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ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 
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) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով սովորողին: Սույն կետի 
համաձայն` քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, 
սակայն ոչ ավելի, քան նրա 19 տարին լրանալու օրը: 

3.1. Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի (այսուհետ՝ 
«Ռազմաարդյունաբերական համալիր») պահանջներից ելնելով՝ պարտադիր զինվորական 
ծառայության զորակոչից տարկետում կարող է տրվել ռազմաարդյունաբերության ոլորտի պետական 
լիազոր մարմնում բարձրագույն կրթության երկրորդ կամ երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի 
ուսումնառությունն անցնելու ցանկություն հայտնած քաղաքացիներին, որոնց հետ կնքում է 
քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագիր: Սույն մասով նախատեսված ուսումնական ծրագրի 
մանրամասները սահմանվում են սույն օրենքի 1-ին հավելվածով։  

4. Սույն հոդվածի 3-րդ և 3.1-ին մասերով3-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: 

6. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված պարտադիր զինվորական 
ծառայության զորակոչից տարկետման հիմք ունեցող կամ այդ հիմքով տարկետում ստացած, ինչպես 
նաև սույն հոդվածի 3-րդ և 5-րդ մասերի համաձայն տարկետում ստացած քաղաքացին կարող է իր 
դիմումի համաձայն հրաժարվել տարկետման իրավունքից և սույն օրենքով սահմանված կարգով 
զորակոչվել պարտադիր զինվորական ծառայության: 

(22-րդ հոդվածը լրաց. 21.03.18 ՀՕ-176-Ն, 12.07.18 ՀՕ-370-Ն, 04.06.19 ՀՕ-57-Ն) 
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Սահմանվող հասկացություններ 
1. Ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման ուսումնական ծրագիր (այսուհետ՝ «Ծրագիր»)՝  

Ռազմաարդյունաբերական համալիրի և Հայաստանի Հանրապետությունում 
հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համատեղ՝ բարձրագույն 
կրթության երկրորդ և երրորդ մակարդակի կրթական ծրագիր՝ ռազմական պատրաստության 
պարտադիր բաղադրիչով,  

2. Ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման ուսումնական Ծրագրի հավակնորդ՝ 
«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 3.1-ին մասով սահմանված՝ տարկետման իրավունք 
ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, 

3. Ընդունող հանձնաժողով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
ռազմաարդյունաբերության և կրթության ոլորտներում միասնական քաղաքականություն 
սահմանող և իրականացնող լիազոր մարմինների համատեղ որոշմամբ ստեղծված մարմին, որը 
սահմանում է Ծրագրի ընդունելության քննության անցկացման կարգը և կազմակերպում 
քննությունները, 

4. Ծրագրի մասնակիցներ՝ ընդունող հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված և սահմանված 
կարգով քննությանն առավելագույն արդյունքներ ցուցաբերած և Ծրագրին մասնակցելու 
իրավունք ստացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, 

5. Ընթացիկ ուսումնական հաստատություն՝ ուսումնական հաստատություն, որտեղ սովորում է 
Ծրագրի հավակնորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ 

 
Ծրագրի նկարագիրը 
Ռազմաարդյունաբերական համալիրը և Հայաստանի Հանրապետությունում 

հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն իրականացնում են համատեղ 
ուսումնական ծրագիր, որը նպատակ ունի նշված ուսումնական հաստատություններում սովորող 
քաղաքացիների գիտական պոտենցիալն օգտագործել Ռազմաարդյունաբերական համալիրում՝ 
նպաստելով Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերում բարձր տեխնոլոգիաների և 
նորագույն գիտատեխնիկական ձեռքբերումների կիրառմանը, ինչպես նաև ստեղծել հարթակ 
երիտասարդ գիտնականների գիտական նոր ձեռքբերումների և շարունակական զարգացման 
համար։  

