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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.  

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 կետով 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: 



 
Հոդված 9.  Անցումային դրույթներ  

  
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը, 

պաշտոնատար անձին (պաշտոնատար անձի ընտանիքի անդամին) նշանակված 
կենսաթոշակները հաշվարկվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո սահմանված 
կարգով: Եթե հաշվարկված կենսաթոշակի չափը ցածր է մինչև 2014 թվականի հուլիսի 
1-ը նշանակված (հաշվարկված) կենսաթոշակի չափից, ապա կենսաթոշակը 
շարունակվում է վճարվել նախկին չափով:  

2. 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի շենքում տեղի ունեցած ոճրագործության հետևանքով զոհվածների այրիներին 
և ծնողներին նշանակված կենսաթոշակը շարունակվում է վճարվել՝ անկախ նրանց 
տարիքից և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ պետական 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու հանգամանքից: Կենսաթոշակի իրենց 
բաժնեմասն առանձնացնելիս զոհվածների այրիներին վճարվում է նշանակված 
կենսաթոշակի 70 տոկոսը:  

Սույն մասում նշված՝ կենսաթոշակն ստացող անձի մահվան դեպքում 
կենսաթոշակը շարունակվում է վճարվել զոհվածի ընտանիքի` «Պետական 
կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունք ունեցող մյուս անդամին` նրա 
դիմումի հիման վրա՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 1-ին մասի դրույթները: Ընդ որում, 
այս դեպքում զոհվածի այրուն և ծնողին կենսաթոշակը շարունակվում է վճարվել՝ 
անկախ նրանց տարիքից և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ 
պետական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու հանգամանքից: 

3. 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ 
առնվազն 20 օրացուցային տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ 
ունենալու դեպքում կենսաթոշակ է նշանակվում նաև`  

1) «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 62-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված հիմքերով դատախազի 
պաշտոնից ազատված անձին, եթե նա ծնվել է մինչև 1974 թվականի հունվարի 1-ը.  

2) «Հատուկ քննչական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված հիմքերով 
հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի պաշտոնից ազատված անձին: 

3  հարկային ծառայության քննիչի պաշտոն զբաղեցրած անձին, որի 
լիազորությունները դադարել են «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված 
հիմքով, եթե նա ծնվել է մինչև 1974 թվականի հունվարի 1-ը.  

4  մաքսային ծառայության քննիչի պաշտոն զբաղեցրած անձին, որի 
լիազորությունները դադարել են «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով 
սահմանված հիմքերով, եթե նա ծնվել է մինչև 1974 թվականի հունվարի 1-ը: 

2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ առնվազն 20 օրացուցային տարվա 
մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում կենսաթոշակ է 
նշանակվում նաև սույն մասի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված այն անձանց, որոնք 
դատախազի կամ հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի պաշտոնում նշանակվել 
են մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը՝ «Հայաստանի Հանրապետության քննչական 
կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 
համաձայն քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելուց հետո:  

Սույն մասով սահմանված մասնագիտական աշխատանքային ստաժում 
օրացուցային հաշվարկով հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետությունում 



դատախազի (մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 1-ը՝ դատախազի տեղակալի, 
դատախազի օգնականի և դատախազության գիտաուսումնական 
հաստատությունների՝ դասային աստիճան շնորհված աշխատողների), Հայաստանի 
Հանրապետության ոստիկանության քննիչի, պաշտպանության բնագավառի 
պետական լիազոր մարմնի քննիչի, ազգային անվտանգության մարմիններում քննիչի, 
հարկային ծառայությունում քննիչի, մաքսային ծառայությունում քննիչի (ներառյալ՝ 
մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 1-ը՝ դատախազության քննիչի, քննչական 
վարչության, բաժնի կամ բաժանմունքի պետի, պետի տեղակալի), հատուկ քննչական 
ծառայության ծառայողի, ԽՍՀՄ դատախազության համակարգում դատախազի և 
քննիչի պաշտոնում աշխատած ժամանակահատվածը, Հայաստանի 
Հանրապետությունում և ԽՍՀՄ-ում դատավորի պաշտոն զբաղեցնելու 
ժամանակահատվածը, ինչպես նաև պարտադիր ժամկետային զինվորական 
ծառայության ժամանակահատվածը: 

