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Հոդված 29.  Աշխատանքային ստաժում հաշվառվող ժամանակահատվածները
  
1. Կենսաթոշակ նշանակելիս աշխատանքային ստաժում հաշվառվում են` 
1) Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառայության, գործատուների հետ 

աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվելու (վարձու աշխատանք կատարելու, 
այդ թվում` 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ 
ներգրավված վարձու աշխատող համարվելու), միջազգային կազմակերպությունում 
աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվելու (պաշտոնեական 
պարտականությունները կատարելու, այդ թվում` 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո 
ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրավված վարձու աշխատող 
համարվելու), 2013 թվականի հունվարի 1-ից հետո քաղաքացիաիրավական 
պայմանագրերի շրջանակներում կատարվող աշխատանքներից, մատուցվող 
ծառայություններից եկամուտ ստանալու և այլ գործունեության 
ժամանակահատվածները, ինչպես նաև ԽՍՀՄ տարածքում աշխատանքային և այլ 
գործունեության ժամանակահատվածները. 

2) անհատ ձեռնարկատեր լինելու, որպես նոտար պաշտոնավարելու, 
արտոնագրային հարկ (մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը` արտոնագրային վճար) 
վճարելու ժամանակահատվածները, բացառությամբ այն ժամանակահատվածների, երբ 
անհատ ձեռնարկատերը համարվել է բացառապես ընտանեկան ձեռնարկատիրության 
սուբյեկտ կամ օգտվել է «Սահմանամերձ բնակավայրերում իրականացվող 
գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին» կամ «Ինքնազբաղված անձանց 
հարկային արտոնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված հարկային արտոնություններից. 

3) սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված 
զինվորական ծառայության ժամանակահատվածը (բացառությամբ ուսումնական 
հաստատությունում ուսման ժամանակահատվածի). 

4) աշխատանքային խեղման կամ մասնագիտական հիվանդության հետևանքով 
աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի 
սահմանափակում ունեցող` հաշմանդամ ճանաչված անձի հաշմանդամության ամբողջ 



ժամանակահատվածը` մինչև նրա տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը 
լրանալը: 

2. Կենսաթոշակ նշանակելու համար անհրաժեշտ` սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող 
աշխատանքային ստաժի, իսկ հաշմանդամության կենսաթոշակ նշանակելիս սույն 
օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում 
աշխատանքային ստաժում հաշվառվում են նաև` 

1) գործազրկության նպաստ ստանալու ժամանակահատվածը. 
2) ծնողներից (որդեգրողներից, խնամակալներից) մեկի` հաշմանդամ երեխային 

մինչև նրա 18 տարին լրանալը կամ խնամակալ ճանաչված անձի` առաջին խմբի 
հաշմանդամին խնամելու ժամանակահատվածը` տասը տարուց ոչ ավելի. 

3) ծնողներից (որդեգրողներից) մեկի` մինչև յուրաքանչյուր երեխայի երկու տարին 
լրանալը երեխային խնամելու ժամանակահատվածը` վեց տարուց ոչ ավելի. 

4) Կառավարության սահմանած վայրերում (զորամասերում) ծառայող` զինծառայող 
ամուսնու հետ համատեղ ապրած ժամանակահատվածը` ութ տարուց ոչ ավելի. 

5) օտարերկրյա պետությունում գործող` Հայաստանի Հանրապետության 
դիվանագիտական ծառայության մարմին դիվանագիտական ծառայության մեկնած 
ամուսնու հետ համատեղ ապրած ժամանակահատվածը` հինգ տարուց ոչ ավելի.  

6) ուսումնական հաստատություններում, բացառությամբ հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների, առկա (ցերեկային) ուսման ժամանակահատվածը` 
վեց տարուց ոչ ավելի. 

7) բռնադատված կամ քրեական հետապնդման ենթարկված և հետագայում 
օրենքով սահմանված կարգով արդարացված անձի` կալանքի տակ գտնվելու, 
ազատազրկման վայրերում և աքսորավայրերում պատիժ կրելու 
ժամանակահատվածները` եռակի չափով` սկսած 14 տարեկանից. 

8) սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով և 3-րդ կետի «դ», «զ» 
ենթակետերով սահմանված կարգով հաշվարկված ժամանակահատվածները: 

3. Մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում 
հանրային ծառայության, գործատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունների 
մեջ գտնվելու (վարձու աշխատանք կատարելու), անհատ ձեռնարկատեր լինելու, որպես 
նոտար պաշտոնավարելու, արտոնագրային վճար վճարելու, գյուղատնտեսական 
նշանակության հողի սեփականատեր լինելու ժամանակահատվածները հաշվառվում են 
աշխատանքային ստաժում, եթե` 

1) անձը ենթակա է եղել պարտադիր կենսաթոշակային սոցիալական 
ապահովագրության և ստացել է աշխատավարձ. 

2) անձը ենթակա է եղել պարտադիր կենսաթոշակային սոցիալական 
ապահովագրության և վճարել է պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ, 
իսկ մինչև 2008 թվականի հունվարի 1-ը` պարտադիր սոցիալական 
ապահովագրության վճարներ (այսուհետ` սոցիալական վճար): 

4. 2013 թվականի հունվարի 1-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում 
հանրային ծառայության, գործատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունների 
մեջ գտնվելու (վարձու աշխատանք կատարելու), քաղաքացիաիրավական 



պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքներ կատարելու, ծառայություններ 
մատուցելու, անհատ ձեռնարկատեր լինելու, որպես նոտար պաշտոնավարելու, 
արտոնագրային վճար վճարելու ժամանակահատվածները հաշվառվում են 
աշխատանքային ստաժում, եթե ըստ սույն օրենքով սահմանված տեղեկատվական 
շտեմարան ներառված տվյալների՝ 

1) անձը ստացել է աշխատավարձ (եկամուտ). 
2) անձը վճարել է եկամտային հարկ: 
4.1. 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում 

