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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

«ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ  ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 
ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 27-
ի ՀՕ-258 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ պարբերությունը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային կազմին` 
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանված չափով, իuկ նշված 
կազմից երկկողմանի ծնողազուրկ (որբ) զինծառայողներին` պարտադիր զինվորական 
ծառայության շարքային կազմի համար սահմանված չափի քuանապատիկի չափով:». 

Հոդված 2. Օրենքի 34.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ կետը «կենսաթոշակ» 
բառից հետո լրացնել «(բացառությամբ կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային 
կամ սոցիալական կենսաթոշակի)» բառերով: 

Հոդված 3. Օրենքի 39-րդ հոդվածի. 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Զինծառայողները ենթակա են պարտադիր պետական ապահովագրության 
ծառայողական պարտականությունները, Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների, մարտական 
հերթապահության և հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ զոհվելու (մահանալու) 
դեպքերից:». 

2) 3-րդ մասը «գումարների» բառից հետո լրացնել «չափերը,» բառով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻԿ 
 

ՀՀ Ազգային ժողովում 1-ին ընթերցմամբ ընդունված` «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին», «Բռնադատվածների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Զինծառայողների և 

նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի կապակցությամբ արված առաջարկությունների վերաբերյալ 

 

Առարկության, 
առաջարկության 
հեղինակը 

Առարկության, առաջարկության  բովանդակությունը Եզրակացո
ւ-թյուն 

Կատարված 

փոփոխությունները 

ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
/024 ընտրատարածք/ 
ԳԱԳԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 
/046 ընտրատարածք/ 
ՍՈՒՔԻԱՍ 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
/080 ընտրատարածք/ 
ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ     
/118 ընտրատարածք/ 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-
ին մասի երրորդ պարբերությունից հանել «և կենսաթոշակ չի ստանում 
այլ պետությունից» բառերը:  

Առաջարկում ենք սահմանել, որ ՀՀ-ում բնակվող (հաշվառված) ՀՀ 
երկքաղաքացուն ՀՀ-ում կենսաթոշակ է նշանակվում և վճարվում 
անկախ այլ երկրի պետությունից կենսաթոշակ ստանալու 
հանգամանքից: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ 
(1-ին հոդվածի 1-ին կետի «գ» 
ենթակետ): 

ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
/024 ընտրատարածք/ 
ԳԱԳԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 
/046 ընտրատարածք/ 
ՍՈՒՔԻԱՍ 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
/080 ընտրատարածք/ 
ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ     

/118 
ընտրատարածք/ 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-
ին մասի իններորդ կետից հանել «կամ Հայաստանի 
Հանրապետության երկքաղաքացուն» բառերը, իսկ «նշանակելու» 
բառից հետո լրացնել «, կամ Հայաստանի Հանրապետության 
երկքաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության հետ 
կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջպետական 
համաձայնագիր կնքած պետությունում կենսաթոշակ նշանակելու» 
բառերը:  

Առաջարկում ենք սահմանել, որ ՀՀ-ում բնակվող (հաշվառված) ՀՀ 
երկքաղաքացուն ՀՀ-ում կենսաթոշակ է նշանակվում և վճարվում 
անկախ այլ երկրի պետությունից կենսաթոշակ ստանալու 
հանգամանքից: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ 
(17-րդ հոդվածի 1-ին կետի «դ» 
ենթակետ): 

ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
/024 ընտրատարածք/ 
ԳԱԳԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ  
/046 ընտրատարածք/ 
ՍՈՒՔԻԱՍ 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
/080 ընտրատարածք/ 
ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 

Նախագծի 12-րդ հոդվածով առաջարկվող` օրենքի 35-րդ հոդվածի 
9-րդ մասի առաջին պարբերության մեջ  «կարող է վճարվել» բառերը 
փոխարինել «վճարվում է» բառերով:  

Առաջարկության նպատակը դրույթը հստակեցնելն ու «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխանեցնելն է: 

Ընդունվել է: Նախագծի 12-րդ հոդվածում կատարվել 
են համապատասխան 
փոփոխություններ: 
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ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ     
/118 
ընտրատարածք/ 

ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
/024 ընտրատարածք/ 
ԳԱԳԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ  
/046 ընտրատարածք/ 
ՍՈՒՔԻԱՍ 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
/080 ընտրատարածք/ 
ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ     

/118 
ընտրատարածք/ 

Նախագծի 13-րդ հոդվածով առաջարկվող` օրենքի 36-րդ հոդվածի 
1-ին մասի երկրորդ պարբերության մեջ «երեք տարվա» բառերը 
փոխարինել «մեկ տարվա» բառերով: 

 

Ընդունվել է: Նախագծի 13-րդ հոդվածով 
առաջարկվող` օրենքի 36-րդ հոդվածի 
1-ին մասի երկրորդ և երրորդ 
պարբերություններում «երեք տարվա» 
բառերը փոխարինվել են «մեկ տարվա» 
բառերով: 

Միաժամանակ, առաջարկության 
շրջանակներում խմբագրվել է նաև 
նախագծով առաջարկվող` օրենքի 36-
րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ 
պարբերության երկրորդ 
նախադասությունը, ինչպես նաև 
համապատասխան փոփոխություններ 
են կատարվել նաև Նախագծի 23-րդ 
հոդվածում: 

ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
/024 ընտրատարածք/ 
ԳԱԳԻԿ ՄԵԼԻՔՅԱՆ  
/046 ընտրատարածք/ 
ՍՈՒՔԻԱՍ 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
/080 ընտրատարածք/ 
ՄԱՐԶՊԵՏՈՒՆԻ 
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ     

/118 
ընտրատարածք/ 

Նախագծի 19-րդ հոդվածով առաջարկվող օրենքի 43-րդ հոդվածի 
3-րդ մասում «30» թիվը  «45» թվով փոխարինելու մասին դրույթը 
հանել: 

Առաջարկում ենք կենսաթոշակից ետ գանձումների չափը բոլոր 
դեպքերի համար թողնել նույն` 30 տոկոս չափը: 

Ընդունվել է: Նախագծի 19-րդ հոդվածի 2-րդ կետը 
հանվել է, հոդվածը խմբագրվել է: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին կետը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ նոր ենթակետով. 

«գ. երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացին կենսաթոշակի 

իրավունք ունի Հայաuտանի Հանրապետության բնակչության 
պետական ռեգիuտրում Հայաuտանի Հանրապետությունում 
բնակության վայրի հասցեով հաշվառված լինելու 
ժամանակահատվածում: »: 

Ընդունվել է: Հաշվի առնելով օրենքի 7-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 3-րդ պարբերության 
վերաբերյալ ՀՀ ԱԺ պատգամավորների 
արած առաջարկությունը` 
առաջարկվում է օրենքի  7-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 3-րդ պարբերությունը 
շարադրել նոր խմբագրությամբ: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետում, 9-րդ հոդվածի 4-րդ կետում, 
11-րդ հոդվածի 3-րդ կետում, 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ե.» 
ենթակետում, 2-րդ կետի «գ.» ենթակետում, 3-րդ և 4-րդ կետերում 
«նոր» բառից հետո նշել լրացվող մասի (կետի) համարը: 

Ընդունվել է: Նախագծի 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետում, 
9-րդ հոդվածի 4-րդ կետում, 11-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետում, 17-րդ հոդվածի 
1-ին կետի «ե.» ենթակետում, 2-րդ կետի 
«գ.» ենթակետում, 3-րդ և 4-րդ կետերում 
կատարվել են համապատասխան 
լրացումներ: 
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Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետը «դ» ենթակետից հետո լրացնել 
հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթակետով. 

«ե. վերջին պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ. 

«Սույն մասի 5-րդ կետում նշված անձը կերակրողին կորցնելու 
դեպքում կենuաթոշակ ստանալու իրավունք ունի մահացած (զոհված) 
կերակրողի 14 տարին չլրացած երեխայի, եղբոր, քրոջ կամ թոռան 
հետ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական 
ռեգիստրում նույն բնակության վայրում (հասցեում) հաշվառված 
լինելու ժամանակահատվածում:». 

Ընդունվել է: Նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետը 
«դ» ենթակետից հետո լրացվել է նոր 
ենթակետով: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 10-րդ հոդվածով առաջարկվող`  «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի. 