Սույն մասով սահմանված կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է հաշվարկային 
աշխատավարձի 70 տոկոսի չափով. 20 տարուց ավելի մասնագիտական 
աշխատանքային ստաժի յուրաքանչյուր լրիվ տարվա համար կենսաթոշակին 
ավելանում է հաշվարկային աշխատավարձի 2 տոկոսը, իսկ մինչև դատախազի 
պաշտոն զբաղեցնելը աշխատած և մասնագիտական աշխատանքային ստաժում 
չհաշվառվող յուրաքանչյուր տարվա համար` մեկ տոկոսը: Սույն մասով սահմանված 
կենսաթոշակի չափը չի կարող գերազանցել հաշվարկային աշխատավարձի չափը:  

Դատախազի պաշտոն զբաղեցրած անձի հաշվարկային աշխատավարձի չափը 
որոշվում է դատախազի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար մինչև 2014 թվականի 
հուլիսի 1-ը գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված 
աշխատավարձի (պաշտոնային դրույքաչափի և դատախազի, դատավորի, 
դատախազության քննիչի պաշտոնում աշխատած տարիների համար տրվող 
հավելավճարի հանրագումարի) 90 տոկոսի չափով՝ հաշվի առնելով վերջին պաշտոնը, 
դասային աստիճանը և դատախազի, դատավորի, դատախազության քննիչի 
պաշտոնում աշխատած տարիները դատախազի պաշտոնից ազատվելու օրվա 
դրությամբ:  

Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի պաշտոն զբաղեցրած անձի 
հաշվարկային աշխատավարձի չափը որոշվում է հատուկ քննչական ծառայության 
ծառայողի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը 
գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված աշխատավարձի 
(պաշտոնային դրույքաչափի, դասային աստիճանի համար տրվող հավելման և հատուկ 
քննչական ծառայության ծառայողի, դատախազի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած 
տարիների համար տրվող հավելման հանրագումարի) և այդ գումարից հաշվարկված 
եկամտային հարկի տարբերության չափով՝ հաշվի առնելով վերջին պաշտոնը, 
դասային աստիճանը և հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի, դատախազի կամ 
քննիչի պաշտոնում աշխատած տարիները հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի 
պաշտոնից ազատվելու օրվա դրությամբ:  

Հարկային և մաքսային ծառայություններում քննիչի պաշտոն զբաղեցրած անձի 
հաշվարկային աշխատավարձի չափը որոշվում է հարկային կամ մաքսային  
ծառայության քննիչի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար մինչև 2014 թվականի 
հուլիսի 1-ը գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված 
աշխատավարձի (հարկային  ծառայության քննչի համար` պաշտոնային դրույքաչափի, 
հարկային ծառայության դասային աստիճանի և հատուկ կոչումի համար տրվող 
հավելավճարների հանրագումարի, մաքսային ծառայության քննչի համար` 
պաշտոնային դրույքաչափի, մաքսային ծառայության հատուկ կոչումի համար տրվող 
հավելավճարի հանրագումարի) և այդ գումարից հաշվարկված եկամտային հարկի 
տարբերության չափով՝ հաշվի առնելով վերջին պաշտոնը, հատուկ կոչումը հարկային 



ծառայության քննիչի դեպքում` նաև վերջին դասային աստիճանը  հարկային կամ 
մաքսային ծառայության քննչի պաշտոնից ազատվելու օրվա դրությամբ: 

Հաշվարկային աշխատավարձը հաշվարկելու կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը:  

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ սահմանադրական դատարանի 
անդամի պաշտոն զբաղեցրած անձի կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է 
«Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
սահմանված կարգով: 8 

4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանադրական դատարանի անդամին, դատավորին, դատախազին, հատուկ 
քննչական ծառայության ծառայողին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը նշանակված կենսաթոշակները, 
սույն օրենքի 9-րդ հոդվածով նշանակված կենսաթոշակները համարվում են սույն 
օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն նշանակված կենսաթոշակներ և հաշվարկվում են 
սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով հիմնական 
կենսաթոշակի չափը, «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով անձի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի 
համար սահմանված գործակիցը և մասնագիտական ստաժի մեկ տարվա արժեքը:  

Եթե հաշվարկված կենսաթոշակի չափը ցածր է նախկին (սույն օրենքի 9-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված) չափից, ապա կենսաթոշակը վճարվում 
է նախկին (սույն օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված) չափով:  

5. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի և 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթները 
չեն տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակը 
նշանակվել է մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը, կամ դատախազի, հատուկ 
քննչական ծառայության ծառայողի պաշտոն զբաղեցրած անձին կենսաթոշակ է 
նշանակվել սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված հիմքերով: 

Սույն մասով սահմանված դեպքերում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
դադարեցվում է, եթե պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը կենսաթոշակ 
նշանակվելուց հետո անցել է զինվորական ծառայության, նշանակվել է 
քրեակատարողական ծառայողի, դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, 
դատախազի, քննչական կոմիտեի ծառայողի, հատուկ քննչական ծառայության 
ծառայողի կամ դատավորի պաշտոնում: 

6. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը չի տարածվում այն 
անձանց վրա, որոնք սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ առնվազն 10 
տարի պաշտոնավարել են դատավորի պաշտոնում: 

Սույն մասով նախատեսված անձանց` «Հայաստանի Հանրապետության 
դատական օրենսգիրք» 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 
դատավորի լիազորությունների դադարեցման դեպքերում նշանակվող կենսաթոշակի 
չափը հաշվարկվում է դատավորի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար մինչև 2014 
թվականի հուլիսի 1-ը գործող օրենսդրությամբ վերջին պաշտոնից ազատվելու օրվա 
դրությամբ այդ պաշտոնի համար սահմանված կարգով հաշվարկված աշխատավարձի 
(պաշտոնային դրույքաչափի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճարի 
հանրագումարի) գումարի և զրո ամբողջ ինը տասնորդական գործակցի արտադրյալի 
55 տոկոսի չափով: 

Եթե սույն մասով սահմանված կարգով հաշվարկված կենսաթոշակի չափը ցածր 
է սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով հաշվարկվող կենսաթոշակի չափից, 
ապա կենսաթոշակը նշանակվում է սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: 



Սույն մասով սահմանված կարգով հաշվարկված կենսաթոշակի չափը չի կարող 
գերազանցել որպես դատավոր զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար մինչև 2014 
թվականի հուլիսի 1-ը գործող օրենսդրությամբ սահմանված պաշտոնային 
դրույքաչափի 92 տոկոսը։ 

Սույն մասում նշված աշխատավարձը հաշվարկելու կարգը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

7. 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո դատավորի պաշտոն զբաղեցրած անձին 
մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9-ը նշանակված կենսաթոշակը վերահաշվարկվում է 
2018 թվականի մարտի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով՝ հաշվի առնելով որպես դատավոր զբաղեցրած վերջին պաշտոնի 
համար մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը գործող օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով հաշվարկված աշխատավարձը (պաշտոնային դրույքաչափի և դրա 
նկատմամբ սահմանված հավելավճարի հանրագումարը)։ 

8. Եթե Օրենքով սահմանված կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվել 
է վճարովի աշխատանք կատարելու հիմքով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձն 
զբաղեցնում է հանրային պաշտոն կամ հանրային ծառայության պաշտոն), ապա 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է կենսաթոշակառուի դիմումի 
հիման վրա` Օրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն։ Եթե սույն մասում նշված՝ 
կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնելու դիմումը ներկայացվում է մինչև 
2018 թվականի դեկտեմբերը 30-ը, ապա կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 
վերականգնվում է (չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է) 2018 թվականի 
մարտի 1-ից։ 

9. Մինչև նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից պաշտոնի 
ստանձնման օրը պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահներին Կառավարության 
որոշմամբ տրամադրվում են «Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 
վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության ապահովման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված համապատասխան 
երաշխիքները: 

10. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ և 9-րդ կետերով և 3-րդ 
հոդվածով նախատեսված երաշխիքները կիրառվում են նաև մինչև նորընտիր 
Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը պաշտոնաթող 
Վերահսկիչ պալատի նախագահների նկատմամբ: 

 11. Հարկային կամ մաքսային ծառայության քննչի պաշտոնից մինչև 2019 
թվականի հունիսի 1-ը ազատված՝ սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5.2-րդ և 5.3-
րդ կետերի, 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ կետերի հիման վրա կենսաթոշակի 
իրավունք ձեռք բերած (ունեցող) անձին կենսաթոշակը նշանակվում է. 

1) 2019 թվականի հունիսի 1-ից՝ եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը 
ներկայացվել են մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, 

2) դիմելու օրվանից, եթե դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվել 
են 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ից հետո:  

 