անհատ ձեռնարկատեր լինելու, որպես նոտար պաշտոնավարելու 
ժամանակահատվածները հաշվառվում են աշխատանքային ստաժում, եթե, ըստ սույն 
օրենքով սահմանված տեղեկատվական շտեմարան ներառված տվյալների, անձը 
վճարել է շահութահարկ: 

5. Ժամանակավոր անաշխատունակության և Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նպատակային արձակուրդի 
ժամանակահատվածները աշխատանքային ստաժում հաշվառվում են անկախ 
աշխատավարձ ստանալու (սոցիալական վճար կամ եկամտային հարկ կամ 
շահութահարկ վճարելու) հանգամանքից: 

6. Սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված 
զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները աշխատանքային ստաժում 
հաշվառվում են անկախ պարտադիր կենսաթոշակային սոցիալական 
ապահովագրության ենթակա լինելու և սոցիալական վճար կատարելու հանգամանքից: 

7. Միջազգային կազմակերպությունում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ 
գտնվելու (պաշտոնեական պարտականությունները կատարելու) 
ժամանակահատվածները կենսաթոշակ նշանակելիս աշխատանքային ստաժում 
հաշվառվում են սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 1-ին հավելվածով 
սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող 
կենսաթոշակային վճարը, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, անձի համար կատարված լինելու դեպքում: 

  
  
Հոդված 31.  Զինվորական ծառայության ստաժում հաշվառվող 

ժամանակահատվածները և դրանք հաշվարկելու 
առանձնահատկությունները

  
1. Զինծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակելու համար 

անհրաժեշտ զինվորական ծառայության ստաժում օրացուցային հաշվարկով 
հաշվառվում են` 

1) համապատասխան մարմինների համակարգերի հրամանատարական և ոչ 
հրամանատարական (սպայական, ենթասպայական, շարքային) կազմերի 
պաշտոններում զինծառայության, քրեակատարողական ծառայողի և հարկադիր 
կատարողի ծառայության, ինչպես նաև համապատասխան մարմինների ուսումնական 



հաստատություններում ուսման ժամանակահատվածները` անկախ զինվորական կամ 
հատուկ կոչման առկայությունից. 

2) ԽՍՀՄ զինված ուժերում, ԽՍՀՄ պետական անվտանգության կոմիտեի և ԽՍՀՄ 
ներքին գործերի նախարարության համակարգերում զինվորական ծառայության, 
ինչպես նաև դրանց ուսումնական հաստատություններում ուսման 
ժամանակահատվածները` անկախ զինվորական կամ հատուկ կոչման առկայությունից. 

3) դատապարտված կամ քրեական հետապնդման ենթարկված այն 
զինծառայողների` կալանքի տակ, ազատազրկման վայրում և աքսորում գտնվելու 
ժամանակաշրջանները, որոնց նկատմամբ կայացվել է արդարացման դատավճիռ կամ 
ընդունվել քրեական գործը կարճելու մասին որոշում` հանցագործության դեպքի, 
հանցակազմի բացակայության կամ հանցագործության կատարմանը մեղադրյալի 
մասնակցությունն ապացուցված չլինելու պատճառով: 

2. Զինծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակելու համար 
անհրաժեշտ զինվորական ծառայության ստաժի առկայության դեպքում զինվորական 
ծառայության ստաժում հաշվառվում են` 

1) եռակի չափով` 
ա. զինված ուժերի կազմում մարտական գործողություններին մասնակցելու 

ժամանակահատվածները, 
բ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական 

գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածը կամ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքից դուրս զինվորական ծառայությունը` հատուկ 
մարտական առաջադրանք կատարելու դեպքում, 

գ. 1986 թվականի ապրիլի 26-ից մինչև 1987 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Չեռնոբիլի 
ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին 
զինծառայողների մասնակցության ժամանակահատվածը,  

դ. սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված ժամանակահատվածը, 
ե. մարտական գործողություններ կամ հատուկ առաջադրանք կատարելիս 

վիրավորված, կոնտուզիա, վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն ստացած 
զինծառայողների անընդհատ բուժման ժամանակահատվածը, 

զ. զինծառայությունն այլ երկրների տարածքներում, որտեղ տեղի են ունեցել 
մարտական գործողություններ (բացի այն զինծառայողներից, ովքեր 
զինծառայությունից արձակվել են կամ այդ պետություններից հետ են կանչվել 
զինծառայողի կոչումը վարկաբեկող արարքների կապակցությամբ), ինչպես նաև այդ 
երկրներում վիրավորվելու, կոնտուզիա, վնասվածք, խեղում կամ հիվանդություն 
ստանալու կապակցությամբ բուժհիմնարկներում անընդհատ բուժման 
ժամանակահատվածը, 

է. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
ժամանակահատվածներ. 

2) կրկնակի չափով` 
ա. զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումների օդաչուների ծառայության 

ժամանակահատվածը` թռիչքների տարեկան նորմաները կատարելու դեպքում, 



բ. գերության ժամանակահատվածը, եթե զինծառայողը կամավոր չի գերվել և 
գերության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դեմ հանցագործություն չի 
կատարել, 

գ. 1961 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 1982 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 
զինվորական մասնագետների (բացի օդաչուներից)` այն երկրներ գործուղվելու 
ժամանակահատվածը, որոնց բանակները մարտական գործողություններ են կատարել 
կամ ռազմական օգնություն են ցույց տվել այլ երկրների (անկախ այդ մարտական 
գործողություններին նշված զինծառայողների մասնակցությունից), 

դ. 1976 թվականի հունվարի 1-ից սկսած` ծովի մակերևույթից 2500 մետր և ավելի, 
իսկ 1997 թվականի օգոստոսի 11-ից` 2000 մետր և ավելի բարձրության բարձրլեռնային 
վայրերում զինծառայության ժամանակահատվածը, 

դ.1. 2016 թվականի հունվարի 1-ից երկարամյա ծառայության զինվորական 
կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերող՝ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 
և այլ զորքերի զինծառայողների համար` հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական 
հերթապահության իրականացման ժամանակահատվածը, 

ե. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
ժամանակահատվածներ. 

