծառայողական գործունեության փորձը:
Պայմանագրային
զինծառայողի` նոր
մասնագիտական զինվորական
պաշտոնի
նշանակմանը պետք է նախորդի համապատասխան վերապատրաստումը:
2. Բարձրագույն հրամանատարական և բարձրագույն սպայական խմբերի զինվորական
պաշտոնների կարող է նշանակվել այն պայմանագրային զինծառայողը, որը մինչև
նշանակումն առնվազն երեք տարի ժամկետով զբաղեցրել է զինված ուժերի կամ այլ
զորքերի ավագ հրամանատարական խմբի պաշտոն և ունի գնդապետից ոչ ցածր
զինվորական կոչում կամ մինչև նշանակումն այլ պետական մարմիններում առնվազն երեք
տարի զբաղեցրել է զինված ուժերի ավագ հրամանատարական կամ բարձրագույն
սպայական խմբերի պաշտոններին համապատասխանող պաշտոն և ունի զինված ուժերի
գնդապետից ոչ ցածր համապատասխան հատուկ կոչում (դասային աստիճան):

3. Ավագ հրամանատարական կամ ավագ սպայական խմբերի զինվորական
պաշտոնների կարող է նշանակվել այն պայմանագրային զինծառայողը, որը մինչև
նշանակումն առնվազն երեք տարի զբաղեցրել է միջին հրամանատարական խմբի
զինվորական պաշտոն կամ մինչև նշանակումն այլ պետական մարմիններում առնվազն
երեք տարի զբաղեցրել է զինված ուժերի միջին հրամանատարական կամ ավագ սպայական
խմբերի պաշտոններին համապատասխանող պաշտոն և ունի բարձրագույն զինվորական
(մասնագիտական) կրթություն:
4. Միջին հրամանատարական խմբի զինվորական պաշտոնների կարող են նշանակվել
բարձրագույն կրթությամբ կրտսեր սպայական կոչում ունեցող պայմանագրային
զինծառայողները:
5. Կրտսեր հրամանատարական խմբի զինվորական պաշտոնների կարող են
նշանակվել սպայական կամ ենթասպայական կամ սերժանտական դասընթացներ
ավարտած կամ համապատասխան ռազմահաշվառական մասնագիտություն ունեցող
պայմանագրային զինծառայողները: Զինվորական պաշտոնին համապատասխանող
ռազմահաշվառական մասնագիտությունների ցանկը սահմանում է պետական լիազոր
մարմնի ղեկավարը:
6. Զինվորական պաշտոնի նշանակելիս պահպանվում են հետևյալ պայմանները.
1) հրամանատարական և ոչ հրամանատարական խմբերի զինվորական պաշտոնների
նշանակվում են համապատասխան կազմերի պայմանագրային զինծառայողներ: Այն
պաշտոնների ցանկը (բացառությամբ բարձրագույն հրամանատարականի և բարձրագույն
սպայականի), որոնք կարող են համալրվել ստորադաս կազմերի պայմանագրային
զինծառայողներով, սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը.
2) ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից զինվորական ծառայության համար
պիտանի, սակայն ունեցած ռազմահաշվառական մասնագիտությանը ոչ պիտանի
ճանաչված պայմանագրային զինծառայողն իր համաձայնությամբ կարող է նշանակվել այլ
ռազմահաշվառական մասնագիտությամբ զինվորական պաշտոնի.
3) եթե պայմանագրային զինծառայողին չի տրվում պետական գաղտնիք պարունակող
տեղեկություններին առնչվելու թույլտվություն, ապա նա նշանակվում է այդպիսի
թույլտվություն չպահանջող պաշտոնի.
4) պայմանագրային զինծառայողին չի թույլատրվում նույն զորամասում համատեղ
ծառայել իր հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող,
ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) հետ, եթե նրանց
ծառայությունը կապված է միմյանց նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ
վերահսկողության հետ.
5) պայմանագրային զինծառայողները պաշտոնի (բացառությամբ բարձրագույն
հրամանատարականի և բարձրագույն սպայականի) նշանակվում են անձնակազմին
վերաբերող հրամաններով, որ արձակում է տվյալ զինվորական պաշտոնին նշանակելու
իրավասություն ունեցող պետը.
6) ռազմաուսումնական հաստատություններ, համապատասխան սպայական կամ
սերժանտական դասընթացներ, ասպիրանտուրա (ադյունկտուրա), դոկտորանտուրա,
կլինիկական օրդինատուրա կամ ինտերնատուրա ավարտած զինծառայողը նշանակվում է
իր ռազմահաշվառական կամ բարձրագույն կրթությանը համապատասխանող զինվորական
պաշտոնի, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` նախկինում զբաղեցրած պաշտոնից ոչ
ցածր պաշտոնի:
«ռազմաուսումնական հաստատություններ, համապատասխան սպայական կամ
սերժանտական
դասընթացներ,
ադյունկտուրա
(դոկտորանտուրա),
կլինիկական
ռեզիդենտուրա (այդ թվում՝ ռազմական բժշկական կրթության ռեզիդենտուրա)ավարտած
զինծառայողը նշանակվում է իր ռազմահաշվառական կամ բարձրագույն կրթությանը
համապատասխանող զինվորական պաշտոնի, իսկ դրա անհնարինության դեպքում`
նախկինում զբաղեցրած պաշտոնից ոչ ցածր պաշտոնի:»։

