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Հոդված 13. Կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակելու 
պայմանները և ժամկետը 

  
1. Կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է մահացած 

կերակրողի ընտանիքի հետևյալ անդամներին. 
1) 18 տարին չլրացած երեխային. 
2) 18 տարին չլրացած եղբորը, քրոջը և թոռանը, եթե նրանց ծնողներն ունեն 

աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում. 
3) 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակին, եթե նրա 

հաշմանդամության պատճառը մանկուց հիվանդությունն է, նա հաշմանդամ է ճանաչվել մինչև իր 
18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ 
աստիճանի սահմանափակում. 

4) կերակրողի մահվան օրվա դրությամբ տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող 
տարիքը լրացած կամ հաշմանդամ ճանաչված ծնողներին, ամուսնուն, եթե չեն աշխատում. 

5) ամուսնուն կամ օրենքով սահմանված կարգով խնամակալ ճանաչված անձին` անկախ 
տարիքից, եթե նա զբաղված է մահացած (զոհված) կերակրողի 14 տարին չլրացած` սույն 
հոդվածով կենսաթոշակի իրավունք ունեցող երեխայի, եղբոր, քրոջ կամ թոռան խնամքով, ըստ 
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների` նրա 
հետ հաշվառված է նույն բնակության վայրում (հասցեում) և չի աշխատում. 

5.1) ընտանիքի այլ գործունակ չափահաս անդամին` անկախ տարիքից, եթե նա զբաղված է 
մահացած (զոհված) կերակրողի 14 տարին չլրացած` սույն հոդվածով կենսաթոշակի իրավունք 
ունեցող` երկու ծնողին կամ միակ ծնողին կորցրած երեխայի խնամքով, ըստ Հայաստանի 
Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների` նրա հետ 
հաշվառված է նույն բնակության վայրում (հասցեում) և չի աշխատում. 

6) (կետն ուժը կորցրել է 11.12.13 ՀՕ-120-Ն) 
Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կետերում նշված անձանց կերակրողին 

կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ է նշանակվում` անկախ մահացած կերակրողի խնամքի տակ 
եղած լինելու հանգամանքից: 

Ուսումնական (այդ թվում` ռազմական ուսումնական) հաստատությունում առկա (ցերեկային) 
ուսուցմամբ սովորողին կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ է նշանակվում մինչև 
ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև նրա 23 տարին 26 տարին լրանալը: 

Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում նշված անձանց կերակրողին կորցնելու դեպքում 
կենսաթոշակ է նշանակվում, եթե նրանք, ըստ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 
պետական ռեգիստրում առկա տվյալների, կերակրողի մահվան օրվա դրությամբ նրա հետ 
համատեղ հաշվառված են եղել նույն բնակության վայրում (հասցեում): 

Սույն մասի 5-րդ և 5.1-ին կետերում նշված անձը կերակրողին կորցնելու դեպքում 
կենսաթոշակ 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: 

2. Կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստացող անչափահասն այդ իրավունքը 
պահպանում է նաև որդեգրվելու դեպքում: 

3. Որդեգրողը կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունք ունի հարազատ 
ծնողին հավասար, իսկ որդեգրվածը` հարազատ երեխային հավասար: Կերակրողին կորցնելու 
դեպքում կենսաթոշակ ստացող որդեգրվածը որդեգրողի մահվան դեպքում կենսաթոշակի 
ընտրության իրավունք ունի: 

4. Խորթ հայրը և խորթ մայրը կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունք 
ունեն հարազատ հորը և հարազատ մորը հավասար, եթե մահացած խորթ որդուն կամ խորթ 
դստերն անչափահաս տարիքում խնամել են առնվազն 5 տարի: 



Խորթ որդին և խորթ դուստրը կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունք 
ունեն հարազատ որդուն և հարազատ դստերը հավասար: 

5. Կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունք ունեն նաև մահացած 
ճանաչված անձի ընտանիքի` սույն հոդվածում նշված անդամները: Մահացած ճանաչված անձի 
ընտանիքի անդամներին կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ նշանակելիս այդ անձի 
մահվան օր է համարվում դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռում նշված մահվան օրը, 
իսկ եթե դատարանի վճռում նշված չէ անձի մահվան օրը, ապա նրան մահացած ճանաչելու 
վերաբերյալ դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը: 

6. (մասն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-100-Ն) 
7. Կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է, եթե 

կերակրողը մահվան օրվա դրությամբ ունեցել է սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված աշխատանքային ստաժը` ըստ տարիքային խմբերի: 

8. Հաշմանդամ ճանաչված անձի մահանալու դեպքում նրա ընտանիքի անդամներին 
կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակվում է, եթե կերակրողը 
հաշմանդամություն սահմանելու օրվա դրությամբ ունեցել է սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով 
սահմանված ստաժը` ըստ տարիքային խմբերի: 

Աշխատանքային խեղման կամ մասնագիտական հիվանդության հետևանքով մահացած 
անձի ընտանիքի` կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի իրավունք ունեցող 
անդամներին աշխատանքային կենսաթոշակ է նշանակվում` անկախ մահացած անձի 
աշխատանքային ստաժի տևողությունից: 

9. Կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակը նշանակվում է կենսաթոշակի իրավունքն 
ունենալու ամբողջ ժամանակահատվածի համար: 

(13-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 19.03.12 ՀՕ-100-Ն, փոփ., լրաց. 11.12.13 ՀՕ-120-Ն, լրաց. 
21.12.15 ՀՕ-1-Ն) 

  
Հոդված 15. Աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու կարգը 

  
1. Աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հիմնական կենսաթոշակի չափի և կենսաթոշակի 

աշխատանքային մասի գումարն է: 
Կենսաթոշակի աշխատանքային մասը աշխատանքային ստաժի տարիների, 

աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքի և կենսաթոշակառուի անձնական գործակցի 
արտադրյալն է: 

Մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում 
աշխատանքային կենսաթոշակը հաշվարկվում է Կ=Հ+ (Ս X Ա) X Գ բանաձևով, իսկ 10 տարուց 
ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում՝ Կ=Հ+ (10 X Ա+(Ս-10) X Ա1) X Գ 
բանաձևով, որտեղ` 

Կ-ն կենսաթոշակի ամսական գումարն է, 
Հ-ն` հիմնական կենսաթոշակի չափը, 
Ս-ն` աշխատանքային ստաժի տարիները, 
Ա-ն` մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը, 
Ա1-ը՝ 10 տարին գերազանցող աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքը, 
Գ-ն` կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը: 
2. Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը սահմանվում է` 
1) մինչև 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար` 0,1. 
2) 11-ից մինչև 40 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար` 0,01. 
3) 40 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա համար` 0,02: 
Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը հաշվարկվում է` 
ա) մինչև 10 տարվա (ներառյալ) ստաժի առկայության դեպքում` Գ=0,1 X Ս բանաձևով. 
բ) 11-ից մինչև 40 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում` 

Գ=1+0,01 X (Ս-10) բանաձևով. 
գ) 40 տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում` Գ=1.3+0,02 X (Ս-40) 

բանաձևով: 
Կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը չի կարող գերազանցել 2-ը: 



3. 1974 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված անձանց աշխատանքային 
կենսաթոշակի չափը հաշվարկելիս աշխատանքային ստաժում հաշվառվում են Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված աշխատանքային և այլ գործունեության` մինչև 
2014 թվականի հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածները, բացառությամբ 
կենսաթոշակառուի անձնական գործակիցը հաշվարկելու դեպքի: 

4. (մասն ուժը կորցրել է 11.12.13 ՀՕ-120-Ն) 
5. Կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակի չափը ընտանիքի` այդ 