1) 1-ին մասը «Կենuաթոշակը» բառից հետո լրացնել «կենսաթոշակի 
իրավունք ունեցող» բառերով. 

2) 1-ին մասից հանել «տասնչորս տարեկան չդարձած» բառերը, 
3) 1-ին մասի «անձի բնակության վայրի (հասցեի)» բառերը 

փոխարինել «կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձի հաշվառման 
հասցեի» բառերով, 

4) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 
նախադասություններով. 

«Կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը կամ նրա օրինական 
ներկայացուցիչը  կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը ներկայացնում է 
անձամբ: Կենսաթոշակի իրավունք ունեցող` տասնչորս տարին 
լրացած անձը կարող է կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը և 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ:», 

5) 7-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«2) կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը, ըստ Հայաuտանի 

Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա 
տվյալների, հաշվառված չէ Հայաuտանի Հանրապետությունում 
բնակության վայրի հասցեով.»: 

Ընդունվել է: Նախագծի 10-րդ հոդվածով 
առաջարկվող`  «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 
33-րդ հոդվածում կատարվել են 
համապատասխան փոփոխություններ: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 12-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 
կետով. 

«օրենքի 35-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «կենսաթոշակառուի» բառից 
հետո լրացնել «, իսկ անչափահասի կամ խնամակալության տակ 
գտնվող կենսաթոշակառուի դեպքում` նրա օրինական ներկայացուցչի` 
ծնողի, որդեգրողի կամ խնամակալի» բառերով.»: 

Ընդունվել է: Նախագծի 12-րդ հոդվածը լրացվել է 
նոր կետով, որով փոփոխություններ են 
կատարվում օրենքի 35-րդ հոդվածի 4-
րդ մասում (տես նախագծի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին կետը): 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետը (1-ին ընթերցմամբ 
ընդունված տարբերակի 2-րդ կետը) շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

«3) 9-րդ մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

«9. Կենսաթոշակը նաև վճարվում է կենսաթոշակառուի 
(անչափահաս կամ խնամակալության տակ գտնվող 
կենսաթոշակառուի դեպքում` նրա օրինական ներկայացուցչի` ծնողի, 
որդեգրողի կամ խնամակալի) կողմից Հայաստանի 
Հանրապետությունում տրված և Հայաստանի Հանրապետությունում 

Ընդունվել է: Նախագծի 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետը 
(1-ին ընթերցմամբ ընդունված 
տարբերակի 2-րդ կետը) շարադրվել է 
նոր խմբագրությամբ: 
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գործունեություն իրականացնող նոտարի վավերացրած լիազորագրով, 
եթե այդ մասին գրավոր դիմումը և լիազորագիրը ներկայացվում են 
կենuաթոշակ նշանակող uտորաբաժանում: Վերալիազորման կարգով 
տրված լիազորագրով կենսաթոշակ չի վճարվում:»: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել  «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
առաջին պարբերությունում  «բնակվելու» բառը «հաշվառված լինելու» 
բառերով փոխարինելու, իսկ «բնակվել է» բառերը «հաշվառված է 
եղել» բառերով փոխարինելու մասին դրույթներով: 

Ընդունվել է: Հաշվի առնելով օրենքի 36-րդ հոդվածի 
3-րդ մասում կատարվող 
փոփոխությունների ծավալը` 36-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասը ամբողջությամբ 
շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, ՀՀ 
ԱԺ պատգամավորների կատարած 
առաջարկությունների շրջանակներում 
խմբագրելով նաև օրենքի 36-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ 
պարբերության երկրորդ 
նախադասությունը: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծի 17-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել  «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
երրորդ կետի «ա» ենթակետում «լրանալուն հաջորդող ամսվա 1-ից» 
բառերը «լրանալու օրվանից» բառերով փոխարինելու վերաբերյալ 
դրույթով: 

Ընդունվել է: Նախագծի 17-րդ հոդվածի 2-րդ կետը 
լրացվել է համապատասխան դրույթով: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Հիմք ընդունելով Նախագծի 13-րդ հոդվածի վերաբերյալ ՀՀ 
ԱԺ պատգամավորների ներկայացրած առաջարկությունը` նախագծի 
23-րդ հոդվածը ներկայացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 
մասերով. 

«Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի 
Հանրապետության երկքաղաքացիների կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունքը վերականգնվում և կենսաթոշակը վճարելը վերսկսվում է 
օրենքով սահմանված կարգով կենսաթոշակառուի դիմելու դեպքում: 
Սույն մասով սահմանված դեպքում չվճարված կենսաթոշակի 
գումարները վճարվում են դիմելու ամuվան նախորդող մեկ տարվա 
այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում անձը կենuաթոշակ 
uտանալու իրավունք է ունեցել (Հայաuտանի Հանրապետության 
բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված է եղել Հայաuտանի 
Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով): 

Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող 
(Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում 
Հայաuտանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով 
հաշվառված) Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացին 
չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելու համար դիմում է 
ներկայացրել մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը, սակայն դիմումի 
հետ (կամ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը) չի ներկայացրել այլ 
պետությունից կենսաթոշակ չստանալու մասին փաստաթուղթը, ապա 
չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է դիմելու ամuվան 
նախորդող երեք տարվա՝ մինչև 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ն 
ընկած ժամանակահատվածի համար: Սույն մասով սահմանված 
դեպքում, եթե կենսաթոշակառուն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 

Ընդունվել է: Նախագծի 23-րդ հոդվածը լրացվել է 
համապատասխան դրույթով: 
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հետո կրկին դիմում է չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելու 
համար, ապա չվճարված կենսաթոշակի գումարները վճարվում են 
դիմելու ամuվան նախորդող մեկ տարվա այն ժամանակահատվածի 
համար, որի ընթացքում անձը կենuաթոշակ uտանալու իրավունք է 
ունեցել (Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական 
ռեգիստրում հաշվառված է եղել Հայաuտանի Հանրապետությունում 
բնակության վայրի հասցեով): 

Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող 
(Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում 
Հայաuտանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով 
հաշվառված) Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացին 
չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելու համար դիմում է 
ներկայացրել մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը և դիմումի հետ (կամ 
մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը) ներկայացրել է այլ պետությունից 
կենսաթոշակ չստանալու մասին փաստաթուղթը, ապա չվճարված 
կենսաթոշակի գումարը վճարվում է դիմելու ամuվան նախորդող երեք 
տարվա այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում անձը 
կենuաթոշակ uտանալու իրավունք է ունեցել:»: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախաբանը «մայիսի 5-ի» բառերից 
հետո լրացնել «ՀՕ-221» բառերով: 

Ընդունվել է: Նախագծի նախաբանը խմբագրվել է: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

«Բռնադատվածների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
նախաբանում «մայիսի 25-ի» բառերը փոխարինել «հունիսի 14-ի» 
բառերով: 

Ընդունվել է: Նախագծի նախաբանը խմբագրվել է: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

«Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաuտանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի նախաբանում «մարտի 7-ի» բառերը փոխարինել 
«հուլիսի 3-ի» բառերով: 

Ընդունվել է: Նախագծի նախաբանը խմբագրվել է: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 
սոցիալական ապահովության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը լրացնել 
հետևյալ բովանդակությամբ նոր կետերով.  

«1) Օրենքի 30-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ պարբերությունը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության շարքային 
կազմին` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 
uահմանված չափով, իuկ նշված կազմից երկկողմանի ծնողազուրկ 
(որբ) զինծառայողներին` պարտադիր զինվորական ծառայության 
շարքային կազմի համար սահմանված չափի քuանապատիկի 
չափով:». 

2) Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

«Զինծառայողները ենթակա են պարտադիր պետական 
ապահովագրության ծառայողական պարտականությունները, 

Ընդունվել է: Նախագիծը խմբագրվել է: 
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Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 
մարտական գործողությունների, մարտական հերթապահության և 
հատուկ առաջադրանք կատարելու ժամանակ զոհվելու (մահանալու) 
դեպքերից:». 

3) Օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «գումարների» բառից հետո 
լրացնել «չափերը,» բառով:»: 

Ըստ այդմ, նախագծի վերնագրում «ԼՐԱՑՈՒՄ» բառը փոխարինել 
«ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» բառերով: 

 

 
 