7. Պայմանագրային զինծառայողներին զինվորական պաշտոնի (բացառությամբ
բարձրագույն
հրամանատարականի
և
բարձրագույն
սպայականի)
նշանակումն
իրականացվում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով:
8. Ռազմաբժշկական կամ ռազմաուսումնական հաստատությունների մասնագիտական
կամ պրոֆեսորադասախոսական բնույթի պաշտոններում կարող են նշանակվել նաև
զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձինք՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի
հրամանով սահմանված կարգով:
«Ռազմաբժշկական կամ ռազմաուսումնական հաստատությունների մասնագիտական կամ
ակադեմիական կազմի պաշտոններում կարող են նշանակվել նաև զինվորական
ծառայության մեջ չգտնվող անձինք՝ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով
սահմանված կարգով:»։
Հոդված 40.

Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնից ազատելը

1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական պաշտոնից ազատվում է`
1) այլ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում.
2) հաստիքների կրճատման, այդ թվում՝ ստորաբաժանման լուծարման պատճառով.
3) ատեստավորման արդյունքներով զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու
կամ կարգապահական տույժի կարգով.
4) զինծառայողի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվելիս և կալանքը որպես
խափանման միջոց ընտրվելիս կամ հարուցված քրեական հետապնդման շրջանակներում
նրա պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցման որոշում կայացնելիս.
5) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով կալանքի կամ որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնելու արգելքի ձևով պատժի դատապարտվելու դեպքում.
6) հիվանդանոցային բուժման մեջ գտնվող պայմանագրային զինծառայողի`
զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելիս.
7) սույն օրենքի 44-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում.
8) մեկ ամսից ավելի ժամկետով անհարգելի պատճառով ծառայության չներկայանալու
դեպքում.
9) գերության մեջ գտնվելու դեպքում.
10) վեց ամիսը գերազանցող ժամկետով ռազմաուսումնական (կամ առկա ուսուցմամբ
ոստիկանական ուսումնական) հաստատություններ, համապատասխան սպայական կամ
սերժանտական դասընթացներ, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, կլինիկական
օրդինատուրա կամ ինտերնատուրա ընդունվելու կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ
այլ պետության ռազմաուսումնական կամ այլ հաստատությունում վերապատրաստման
գործուղվելու դեպքում.
«վեց ամիսը գերազանցող ժամկետով ռազմաուսումնական (կամ առկա ուսուցմամբ, իսկ
բարձրագույն կրթության դեպքում՝ լրիվ բեռնվածությամբ, ոստիկանական ուսումնական)
հաստատություններ, համապատասխան սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ,
դոկտորանտուրա, կլինիկական ռեզիդենտուրա (այդ թվում՝ ռազմական բժշկական
կրթության ռեզիդենտուրա) ընդունվելու կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ
պետության ռազմաուսումնական կամ այլ հաստատությունում վերապատրաստման
գործուղվելու դեպքում.».
11) զինվորական ծառայությունից արձակվելու դեպքում:
2. Պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնից ազատում է տվյալ
պաշտոնին նշանակելու իրավասություն ունեցող հրամանատարը (պետը):
3. Բարձրագույն հրամանատարական կազմի զինվորական պաշտոն զբաղեցնող
պայմանագրային զինծառայողին զինվորական պաշտոնից ազատումն իրականացվում է
սույն օրենքի 35.1-ին հոդվածով բարձրագույն հրամանատարական կազմի զինվորական
պաշտոնի նշանակելու համար սահմանված կարգով: Բարձրագույն հրամանատարական

կազմի զինվորական պաշտոնից ազատումը կարող է իրականացվել անկախ այն
հանգամանքից՝ առկա են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքեր, թե ոչ:
(40-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 21.06.18 ՀՕ-344-Ն)

Հոդված 42.

