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Հոդված 29. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր 

զինծառայողներին զինվորականծառայությունից արձակելը 
1. Շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր 

զինծառայողները զինվորական ծառայությունից արձակվում են`  
1) սույն օրենքով սահմանված 

պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու դեպքում. 
2) վաղաժամկետ`  

ա. սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 6-րդ կետի համաձայն առողջական 
վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու 
դեպքում, 

բ. սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին կամ 4-րդ կամ 6-րդ մասերով սահմանված 
ընտանեկան պայմաններից ելնելով, բացառությամբ սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ 
մասով նախատեսված շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողների, 

գ. զոհվելու (մահանալու) կամ դատական կարգով մահացած ճանաչվելու դեպքում: 
2. Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում ազատազրկման 

դատապարտված և պատիժ կրող շարքային կամ սպայական կազմերի պարտադիր 
զինծառայողները դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա հանվում 
են զորամասի անձնակազմի ցուցակներից և հաշվառվում են իրենց զորակոչն 
իրականացրած զինվորական կոմիսարիատի համապատասխան բաժիններում, իսկ 
ազատազրկման վայրում պատժի կրումից ազատվելուց հետո հայտարարված զորակոչի 
ժամանակ ենթակա են զորակոչման պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած 
ժամկետը շարունակելու, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված դեպքերի, ինչպես նաև եթե չեն օգտվում սույն օրենքով սահմանված 
պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ 
պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից առողջական վիճակի պատճառով 
կամ ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում ստանալու իրավունքից, որոնց 
առկայության պարագայում հաշվառվում են պահեստազորում` սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-
րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն օրենքի 26-
րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողների: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր 
զինծառայողները զինվորական ծառայությունից արձակվում են Հայաստանի 
Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով։ 
Առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ 
արձակվելու դեպքում զինծառայողին տրամադրվում են նաև նրա առողջական վիճակի 
վերաբերյալ առկա փաստաթղթերը: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի և 2-րդ մասի հիման վրա 
առողջական վիճակի պատճառով պարտադիր զինվորական ծառայությունից արձակված 
և պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները երեք տարին մեկ ենթակա են բժշկական 
վերափորձաքննության, որի արդյունքներով 
պարտադիր զինվորական ծառայության համար պիտանի կամ սահմանափակումով 
պիտանի ճանաչվելու դեպքում շարքային կազմի նախկին պարտադիր զինծառայողները` 
մինչև 27 տարին լրանալը, իսկ սպայական կազմի նախկին պարտադիր զինծառայողները` 



մինչև 35 տարին լրանալը, ենթակա են սույն օրենքով սահմանված կարգով զորակոչի 
միջոցով ուղարկվելու շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած 
ժամկետը, եթե նրանց չծառայած ժամկետը գերազանցում է վեց ամիսը, բացառությամբ 
սույն օրենքի 26-րդ մասի 5-րդ կետով նախատեսված զինծառայողների, որոնք զորակոչի 
միջոցով ուղարկվում են շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած 
ժամկետը՝ անկախ պարտադիր զինվորական ծառայությանծառայած ժամկետից: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետի և 2-րդ մասի հիման վրա 
ընտանեկան պայմաններից ելնելով պարտադիր զինվորական ծառայությունից արձակված 
և պահեստազորում հաշվառված շարքային կազմի նախկին պարտադիր զինծառայողները` 
մինչև 27 տարին լրանալը, իսկ սպայական կազմի նախկին պարտադիր զինծառայողները` 
մինչև 35 տարին լրանալը, ենթակա են սույն օրենքով սահմանված կարգով զորակոչի 
միջոցով ուղարկվելու շարունակելու պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած 
ժամկետը, եթե զինվորականծառայությունից արձակվելու հիմք հանդիսացած 
հանգամանքները վերացել են, և նրանց չծառայած ժամկետը գերազանցում է վեց ամիսը:  

 
Հոդված 291. Զինվորական ծառայությունից արձակված շարքային և սպայական կազմերի 
պարտադիր զինծառայողների առողջական վիճակի հետազոտումը, բժշկական 
փորձաքնությունը, բուժումը և սպասարկումը 

1. Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու հիմքով 
զինվորական ծառայությունից արձակված շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր 
զինծառայողներն անցնում են առողջական վիճակի համալիր հետազոտություն և բժշկական 
փորձաքննություն զինվորական ծառայությունից արձակվելուց անմիջապես հետո, սակայն 
ոչ ուշ, քան արձակվելուց մեկ օրացուցային ամսվա ընթացքում։ 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց առողջական վիճակի 
հետազոտման և բժշկական փորձաքննության, հետազոտման և փորձաքննության 
ուղեգրման կարգերը, հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն իրականացնող 
մարմինները և դրանց գործունեության կարգը, բժշկական հետազոտությունների և 
բժշկական հաստատությունների ցանկերը, իրականացված ծառայությունների դիմաց 
փոխհատուցման կարգը, փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց բժշկական փորձաքննության 
արդյունքներով տրվում է առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացություն, որը կազմված 
է ներածական, նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից։ 

Եզրակացությունն առնվազն ներառում է՝ 
1) անձի առողջական վիճակի ամփոփ նկարագրությունը,  
2) նրա վերաբերյալ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված 

առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության մեջ նկարագրված և 
առկա առողջական վիճակի համեմատական վերլուծությունը, 

3) զինվորական ծառայության ընթացքում առաջացած առողջական վիճակի 
հնարավոր վատթարացումը, 

4) զինվորական ծառայության ընթացքում առաջացած առողջական վիճակի 
հնարավոր վատթարացման պատճառները, 

5) եզրակացության բողոքարկման կարգն ու ժամկետները:  
4. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված անձն իրավունք ունի ծանոթանալու իր 

առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության ընթացքին ու ստանալու 
դրանց արդյունքներով տրված եզրակացություններն ու այլ փաստաթղթերը, ներկայացնելու 
առաջարկություններ, բացատրություններ կամ առարկություններ, սույն օրենքով և այլ 
օրենքներով սահմանված կարգով բողոքարկելու իր առողջական վիճակի վերաբերյալ 
տրված եզրակացությունը: 



5. Եթե սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված եզրակացությամբ հաստատվում է, որ 
անձի առողջական վիճակը վատթարացել է զինվորական ծառայության ընթացքում և 
պատճառով, ապա պետությունը պարտավոր է երաշխավորած բժշկական օգնության և 
սպասարկման շրջանակներում ապահովել անձի առողջության առաջնահերթ և անվճար 
վերականգնումը։  

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասը չի տարածվում այն անձի վրա, ում առողջության 
վատթարացան պատճառն իր կողմից կատարված կանխամտածված օրինազանցության 
հետևանք է։  

7. Սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի (ա) և (բ) ենթակետերով 
սահմանված անձիք իրավունք ունեն պետությունից պահանջել իրենց վրա տարածելու սույն 
հոդվածի կարգավորումները։ 
 
 