Բարձրագույն կրթության երկրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի շրջանակներում 
ուսումնասիրվող թեմաներն առաջարկվում են Ռազմաարդյունաբերական համալիրի պահանջներին 
համապատասխան, որի շրջանակներում էլ պաշտպանվում է մագիստրոսական ատենախոսությունը։  

Բարձրագույն կրթության երկրորդ մակարդակի կրթական ծրագիրն ավարտելուց հետո 
քաղաքացին հնարավորություն է ստանում ուսումը շարունակել Ծրագրի շրջանակներում՝ 
բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրով՝ գիտական աշխատանքի թեման 
համապատասխանեցնելով Ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման արդիական 
պահանջներին: 

Ծրագրին մասնակցելու համար հավակնորդ քաղաքացիները, ովքեր ուսման ընթացքում 
ցուցաբերել են բարձր առաջադիմություն՝ նվազագույնը «լավ» գնահատականներով, մասնակցում են 
ընդունող հանձնաժողովի կողմից կազմակերպված քննությանը։ Առավելագույն միավորներ 



հավաքած հավակնորդները դառնում են Ծրագրի մասնակիցներ։ Մյուս հավակնորդներն անցնում են 
պարտադիր զինվորական ծառայության։ 

Ծրագրի մասնակիցները, շարունակելով համարվել ընթացիկ ուսումնական հաստատության 
ուսանող, ստանում են կրտսեր սպայական կոչում և աշխատանքի անցնում 
Ռազմաարդյունաբերական համալիրում՝ պայմանագրային հիմունքներով՝ առնվազն նվազագույն 
սպայական աշխատավարձով։  

Բարձրագույն կրթության երկրորդ մակարդակի կրթական ծրագիրն ավարտելուց հետո 
ուսանողները հնարավորություն են ստանում շարունակել գիտական գործունեությունը բարձրագույն 
կրթության երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի շրջանակներում։ Ընդունելության կարգը 
սահմանվում է համապատասխան իրավական ակտով՝ լիազոր մարմնի կողմից։ Ծրագրում 
ընդգրկված քաղաքացիների համար սահմանվում է աշխատավարձ՝ միջին սպայական աստիճանի 
առավելագույն աշխատավարձին հավասար։ 

Բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրում չընդգրկված 
քաղաքացիներն անցնում են պարտադիր զինվորական ծառայության։  

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գիտական գործունեության ընթացքում մասնակցի 
կողմից կատարված բոլոր գիտական աշխատանքները և մտավոր սեփականության օբյեկտները 
համարվում են Ռազմաարդյունաբերական համալիրի սեփականություն։ Մտավոր սեփականության 
նշյալ օբյեկտների նկատմամբ դրանք ստեղծող քաղաքացիները պահպանում են ոչ գույքային 
իրավունքները, ինչպես նաև ստանում 25% հոնորար ցանկացած հատուցվող գործարքից, որի 
առարկան են այդ օբյեկտները։ Ցանկացած դեպքում դասակարգված տեղեկատվության 
գաղտնիությունը պահպանվում է պայմանագրի ողջ գործողության ընթացքում և դրա լուծումից հետո։  

Բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի ավարտին 
ատենախոսությունը պաշտպանած քաղաքացիներն իրավունք ունեն միակողմանի խզել 
պայմանագիրը Ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ։ Քաղաքացիների նկատմամբ կարող են 
կիրառվել որոշակի սահմանափակումեր՝ ըստ աշխատանքի ընթացքում առնչված գաղտնի 
տեղեկատվության կարևորության։ Քաղաքացին հնարավորություն է ստանում հետագայում 
շարունակել գիտական գործունեությունը Ռազմաարդյունաբերական համալիրում՝ կնքելով նոր 
աշխատանքային պայմանագիր՝ նոր պայմաններով։ 
Բարձրագույն կրթության երրորդ մակարդակի կրթական ծրագրի ավարտին ատենախոսությունը 
չպաշտպանած քաղաքացիներն անցնում են պարտադիր զինվորական ծառայության։  