Պայմանագրային զինծառայողին ծառայության նոր վայր տեղափոխելը և
գործուղելը,
պայմանագրային
զինծառայողի
ծառայողական
պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես կասեցնելը
(վերնագիրը փոփ. 21.06.18 ՀՕ-344-Ն)

1. Պայմանագրային զինծառայողը ծառայության նոր վայր տեղափոխվում է հետևյալ
դեպքերում.
1) ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով.
2) առաջխաղացման կարգով.
3)
առողջական
վիճակի
պատճառով`
ռազմաբժշկական
հանձնաժողովի
եզրակացության հիման վրա (իր համաձայնությամբ).
4) ընտանեկան պայմաններից ելնելով (իր խնդրանքով).
5) կազմակերպչական-հաստիքային միջոցառումների կապակցությամբ.
6) պլանային փոխարինման կարգով.
7) ռազմաուսումնական հաստատություն, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա,
կլինիկական օրդինատուրա, ինտերնատուրա ընդունվելու կապակցությամբ.
«ռազմաուսումնական հաստատություն, դոկտորանտուրա, կլինիկական ռեզիդենտուրա
(այդ
թվում՝
ռազմական
բժշկական
կրթության
ռեզիդենտուրա)
ընդունվելու
կապակցությամբ.».
8) ռազմաուսումնական հաստատությունից, ասպիրանտուրայից, դոկտորանտուրայից,
կլինիկական օրդինատուրայից, ինտերնատուրայից ազատվելու (հեռացվելու) պատճառով.
«ռազմաուսումնական
հաստատությունից,
դոկտորանտուրայից,
կլինիկական
ռեզիդենտուրայից
(այդ
թվում՝
ռազմական
բժշկական
կրթության
ռեզիդենտուրայից )ազատվելու (հեռացվելու) պատճառով.».
9) եթե դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով նշանակվել է որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնելու սահմանափակման հետ կապված պատիժ:
2. Պայմանագրային զինծառայողը, ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով,
ծառայության նոր վայր տեղափոխվում է հավասար պաշտոնի նշանակմամբ:
Տեղափոխությունը կատարվում է առանց զինծառայողի համաձայնության, բացառությամբ
այն դեպքերի, երբ զինծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի (կին, անչափահաս, մինչև 26
տարեկան` սովորող կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխա, խնամքի տակ գտնվող և
համատեղ բնակվող անաշխատունակ անձ) համար, ռազմաբժշկական հանձնաժողովի
եզրակացությամբ, տեղափոխման վայրը հակացուցված է:
3. Պայմանագրային զինծառայողը առաջխաղացման կարգով ծառայության նոր վայր
տեղափոխվում է բարձր պաշտոնի նշանակմամբ:
4. Պայմանագրային զինծառայողը, ընտանեկան պայմաններից ելնելով, ծառայության
նոր վայր տեղափոխվում է`
1) եթե սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ընտանիքի անդամի համար ծառայության
վայրը հակացուցված է.
2) բնակության վայրի բժշկասոցիալական փորձաքննության մարմնի եզրակացության
համաձայն` առանձին ապրող հոր, մոր, քրոջ, եղբոր, պապի, տատի, որդեգրողի մշտական
կողմնակի խնամքի անհրաժեշտությունից ելնելով:
5. Պայմանագրային զինծառայող ամուսիններից մեկին, սույն հոդվածի համաձայն,
ծառայության նոր վայր տեղափոխելու դեպքում միաժամանակ որոշում է կայացվում
ծառայության նոր վայր տեղափոխել նաև մյուս ամուսնուն, եթե փոխվում է ընտանիքի
բնակության վայրը: Եթե հնարավոր չէ զինծառայող ամուսիններին ծառայության նոր

վայրում միաժամանակ նշանակել զինվորական պաշտոնների, ապա տեղափոխությունը
կատարվում է միայն զինծառայողի համաձայնությամբ:
6. Պայմանագրային զինծառայողը ծառայության նոր վայր մեկնում է գործերը և
պաշտոնը հանձնելուց հետո` տեղափոխման հրամանն ստանալու օրվանից ոչ ուշ` քան 30օրյա ժամկետում, բացառությամբ արձակուրդում, գործուղման կամ բուժման մեջ գտնվելու
դեպքերի: Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում պայմանագրային
զինծառայողին ծառայության նոր վայր տեղափոխելու հրամանի բողոքարկումը, ներառյալ՝
դատական կարգով, չի կասեցնում դրա կատարումը:
7. Պայմանագրային զինծառայողների ուսման կամ ծառայության, ինչպես նաև
ծառայողական գործուղումներն իրականացվում են սույն օրենքով և ենթաօրենսդրական
նորմատիվ ակտերով սահմանված կարգով:
8. Պայմանագրային զինծառայողի նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով
ծառայողական քննություն նշանակված լինելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողին
զինվորական պաշտոնի նշանակելու և (կամ) պաշտոնից ազատելու իրավասություն ունեցող
հրամանատարի (պետի) հրամանով կարող է մինչև մեկ ամիս ժամկետով
ժամանակավորապես
կասեցվել
պայմանագրային
զինծառայողի
ծառայողական
պարտականությունների կատարումը՝ պահպանելով դրամական ապահովությունը:
(42-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 21.06.18 ՀՕ-344-Ն, լրաց. 04.06.19 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 16.04.20
ՀՕ-219-Ն)
Հոդված 47.

