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Հոդված 31. Զինվորական ծառայության ստաժում հաշվառվող 
ժամանակահատվածները և դրանք հաշվարկելու 
առանձնահատկությունները 

  
1. Զինծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակելու համար 

անհրաժեշտ զինվորական ծառայության ստաժում օրացուցային հաշվարկով հաշվառվում են` 
1) համապատասխան մարմինների համակարգերի հրամանատարական և ոչ 

հրամանատարական (սպայական, ենթասպայական, շարքային) կազմերի պաշտոններում 
զինծառայության, քրեակատարողական ծառայողի և հարկադիր կատարողի ծառայության, 
ինչպես նաև համապատասխան մարմինների ուսումնական հաստատություններում ուսման 
ժամանակահատվածները` անկախ զինվորական կամ հատուկ կոչման առկայությունից. 

2) ԽՍՀՄ զինված ուժերում, ԽՍՀՄ պետական անվտանգության կոմիտեի և ԽՍՀՄ ներքին 
գործերի նախարարության համակարգերում զինվորական ծառայության, ինչպես նաև դրանց 
ուսումնական հաստատություններում ուսման ժամանակահատվածները` անկախ 
զինվորական կամ հատուկ կոչման առկայությունից. 

3) դատապարտված կամ քրեական հետապնդման ենթարկված այն զինծառայողների` 
կալանքի տակ, ազատազրկման վայրում և աքսորում գտնվելու ժամանակաշրջանները, 
որոնց նկատմամբ կայացվել է արդարացման դատավճիռ կամ ընդունվել քրեական գործը 
կարճելու մասին որոշում ` հանցագործության դեպքի, հանցակազմի բացակայության կամ 
հանցագործության կատարմանը մեղադրյալի մասնակցությունն ապացուցված չլինելու 
պատճառով : 

2. Զինծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակելու համար 
անհրաժեշտ զինվորական ծառայության ստաժի առկայության դեպքում զինվորական 
ծառայության ստաժում հաշվառվում են` 

1) եռակի չափով` 
ա. զինված ուժերի կազմում մարտական գործողություններին մասնակցելու 

ժամանակահատվածները, 
բ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական 

գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածը կամ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս զինվորական ծառայությունը` հատուկ մարտական 
առաջադրանք կատարելու դեպքում, 

գ. 1986 թվականի ապրիլի 26-ից մինչև 1987 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Չեռնոբիլի 
ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին 
զինծառայողների մասնակցության ժամանակահատվածը, 

դ. սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածը, 
ե. մարտական գործողություններ կամ հատուկ առաջադրանք կատարելիս վիրավորված, 

կոնտուզիա, վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն ստացած զինծառայողների անընդհատ 
բուժման ժամանակահատվածը, 

զ. զինծառայությունն այլ երկրների տարածքներում, որտեղ տեղի են ունեցել մարտական 
գործողություններ (բացի այն զինծառայողներից, ովքեր զինծառայությունից արձակվել են կամ 
այդ պետություններից հետ են կանչվել զինծառայողի կոչումը վարկաբեկող արարքների 
կապակցությամբ), ինչպես նաև այդ երկրներում վիրավորվելու, կոնտուզիա, վնասվածք, 
խեղում կամ հիվանդություն ստանալու կապակցությամբ բուժհիմնարկներում անընդհատ 
բուժման ժամանակահատվածը, 

է. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
ժամանակահատվածներ. 

