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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 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 152-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով հարկադրանքի միջոց կիրառելու մասին 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. 

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 41. Պայմանագրային զինծառայողին կադրերի տրամադրության տակ թողնելը 

  
1. Պայմանագրային զինծառայողները թողնվում են պետական լիազոր մարմնի կադրերի 

(կադրային ստորաբաժանման) տրամադրության տակ սույն օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի` 
1) 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերում` երկու ամսից ոչ ավելի, իսկ հղիության և 

ծննդաբերության կամ երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող պայմանագրային 
զինծառայողի հաստիքը կրճատվելու դեպքում` մինչև արձակուրդի ավարտը. 

2) 4-րդ կետով սահմանված դեպքում` մինչև ընտրված խափանման միջոցը փոխելու կամ 
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 152-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով հարկադրանքի միջոց կիրառելու մասին պաշտոնավարության ժամանակավոր 
դադարեցման որոշումը վերացնելու օրվան հաջորդող 30-րդ օրը, բայց ոչ ավելի, քան պայմանագրի 
ժամկետը լրանալը, իսկ զինծառայողի հետախուզման մեջ գտնվելու դեպքում՝ վեց ամսից ոչ ավելի, 
բացառությամբ ռազմաուսումնական հաստատություններ ավարտած զինծառայողների, որոնց 
պայմանագրով նախատեսված ծառայության ժամկետը չի ավարտվել. 

3) 5-րդ կետով սահմանված` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով կալանքի 
ձևով պատժի դատապարտվելու դեպքում` պատժի կրման ամբողջ ժամկետով. 

4) 6-րդ կետով սահմանված դեպքում (ներառյալ` արձակումը ձևակերպելու ժամկետը)` 1 ամսից 
ոչ ավելի. 

5) 7-րդ կետով սահմանված դեպքում` երեք ամսից ոչ ավելի. 
6) 8-րդ կետով սահմանված դեպքում` մինչև վերադառնալը կամ օրենքով սահմանված կարգով 

անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչվելը. 
7) 9-րդ կետով սահմանված դեպքում` մինչև ազատվելը. 
8) 10-րդ կետով սահմանված դեպքում` մինչև ուսումնառության և սույն օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-

րդ մասով նախատեսված հերթական արձակուրդի ավարտը: 



1.1. Սույն օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքում պայմանագրային 
զինծառայողը պետական լիազոր մարմնի կադրերի (կադրային ստորաբաժանման) տրամադրության 
տակ թողնվում է երկու ամսից ոչ ավելի ժամկետով: 

2. Պայմանագրային զինծառայողներին կադրերի (կադրային ստորաբաժանման) տրամադրության 
տակ թողնելու կարգը սահմանում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարը: 

(41-րդ հոդվածը լրաց. 21.06.18 ՀՕ-344-Ն, փոփ., 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 1-ին մակարդակի 
գործակցի միջոցով. 



3) 2-ից մինչև 5 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային դրույքաչափը 
հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 2-րդ մակարդակի 
գործակցի միջոցով. 

4) 5-ից մինչև 10 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային 
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 3-րդ 
մակարդակի գործակցի միջոցով. 

5) 10-ից մինչև 15 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային 
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 4-րդ 
մակարդակի գործակցի միջոցով. 

6) 15-ից մինչև 20 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային 
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 5-րդ 
մակարդակի գործակցի միջոցով. 

7) 20-ից մինչև 25 տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային 
դրույքաչափը հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 6-րդ 
մակարդակի գործակցի միջոցով. 

8) 25 և ավելի տարվա զինվորական ծառայության ստաժի դեպքում պաշտոնային դրույքաչափը 
հաշվարկվում է տվյալ պաշտոնի խմբին համապատասխանող սանդղակի 7-րդ 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 կամ գերության մեջ գտնվելու պատճառով զինվորական 
պաշտոնից ազատված և կադրերի տրամադրության տակ թողնված զինծառայողների համար 
պահպանվում է պաշտոնային դրույքաչափը՝ օրենքով սահմանված կադրերի (կադրային 
ստորաբաժանման) տրամադրության տակ թողնելու ժամանակահատվածում: Սույն մասի համաձայն՝ 
գերության մեջ գտնվող զինծառայողի համար պաշտոնային դրույքաչափը պահպանվում է, և դրա 
վճարումն իրականացվում է պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով 
միայն այն դեպքում, երբ զինծառայողի կողմից գերության մեջ գտնվելու փաստի կապակցությամբ 
անցկացված ծառայողական քննության արդյունքում հիմնավորվում է, որ գերության մեջ հայտնվելը 
զինծառայողի՝ զորամասը կամ ծառայության վայրը կամ մարտադաշտն ինքնակամ թողնելու և (կամ) 
կամովին գերի հանձնվելու հետևանք չէ, կամ եթե առկա չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքի 382-րդ հոդվածի հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթ: 

Սույն օրենքով սահմանված կարգով քրեական հետապնդման շրջանակներում 
լիազորությունների կասեցման հիմքով զինվորական պաշտոնից ազատված և կադրերի 
տրամադրության տակ թողնված զինծառայողի համար պահպանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 
50 տոկոսը, բայց ոչ պակաս, քան օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 
անվանական չափը՝ 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 սովորելու հրամանագրված զինծառայողների համար` նաև 
ինտերնատուրայում և օրդինատուրայում սովորելու ընթացքում, պաշտոնային դրույքաչափը 
հաշվարկվում է «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող 
անձանց վարձատրության մասին» 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: 

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-21-Ն, լրաց. 
19.11.20 ՀՕ-487-Ն) 

(19.11.20 ՀՕ-487-Ն օրենքն ունի հոդվածին վերաբերող անցումային դրույթներ) 
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