Պայմանագրային սպայական կազմի զինծառայողների ատեստավորումը

1. Պայմանագրային սպայական կազմի զինծառայողների (բացառությամբ բարձրագույն
սպայական կազմի) ընտրության, մասնագիտական ունակությունների գնահատման,
զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանության և առաջխաղացման հեռանկարը որոշելու
նպատակով կատարվում է ատեստավորում:
2. Պայմանագրային սպայական կազմի զինծառայողը ատեստավորվում է պայմանագրի
ժամկետը լրանալուց ոչ ուշ, քան վեց ամիս առաջ, բայց զինվորական ծառայության
յուրաքանչյուր երեք տարվա ընթացքում` առնվազն մեկ անգամ, ինչպես նաև
զինծառայողին՝
1) ռազմաուսումնական հաստատություն, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա,
կլինիկական
օրդինատուրա,
ինտերնատուրա
ուսումնառության
գործուղելիս
և
ուսումնառությունն ավարտելու կապակցությամբ զինվորական պաշտոնի նշանակելիս.
«ռազմաուսումնական հաստատություն, դոկտորանտուրա, կլինիկական ռեզիդենտուրա
(այդ թվում՝ ռազմական բժշկական կրթության ռեզիդենտուրա) ուսումնառության
գործուղելիս և ուսումնառությունն ավարտելու կապակցությամբ զինվորական պաշտոնի
նշանակելիս.».
2) բարձր պաշտոնի նշանակելիս:
3. Ատեստավորման ենթակա չեն`
1) տվյալ պաշտոնը մեկ տարուց պակաս ժամկետով զբաղեցնող զինծառայողները.
2) հղի կամ մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող
զինծառայողները: Նշված զինծառայողներն ատեստավորման ենթակա են ոչ շուտ, քան
արձակուրդից վերադառնալուց մեկ տարի հետո:
4. Ատեստավորման ենթակա, սակայն արձակուրդում կամ գործուղման կամ բուժման
մեջ գտնվող զինծառայողները ենթակա են ատեստավորման ծառայության անցնելուց հետո`
երկամսյա ժամկետում:
5. Ատեստավորման արդյունքներով կայացվում են հետևյալ որոշումները՝
1) համապատասխանում է զբաղեցրած պաշտոնին.
2) երաշխավորվում է նշանակվելու բարձր պաշտոնի.

3) չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին և ենթակա է նշանակվելու ցածր
պաշտոնի.
4) սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված համապատասխան դեպքերում՝
ա. երաշխավորվում է ուսումնառության գործուղման կամ ենթակա չէ ուսումնառության
գործուղման,
բ. ուսումնառությունն ավարտելու կապակցությամբ երաշխավորվում է նշանակվելու
մինչև ուսումնառության գործուղվելը զբաղեցրած պաշտոնից բարձր պաշտոնի կամ
նպատակահարմար է նշանակել մինչև ուսումնառության գործուղվելը զբաղեցրած
պաշտոնին հավասար պաշտոնի.
5) սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքում երաշխավորվում է
նշանակվելու բարձր պաշտոնի կամ ենթակա չէ նշանակվելու բարձր պաշտոնի:
6. Ատեստավորվող զինծառայողն իրավունք ունի ծանոթանալու ատեստավորման
արդյունքներին և վերադասության կարգով բողոքարկելու դրանք ատեստավորման
արդյունքներին ծանոթանալուց հետո` ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
7. Ատեստավորման ենթակա զինծառայողները ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ
տեղեկացվում են ատեստավորման անցկացման ժամկետի մասին:
8. Ատեստավորման անցկացման կարգն ու պայմանները, ինչպես նաև ատեստավորման
հանձնաժողովների ձևավորման կարգը սահմանվում են պետական լիազոր մարմնի
ղեկավարի հրամանով:
Հոդված 54.