3) մեկուկեսի չափով` 
ա. պարաշյուտիստների ծառայության ժամանակահատվածը` համապատասխան 

մարմինների սահմանած թռիչքների տարեկան նորմաները կատարելու դեպքում, և 
սակրավորների ծառայության ժամանակահատվածը,  

բ. հատուկ ստորաբաժանումներում զինծառայող կանանց ծառայության 
ժամանակահատվածը` ըստ համապատասխան մարմինների սահմանած պաշտոնների 
ցանկի, 

գ. զինծառայության ժամանակահատվածն այն վայրերում, որտեղ արտակարգ 
դրություն է հայտարարվել, 

դ. 1992 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 1994 թվականի մայիսի 1-ը Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերում զինծառայության ժամանակահատվածը, 

ե. 1973 թվականի ապրիլի 1-ից սկսած` ծովի մակերևույթից 1500 մետր և ավելի, իսկ 
1998 թվականի նոյեմբերի 30-ից` 1700-2000 մետր բարձրության լեռնային վայրերում 
զինծառայության ժամանակահատվածը, 

զ. 1988 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 1990 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Չեռնոբիլի 
ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին 
զինծառայողների մասնակցության ժամանակահատվածը, 

է. ազգային անվտանգության բնագավառի լիազորված պետական կառավարման 
մարմնի «Ա» ստորաբաժանումում զինծառայության ժամանակահատվածը, 

ը. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 
ժամանակահատվածներ. 

4) այլ բնույթի գործունեության մեկ ամսվա ժամանակահատվածը` որպես մեկ 
ամսվա զինվորական ծառայություն` 



ա. մինչև զինվորական ծառայության անցնելը ԽՍՀՄ ԴՕՍԱԱՖ-ի և 
քաղաքացիական ավիացիայի համակարգերի օդաչուական և ինժեներատեխնիկական 
անձնակազմի անդամի աշխատանքային ստաժը, 

բ. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր զորակոչված, սպայական կոչում 
ստացած և սպայական պաշտոնում առնվազն 5 տարի ծառայած սպաների` 
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 
մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորելու ժամանակահատվածը. 

5) այլ բնույթի գործունեության մեկ տարվա ժամանակահատվածը` որպես 6 ամսվա 
զինվորական ծառայություն` 

ա. պահեստից զորակոչված սպայական անձնակազմի զինծառայողի` մինչև 
զինծառայության անցնելը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առկա 
ուսման ժամանակահատվածը` 5 տարուց ոչ ավելի, 

բ. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարության պատվերով սովորած, Հայաստանի Հանրապետության զինված 
ուժեր զորակոչված, սպայական կոչում ստացած ու սպայական պաշտոնում առնվազն 5 
տարի ծառայած զինծառայողների ուսման ժամանակահատվածը: 

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտերին մասնակցած 
անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ է տրվում 
Կառավարության սահմանած կարգով: 

4. Զինվորական ծառայության ստաժը հաշվարկելու կանոնները սահմանում է 
Կառավարությունը: 

  
 
Հոդված 34.  Կենսաթոշակ նշանակելու ժամկետները
  
1. Կենսաթոշակ նշանակվում է` 
1) կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալու օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան 

կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու օրվանից), եթե կենսաթոշակ նշանակելու 
դիմումը ներկայացվել է այդ օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում. 

1) կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու այդ թվում` կենսաթոշակի իրավունք տվող 
տարիքը լրանալու օրվանից, եթե կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը ներկայացվել է 
այդ օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում. 

2) բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական 
մարմնի կողմից հաշմանդամ ճանաչվելու օրվանից, եթե կենսաթոշակ նշանակելու 
դիմումը ներկայացվել է այդ օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում. 

3) կերակրողի մահվան (սույն օրենքով սահմանված դեպքում` անհայտ կորելու) 
օրվանից (բայց ոչ շուտ, քան կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունք 
ձեռք բերելու օրվանից), եթե կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը ներկայացվել է 
կերակրողի մահվան (սույն օրենքով սահմանված դեպքում` անհայտ կորելու) օրվանից 
հետո` վեց ամսվա ընթացքում.  



4) զինծառայությունից արձակվելու օրվանից, եթե սահմանված կարգով 
զինվորական ծառայությունից արձակված զինծառայողը դիմել է այդ օրվանից հետո` 
վեց ամսվա ընքացքում: 

5 կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու օրվանից, եթե անձը 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու օրվա դրությամբ ունի այլ տեսակի 
կենսաթոշակի իրավունք և այդ տեսակի կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը 
ներկայացրել է կենսաթոշակ ստանալու իր իրավունքը դադարելու օրվանից հետո` վեց 
ամսվա ընթացքում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված ժամկետներից հետո դիմելու դեպքում 
կենսաթոշակը նշանակվում է դիմելու օրվանից: 

 
Հոդված 38.  Կենսաթոշակը վերահաշվարկելը
  
1. Աշխատանքային կենսաթոշակը վերահաշվարկվում է, եթե` 
1) փոխվել է աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական 

կենսաթոշակի չափը կամ աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը` տվյալ ամսվա 
1-ից. 

2) տարիքային կամ հաշմանդամության կենսաթոշակ նշանակելուց (կենսաթոշակը 
կենսաթոշակառուի գրավոր դիմումի հիման վրա վերահաշվարկելուց) 12 ամիս հետո 
կենսաթոշակառուն ներկայացրել է կենսաթոշակը նշանակելուց (կենսաթոշակը 
կենսաթոշակառուի գրավոր դիմումի հիման վրա վերահաշվարկելուց) հետո աշխատած 
ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժում հաշվառելու դիմում՝ դիմումը 
ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից.  