2) կրկնակի չափով` 



 

ա. զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումների օդաչուների ծառայության 
ժամանակահատվածը` թռիչքների տարեկան նորմաները կատարելու դեպքում, 

բ. գերության ժամանակահատվածը, եթե զինծառայողը կամավոր չի գերվել և գերության 
ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դեմ հանցագործություն չի կատարել, 

գ. 1961 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 1982 թվականի դեկտեմբերի 31-ը զինվորական 
մասնագետների (բացի օդաչուներից)` այն երկրներ գործուղվելու ժամանակահատվածը, 
որոնց բանակները մարտական գործողություններ են կատարել կամ ռազմական օգնություն են 
ցույց տվել այլ երկրների (անկախ այդ մարտական գործողություններին նշված 
զինծառայողների մասնակցությունից), 

դ. 1976 թվականի հունվարի 1-ից սկսած` ծովի մակերևույթից 2500 մետր և ավելի, իսկ 
1997 թվականի օգոստոսի 11-ից` 2000 մետր և ավելի բարձրության բարձրլեռնային վայրերում 
զինծառայության ժամանակահատվածը, 

դ.1. 2016 թվականի հունվարի 1-ից երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի 
իրավունք ձեռք բերող՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների 
համար` հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահության իրականացման 
ժամանակահատվածը, 

ե. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
ժամանակահատվածներ. 

3) մեկուկեսի չափով` 
ա. պարաշյուտիստների ծառայության ժամանակահատվածը` համապատասխան 

մարմինների սահմանած թռիչքների տարեկան նորմաները կատարելու դեպքում, և 
սակրավորների ծառայության ժամանակահատվածը, 

բ. հատուկ ստորաբաժանումներում զինծառայող կանանց ծառայության 
ժամանակահատվածը` ըստ համապատասխան մարմինների սահմանած պաշտոնների 
ցանկի, 

գ. զինծառայության ժամանակահատվածն այն վայրերում, որտեղ արտակարգ դրություն է 
հայտարարվել, 

դ. 1992 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 1994 թվականի մայիսի 1-ը Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերում զինծառայության ժամանակահատվածը, 

ե. 1973 թվականի ապրիլի 1-ից սկսած` ծովի մակերևույթից 1500 մետր և ավելի, իսկ 1998 
թվականի նոյեմբերի 30-ից` 1700-2000 մետր բարձրության լեռնային վայրերում 
զինծառայության ժամանակահատվածը, 

զ. 1988 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 1990 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Չեռնոբիլի 
ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին 
զինծառայողների մասնակցության ժամանակահատվածը, 

է. ազգային անվտանգության բնագավառի լիազորված պետական կառավարման մարմնի 
«Ա» ստորաբաժանումում զինծառայության ժամանակահատվածը, 

ը. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
ժամանակահատվածներ. 

4) այլ բնույթի գործունեության մեկ ամսվա ժամանակահատվածը` որպես մեկ ամսվա 
զինվորական ծառայություն` 

ա. մինչև զինվորական ծառայության անցնելը ԽՍՀՄ ԴՕՍԱԱՖ-ի և քաղաքացիական 
ավիացիայի համակարգերի օդաչուական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի անդամի 
աշխատանքային ստաժը, 

բ. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր զորակոչված, սպայական կոչում 
ստացած և սպայական պաշտոնում առնվազն 5 տարի ծառայած սպաների` Հայաստանի 
Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մագիստրատուրայում և 
ասպիրանտուրայում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 
պատվերով սովորելու ժամանակահատվածը. 

5) այլ բնույթի գործունեության մեկ տարվա ժամանակահատվածը` որպես 6 ամսվա 
զինվորական ծառայություն` 

ա. պահեստից զորակոչված սպայական անձնակազմի զինծառայողի` մինչև 
զինծառայության անցնելը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առկա ուսման 
ժամանակահատվածը` 5 տարուց ոչ ավելի, 

բ. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորած, 



 

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր զորակոչված, սպայական կոչում ստացած ու 
սպայական պաշտոնում առնվազն 5 տարի ծառայած զինծառայողների ուսման 
ժամանակահատվածը: 

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտերին մասնակցած անձանց 
մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ է տրվում Կառավարության 
սահմանած կարգով: 

4. Զինվորական ծառայության ստաժը հաշվարկելու կանոնները սահմանում է 
Կառավարությունը: 

(31-րդ հոդվածը լրաց. 17.12.15 ՀՕ-176-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-290-Ն) 
 

 