Պայմանագրային
զինծառայողին
արձակելու հիմքերը

զինվորական

ծառայությունից

1. Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայությունից արձակվում է`
1) երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելիս.
2) զինվորական ծառայության մեջ գտնվելու սահմանային տարիքը լրանալիս.
3) պայմանագրի ժամկետը լրանալիս.
4) առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի
ճանաչվելիս.
5) հաստիքների կրճատման, այդ թվում` ստորաբաժանման լուծարման դեպքում, եթե
առկա չէ թափուր այլ զինվորական պաշտոն կամ զինծառայողը համաձայն չէ նշանակվելու
այլ զինվորական պաշտոնի և չունի սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական
ծառայության չծառայած ժամկետ.
6) սույն օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված
կադրերի տրամադրության տակ գտնվելու ժամկետը լրանալու դեպքում, եթե առկա չէ
թափուր այլ զինվորական պաշտոն կամ զինծառայողը համաձայն չէ նշանակվելու այլ
զինվորական պաշտոնի և չունի սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական
ծառայության չծառայած ժամկետ.
7) «զինվորական ծառայությունից արձակում» կարգապահական տույժ կիրառելիս.
8) մինչև պայմանագրի ժամկետը լրանալը զինվորական ծառայությունից արձակվելու
զեկուցագիր ներկայացնելիս, եթե չունի սույն օրենքով սահմանված պարտադիր
զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետ.
9) ռազմաուսումնական հաստատությունից կամ սպայական կամ սերժանտական
դասընթացներից կամ ակադեմիական ուսումնառությունից կամ պետական լիազոր մարմնի
պատվերով միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն կամ հետբուհական ուսումնական
հաստատությունից (այսուհետ՝ ուսումնառություն) իր դիմումի համաձայն ազատվելիս կամ
անբավարար առաջադիմության կամ անկարգապահության հիմքով հեռացվելիս, եթե չունի
սույն օրենքով սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետ.
«ռազմաուսումնական հաստատությունից կամ սպայական կամ սերժանտական
դասընթացներից կամ ակադեմիական ուսումնառությունից կամ պետական լիազոր մարմնի
պատվերով միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից

(այսուհետ՝ ուսումնառություն) իր դիմումի համաձայն ազատվելիս կամ անբավարար
առաջադիմության կամ անկարգապահության հիմքով հեռացվելիս, եթե չունի սույն օրենքով
սահմանված պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետ.».
10) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով ազատազրկման
դատապարտվելու հիման վրա պատիժ կրելիս կամ զինվորական կոչումից զրկվելիս.
11) զոհվելու (մահանալու) կամ դատական կարգով անհայտ բացակայող կամ մահացած
ճանաչվելու դեպքում:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերի հիման վրա պայմանագրային զինծառայողն
արձակվում է զինվորական ծառայությունից, եթե սույն օրենքով սահմանված կարգով նրա
հետ չի կնքվում հերթական պայմանագիր:
3. Սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված ժամկետներում
հետուսումնական
պայմանագրային
զինվորական
ծառայություն
անցնելու
պարտավորություն ունեցող պայմանագրային զինծառայողների համար սույն հոդվածի 1-ին
մասի 1-ին, 5-8-րդ կետերով սահմանված հիմքերով հետուսումնական պայմանագրային
զինվորական ծառայության ընթացքում, իսկ սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով
սահմանված հիմքով՝ ուսումնառության ընթացքում, պայմանագրային զինվորական
ծառայությունից արձակելիս ծագում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
օրենսգրքի 369-րդ հոդվածով նախատեսված պարտավորությունն անպատշաճ կատարելու
համար իրավական հետևանք՝ հետուսումնական պայմանագրային զինվորական
ծառայության յուրաքանչյուր լրիվ չծառայած տարվա դիմաց ամսական նվազագույն
աշխատավարձի 1000-ապատիկի չափով տուժանքի ձևով: Սույն մասով սահմանված
իրավական հետևանքի կիրառման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
4. Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում սույն օրենքով սահմանված
կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր կնքած
պայմանագրային զինծառայողը սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով
նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում ուղարկվում է պարտադիր զինվորական
ծառայության չծառայած ժամկետը շարունակելու, իսկ պետական լիազոր մարմնի
պատվերով, ներառյալ` սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն`
Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ինչպես
նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատության ռազմաբժշկական ֆակուլտետում
ուսումնառություն անցած կամ անցնող զինծառայողների համար ծագում է նաև
համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատության վճարովի համակարգում
տվյալ մասնագիտության գծով ուսումնառության տարիների համար սահմանված ուսման
վարձի հանրագումարի կրկնապատիկը բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը
վճարելու պարտավորություն:
(54-րդ հոդվածը լրաց. 04.06.19 ՀՕ-57-Ն)
Հոդված 61.