3) կենսաթոշակառուն ներկայացրել է մինչև կենսաթոշակ նշանակելը 
(կենսաթոշակի տեսակը փոխելը) ընկած ժամանակահատվածում իր կամ մահացած 
կերակրողի աշխատանքային կամ մինչև տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող 
տարիքն ընկած ժամանակահատվածի այլ գործունեության վերաբերյալ լրացուցիչ 
փաստաթղթեր` դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու ամսին 
հաջորդող ամսվա 1-ից. 

4) հաշմանդամության կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող 
կենսաթոշակառուն, մինչև տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը 
լրանալը, կենսաթոշակը նշանակելուց (վերահաշվարկելուց) 12 ամիս հետո 
ներկայացրել է այլ գործունեության ժամանակահատվածի մասին փաստաթուղթ` 
դիմումը և այդ փաստաթուղթը ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 12.12.13 ՀՕ-156-Ն) 
3. Զինվորական կենսաթոշակը վերահաշվարկվում է, եթե` 
1) փոխվել է զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական 

կենսաթոշակի չափը կամ զինվորական ծառայության ստաժի մեկ տարվա արժեքը` 
տվյալ ամսվա 1-ից.  

2) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվել է սույն օրենքի 41-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետով սահմանված կարգով` հաշվի առնելով վերջին 
զինծառայությունից արձակվելու օրվա դրությամբ զինծառայողի զինվորական 



ծառայության ստաժը, զինծառայողի անձնական գործակիցը, զինվորական 
կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը և 
զինվորական ծառայության ստաժի մեկ տարվա արժեքը` կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունքը վերականգնելու օրվանից: 

4. Կենսաթոշակը վերահաշվարկվում է նաև` 
1) հաշմանդամության խումբը փոխվելու դեպքում` նոր հաշմանդամության խումբ 

սահմանելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 
2) կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող 

երեխայի կամ առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորող զավակի մյուս ծնողի 
մահանալու դեպքում` նրա մահվան օրվանից, եթե դիմումը և անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը ներկայացվել են այդ օրվանից հետո` 6 ամսվա ընթացքում, իսկ այդ 
ժամկետից հետո դիմելու դեպքում` դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 

5. Կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է նաև, եթե կենսաթոշակի գործում 
հայտնաբերվել է կեղծ (ոչ հավաստի) փաստաթուղթ, որի արդյունքում նվազում է 
կենսաթոշակի չափը, կամ կենսաթոշակի գործում հայտնաբերվել է լրացուցիչ 
փաստաթուղթ (տեղեկատվություն), որի փաստաթուղթ (տեղեկատվություն), որը հաշվի 
առնելու արդյունքում ավելանում է կենսաթոշակի չափը: Այս դեպքում սխալմամբ 
(Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ) ավել վճարված կենսաթոշակի 
գումարները հաշվարկվում են այն օրվանից, երբվանից կեղծ (ոչ հավաստի) 
փաստաթղթի հիման վրա հաշվարկվել (վերահաշվարկվել) է կենսաթոշակի չափը՝ 
հաշվի առնելով սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 7-րդ մասը: Պակաս վճարված 
կենսաթոշակի գումարը հաշվարկվում է այն օրվանից, երբվանից լրացուցիչ այդ 
փաստաթուղթը (տեղեկատվությունը) ներկայացվել է կենսաթոշակ նշանակող 
ստորաբաժանում (ներառվել է կենսաթոշակի գործում)՝ հաշվի առնելով սույն օրենքի 
36-րդ հոդվածի 2-րդ մասը: 

  
  
Հոդված 41.  Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը և 

վերականգնելը, կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելը և 
վերսկսելը 

  
1. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է` 
1) կենսաթոշակառուի մահվան, ինչպես նաև նրան մահացած կամ անհայտ 

բացակայող ճանաչելու դեպքում. 
2) հաշմանդամության ժամկետը լրանալու դեպքում. 
3) կերակրողին կորցնելու դեպքում նշանակված կենսաթոշակի սահմանված 

ժամկետը լրանալու կամ այդ կենսաթոշակի իրավունքը կորցնելու դեպքում. 
4) սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ, 

5.1-ին կետերով սահմանված կարգով կենսաթոշակ նշանակելուց հետո 
կենսաթոշակառուի աշխատելու դեպքում, բացառությամբ դատավորի և Հայաստանի 
Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի 



պաշտոնում պաշտոնավարած անձի, որի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
դադարում է հանրային ծառայության անցնելու դեպքում. 

5) սույն օրենքով զինվորական կենսաթոշակ նշանակելուց հետո համապատասխան 
մարմիններում զինվորական ծառայության անցնելու, ինչպես նաև 
քրեակատարողական ծառայողի, դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, 
դատախազի, քննչական կոմիտեի ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության 
ծառայողի կամ դատավորի պաշտոնի նշանակվելու դեպքում. 

6) օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի` Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքի ժամկետը լրանալու կամ բնակվելու 
իրավունքը դադարելու դեպքում. 

7) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դեպքում. 
8) Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացու` մշտապես կամ առավելապես 

օտարերկրյա պետությունում բնակություն հաստատելու դեպքում (Հայաստանի 
Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում օտարերկրյա պետությունում 
իր բնակության վայրի հասցեով հաշվառվելու դեպքում), ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության բնակության վայրի (հասցեի) հաշվառումից դուրս գալու և 
մեկամսյա ժամկետում չհաշվառվելու դեպքում. 

9) օտարերկրյա քաղաքացուն այլ պետությունում կենսաթոշակ նշանակելու կամ 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և Հայաստանի Հանրապետության 
երկքաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային 
ապահովության բնագավառում միջազգային պայմանագիր կնքած պետությունում 
կենսաթոշակ նշանակելու դեպքում. 

