
 

 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 
Ընդունված է 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ին 

 
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 
ՀՈԴՎԱԾ 4. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ 
Այլընտրանքային ծառայության ուղարկվում է այն քաղաքացին, որը մինչեւ հերթական զորակոչին 

նախորդող մայիսի 1-ը կամ հոկտեմբերի 1-ը սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքով 
պարտադիր զինվորական ծառայությունն այլընտրանքային ծառայությամբ փոխարինելու մասին դիմել է այն 
տարածքային զինվորական կոմիսարիատ, որտեղ նա հաշվառված է, եւ որի այլընտրանքային ծառայության 
հարցերով հանրապետական հանձնաժողովը (այսուհետ` հանրապետական հանձնաժողով) որոշել է 
ուղարկել այլընտրանքային ծառայության: Հանրապետական հանձնաժողովը մշտապես գործող մարմին է եւ 
կազմված է տարածքային կառավարման, առողջապահության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, 
կրթության եւ գիտության, ոստիկանության եւ պաշտպանության բնագավառներում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաեւ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների եւ 
կրոնի ոլորտները համակարգող ստորաբաժանման մեկական ներկայացուցիչներից: Հանրապետական 
հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

Այլընտրանքային ծառայության ուղարկվում է այն քաղաքացին, ով մինչև հերթական 
զորակոչին նախորդող հունիսի 1-ը կամ նոյեմբերի 1-ը սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով նախատեսված հիմքով պարտադիր զինվորական ծառայությունն այլընտրանքային 
ծառայությամբ փոխարինելու վերաբերյալ դիմել է իր զինվորական հաշվառման 
տարածքային զինվորական կոմիսարին, և ում վերաբերյալ 8.1-ին հոդվածում սահմանված 
իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից՝ հաշվի առնելով 
այլընտրանքային ծառայության հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի (այսուհետ` 
հանրապետական հանձնաժողով) եզրակացությունը, որոշում է կայացվել ուղարկել 
այլընտրանքային ծառայության: Հանրապետական հանձնաժողովը մշտապես գործող 
մարմին է և կազմված է տարածքային կառավարման, արդարադատության, 
առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, կրթության և գիտության, 
ոստիկանության ու պաշտպանության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև 
Վարչապետի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի ոլորտները 
համակարգող ստորաբաժանման մեկական ներկայացուցիչներից: Հանրապետական 
հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատում է Վարչապետը: Հանրապետական 
հանձնաժողովի ներքին գործավարությունն իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

Սույն օրենքի դրույթները չեն տարածվում պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատման կամ 
տարկետման իրավունք ստանալու հիմք ունեցող քաղաքացիների վրա: 

ԳԼՈՒԽ 2. 
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԸ 

 
ՀՈԴՎԱԾ 6. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԸ 
Այլընտրանքային ծառայության զորակոչը եւ պահեստ արձակումը կատարվում է պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչի եւ պահեստ արձակելու հետ համատեղ, Հայաստանի 
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով սահմանված ժամկետներում: 

Այլընտրանքային ծառայության համար դիմած քաղաքացին, այլընտրանքային ծառայության զորակոչ 
հայտարարվելուց հետո, պարտավոր է ծանուցագրում նշված ժամկետում ներկայանալ իր բնակության վայրի 
զինվորական կոմիսարիատ: 

Այլընտրանքային ծառայության զորակոչի անցկացման հարցերով զբաղվում են տարածքային 
զինվորական կոմիսարիատը եւ հանրապետական հանձնաժողովը: 
 

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԸ 
1. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացին (այսուհետ` դիմումատու) 

այլընտրանքային ծառայություն ընտրելիս սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում գրավոր 
դիմում է ներկայացնում այն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ, որտեղ նա հաշվառված է: 



2. Դիմումում նշվում են այն ներկայացնելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը, դիմումատուի անունը, 
ազգանունը, հայրանունը, ստորագրությունը, բնակության վայրի հասցեն, նախընտրած այլընտրանքային 
ծառայության տեսակը, պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցնելու հիմնավորումները: 

3. Դիմումը գրանցվում է տարածքային զինվորական կոմիսարիատում: 
4. Տարածքային զինվորական կոմիսարիատը պարզում է դիմումի ներկայացման` սույն օրենքի 4-րդ 

հոդվածով սահմանված ժամկետի պահպանման հարցը: Եթե դիմումը ներկայացվել է այդ ժամկետի 
խախտմամբ, ապա տարածքային զինվորական կոմիսարիատը դիմումը գրանցելու պահից 5 օրվա 
ընթացքում այն վերադարձնում է դիմումատուին: Տարածքային զինվորական կոմիսարիատը կարող է 
հարգելի համարել դիմումը ներկայացնելու ժամկետը բաց թողնելը, եթե այն բաց է թողնվել դիմումատուից 
անկախ պատճառներով: 