Զինծառայողների դրամական ապահովությունը

1. Զինծառայողների դրամական ապահովությունը զինծառայողների նյութական
ապահովության և նրանց կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարումը
խթանելու միջոց է:
2. Զինծառայողների դրամական ապահովությունն իրականացվում է «Պետական
պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սկզբունքներին և հիմնական
պայմաններին համապատասխան: Սույն հոդվածով սահմանված` զինծառայողների
դրամական
ապահովությանը
վերաբերող
դրույթները
տարածվում
են
նաև
քրեակատարողական ծառայության և փրկարար ծառայության ծառայողների վրա`
«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և համապատասխան
ոլորտները կարգավորող օրենքների պահանջներին համապատասխան:
3. Զորակոչի միջոցով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող շարքային կազմի
զինծառայողների (ներառյալ` ծառայության ընթացքում կրտսեր ենթասպայական կազմի
զինվորական կոչում ստացած և պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու
պայմանագիր չկնքած զինծառայողների) և սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասով
նախատեսված պայմանագիր կնքած զինծառայողների, ինչպես նաև ռազմաուսումնական
կամ ոստիկանական ուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտների ու
սովորողների դրամական ապահովության կարգը և չափերը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը:
4. Զինծառայողների դրամական ապահովությունը բաղկացած է զինվորական (այլ
հատուկ) կոչումներին համապատասխանող զինվորական պաշտոնների դասակարգման
խմբերին և զինվորական ծառայության ստաժներին համարժեք պաշտոնային
դրույքաչափերից (այսուհետ` պաշտոնային դրույքաչափ), օրենքով սահմանված կարգով
տրվող հավելումներից և լրավճարներից: Սույն հոդվածով զինծառայողների դրամական
ապահովությունը սահմանող դրույթները տարածվում են նաև զորակոչի միջոցով
պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող սպայական կազմի և զորահավաքային
զորակոչի միջոցով զինվորական ծառայություն անցնող զինծառայողների վրա:
5. Զինծառայողների պաշտոնային դրույքաչափը որոշվում է «Պետական պաշտոններ և
պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխան
հավելվածով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցների և
պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի արտադրյալով:
Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը սահմանվում է
յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:
6. Զինվորական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության
պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համապատասխան հավելվածով սահմանված` տվյալ
պաշտոնի խմբի սանդղակի գործակիցների միջոցով:
7. Յուրաքանչյուր սանդղակ բաղկացած է յոթ մակարդակից, որոնցից յուրաքանչյուրում
սահմանվում է նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափից մինչև առավելագույնը
հաշվարկելու` բազային աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակից:
8. Առաջին անգամ զինվորական պաշտոնում նշանակված անձի պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբի սանդղակում` ունեցած զինվորական
ծառայության ստաժին համապատասխանող գործակցի միջոցով:
9. Նախորդ պաշտոնի նկատմամբ սահմանված կարգով ավելի բարձր կամ ցածր
պաշտոնի նշանակված զինծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է նոր
պաշտոնի
խմբի
սանդղակում`
ունեցած զինվորական
ծառայության
ստաժին
համապատասխանող գործակցի միջոցով:
10. Զինծառայողին զինվորական ծառայության ստաժի համար սահմանվում է
պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճ` պաշտոնային դրույքաչափի նվազագույն
մեծությունից առավելագույնը:
11. Պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճը յուրաքանչյուր սանդղակի ներսում
իրականացվում է հետևյալ սխեմայով.
1) 1-7-րդ մակարդակների համար սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի միավոր
ավելացում` կախված զինվորական ծառայության ստաժից.
2) մինչև 2 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 1ին մակարդակի գործակցի միջոցով.

3) 2-ից մինչև 5 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 2րդ մակարդակի գործակցի միջոցով.
4) 5-ից մինչև 10 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 3րդ մակարդակի գործակցի միջոցով.
5) 10-ից մինչև 15 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 4րդ մակարդակի գործակցի միջոցով.
6) 15-ից մինչև 20 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 5րդ մակարդակի գործակցի միջոցով.
7) 20-ից մինչև 25 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 6րդ մակարդակի գործակցի միջոցով.
8) 25 և ավելի տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 7րդ մակարդակի գործակցի միջոցով.
9) սանդղակի 7-րդ մակարդակից պաշտոնային դրույքաչափը մնում է անփոփոխ:
12. Պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճի հերթական միավոր ավելացումն
իրականացվում է սահմանված զինվորական ծառայության ստաժը լրանալուն հաջորդող
ամսվա 1-ից:
13. Սույն օրենքով սահմանված կարգով հաստիքների կրճատման, այդ թվում՝
ստորաբաժանման
լուծարման
կամ
հիվանդանոցային
բուժման
մեջ
գտնվող
պայմանագրային զինծառայողի՝ զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու
կամ պայմանագրային զինծառայողին այլ պետական մարմիններ տեղափոխելու
պատճառով զինվորական պաշտոնից ազատված և կադրերի տրամադրության տակ
թողնված զինծառայողների համար պահպանվում է պաշտոնային դրույքաչափը՝ օրենքով
սահմանված կադրերի (կադրային ստորաբաժանման) տրամադրության տակ թողնելու
ժամանակահատվածում:
14. Ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնական հաստատություններն
ավարտած և սկզբնական սպայական զինվորական կոչում ստացած զինծառայողների
համար`
մինչև
պաշտոնի
նշանակումը,
իսկ
ռազմաբժշկական
ուսումնական
հաստատություններն ավարտած և ինտերնատուրայում կամ օրդինատուրայում կամ
պետական
լիազոր
մարմնի
պատվերով
ինտերնատուրայի
կրթական
ծրագրով սովորելուհրամանագրվածզինծառայողներիհամար`
նաևինտերնատուրայումևօրդինատուրայումսովորելուընթացքում,
պաշտոնայինդրույքաչափըհաշվարկվումէ«Պետականպաշտոններևպետականծառայության
պաշտոններզբաղեցնողանձանցվարձատրությանմասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված սպայական կազմի նվազագույն խմբի 2-րդ մակարդակի գործակցով:
«Ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնական հաստատություններն
ավարտած և սկզբնական սպայական զինվորական կոչում ստացած զինծառայողների
համար`
մինչև
պաշտոնի
նշանակումը,
իսկ
ռազմաբժշկական
ուսումնական
հաստատություններն ավարտած և կլինիկական ռեզիդենտուրայում կամ պետական լիազոր
մարմնի
պատվերով
կլինիկական
ռեզիդենտուրայի
կրթական
ծրագրով սովորելուհրամանագրվածզինծառայողներիհամար`
նաևկլինիկական
ռեզիդենտուրայումսովորելուընթացքում,
պաշտոնայինդրույքաչափըհաշվարկվումէ«Պետականպաշտոններևպետականծառայության
պաշտոններզբաղեցնողանձանցվարձատրությանմասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով սահմանված սպայական կազմի նվազագույն խմբի 2-րդ մակարդակի
գործակցով:»։