10) կենսաթոշակի իրավունքը կորցնելու կամ կենսաթոշակի գործում կեղծ (ոչ 
հավաստի) փաստաթղթեր հայտնաբերելու դեպքում. 

11) Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության 
բնագավառում միջազգային պայմանագիր կնքած պետություններ մշտական 
բնակության մեկնող (մեկնած) անձանց կենսաթոշակի գործերն ուղարկելու դեպքում. 

12) (կետն ուժը կորցրել է 15.11.17 ՀՕ-200-Ն) 
13) (կետն ուժը կորցրել է 12.12.13 ՀՕ-156-Ն) 
14) կենսաթոշակառուի` իր կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու 

մասին նոտարական կարգով վավերացված հայտարարությունը կենսաթոշակ 
նշանակող ստորաբաժանում ներկայացնելու դեպքում. 

15) անձին սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ) 
կենսաթոշակ նշանակված լինելու դեպքում: 

Սույն մասում նշված դեպքերում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում 
է այդ հանգամանքներն առաջանալու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից, բացառությամբ 
օրենքով սահմանված դեպքերի: 

Սույն մասի 2-րդ կետում նշված դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ անձը 
կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ձեռք բերել սույն 
օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ կետով սահմանված հիմքով` 
հաշմանդամ ճանաչվելու կամ հաշմանդամ ծնողներ կամ զավակներ ունենալու 



հետևանքով, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է հաշմանդամության 
ժամկետը լրանալու օրվանից: 

Առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի` 
կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է 
տվյալ տարվա հուլիսի 1-ից: 

2. Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվում է` 
1) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու դեպքում. 
2) կենսաթոշակառուին (կամ նրա փոխարեն կենսաթոշակն ստանալու՝ օրենքով այդ 

իրավունքն ունեցող անձին) տասներկու ամիս անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարելու 
դեպքում. 

2.1) եթե կենսաթոշակը վճարվում է լիազորագրով (ներկայացվել է կենսաթոշակը 
լիազորագրով վճարելու դիմում)՝ լիազորագրի գործողության ժամկետը լրանալու կամ 
կենսաթոշակը տասներկու ամիս անընդմեջ լիազորագրով վճարելու կամ լիազորագիրը 
տալու ամսվան հաջորդող տասներկուամսյա ժամկետը լրանալու դեպքում. 

2.2) եթե անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուն 
տասներկու ամիս անընդմեջ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից 
(կենսաթոշակը կենսաթոշակառուի օրինական ներկայացուցչին՝ ծնողին, որդեգրողին 
կամ խնամակալին վճարվելու դեպքում). 

3) սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով 
հայտարարությունը չստորագրելու (բանկ չներկայանալու) դեպքում: 

Կենսաթոշակ վճարելը դադարեցվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
դադարեցվելու օրվանից, իսկ սույն մասի 2-րդ, 2.1-ին, 2.2-րդ և 3-րդ կետերում նշված 
դեպքերում` այդ հանգամանքներն առաջանալու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից: 

3. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է` 
1) կենսաթոշակառուին մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին 

դատարանի վճիռը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած 
վճիռը ներկայացնելու և գրավոր դիմելու դեպքում` կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
դադարեցնելու օրվանից. 

2) 18 տարին լրացած անձի` կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի 
վճարումը դադարեցնելու օրվանից, եթե ուսման մասին ուսումնական 
հաստատությունից տեղեկանք է ներկայացվում այդ օրվանից հետո` 6 ամսվա 
ընթացքում, իսկ այդ ժամկետից հետո տեղեկանք ներկայացնելու դեպքում` գրավոր 
դիմելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից օրվանից. 

 
3) սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով նշանակված 

կենսաթոշակն ստանալու իրավունքը սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում նշված 
հիմքով դադարեցված լինելու դեպքում` 

ա. տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալու օրվանից, 
բ. աշխատանքից ազատվելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, գրավոր դիմելու և 

անհրաժեշտ փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում` ազատվելու ամսվան հաջորդող 
ամսվա 1-ից, իսկ այդ ժամկետը լրանալուց հետո դիմելու դեպքում` գրավոր դիմելու և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից. 



4) հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, կրկին 
հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում` դադարեցնելու օրվանից, իսկ հաշմանդամության 
ժամկետը լրանալուց հետո` տասներկու ամսվա ընթացքում, հաշմանդամ ճանաչվելու 
դեպքում` հաշմանդամ ճանաչվելու օրվանից` բժշկասոցիալական փորձաքննություն 
իրականացնող իրավասու պետական մարմնից ստացված` անձի հաշմանդամությունը 
հաստատող տեղեկանքի հիման վրա. 

5) օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի` Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքի ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա 
ընթացքում, կրկին բնակվելու իրավունք ձեռք բերելու մասին փաստաթուղթը 
ներկայացնելու դեպքում` բնակության իրավունք ձեռք բերելու օրվանից.  

6) սույն հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով նախատեսված հիմքով կենսաթոշակ 
ստանալու իրավունքը դադարեցվելուց հետո համապատասխան մարմիններում 
զինվորական ծառայությունից արձակվելու, ինչպես նաև քրեակատարողական 
ծառայողի, դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, դատախազի, քննչական 
կոմիտեի ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի կամ դատավորի 
պաշտոնից ազատվելու օրվանից հետո՝ մեկ ամսվա ընթացքում, դիմելու և անհրաժեշտ 
փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում` արձակվելու կամ ազատվելու ամսվան 
հաջորդող ամսվա 1-ից, իսկ այդ ժամկետը լրանալուց հետո դիմելու դեպքում` գրավոր 
դիմելու և անհրաժեշտ փաստաթուղթ ներկայացնելու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից. 

7) հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց տասներկու ամիս հետո հաշմանդամ 
ճանաչվելու դեպքում` հաշմանդամ ճանաչվելու օրվանից, եթե դիմումը ներկայացվել է 
հաշմանդամ ճանաչվելուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, իսկ այդ ժամկետից հետո 
դիմելու դեպքում` դիմելու օրվանից: 

Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվելու դեպքում տվյալ 
կենսաթոշակի իրավունքը չի վերանայվում: Այս դեպքում կենսաթոշակի չափը 
հաշվարկվում է` հաշվի առնելով աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու 
համար սահմանված հիմնական կենսաթոշակի չափը, աշխատանքային ստաժի մեկ 
տարվա արժեքը և կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը, իսկ զինվորական 
կենսաթոշակի դեպքում` զինծառայողի անձնական գործակիցը, զինվորական 
կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար սահմանված հիմնական կենսաթոշակի 
չափը և զինվորական ծառայության ստաժի մեկ տարվա արժեքը: 

8) (կետն ուժը կորցրել է 15.11.17 ՀՕ-200-Ն) 
3.1. Հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում, կրկին 

հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնելիս 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու օրվան հաջորդող 
ժամանակահատվածի համար կենսաթոշակը վճարվում է հաշմանդամության նոր խմբի 
համար հաշվարկված կենսաթոշակի չափով: 

3.2. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելուց հետո, բացառությամբ 
սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի, կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
չի վերականգնվում. այս դեպքում անձին կենսաթոշակ է նշանակվում գրավոր դիմումի 
և կենսաթոշակի գործում առկա կամ դիմումի հետ ներկայացված փաստաթղթերի 
հիման վրա: 



3.3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ, 11-րդ և 14-րդ կետերում նշված հիմքերով 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության 
հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջազգային պայմանագիր կնքած 
պետությունից ստացված  կենսաթոշակի գործի հիման վրա կենսաթոշակ նշանակելիս` գործում 
առկա` մինչև կենսաթոշակի գործը Հայաստանի Հանրապետությունից այդ պետություն 
տեղափոխելը (կամ սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ, 11-րդ և 14-րդ կետերում նշված հիմքով 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը) գործող օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաշվարկված ստաժը պահպանվում է նույնությամբ, եթե օրենսդրությամբ սահմանված 
չեն ստաժի հաշվարկման ավելի բարենպաստ պայմաններ: Այս դեպքում` եթե սույն օրենքով 
սահմանված կարգով հաշվարկված կենսաթոշակի չափը ցածր է մինչև կենսաթոշակի գործը 
տեղափոխելը (կամ սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ, 11-րդ և 14-րդ կետերում նշված հիմքով 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը) Հայաստանի Հանրապետությունում 
վճարված կենսաթոշակի չափից, ապա կենսաթոշակը վճարվում է նախկին չափով: 

4. Կենսաթոշակ վճարելը վերսկսվում է` 
1) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերի, 

3-րդ կետի «բ» ենթակետի, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերի հիման վրա վերականգնվելու 
կամ կենսաթոշակ վճարելը սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 2.1-ին կետերի հիման վրա 
դադարեցված լինելու դեպքում` դիմելու (անհրաժեշտ փաստաթղթերը և 
տեղեկատվությունն ստացվելու) ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից, եթե 
կենսաթոշակառուն, իսկ տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահաս 
կենսաթոշակառուի կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուի դեպքում 
(եթե կենսաթոշակառուն գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում)` նրա 
օրինական ներկայացուցիչը (ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը) գրավոր դիմումը և 
անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ, իսկ 2-րդ մասի 2.2-րդ 
կետի հիման վրա դադարեցված լինելու դեպքում` դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-
ից` օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումի հիման վրա, եթե կենսաթոշակառուն 
գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում. 

2) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը սույն հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի «ա» 
ենթակետի հիման վրա վերականգնվելու դեպքում` անձի տարիքային կենսաթոշակի 
իրավունք տվող տարիքը լրանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից, իսկ 3-րդ մասի 4-
րդ կետի հիման վրա վերականգնվելու դեպքում՝ բժշկասոցիալական փորձաքննություն 
իրականացնող իրավասու պետական մարմնից անձի հաշմանդամությունը հաստատող 
տեղեկանք ստանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից. 

3) կենսաթոշակ վճարելը սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հիման վրա 
դադարեցված լինելու դեպքում` սույն օրենքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված 
հայտարարությունն ստորագրելու (բանկ ներկայանալու) մասին բանկից 
տեղեկատվություն ստանալու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից, եթե այդ 
տեղեկատվությունն ստացվել է կենսաթոշակ վճարելը դադարեցնելու ամսվանից 
սկսած՝ 12 ամսվա ընթացքում կամ սույն մասի 1-ին կետով սահմանված կարգով դիմելու 
(անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկատվությունն ստացվելու) ամսին հաջորդող 
ամսվա 1-ից: 

Սույն մասով սահմանված դեպքում կենսաթոշակի վճարումը կատարվում է սույն 
օրենքի 36-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 



5. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է, և կենսաթոշակ վճարելը 
վերսկսվում է, եթե կենսաթոշակառուն, ըստ Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների, հաշվառված է Հայաստանի 
Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեում, բացառությամբ ռազմական 
ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի: Ուսումնական հաստատությունում 
սովորող անձի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
վերականգնելու և կենսաթոշակ վճարելը վերսկսելու, քրեակատարողական 
հիմնարկում գտնվող կամ հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող անձի 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնելու և կենսաթոշակ վճարելը 
վերսկսելու առանձնահատկությունները սահմանում է Կառավարությունը: 

 
 

Հոդված 43.1. Կենսաթոշակառուին սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի խախտմամբ) վճարված կենսաթոշակի գումարների չափը 
հաշվարկելը

  
 1. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը սույն օրենքով սահմանված կարգով 