կենսաթոշակի իրավունքն ունեցող անդամներից յուրաքանչյուրի համար հաշվարկվում է 
հետևյալ կերպ. հիմնական կենսաթոշակի չափին գումարվում է մահացած կերակրողի 
հաշվարկված (ենթադրյալ) կենսաթոշակի աշխատանքային մասի 50 տոկոսը: 

Երկու ծնողին կորցրած մինչև 18 տարեկան յուրաքանչյուր երեխայի` կերակրողին կորցնելու 
դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. հիմնական 
կենսաթոշակի չափի հնգապատիկին գումարվում է մահացած յուրաքանչյուր ծնողի 
հաշվարկված (ենթադրյալ) կենսաթոշակի աշխատանքային մասի 50 տոկոսը: 

Երկու ծնողին կորցրած և առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորող 18-ից մինչև  23 տարեկան 
26 տարեկան զավակի` կերակրողին կորցնելու դեպքում աշխատանքային կենսաթոշակի չափը 
հաշվարկվում է սույն մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված կարգով: 

6. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված աշխատանքային կենսաթոշակի 
չափը չի կարող պակաս լինել Կառավարության սահմանած նվազագույն կենսաթոշակի չափից: 

(15-րդ հոդվածը փոփ. 19.06.13 ՀՕ-82-Ն, խմբ., փոփ. 11.12.13 ՀՕ-120-Ն, լրաց. 
28.03.19 ՀՕ-7- 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
Հոդված 31. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունքը 

  
1. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունք ունի մահացած կերակրողի՝ 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունք չունեցող՝ 
1) 18 տարին չլրացած երեխան՝ մինչև 18 տարին լրանալը. 
2) առկա ցերեկային ուսուցմամբ սովորող զավակը՝ մինչև 23 տարին 26 տարին լրանալը. 
3) ամուսինը կամ օրենքով սահմանված կարգով խնամակալ ճանաչված անձը` եթե նա 

զբաղված է մահացած կերակրողի 14 տարին չլրացած` սույն հոդվածով նպաստի իրավունք 
ունեցող երեխայի խնամքով, ըստ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական 
ռեգիստրում առկա տվյալների` նրա հետ հաշվառված է նույն բնակության վայրում (հասցեում) և 
չի աշխատում: 

2. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստը նշանակվում է կերակրողին կորցնելու դեպքում 
նպաստի իրավունք ունենալու ամբողջ ժամանակահատվածի համար: 

3. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող անչափահասն այդ իրավունքը 
պահպանում է նաև որդեգրվելու դեպքում: 

4. Խորթ որդին և խորթ դուստրը կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունք ունեն 
հարազատ որդուն և հարազատ դստերը հավասար: 

5. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստի իրավունք ունեն նաև մահացած ճանաչված 
անձի ընտանիքի` սույն հոդվածում նշված անդամները: Մահացած ճանաչված անձի ընտանիքի 
անդամներին կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ նշանակելիս այդ անձի մահվան օր է 
համարվում դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռում նշված մահվան օրը, իսկ եթե 
դատարանի վճռում նշված չէ անձի մահվան օրը, ապա նրան մահացած ճանաչելու մասին 
դատարանի վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրը: 

(31-րդ հոդվածը փոփ., խմբ., լրաց. 01.12.14 ՀՕ-207-Ն) 
 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հոդված 64. Զինծառայողների բժշկական օգնությունը և սպասարկումը 



  
1. Զինծառայողները, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամները Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովվում են որակյալ բժշկական 
օգնությամբ` համապատասխան գերատեսչական ռազմաբժշկական հաստատություններում: 

2. Այլ բժշկական հաստատություններում զինծառայողները և նրանց ընտանիքների անդամները 
բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով: Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 
գործողություններին մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական 
հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականություններ 
կատարելիս վնասվածք կամ խեղում կամ դրանց հետևանքով հիվանդություն ստացած 
զինծառայողներն օգտվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 
երկարաժամկետ վերականգնողական ծրագրերից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
սահմանած կարգով: 

