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ՀՈԴՎԱԾ 21. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ 
 
1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է այն 

քաղաքացին, որը` 
1) առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել է ոչ պիտանի զինվորական 

ծառայության համար. 
2) մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելը ոչ պակաս, քան 

12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, 
քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային ծառայություն: 

3) ընտանիքի միակ արու զավակն է և ունի Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ զինված ուժերում կամ այլ 
զորքերում կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով 
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված օտարերկրյա պետությունների 
զինվորական ստորաբաժանումներում զինվորական ծառայության ընթացքում 
զոհված (մահացած) ծնող կամ եղբայր կամ քույր: 

 
 
 
ՀՈԴՎԱԾ 22. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻՑ 

ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 
 
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. 



2) Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետություններում 
հանրակրթական, ինչպես նաեւ հիմնական կրթության հիմքի վրա առանց ընդհատման 
նախնական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերով 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: 

 
 

 
ՀՈԴՎԱԾ 25. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ 
ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 
 
1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության հայտարարված զորակոչի 

կազմակերպման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 
ստեղծվում են հանրապետական եւ, ըստ մարզերի (Երեւան քաղաքի)` մարզային (Երեւանի 
քաղաքային) զորակոչային հանձնաժողովներ` Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարի ներկայացմամբ: 

2. Շարքային կամ պահեստազորի սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական 
ծառայության հայտարարված զորակոչերի պատշաճ իրականացման համար 
պատասխանատու է համապատասխան զինվորական կոմիսարիատը, որի շրջանակներում 
զինվորական կոմիսարը` 

1) կազմակերպում է շարքային եւ պահեստազորի սպայական կազմերի զորակոչերի 
ենթակա քաղաքացիների առողջական վիճակի նախնական եւ անհրաժեշտ այլ 
հետազոտությունների ուղեգրման գործընթացը. 

2) որոշում է կայացնում սույն օրենքով պարտադիր զինվորական ծառայությունից 
ազատման կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման հիմք 
չունեցող շարքային կազմի քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության 
զորակոչելու մասին. 

3) նախապատրաստում եւ նախնական եզրակացությամբ` 
ա. մարզային (Երեւանի քաղաքային) զորակոչային հանձնաժողով է ներկայացնում սույն 

օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 2-րդ և 3-րդ կետերով, 22-րդ հոդվածի 2-րդ 



եւ 3-րդ մասերով եւ 24-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ եւ 4-րդ մասերով նախատեսված 
հանգամանքների, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` 
քաղաքացու` 3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն՝ քաղաքացու՝ համապատասխանաբար 
ուսումնառության և/կամ գիտական աստիճան ունենալու եւ մասնագիտական, գիտական 
կամ մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու վերաբերյալ փաստաթղթերը. 

բ. իրավասու բժշկական հանձնաժողով է ներկայացնում առողջական խնդիրներ ունեցող 
շարքային եւ պահեստազորի սպայական կազմերի զորակոչերի ենթակա քաղաքացիների 
նախնական եւ այլ հետազոտությունները, նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ առկա 
այլ փաստաթղթեր, 

գ. ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունելության մանդատային 
հանձնաժողով է ներկայացնում շարքային կազմի քաղաքացիների կողմից տրված 
ռազմաուսումնական հաստատությունների ընդունելությանը կամ սպայական 
դասընթացներին մասնակցելու դիմումները, 

դ. պահեստազորի սպաների զորակոչային մանդատային հանձնաժողով է 
ներկայացնում սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 22-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով, 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված հանգամանքների վերաբերյալ 
փաստաթղթերը: 

3. Մարզային (Երեւանի քաղաքային) զորակոչային հանձնաժողովը` 
1) եզրակացություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարին` 
ա. սույն օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով 2-րդ և 3-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերով, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 73-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` 
3-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն՝ համապատասխանաբար ուսումնառության և/կամ 
գիտական աստիճան ունենալու եւ մասնագիտական, գիտական կամ մանկավարժական 
գործունեությամբ զբաղվելու հիմքով քաղաքացուն պարտադիր զինվորական 
ծառայությունից ազատելու մասին, 