չդադարեցնելու հետևանքով սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
խախտմամբ) ավել վճարված կենսաթոշակի գումարների չափը հաշվարկելիս, եթե 
կենսաթոշակառուն նույն ժամանակահատվածում ունի պետական բյուջեից 
ֆինանսավորվող այլ կենսաթոշակի իրավունք, ապա համարվում է, որ 
կենսաթոշակառուն ներկայացրել է այլ կենսաթոշակ նշանակելու դիմում այն օրը (բայց 
ոչ շուտ, քան այլ կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու օրը), երբվանից կենսաթոշակ 
ստանալու իրավունքը պետք է դադարեցվեր: Այս դեպքում կենսաթոշակ նշանակելու 
դիմում ներկայացնելու օրվանից մինչև կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը փաստացի 
դադարեցնելու օրն ընկած ժամանակահատվածի համար հաշվարկված այլ 
կենսաթոշակի գումար համարվում է կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման 
մեղքով չվճարված կենսաթոշակի գումար և հաշվանցվում է ավել վճարված 
կենսաթոշակի գումարներից: 

 
«1. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը սույն օրենքով սահմանված կարգով 

չդադարեցնելու հետևանքով սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
խախտմամբ) ավել վճարված կենսաթոշակի գումարների չափը հաշվարկելիս` եթե 
կենսաթոշակառուն կենսաթոշակի գումարն ավել վճարված ժամանակահատվածում 
ունի պետական բյուջեից ֆինանսավորվող այլ կենսաթոշակի իրավունք կամ 
«Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ծերության, 
հաշմանդամության կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի այսուհետ` նպաստ 
իրավունք, ապա համարվում է, որ կենսաթոշակառուն այլ կենսաթոշակ կամ նպաստ 
նշանակելու դիմում է ներկայացրել այն օրը (բայց ոչ շուտ, քան այլ կենսաթոշակի կամ 
նպաստի իրավունք ձեռք բերելու օրը), որ օրը կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
պետք է դադարեցվեր: Այս դեպքում կենսաթոշակ նշանակելու դիմում ներկայացնելու 
օրվանից մինչև կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը փաստացի դադարեցնելու օրն 



ընկած ժամանակահատվածի համար հաշվարկված այլ կենսաթոշակի կամ նպաստի 
գումարը համարվում է կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման մեղքով չվճարված 
կենսաթոշակի գումար և հաշվանցվում է ավել վճարված կենսաթոշակի գումարներից:»: 

: 
 

Հոդված 44.  Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստ վճարելը
  
1. Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում, ինչպես նաև հաշմանդամ ճանաչված 

անձի` հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք 
ամսվա ընթացքում, վերափորձաքննության չներկայանալու և մահանալու կամ այդ 
ժամկետում վերափորձաքննության ներկայանալու, սակայն մինչև բժշկասոցիալական 
փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից այդ անձի 
վերաբերյալ որոշում կայացնելը մահանալու դեպքում հուղարկավորությունը կատարած 
անձին նշանակվում և վճարվում է թաղման նպաստ: 

 
2. Բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական 

մարմնի կողմից հաշմանդամ ճանաչված, բայց կենսաթոշակ նշանակելու համար 
չդիմած անձի մահվան դեպքում հուղարկավորությունը կատարած անձին նշանակվում 
և վճարվում է թաղման նպաստ, եթե հաշմանդամը մահացել է հաշմանդամ 
ճանաչվելու օրվանից հետո` 3 ամսվա ընթացքում: 

3. Ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված, ինչպես նաև 
բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի 
կողմից հաշմանդամ ճանաչված և կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած, սակայն 
կենսաթոշակ նշանակելու համար չդիմած և ծառայությունից սահմանված կարգով 
արձակվելուց կամ հաշմանդամ ճանաչվելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում, մահացած 
նախկին զինծառայողի հուղարկավորությունը կատարած անձին նշանակվում 
և վճարվում է թաղման նպաստ: 

4. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության կազմակերպությունում ապրող 
կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստ չի վճարվում, եթե 
հուղարկավորությունը կատարում է այդ կազմակերպությունը: 

 
5. Թաղման նպաստը նշանակվում է, եթե հուղարկավորությունը կատարվել է 

Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ կենսաթոշակառուն մահացել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում: Թաղման նպաստը նշանակվում է գրավոր դիմումը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը անձի մահվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, 
կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում ներկայացնելու դեպքում: 

Թաղման նպաստը վճարվում է անկանխիկ կամ կանխիկ եղանակով` նշանակելու 
ամսվան հաջորդող ամսվա կենսաթոշակների վճարման համար սահմանված 
ժամկետից ոչ ուշ: Սույն պարբերությամբ սահմանված ժամկետում թաղման նպաստը 
չվճարելու դեպքում չվճարված թաղման նպաստի գումար վճարվում է, եթե 



դիմումատուն կրկին դիմել է թաղման նպաստը նշանակելու ամսվան հաջորդող վեց 
ամսվա ընթացքում: 

Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման մեղքով չվճարված թաղման նպաստի 
գումարը վճարվում է առանց ժամկետի սահմանափակման: 

6. Թաղման նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը, թաղման նպաստի չափը 
սահմանում է Կառավարությունը, իսկ թաղման նպաստ վճարելու համար անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի ցանկը՝ լիազոր մարմինը: 

7. Թաղման նպաստի սահմանվող չափը չի կարող պակաս լինել նախկին չափից: 
  
   

Հոդված 50.  Կենսաթոշակառուի պարտականությունները 
  
1. Կենսաթոշակառուն պարտավոր է` 
1) լիազոր մարմին կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում ներկայացնել իրեն 

վերաբերող հավաստի տվյալներ. 
2) կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանմանը տեղեկացնել այն հանգամանքների 

մասին, որոնց առկայությունը կարող է հանգեցնել կենսաթոշակի չափը փոփոխելուն 
կամ դրա վճարումը դադարեցնելուն: 

