
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի 

 

Հոդված 19. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի կազմակերպումը 

  

1. Պարտադիր զինվորական ծառայությունը կազմակերպվում է զորակոչի միջոցով։ Զորակոչի 

ենթակա են 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիները` մինչև 27 տարին լրանալը, իսկ սույն 

օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ և 7-րդ մասերով պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից՝ 

գիտության և կրթության բնագավառներում տարկետում ստացած քաղաքացիները մինչև 28 տարին 

լրանալը ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ուսումնառության ընթացքում 

զինվորական պատրաստություն անցած ու պահեստազորի սպայական կազմ որակավորված 

արական սեռի քաղաքացիները` մինչև 35 տարին լրանալը (այսուհետ` պահեստազորի սպայական 

կազմ): Հայտարարված զորակոչին պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա են նաև այն 

քաղաքացիները և պահեստազորի սպայական կազմը, որոնց համապատասխանաբար 27, 28 և (կամ) 

35 տարին լրանում է տվյալ զորակոչի ընթացքում: 

2. Պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա չէ այն քաղաքացին, որը նախկինում 

դատապարտվել է ազատազրկման` ծանր կամ առանձնապես ծանր կամ առնվազն երկու անգամ 

դիտավորությամբ կատարած հանցագործության համար և ազատազրկման ձևով պատիժ է կրել երեք 

տարուց ոչ պակաս ժամկետով, կամ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 

դատապարտվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 139-րդ կամ 142-րդ կամ 

266-րդ կամ 272-րդ կամ 327.2-րդ կամ 327.3-րդ կամ 327.5-րդ կամ 362-րդ հոդվածով կամ 363-րդ 

հոդվածի 2-րդ և (կամ) 3-րդ մասերով նախատեսված արարքներ կատարելու համար: 

3. Հայտարարված զորակոչի ժամանակ պարտադիր զինվորական ծառայության չի կարող 

զորակոչվել այն անձը, որը պատիժ է կրում ազատազրկման կամ կալանքի ձևով, կամ որի 

նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում, բացառությամբ քաղաքացու նկատմամբ 

պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից խուսափելու պատճառով հարուցված քրեական 

հետապնդման, եթե քաղաքացին գրավոր ցանկություն է հայտնել զորակոչվելու պարտադիր 

զինվորական ծառայության: 

4. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը հայտարարվում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` տարվա ընթացքում ոչ պակաս, քան 

երկու անգամ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվում են նաև 

զորակոչի կազմակերպման հետ կապված գործողությունները, զորակոչի կազմակերպման 

մարմինները, զորակոչի ժամկետը և սույն օրենքով նախատեսված ժամկետում պարտադիր 

զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողների զորացրման մասին: 

5. Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը 

հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` տարվա ընթացքում 

ոչ պակաս, քան մեկ անգամ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 

սահմանվում են նաև զորակոչի կազմակերպման հետ կապված գործողությունները, պարտադիր 

զինվորական ծառայություն անցնելու ժամկետը, զորակոչի ենթակա անձանց թվաքանակը և այն 

զինվորական հաշվառական մասնագիտությունը, որն ունեցող պահեստազորի սպայական կազմի 

քաղաքացիները ենթակա են զորակոչի, ինչպես նաև նախատեսված ժամկետում պարտադիր 

զինվորական ծառայություն անցած սպաների զորացրման մասին: 

6. Սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերի համաձայն` պարտադիր զինվորական ծառայության 

համապատասխան զորակոչերի կազմակերպման մասին Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո` յոթնօրյա ժամկետում, Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարի կողմից տրվում է զորակոչի անցկացման և 



սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողներին 

զինվորական ծառայությունից արձակելու մասին հրաման: 

 

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: 

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: 

5.1. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն տրված տարկետման ժամկետի ավարտի օրվա 

դրությամբ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսումնառությունը չավարտած, 

ավարտական կուրսում սովորող և պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա 

քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ մեկ անգամ տրվում է 

տարկետում՝ ուսումնառության ավարտի օրը ներառյալ, սակայն ոչ ավելի, քան նրա 20 տարին 

լրանալու օրը: 

Հոդված 22. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման հիմքերը 



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, 5-րդ և 5.1-ին մասերի համաձայն տարկետում ստացած քաղաքացին կարող է իր 

դիմումի համաձայն հրաժարվել տարկետման իրավունքից և սույն օրենքով սահմանված կարգով 

զորակոչվել պարտադիր զինվորական ծառայության: 

7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ՝ պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչից տարկետում տրվում է նաև բնագիտական, տեխնոլոգիական, 

ճարտարագիտական և մաթեմատիկական (ԲՏՃՄ) ուղղություններով պետության համար առաջնահերթ 

և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորողին: 

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տրամադրելու կարգը և 

պայմանները, ինչպես նաև բուհերի և բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և 

մաթեմատիկական (ԲՏՃՄ) ուղղություններով համապատասխան մասնագիտությունների ցանկը 

սահմանում է կառավարությունը: 

 


