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ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հոդված 32.1. Ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ, կերակրողին
կորցնելու դեպքում նպաստ նշանակելու ժամկետները 

  
1. Ծերության նպաստը նշանակվում է այդ նպաստի իրավունք տվող տարիքը (65 

տարեկանը) լրանալու օրվանից, եթե նպաստ նշանակելու դիմումը ներկայացվել է այդ 
օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում: 

2. Հաշմանդամության նպաստը նշանակվում է բժշկասոցիալական 
փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից հաշմանդամ 
ճանաչվելու օրվանից, եթե նպաստ նշանակելու դիմումը ներկայացվել է այդ օրվանից 
հետո` երեք ամսվա ընթացքում: 

3. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը նշանակվում է կերակրողի մահվան 
օրվանից, եթե նպաստ նշանակելու դիմումը ներկայացվել է կերակրողի մահվան 
օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում:  

3.1. Եթե անձը ծերության, հաշմանդամության կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում 
նպաստ ստանալու իր իրավունքը դադարելու օրվա դրությամբ ունի այդ նպաստներից որևէ 
տեսակի նպաստի իրավունք և այլ տեսակի նպաստ նշանակելու դիմումը ներկայացրել է 
նպաստ ստանալու իր իրավունքը դադարելու օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, ապա այլ 
տեսակի նպաստը նշանակվում է նպաստ ստանալու իրավունքը դադարելու օրվանից: 

4. Սույն հոդվածի  1-3-րդ  1-3.1-ին մասերում նշված ժամկետներից հետո դիմելու 
դեպքում նպաստը նշանակվում է դիմելու օրվանից: 

 
Հոդված 33. Ծերության նպաստ, հաշմանդամության նպաստ, կերակրողին 

կորցնելու դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը և վերականգնելը  
  
1. Ծերության նպաստ կամ հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու 

դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է՝ 
1) նպաստառուի մահվան, ինչպես նաև նրան մահացած կամ անհայտ բացակայող 

ճանաչելու դեպքում. 
2) նպաստառուի հաշմանդամության ժամկետը լրանալու դեպքում. 
3) կերակրողին կորցնելու դեպքում նշանակված նպաստի սահմանված ժամկետը 

լրանալու կամ այդ նպաստի իրավունքը կորցնելու դեպքում. 
4) օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող նպաստառուի` 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու իրավունքի ժամկետը լրանալու կամ 
բնակվելու իրավունքը դադարելու դեպքում. 



5) նպաստառուի՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը 
դադարեցնելու դեպքում. 

6) Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացի նպաստառուի` 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. 

7) օտարերկրյա քաղաքացի նպաստառուին 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. 

8) նպաստի իրավունքը կորցնելու կամ նպաստի գործում կեղծ (ոչ հավաստի) 
փաստաթղթեր հայտնաբերելու դեպքում. 

9) նպաստառուին կամ նրա փոխարեն նպաստն ստանալու իրավունք ունեցող 
անձին 12 ամիս անընդմեջ նպաստ չվճարելու դեպքում. 

10) նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու մասին նոտարական կարգով 
վավերացված հայտարարությունը տարածքային կենտրոն ներկայացնելու դեպքում. 

11) նպաստառուին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
կենսաթոշակ նշանակելու դեպքում. 

12) անձին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ նպաստ 
նշանակված լինելու դեպքում. 

13) անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող նպաստառուի` տասներկու 
ամիս անընդմեջ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու դեպքում (եթե 
նպաստը վճարվում է նպաստառուի օրինական ներկայացուցչին): 

2. Նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է այդ հանգամանքներն 
առաջանալու ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 
2-րդ կետում նշված դեպքի` հաշմանդամության ժամկետը լրանալու օրվանից, ինչպես 
նաև 11-րդ կետում նշված դեպքում` կենսաթոշակ նշանակելու օրվանից: 

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

4. Նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է՝ 
1) նպաստառուին մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին 

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

2) 18 տարին լրացած անձի` կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստանալու 
իրավունքը 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) 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` անձին հաշմանդամ 
ճանաչելու մասին բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման քաղվածքի հիման 
վրա.  

3.1) 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. 

4) սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ, 13-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով նպաստ 
ստանալու իրավունքը դադարեցված լինելու դեպքում` գրավոր դիմելու և անհրաժեշտ 
փաստաթղթերը նպաստառուի (անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող 
նպաստառուի դեպքում` նրա օրինական ներկայացուցչի) կողմից անձամբ 
ներկայացվելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 

5. Նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնվելու դեպքում տվյալ նպաստի 
իրավունքը չի վերանայվում:  

6. Հաշմանդամության ժամկետը լրանալուց հետո` 3 ամսվա ընթացքում, կրկին 
հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնելիս 
նպաստ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու օրվան հաջորդող ժամանակահատվածի 
համար նպաստը վճարվում է հաշմանդամության նոր խմբի համար հաշվարկված 
չափով: 

7. Նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է, եթե նպաստառուն, ըստ 
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա 
տվյալների, հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի 
հասցեում, իսկ նպաստը նրա օրինական ներկայացուցչին վճարվելու դեպքում` նաև 
եթե անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող նպաստառուն գտնվում է 
Հայաստանի Հանրապետությունում: 

8. Հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի հաշմանդամության նպաստ ստանալու 
իրավունքը վերականգնվում, նպաստ վճարելը վերսկսվում և չվճարված նպաստի 
գումարը վճարվում է նաև սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 8.3-րդ մասով սահմանված` 
ծնողի համաձայնության հիման վրա: 

9. Ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի՝ կերակրողին կորցնելու 
դեպքում նպաստ ստանալու իրավունքը վերականգնվում, նպաստ վճարելը վերսկսվում 
և չվճարված նպաստի գումարը վճարվում է «Պետական կենսաթոշակների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

 
Հոդված 35. Նպաստառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստը վճարելը
  



1. Նպաստառուի մահվան կամ հաշմանդամության նպաստի իրավունք ունեցող 
անձի հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետը լրանալուց հետո` երեք 
ամսվա ընթացքում, վերափորձաքննության չներկայանալու և նրա մահանալու կամ 
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, հաշմանդամության նպաստի իրավունք 
ունեցող, բայց նպաստը 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. Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունում բնակվող 
նպաստառուի մահվան դեպքում թաղման նպաստ չի վճարվում, եթե 
հուղարկավորությունը կատարում է այդ հաստատությունը: 

4. Թաղման նպաստը նշանակվում է, եթե հուղարկավորությունը կատարվել է 
Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ նպաստառուն մահացել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում: Թաղման նպաստը նշանակվում է գրավոր դիմումը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը անձի մահվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում, 
տարածքային կենտրոն ներկայացնելու դեպքում: 

5. Թաղման նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը, նշանակելու համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և թաղման նպաստի չափը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

6. Թաղման նպաստի սահմանվող չափը չի կարող պակաս լինել նախկին չափից: 
  
 
Հոդված 37. Քաղաքացիների պատասխանատվությունը  
  
1. Պետական նպաստ ստացող ընտանիքի (քաղաքացու) ներկայացրած 

փաստաթղթերում կամ այլ մարմիններից Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացված տվյալներում նպաստի իրավունք 
տվող ոչ հավաստի տեղեկությունների հայտնաբերման դեպքում նպաստի վճարումը 
դադարեցվում է հայտնաբերման ամսից: 

2. Ավել վճարված գումարները, բացառությամբ սույն հոդվածի 2.1-ին և 2.3-րդ 
մասերում նշված դեպքերի, ամբողջությամբ ենթակա են վերադարձման կամ 
դատական կարգով բռնագանձման, սակայն ավել գումարների վճարման հանգամանքի 
հայտնաբերման ամսվան նախորդած 12 ամիսների ընթացքում ստացած ավել գումարի 
չափից ոչ ավելի: Ավել վճարված նպաստի գումարները, նպաստ նշանակող 
տարածքային կենտրոնի հետ փոխհամաձայնեցված ժամանակացույցի հիման վրա 
կարող են վերադարձվել նաև՝ 



1) նպաստ նշանակող տարածքային կենտրոնի այն աշխատակցի կողմից, որի 
մեղքով (գործողությունների կամ անգործության արդյունքում) վճարվել են նպաստի 
գումարները. 