5. Եթե դիմումը չի համապատասխանում սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պահանջներին, 
ապա այն 5 օրվա ընթացքում վերադարձվում է դիմումատուին` նշելով դիմումում թույլ տրված բոլոր ձեւական 
սխալները: Դիմումը վերադարձվելուց հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, դիմումատուն իրավունք ունի 
վերացնելու դիմումում թույլ տրված բոլոր ձեւական սխալները եւ այն կրկին ներկայացնելու տարածքային 
զինվորական կոմիսարիատ: Սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված կարգով դիմումը վերադարձնելու կամ սույն 
մասում նշված կարգով դիմումը կրկին չներկայացվելու, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 8.1-ին հոդվածի 4-րդ մասի 
համաձայն` դիմումը մերժվելու դեպքերում քաղաքացին ենթակա է պարտադիր զինվորական ծառայության 
զորակոչի: 

6. Տարածքային զինվորական կոմիսարիատը դիմումը գրանցելու պահից 30-օրյա ժամկետում , բայց ոչ 
ուշ, քան զորակոչի ավարտին նախորդող 25-րդ օրը, պարզում է օրենքով սահմանված կարգով 
դիմումատուին պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու կամ պարտադիր զինվորական 
ծառայությունից տարկետում տալու հիմքերի առկայությունը եւ դրանց բացակայության դեպքում 
ներկայացված դիմումը եւ դիմումատուի անձնական գործն ուղարկում է հանրապետական հանձնաժողով: 
Հանրապետական հանձնաժողովի ներքին գործավարությունն իրականացնում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

7. Դիմումատուին պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու կամ պարտադիր զինվորական 
ծառայությունից տարկետում տալու հիմքերի առկայության դեպքում դիմումը հանրապետական 
հանձնաժողով չի ներկայացվում, եւ այն տարածքային զինվորական կոմիսարիատում գրանցվելու պահից 30 
օրվա ընթացքում վերադարձվում է դիմումատուին, որից հետո հայտարարված զորակոչի ժամանակ օրենքով 
սահմանված կարգով ձեւակերպվում է քաղաքացու` պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու 
կամ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում ստանալու իրավունքը: 
 

ՀՈԴՎԱԾ 8.1. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

1. Հանրապետական հանձնաժողովը յուրաքանչյուր դիմումի վերաբերյալ որոշում եզրակացություն է 
կայացնում նիստին ներկա անդամների ձայների 2/3-ով, եթե հանձնաժողովի նիստին ներկա է հանձնաժողովի 
անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: Որոշումն ընդունման պահից 10 օրվա ընթացքում ուղարկվում է 
դիմումատուին եւ համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատ: Հանրապետական 
հանձնաժողովի կողմից քաղաքացու դիմումը քննարկելու և դրա վերաբերյալ 
եզրակացություն կայացնելու ժամկետը չի կարող գերազանցել մեկ ամիսը: 

2. Դիմումը քննարկելուց հետո հանրապետական հանձնաժողովը որոշում եզրակացություն է 
կայացնում դիմումատուին նրա նախընտրած այլընտրանքային ծառայության ուղարկելու կամ դիմումը 
մերժելու մասին: 

3. Դիմումը բավարարելու եւ դիմումատուին այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ուղարկելու 
մասին որոշմամբ հանրապետական հանձնաժողովը սահմանում է եզրակացության մեջ նշվում է նաեւ 
այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ընթացքում դիմումատուի կողմից կատարվող 
աշխատանքների տեսակը եւ բնույթը: Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ուղարկված անձանց 
կողմից այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության ընթացքում կատարվող աշխատանքների ցանկը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Դիմումը մերժելու եզրակացության 
մեջ նշվում է դիմումը մերժելու հիմքերը: 

4. Դիմումը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում հանրապետական հանձնաժողովը նշում է 
դիմումը մերժելու հիմքերը եւ այն վիճարկելու կարգը: 

5. Հանրապետական հանձնաժողովի կողմից դիմումը քննարկելու եւ դրա վերաբերյալ որոշում ընդունելու 
ժամկետը չի կարող գերազանցել մեկ ամիսը: Հանրապետական հանձնաժողովի որոշումները դատական 
կարգով վիճարկելիս հանրապետական հանձնաժողովի անունից դատարանում հանդես է գալիս Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

4. Դիմումատուին այլընտրանքային զինվորական ծառայության ուղարկելու մասին 
եզրակացությունը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում է պաշտպանության 
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմնի ղեկավարին՝ քաղաքացուն այլընտրանքային զինվորական 



ծառայության ուղարկելու որոշում կայացնելու համար: Դիմումատուին այլընտրանքային 
աշխատանքային ծառայության ուղարկելու մասին եզրակացությունը 3 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին՝ քաղաքացուն այլընտրանքային 
աշխատանքային ծառայության ուղարկելու որոշում կայացնելու համար: Հանրապետական 
հանձնաժողովի եզրակացությունները ստանալու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում սույն մասում նշված համապատասխան իրավասու պետական կառավարման 
մարմինների ղեկավարները՝ հաշվի առնելով Հանրապետական հանձնաժողովի 
եզրակացությունները, ընդունում են հրաման՝ քաղաքացուն համապատասխան 
այլընտրանքային ծառայության ուղարկելու կամ  քաղաքացու դիմումը մերժելու մասին: 
Համապատասխան իրավասու պետական կառավարման մարմինները՝ ընդունած հրամանի և 
հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացությունները 5 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում ուղարկում են դիմումատուին և նրա զինվորական հաշվառման տարածքային 
զինվորական կոմիսարիատ, Հանրապետական հանձնաժողովին, ֆինանսների 
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական 
կառավարման մարմին:  