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին 
մասնակցելիս կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ 
առաջադրանք կամ ծառայողական պարտականություններ կատարելիս վնասվածք կամ խեղում կամ 
դրանց հետևանքով հիվանդություն ստացած զինծառայողներն օգտվում են Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին օտարերկրյա պետությունում բուժում 
ստանալու (հետազոտություն անցնելու) իրավունքից՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
գործող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատություններում նրանց բուժման 
(հետազոտության) անհնարինության դեպքում: Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 
միջոցներից օտարերկրյա պետությունում զինծառայողի բուժման (հետազոտության), կեցության և 
ճանապարհածախսի գումարների հատկացման կարգը և պայմանները սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: Այն դեպքերում, երբ զինծառայողի բուժումը 
(հետազոտությունը) օտարերկրյա պետությունում կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ուղեկցող 
անձի ներկայություն, հատուցվում են նաև ուղեկցող անձի ճանապարհածախսը և կեցությունն 
օտարերկրյա պետությունում: Սույն մասով սահմանված իրավունքից չի օգտվում այն զինծառայողը, 
որի վնասվածքը կամ խեղումը կամ դրանց հետևանքով ստացած հիվանդությունը նրա կողմից 
կատարված կանխամտածված օրինազանցության հետևանք է: 

4. Բժշկական ցուցումների առկայության դեպքում զինծառայողներին տրվում է անվճար 
առողջարանային բուժման իրավունք` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով և պայմաններով: 

5. Երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող 
նախկին զինծառայողները, զինվորական ծառայության ընթացքում ձեռք բերած հիվանդության կամ 
ստացած խեղման կամ վնասվածքի պատճառով զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի 
անդամները բժշկական օգնությամբ ապահովվում են սույն հոդվածով սահմանված կարգով: 

6. Սույն հոդվածի իմաստով` զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի 
ընտանիքի անդամ են համարվում` 

1) ամուսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները. 
2) անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան 26 տարեկան ուսանող կամ 18 տարեկան և 

դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող զավակները, եթե հաշմանդամություն ունեցող են 
ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը. 

3) ծնողները. 
4) զինծառայողի, նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի 

տակ գտնվող` 18 տարին չլրացած կամ անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան 26 
տարեկան ուսանող կամ 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող քույրը 
և եղբայրը, եթե հաշմանդամ են ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը: Քույրը և եղբայրը 
համարվում են զինծառայողի, նախկին զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի 
խնամքի տակ գտնվող, եթե օրենքով սահմանված կարգով սահմանվել է խնամակալություն, և նրանց 
ծնողներն ունեն աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի 
սահմանափակում: 

  
Հոդված 65. Զինծառայողների բնակարանային ապահովությունը 

  
1. Պայմանագրային զինծառայողները ծառայության վայրում բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիք ունենալու դեպքում ապահովվում են ծառայողական բնակարաններով` 



պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգով: Ծառայության վայրում 
բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք է համարվում ծառայության վայրի վարչական 
տարածքից առնվազն 30 կիլոմետր հեռավորությամբ սեփականության իրավունքով բնակելի 
տարածություն կամ նույն հեռավորությամբ մշտական (փաստացի) հաշվառման վայր չունենալը: 
Ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանով չապահովվելու դեպքում այլ բնակելի 
տարածություն վարձակալելու դիմաց պայմանագրային զինծառայողներին վճարվում է դրամական 
փոխհատուցում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: 
Պայմանագրային զինծառայողին ծառայողական բնակելի տարածությամբ ապահովելիս կամ բնակելի 
տարածության վարձակալության դիմաց դրամական փոխհատուցում վճարելիս հաշվի են առնվում 
նաև նրա ընտանիքի հետևյալ անդամները. 

1) ամուսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները. 
2) համատեղ բնակվող` անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան 26 տարեկան 

ուսանող զավակները, ինչպես նաև համատեղ բնակվող` 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի 
հաշմանդամություն ունեցող զավակները, եթե հաշմանդամություն ունեցող են ճանաչվել մինչև իրենց 
18 տարին լրանալը: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով 
սպայական կազմի պայմանագրային զինծառայողները կարող են բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք 
բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու նպատակով օգտվել մատչելի և արտոնյալ պայմաններով 
երկարաժամկետ հիպոտեկային վարկավորման պետական նպատակային ծրագրերից: 

3. Առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք 
ունեցող նախկին զինծառայողները և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքները, որոնք 
համապատասխանաբար կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու կամ զինծառայողի զոհվելու 
(մահանալու) օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չունեն սեփականության 
իրավունքով բնակելի տարածություն կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ունեն 
սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն, որը, սակայն, 4-րդ աստիճանի վթարային է և 
քանդման ենթակա, ինչպես նաև 1-ին խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի 
իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 
ունեն սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն, սակայն նախկին զինծառայողի և սույն 
հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված` նրա ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի մասով բնակելի 
տարածության բնակելի մակերեսը կազմում է 5.5 քառակուսի մետրից պակաս` հաշվառվում են 
որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող, և նրանց սեփականության 
իրավունքով անհատույց հատկացվում է բնակարան, կամ բնակարան ձեռք բերելու համար ստանում 
են անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած կարգով և չափերով: Սույն մասով սահմանված բնակարանային 
պայմանների բարելավման կարիք ունեցող չեն համարվում այն անձինք, որոնք զինծառայողի` 1-ին 
կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ճանաչվելու կամ 
զոհվելու (մահանալու) օրվանից առաջ` հինգ տարվա ընթացքում, օտարել են սեփականության 
իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածությունները կամ փոխել են սեփականության 
իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածությունների օգտագործման նպատակային 
նշանակությունը կամ զինծառայողի` 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամության զինվորական 
կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ճանաչվելու կամ զոհվելու (մահանալու) օրվա դրությամբ բնակվում 
են օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում չստացած բնակելի տարածությունում կամ 
օրենքով սահմանված կարգով ժառանգության բացումից հետո բնակելի տարածության նկատմամբ 
ունեն ժառանգական իրավունք, սակայն չեն հրաժարվել իրենց հասանելիք բնակելի տարածության 
նկատմամբ ժառանգության իրավունքից: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված անձանց սեփականության իրավունքով անհատույց 
բնակարան հատկացնելիս կամ բնակարան ձեռք բերելու համար անհատույց պետական 
ֆինանսական աջակցություն տրամադրելիս հաշվի են առնվում նաև նրանց ընտանիքի՝ սույն 
հոդվածի 3-րդ մասում նշված պայմանները բավարարող հետևյալ անդամները. 

1) ամուսինը (կինը) և 18 տարին չլրացած երեխաները. 
2) անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան 26 տարեկան ուսանող կամ 18 տարեկան և 

դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող զավակները, եթե հաշմանդամություն ունեցող են 
ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը. 

3) հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողի 
հետ նույն հասցեում հաշվառված ծնողները, իսկ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողները` 



անկախ զինծառայողի զոհվելու (մահանալու) օրվա դրությամբ վերջինիս հետ համատեղ հաշվառված 
լինելու հանգամանքից. 

4) զինծառայողի, հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին 
զինծառայողի, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող` 18 տարին 
չլրացած կամ անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 23 տարեկան 26 տարեկան ուսանող կամ 18 
տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամություն ունեցող քույրը և եղբայրը, եթե հաշմանդամ 
են ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը: Քույրը և եղբայրը համարվում են զինծառայողի, 
հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողի, ինչպես 
նաև զոհված (մահացած) զինծառայողի խնամքի տակ գտնվող, եթե օրենքով սահմանված կարգով 
սահմանվել է խնամակալություն, և նրանց ծնողներն ունեն աշխատանքային գործունեությամբ 
զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում: 