2) այն անձի կողմից, որին նշանակվել (վճարվել) է նպաստը, նրա օրինական 
ներկայացուցչի կողմից, նրանց փոխարեն նպաստն ստանալու՝ օրենքով այդ 
իրավունքն ունեցող անձի կողմից կամ այլ անձի կողմից: 

2.1. Ժամանակավոր անաշխատունակության և վարձու աշխատողի, 
ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի մայրության նպաստների 
ավել վճարված գումարների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են 
«Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

2.2. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված նպաստի, 
23.2-րդ հոդվածում նշված չաշխատող անձանց տրվող մայրության նպաստի ավել 
վճարված գումարները ենթակա են վերադարձման, եթե նպաստը նշանակվել է 
դիմումին կից սխալ տեղեկություններով փաստաթղթեր ներկայացնելու հիման վրա, և 
խախտումը հայտնաբերվել է նպաստը նշանակելուց հետո՝ 12 ամսվա ընթացքում: 

2.3. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-9-րդ կետերով սահմանված 
նպաստներից պահումներ կատարելու, այդ նպաստների ավել վճարված գումարները 
հետ գանձելու (վերադարձնելու, բռնագանձելու) հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորվում են կենսաթոշակի ավել վճարված գումարները հետ գանձելու 
(Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վերականգնելու, բռնագանձելու) 
համար «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով: Սույն մասում նշված նպաստների՝ ավել վճարված 
գումարների չափում չեն հաշվարկվում այն գումարները, որոնք վճարվել են մինչև 2017 
թվականի հունվարի 1-ը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ նպաստի գումարը վճարվել է՝ 

1) նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձի մահվան ամսվան հաջորդող 
ամիսների համար կամ Հայաստանի Հանրապետության հետ կենսաթոշակային 
ապահովության բնագավառում միջազգային պայմանագիր կնքած պետությունում 
նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձին կենսաթոշակ նշանակելու ամսվան 
հաջորդող ամիսների համար կամ 

2) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքի 
հետևանքով, որը հաստատված է դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով: 

Սույն մասում նշված նպաստ ստանալու իրավունքը սույն օրենքով սահմանված կարգով 
չդադարեցնելու հետևանքով սխալմամբ (Հայաստանի Հանրապետության օրենքի խախտմամբ) 
ավել վճարված նպաստի գումարների չափը հաշվարկելիս` եթե նպաստառուն նպաստի 
գումարն ավել վճարված ժամանակահատվածում ունի սույն մասում նշված այլ նպաստի կամ 
պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կենսաթոշակի իրավունք, ապա համարվում է, որ 
նպաստառուն այլ նպաստ կամ կենսաթոշակ նշանակելու դիմում է ներկայացրել այն օրը (բայց 
ոչ շուտ, քան այլ նպաստի կամ կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու օրը), որ օրը նպաստ 
ստանալու իրավունքը պետք է դադարեցվեր: Այս դեպքում նպաստ նշանակելու դիմում 
ներկայացնելու օրվանից մինչև նպաստ ստանալու իրավունքը փաստացի դադարեցնելու օրն 
ընկած ժամանակահատվածի համար հաշվարկված այլ նպաստի կամ կենսաթոշակի գումարը 



համարվում է տարածքային կենտրոնի մեղքով չվճարված նպաստի գումար և հաշվանցվում է 
ավել վճարված նպաստի գումարներից 

2.4. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված նպաստի, 
23.2-րդ հոդվածում նշված չաշխատող անձանց տրվող մայրության նպաստի ավելի 
վճարված գումարները կարող են դատական կարգով բռնագանձվել գործատուից, եթե 
այդ գումարները վճարվել են «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական 
վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
10-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված՝ գրանցման հայտը ներկայացնելու 
ժամկետների խախտման հետևանքով (այդ թվում՝ եթե գրանցման հայտը ներկայացվել 
է «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված 
հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասով սահմանված՝ տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալներում 
փոփոխություններ կատարելու նպատակով)։ 

3. Խորհրդի պատշաճ հիմնավորված առաջարկությամբ ընտանիքի (քաղաքացու) 
ներկայացրած փաստաթղթերում նպաստի իրավունք տվող կամ նպաստի չափի 
փոփոխություն առաջացնող ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա սույն օրենքի 
5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով սահմանված նպաստների ավել վճարված 
գումարները կարող են վերադարձվել ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր 
համաձայնությամբ կազմված ժամանակացույցով կամ համարվել մարած` ոչ ավելի 
ստացած վերջին ամսվա նպաստի եռապատիկը: Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված նպաստների, 23.2-րդ հոդվածում նշված 
չաշխատող անձանց տրվող մայրության նպաստի ավել վճարված գումարները կարող 
են վերադարձվել քաղաքացու հետ գրավոր համաձայնությամբ կազմված 
ժամանակացույցով: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված` խորհրդի առաջարկության մասին 
որոշման կայացման և ընտանիքի (քաղաքացու) հետ գրավոր համաձայնությամբ 
ժամանակացույց կազմելու կարգը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը:  

 
 

 
 

 