5. Հանրապետական հանձնաժողովի եզրակացությունների հիման վրա ընդունված 
իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանները դատական կարգով 
վիճարկելիս դատարանում հանդես է գալիս իրավասու պետական կառավարման մարմինը: 

 
 
 
ՀՈԴՎԱԾ 9. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ 
 
Հանրապետական հանձնաժողովի որոշմամբ քաղաքացու Քաղաքացու դիմումը` պարտադիր 

զինվորական ծառայությունն այլընտրանքային ծառայությամբ փոխարինելու մասին կարող է մերժվել, եթե 
այլընտրանքային ծառայության մասին` 

1) դիմում ներկայացրած քաղաքացին երկրորդ անգամ կանչվում է տեղական զորակոչային 
հանձնաժողովի նիստին եւ անհարգելի պատճառով չի ներկայանում. 

2) դիմումատուն ներկայացրել է իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ. 
3) դիմումն ակնհայտ անհիմն է: 
 
ՀՈԴՎԱԾ 13. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ 
Զինվորական կոմիսարիատը, հանրապետական հանձնաժողովի որոշման համապատասխան 

իրավասու պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա, զորակոչիկին 
հանձնում է ծանուցագիր` այլընտրանքային ծառայության մեկնելու համար զինվորական կոմիսարիատ 
ներկայանալու վերաբերյալ: Այլընտրանքային ծառայության վայր մեկնելու համար զինվորական 
կոմիսարիատ ներկայանալու օրը համարվում է այլընտրանքային ծառայության սկիզբ: 
 

ՀՈԴՎԱԾ 17. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
1. Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության կանչված քաղաքացին պարտավոր է սույն օրենքի 

13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով տրված ծանուցագրում նշված օրը ներկայանալ այլընտրանքային 
աշխատանքային ծառայության վայր: Քաղաքացին այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության վայր 
մեկնում է իր միջոցների հաշվին: 

2. Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնելու վայրի կազմակերպության ղեկավարն 
այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողին ընդգրկում է կազմակերպության հաստիքացուցակում, 
որոշում է նրա աշխատանքի տեսակը, կարգն ու պայմանները եւ եռօրյա ժամկետում այդ մասին գրավոր 
տեղեկացնում է քաղաքացուն ծանուցագիր հանձնած զինվորական կոմիսարիատին: 

3. Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողը այլ կազմակերպություն կամ այլ վայր ծառայության 
կարող է փոխադրվել հանրապետական հանձնաժողովի համապատասխան իրավասու պետական 
կառավարման մարմնի ղեկավարի համաձայնությամբ կամ նախաձեռնությամբ: 



4. Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության վայրը, որպես կանոն, պետք է լինի այլընտրանքային 
ծառայողի հաշվառման վայրից (հաշվառման վայր չունենալու դեպքում` փաստացի բնակության վայրից) ոչ 
ավելի, քան 30 կմ հեռավորության վրա: Հակառակ դեպքում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողին 
վճարվում է փոխհատուցում, որի չափը եւ վճարման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

5. (5-րդ մասն ուժը կորցրել է 02.05.13 ՀՕ-31-Ն օրենք) 
6. Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողները ծառայությունից պահեստ արձակվում եւ 

պահեստազորում հաշվառվում են սույն օրենքով սահմանված այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայության ժամկետը լրանալու կամ ժամկետից շուտ` օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամություն 
ունեցող ճանաչվելու դեպքերում: 

7. Սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված դեպքերում այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության 
ժամկետը լրանալու օրվան կամ օրենքով սահմանված կարգով տրված հաշմանդամություն ունեցող 
ճանաչվելու վերաբերյալ տեղեկանքն այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողի կողմից ներկայացվելու 
օրվան հաջորդող օրն այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնելու վայրի կազմակերպության 
ղեկավարի հրամանով այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողը հանվում է կազմակերպության 
հաստիքացուցակներից: Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն անցնելու վայրի 
կազմակերպության ղեկավարի հրամանում պարտադիր նշվում են այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայողին կազմակերպության հաստիքացուցակներից հանելու հիմքը եւ այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայողի պարտավորությունը` հրամանի պատճենն այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողին 
հանձնելու օրվանից 7-օրյա ժամկետում վերջինիս կողմից իր զինվորական հաշվառման վայրի զինվորական 
կոմիսարիատ ներկայանալու վերաբերյալ: Սույն մասում նշված` այլընտրանքային աշխատանքային 
ծառայություն անցնելու վայրի կազմակերպության ղեկավարի հրամանի պատճենը եռօրյա ժամկետում 
ուղարկվում է նաեւ հանրապետական հանձնաժողով համապատասխան իրավասու պետական 
կառավարման մարմին: 

 
 

 
 