15. Արձակուրդում (բացառությամբ երեխայի խնամքի համար արձակուրդի) կամ
գործուղման մեջ գտնվող զինծառայողների, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված
կարգով վեց ամիսը գերազանցող ժամկետով ռազմաուսումնական (կամ առկա ուսուցմամբ
ոստիկանական ուսումնական) հաստատություններ, համապատասխան սպայական կամ
սերժանտական դասընթացներ, ասպիրանտուրա, դոկտորանտուրա, կլինիկական
օրդինատուրա կամ ինտերնատուրա ընդունվելու կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ
այլ պետության ռազմաուսումնական կամ այլ հաստատությունում վերապատրաստման
գործուղվելու
պատճառով
զինվորական
պաշտոնից
ազատված
և
կադրերի
տրամադրության տակ թողնված զինծառայողների համար պահպանվում է դրամական
ապահովությունը՝ արձակուրդում կամ գործուղման մեջ գտնվելու կամ օրենքով սահմանված
կադրերի
(կադրային
ստորաբաժանման)
տրամադրության
տակ
թողնելու
ժամանակահատվածում:
«Արձակուրդում (բացառությամբ երեխայի խնամքի համար արձակուրդի) կամ
գործուղման մեջ գտնվող զինծառայողների, ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված
կարգով վեց ամիսը գերազանցող ժամկետով ռազմաուսումնական (կամ առկա ուսուցմամբ,
իսկ բարձրագույն կրթության դեպքում՝ լրիվ բեռնվածությամբ, ոստիկանական ուսումնական)
հաստատություններ, համապատասխան սպայական կամ սերժանտական դասընթացներ,
դոկտորանտուրա, կլինիկական ռեզիդենտուրա (այդ թվում՝ ռազմական բժշկական
կրթության ռեզիդենտուրա) ընդունվելու կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ
պետության ռազմաուսումնական կամ այլ հաստատությունում վերապատրաստման
գործուղվելու
պատճառով
զինվորական
պաշտոնից
ազատված
և
կադրերի
տրամադրության տակ թողնված զինծառայողների համար պահպանվում է դրամական
ապահովությունը՝ արձակուրդում կամ գործուղման մեջ գտնվելու կամ օրենքով սահմանված
կադրերի
(կադրային
ստորաբաժանման)
տրամադրության
տակ
թողնելու
ժամանակահատվածում:»։
16. Զինվորական ծառայությունից արձակվող և զինվորական ծառայության ընթացքում
չօգտագործված արձակուրդ ունեցող զինծառայողներին տրվում է փոխհատուցում` ոչ
ավելի, քան զինվորական ծառայությունից արձակվելու և դրան նախորդող երկու տարվա
չօգտագործված
արձակուրդի
օրերի
դիմաց՝
Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության սահմանած չափով: Սույն մասում նշված դեպքում չօգտագործված
արձակուրդի օրերի հաշվարկում չեն ներառվում զինծառայողի` սույն օրենքի համաձայն`
զինվորական ծառայության ընդհանուր ժամկետում չներառվող ժամանակահատվածների
օրերը:
17.
Անհարգելի
պատճառով
ծառայության
չներկայացած
օրերի
համար
զինծառայողներին դրամական ապահովություն չի հաշվարկվում:
18. Զինծառայողներին տրվող հավելումը դրամական ապահովության բաղկացուցիչ մաս
է,
որը
սահմանվում
է
պաշտոնային դրույքաչափի
նկատմամբ
տոկոսային
արտահայտությամբ կամ բացարձակ դրամական մեծությամբ և տրվում է` ելնելով
զինվորական ծառայության առանձնահատկություններից: Զինծառայողներին տրվող
հավելումների դեպքերը, չափերն ու տրման կարգը սահմանում է Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը:
19. Ծառայողական գործունեության գնահատման և (կամ) հատուկ առաջադրանքների և
(կամ) աշխատանքների որակյալ կատարման համար զինծառայողներին կարող են տրվել
պարգևատրումներ` օրենքով սահմանված կարգով:
(61-րդ հոդվածը խմբ. 21.06.18 ՀՕ-344-Ն, լրաց. 04.06.19 ՀՕ-57-Ն, փոփ. 21.01.20 ՀՕ-21Ն)
(61-րդ հոդվածի 16-րդմասը` զինծառայողի՝չօգտագործվածարձակուրդիօրերի դիմաց
փոխհատուցում ստանալու հնարավորությունը զինվորական ծառայությունից արձակվելու և
դրան նախորդող երկու տարվա ժամանակահատվածով սահմանափակելու մասով,
10.07.2018 ՍԴՈ-

