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Հոդված 2. Պետական պաշտոն զբաղեցրած անձի կենսաթոշակային ապահովությունը և 

այլ սոցիալական երաշխիքները 

  

1. Սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակի իրավունք ունի՝ 

1) (կետն ուժը կորցրել է 04.03.15 ՀՕ-14-Ն) 
2) Սահմանադրական դատարանի դատավորը՝ 

ա. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքով 

լիազորությունների դադարման դեպքում՝ անկախ տարիքից, 

բ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, 2-րդ մասի 4-րդ կետով 

նախատեսված հիմքերով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով 

անգործունակ ճանաչվելու հիմքով լիազորությունների դադարման կամ դադարեցման 

դեպքերում, 

գ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական օրենքի 88-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքում.  

դ. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական օրենքի 88-րդ հոդվածի 4.1-ին մասով նախատեսված դեպքում՝ այդ մասով 

նախատեսված չափով. 

2.1) Ազգային ժողովի ընտրած Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում 

առնվազն հինգ տարի պաշտոնավարած անձը, որի լիազորությունները դադարել կամ 

դադարեցվել են համապատասխանաբար դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով 

անգործունակ ճանաչվելու կամ իր պաշտոնում նշանակվելուն խոչընդոտող ֆիզիկական 

արատ կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հիմքով. 

2.2) առնվազն մեկ սահմանադրական ժամկետ Ազգային ժողովի ընտրած Բարձրագույն 

դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ 65 տարին լրանալու 

դեպքում. 

2.3) առնվազն մեկ ժամկետ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող 

միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ 65 տարին 

լրանալու դեպքում. 

3) դատավորի պաշտոնում առնվազն 10 տարի պաշտոնավարած անձը, որի 

լիազորությունները դադարեցվել կամ դադարել են «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 160-րդ հոդվածի 1-ին 



մասի 2-րդ կետով նախատեսված հիմքով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած 

վճռով անգործունակ ճանաչվելու կամ դատավորի պաշտոնում նշանակվելուն խոչընդոտող 

ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հիմքերով. 

4) դատախազի պաշտոնում առնվազն 10 տարի պաշտոնավարած անձը, որը պաշտոնից 

ազատվել է «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 62-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված հիմքով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական 

ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու կամ դատախազի պաշտոնում նշանակվելուն 

խոչընդոտող ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն ձեռք բերելու հիմքերով. 

5) հատուկ քննչական ծառայությունում առնվազն 10 տարի ծառայած ծառայողը, որը 

պաշտոնից ազատվել է «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված 

հիմքերով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ 

ճանաչվելու հիմքով. 

5.1) Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում առնվազն 10 տարի ծառայած 

ծառայողը, որի լիազորությունները դադարել են «Հայաստանի Հանրապետության քննչական 

կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 5-

րդ կետերով սահմանված հիմքերով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած 

վճռով անգործունակ ճանաչվելու հիմքով. 

5.2) Հայաստանի Հանրապետության հարկային ծառայությունում առնվազն 10 տարի քննիչի 

պաշտոն զբաղեցրած անձը, որը պաշտոնից ազատվել է «Հարկային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետով սահմանված 

հիմքով կամ 63 տարին լրանալուց հետո` 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված 

հիմքով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչվելու 

հիմքով. 

5.3) Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայությունում առնվազն 10 տարի քննիչի 

պաշտոն զբաղեցրած անձը, որը պաշտոնից ազատվել է «Մաքսային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 7-րդ կետերով 

սահմանված հիմքերով, ինչպես նաև դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով 

անգործունակ ճանաչվելու հիմքով. 

6) առնվազն մեկ սահմանադրական ժամկետ Հայաստանի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը զբաղեցրած անձը՝ 65 տարին լրանալու դեպքում. 

7) առնվազն մեկ սահմանադրական ժամկետ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի պատգամավորի պաշտոն զբաղեցրած կամ հինգ տարի Հայաստանի 

Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավորի պաշտոն զբաղեցրած անձը՝ 65 

տարին լրանալու դեպքում. 



7.1) առնվազն մեկ սահմանադրական ժամկետ Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ 

պալատի նախագահի պաշտոնն զբաղեցրած կամ վեց տարի Ազգային ժողովի վերահսկիչ 

պալատի նախագահի պաշտոնն զբաղեցրած անձը՝ 65 տարին լրանալու դեպքում. 

8) սույն օրենքի հավելված N 1-ով սահմանված պաշտոններում, օտարերկրյա 

պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարի պաշտոնում 

առնվազն 10 տարի պաշտոնավարած անձը՝ 65 տարին լրանալու դեպքում. 

9) Հանրապետության նախագահը, Ազգային ժողովի պատգամավորները, Կառավարության 

անդամները, Սահմանադրական դատարանի և այլ դատարանների դատավորները, Ազգային 

ժողովի ընտրած Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանը, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը, դատախազները, հատուկ քննչական 

ծառայության, քննչական կոմիտեի ծառայողները՝ իրենց պաշտոնեական 

պարտականությունները կատարելիս կամ դրանք կատարելու առնչությամբ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու 

կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետում նշված դեպքում պետական պաշտոն զբաղեցրած 

անձը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բժշկական 

կազմակերպություններում ապահովվում է բժշկական սպասարկմամբ` Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին` Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

3. Պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը կենսաթոշակի իրավունք ունի, եթե չի զբաղեցնում 

հանրային պաշտոն կամ հանրային ծառայության պաշտոն: 

(2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.14 ՀՕ-29-Ն, 01.12.14 ՀՕ-198-Ն, փոփ. 04.03.15 ՀՕ-14-Ն, խմբ., 
փոփ. 17.01.18 ՀՕ-43-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 07.03.18 ՀՕ-143-Ն, փոփ. 21.06.18 ՀՕ-341-Ն, լրաց. 
01.07.19 ՀՕ-101-Ն) 

(Սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հետ համակարգային առումով փոխկապակցված 2-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը՝ դրանում ընդգրկված սուբյեկտների կազմում հարկային և մաքսային 
մարմինների քննիչներին չներառելու մասով ճանաչվել է Սահմանադրության 29-րդ հոդվածին 
հակասող 12.02.19 ՍԴՈ-1443 որոշմամբ: 

Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված դրույթի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 
2019 թվականի հունիսի 1-ը՝ հնարավորություն տալով Ազգային ժողովին « ապահովման, 
սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքի իրավակարգավորումները 
համապատասխանեցնելու 12.02.19 ՍԴՈ-1443 որոշման պահանջներին:) 

 