5. Սույն հոդվածով սահմանված զինծառայողների բնակարանային ապահովությունն 
իրականացվում է յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով 
համապատասխան պետական լիազոր մարմնին հատկացված միջոցների հաշվին: 

  
Հոդված 70. Զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունը, զինծառայողների և 

նրանց ընտանիքների անդամների, առանձին կատեգորիաների անձանց 
ընտանիքների անդամների ամենամսյա պարգևավճարի իրավունքը 

  
1. Զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունն իրականացվում է օրենքով սահմանված 

կարգով: 
2. Ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեն` 
1) զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող` 
ա. Հայրենական մեծ պատերազմում կամ այլ պետություններում մարտական գործողություններին 

մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կամ 
ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած զինծառայողները, 

բ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության 
զինված ուժերում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կամ ծառայության ընթացքում 
հաշմանդամ դարձած զինծառայողները, 

գ. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները կամ այլ պետություններում մարտական 
գործողությունների մասնակիցները, 

դ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մասնակիցները, 
ե. Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսները, 
զ. «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված զինծառայողները, 
է. Հայրենական մեծ պատերազմում, այլ պետություններում ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամները, 
ը. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամները. 
2) մահացած զինծառայողների ընտանիքների այն անդամները, որոնք ստանում են տարիքային 

աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ կամ 
ծերության նպաստ կամ հաշմանդամության նպաստ և ունեն նաև կերակրողին կորցնելու դեպքում 
զինվորական կենսաթոշակի իրավունք. 

3) զոհված զինծառայողների ընտանիքների այն անդամները, որոնք ստանում են տարիքային 
աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ կամ 
ծերության նպաստ կամ հաշմանդամության նպաստ` անկախ կերակրողին կորցնելու դեպքում 
զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունենալու հանգամանքից. 

4) Հայրենական մեծ պատերազմում, այլ պետություններում, Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված 
զինծառայողների ընտանիքների անդամները` անկախ կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու 
հանգամանքից: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի «ա», «բ», «գ» և «դ» ենթակետերով միաժամանակ 
ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեցող անձին նշանակվում է ամենամսյա մեկ 
պարգևավճար` իր ընտրությամբ: 

4. Ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական 
պարտականությունները կատարելիս զոհված` հետմահու «Հայաստանի ազգային հերոս» 



Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչում ստացած կամ «Մարտական խաչ» շքանշանով 
պարգևատրված անձի ընտանիքի անդամները: 

5. Զոհված` «Հայաստանի ազգային հերոս» Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչում 
ստացած և «Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված, ինչպես նաև 1-ին աստիճանի 
«Մարտական խաչ» շքանշանով պարգևատրված և 2-րդ աստիճանի «Մարտական խաչ» շքանշանով 
պարգևատրված անձի ընտանիքի անդամներին նշանակվում է մեկ պարգևավճար` իրենց 
ընտրությամբ: Ընտանիքի` ամենամսյա պարգևավճարի իրավունք ունեցող անդամի պահանջով նրա 
բաժնեմասը վճարվում է առանձին` համամասնորեն: 

6. Սույն հոդվածի իմաստով` զոհվածի ընտանիքի անդամ են համարվում զոհվածի` 
1) ծնողները, ամուսինը. 
2) 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային) 

ուսուցմամբ սովորելու դեպքում` մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև իր 23 
տարին 26 տարին լրանալը). 

3) 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակը, եթե նա հաշմանդամ է 
ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու 
կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում: 

7. Ամենամսյա պարգևավճարի չափերը, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը, 
պարգևավճար նշանակելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

8. Սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը չեն տարածվում «Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 
հատուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն հատուցում ստանալու 
իրավունք ունեցող անձանց վրա: «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 
զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` հատուցման գումարի վճարումը դադարեցնելուց 
հետո սույն մասում նշված անձինք ձեռք են բերում սույն հոդվածով սահմանված պարգևավճարի 
իրավունք: 
 