1424 որոշմամբ ճանաչելՀայաստանիՀանրապետությանՍահմանադրության 29, 60, 73-րդև
82-րդհոդվածներին հակասողևանվավեր:)
Հոդված 70.

Զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունը, զինծառայողների
և նրանց ընտանիքների անդամների, առանձին կատեգորիաների
անձանց ընտանիքների անդամների ամենամսյա պարգևավճարի
իրավունքը

1. Զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունն իրականացվում է օրենքով
սահմանված կարգով:
2. Ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեն`
1) զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող`
ա. Հայրենական մեծ պատերազմում կամ այլ պետություններում մարտական
գործողություններին
մասնակցելու
հետևանքով,
ինչպես
նաև
ծառայողական
պարտականությունները կատարելիս կամ ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած
զինծառայողները,
բ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, Հայաստանի
Հանրապետության զինված ուժերում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս
կամ ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած զինծառայողները,
գ. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները կամ այլ պետություններում
մարտական գործողությունների մասնակիցները,
դ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասնակիցները,
ե. Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսները,
զ. «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված զինծառայողները,
է. Հայրենական մեծ պատերազմում, այլ պետություններում ծառայողական
պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամները,
ը. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական
պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամները.
2) մահացած զինծառայողների ընտանիքների այն անդամները, որոնք ստանում են
տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշմանդամության աշխատանքային
կենսաթոշակ կամ ծերության նպաստ կամ հաշմանդամության նպաստ և ունեն նաև
կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի իրավունք.
3) զոհված զինծառայողների ընտանիքների այն անդամները, որոնք ստանում են
տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշմանդամության աշխատանքային
կենսաթոշակ կամ ծերության նպաստ կամ հաշմանդամության նպաստ` անկախ կերակրողին
կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունենալու հանգամանքից.
4) Հայրենական մեծ պատերազմում, այլ պետություններում, Հայաստանի
Հանրապետության
պաշտպանության
ժամանակ
կամ
ծառայողական
պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամները`
անկախ կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու հանգամանքից:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի «ա», «բ», «գ» և «դ» ենթակետերով
միաժամանակ ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեցող անձին նշանակվում է
ամենամսյա մեկ պարգևավճար` իր ընտրությամբ:
4. Ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական
պարտականությունները կատարելիս զոհված` հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս»
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչում ստացած կամ «Մարտական խաչ»
շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի անդամները:
5. Զոհված` «Հայաստանի ազգային հերոս» Հայաստանի Հանրապետության
բարձրագույն կոչում ստացած և «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված, ինչպես

նաև 1-ին աստիճանի «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված և 2-րդ աստիճանի
«Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի անդամներին
նշանակվում է մեկ պարգևավճար` իրենց ընտրությամբ: Ընտանիքի` ամենամսյա
պարգևավճարի իրավունք ունեցող անդամի պահանջով նրա բաժնեմասը վճարվում է
առանձին` համամասնորեն:
6. Սույն հոդվածի իմաստով` զոհվածի ընտանիքի անդամ են համարվում զոհվածի`
1) ծնողները, ամուսինը.
2) 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային)
ուսուցմամբ սովորելու դեպքում` մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց
մինչև իր 26 տարին լրանալը).
«18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային),
իսկ բարձրագույն կրթության դեպքում՝ լրիվ բեռնվածությամբ, ուսուցմամբ սովորելու
դեպքում` մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև իր 26 տարին
լրանալը).».
3) 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակը, եթե նա հաշմանդամ է
ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ
զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում:
7. Ամենամսյա պարգևավճարի չափերը, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը,
պարգևավճար նշանակելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
8. Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը չեն տարածվում «Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված
վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն
հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող անձանց վրա: «Հայաստանի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված
վնասների հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն`
հատուցման գումարի վճարումը դադարեցնելուց հետո սույն մասում նշված անձինք ձեռք են
բերում սույն հոդվածով սահմանված պարգևավճարի իրավունք:
(70-րդ հոդվածը փոփ. 16.04.20 ՀՕ-219-Ն)