2. Սույն հոդվածով սահմանված պարտականությունները չկատարելու հետևանքով 
կենսաթոշակառուին ավել վճարված կենսաթոշակի գումարները ենթակա են 
հետգանձման սույն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ եթե դադարել է անձի՝ 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը, ապա դատարանի վճռի հիման վրա: 

  
  

Հավելված 1 
«Պետական կենսաթոշակների մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
  

  
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՎՃԱՐԸ 
  
1. Սույն հավելվածով սահմանվում են միջազգային կազմակերպությունում 

աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող (պաշտոնեական 
պարտականությունները կատարող)` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 
համար միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարման ենթակա 
կենսաթոշակային վճարի հաշվարկմանը և վճարմանն առնչվող հարաբերությունները, 
վճարողների շրջանակը, դրույքաչափը, հաշվարկելու և վճարելու կարգը: 

2. Սույն հավելվածում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
1) աշխատավարձ` ըստ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի. 
2) լիազոր մարմին` Կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմին. 



3) միջազգային կազմակերպություն` միջազգային կազմակերպություն, որը 
միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում այդ միջազգային 
կազմակերպությունում աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող 
(պաշտոնեական պարտականությունները կատարող) Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացու համար կատարում է սույն հավելվածով սահմանված կենսաթոշակային 
վճար. 

4) աշխատող` միջազգային կազմակերպությունում աշխատանքային 
հարաբերությունների մեջ գտնվող (պաշտոնեական պարտականությունները 
կատարող) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որի համար միջազգային 
կազմակերպությունը միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում 
կատարում է սույն հավելվածով սահմանված կենսաթոշակային վճար: 

(2-րդ կետը փոփ. 23.03.18 ՀՕ-290-Ն) 
3. Կենսաթոշակային վճարը հաշվետու ամսվա համար աշխատողի համար 

հաշվարկված (վճարման ենթակա) աշխատավարձի նկատմամբ սույն հավելվածով 
սահմանված կարգով, չափով և ժամկետներում հաշվարկվող և Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող վճար է: 

4. Աշխատողի համար կենսաթոշակային վճար է վճարում միջազգային 
կազմակերպությունը: 

5. Կենսաթոշակային վճարի հաշվարկման օբյեկտ է համարվում հաշվետու ամսվա 
համար աշխատողի համար հաշվարկված (վճարման ենթակա) աշխատավարձը: 

6. Կենսաթոշակային վճարը հաշվարկվում է կենսաթոշակային վճարի 
հաշվարկման օբյեկտի նկատմամբ 23 տոկոս դրույքաչափով: 

7. Սույն հավելվածով սահմանված կարգով հաշվարկված կենսաթոշակային վճարը 
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե է վճարվում աշխատավարձի 
հաշվարկման ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: Կենսաթոշակային վճարը 
սահմանված ժամկետում չվճարելու համար տույժեր չեն հաշվարկվում: 
Կենսաթոշակային վճարը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման 
պահ է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական գանձապետական 
հաշվին մուտքագրման օրը: 

8. Կենսաթոշակային վճարը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե է 
վճարվում այն արժույթով, որով վճարվում է միջազգային կազմակերպությունում 
աշխատողի աշխատավարձը: 

«8. Կենսաթոշակային վճարը հաշվարկվում է այն արժույթով, որով վճարվում է 
միջազգային կազմակերպությունում աշխատողի աշխատավարձը և Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե է վճարվում Հայաստանի Հանրապետության դրամով:». 

9. Լիազոր մարմինը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա համար մինչև այդ ամսվան 
հաջորդող ամսվա 10-ը ներառյալ միջազգային կազմակերպությունից ստանում է 
հետևյալ տեղեկատվությունը. 

1) միջազգային կազմակերպությունում աշխատողի անձնական տվյալները (անունը, 
ազգանունը, անձնագրային տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը), 
աշխատանքային հարաբերությունները հաշվետու ամսվա ընթացքում սկսվելու (այդ 



թվում` պաշտոնի նշանակվելու կամ այլ պաշտոնի փոխադրվելու) օրը, ամիսը, 
տարեթիվը, զբաղեցրած պաշտոնը, այդ հարաբերությունները դադարելու դեպքում` 
դադարելու օրը, ամիսը, տարեթիվը. 

2) ամսական ամփոփ հաշվարկում լրացման ենթակա՝ հաշվետու ամսվա համար 
միջազգային կազմակերպությունում աշխատողին վճարված (հաշվարկված) 
աշխատավարձի և հաշվարկված կենսաթոշակային վճարի վերաբերյալ անձնավորված 
տվյալներ: 

10. Լիազոր մարմինը, ըստ անհրաժեշտության, միջազգային կազմակերպությունից 
տեղեկատվություն է ստանում նաև միջազգային կազմակերպությունից նախկինում 
ստացված տեղեկատվության փոփոխության վերաբերյալ: Նույն հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ստացված նոր տեղեկատվության արդյունքում 
առաջացած կենսաթոշակային վճարի լրացուցիչ պարտավորության նկատմամբ 
տույժեր չեն հաշվարկվում, իսկ լրացուցիչ պարտավորությունը Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջե է փոխանցվում նոր տեղեկատվության ստացման 
ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: 

11. Նույն հաշվետու ամսվա վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության արդյունքում 
առաջացած ավել վճարված կենսաթոշակային վճարները հաշվի են առնվում հետագա 
կենսաթոշակային վճարները վճարելիս: Ավել վճարված կենսաթոշակային վճարների 
վերաբերյալ լիազոր մարմինը տեղեկացնում է միջազգային կազմակերպությանը: 

12. Կենսաթոշակային վճարի պարտավորությունները հաշվառվում են եկամտային 
հարկի և սոցիալական վճարի հաշվառումն իրականացնելու համար Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 


