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Հետազոտության շրջանակներում 

ուսումնասիրվել են ներքոնշյալ հիմնական 

հարցերը: 1. Որո՞նք են կենսաթոշակի 

իրավունքի՝ առավել հաճախ հանդիպող 

խախտումները: Կենսաթոշակի իրավունքն 

իրացնելիս ո՞ր փուլում է առավել խոցելի անձը: 

2. Գործող օրենսդրության ո՞ր իրավական 

կարգավորումներն են անձի կենսաթոշակի 

իրավունքի խախտման ռիսկեր ստեղծում: 3. 

Կենսաթոշակի իրավունքի խախտումները 

առավելապես օրենսդրակա՞ն, թե 

իրավակիրառ խնդիրների արդյունք են: 4. 

Իրավակիրառ և/կամ օրենսդրական 

հարթությունում ի՞նչ քայլեր կարելի է 

ձեռնարկել անձի կենսաթոշակի իրավունքի 

խախտման դեպքերը և հիմքերը կրճատելու 

համար: 

Սույն հետազոտության առարկա է 

հանդիսացել կենսաթոշակի իրավունքի 

իրացման հետ կապված գործնական 

խնդիրների ամբողջությունը, որոնք 

բազմաբնույթ են և ընդգրկում են կենսաթոշակի 

իրավունքի իրացման բոլոր փուլերը՝ սկսած 

կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելուց 

մինչև կենսաթոշակ ստանալու ընթացքում 

առաջացող խնդիրները: Հետազոտության 

թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է նաև 

նրանով, որ կենսաթոշակի իրավունքը 

համեմատաբար նոր ձևավորվող իրավունքի 

ճյուղ է և ուսումնասիրության կարիք ունի:   

Հետազոտությունն իրականացնելիս կիրառվել 

են հարցումների, փորձագիտական 

հարցազրույցների (իրավաբանների և 

փաստաբաններ հետ) և փաստաթղթային 

վերլուծության մեթոդներ: Իրականացվել է 

խնդրի վերաբերյալ առկա 

հետազոտությունների և վիճակագրական 

տվյալների ուսումնասիրություն, գործող 

օրենսդրության, ներառյալ ՀՀ վավերացրած 

միջազգային իրավական ակտերի, դատական 

պրակտիկայի վերլուծություն: 

Մասնավորապես, հետազոտության 

ընթացքում ուսումնասիրվել և վերլուծվել են 

կենսաթոշակի իրավունքի ենթադրյալ 

խախտմանը վերաբերող թվով 193 դատական 

գործեր: Հետազոտության ընթացքում ոլորտի 

լիազոր մարմնից՝ ՀՀ Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարությունից և 

Սոցիալական ապահովության պետական 

ծառայությունից, ինչպես նաև այլ 

մարմիններից (Դատական դեպարտամենտ, 

Վճռաբեկ դատարան, Հանրային պաշտպանի 

գրասենյակ) հայցվել և ստացվել են նաև առկա 

վիճակագրական և այլ տվյալներ:   

 

Սույն հետազոտությունը ցույց է տվել, որ առկա 

են խնդիրներ՝ կապված կենսաթոշակի 

իրավունքի պատշաճ իրացման հետ: Այդ 

խնդիրների մի մասը կարելի է համարել 

օրենսդրական՝ կապված իրավական ակտերի 

ոչ հստակ և ոչ ամբողջական ձևակերպումների 

ու բացերի հետ, մյուս՝ գզալի մասը՝ 

իրավակիրառ:  

Կենսաթոշակի իրավունքը կարգավորող 

օրենսդրության համեմատական 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

վերջին ժամանակաշրջանում կատարված 

օրենսդրական փոփոխությունների 

արդյունքում որոշակիորեն սահմանափակվել 

են անձի իրավունքները և իրավունքի 

պաշտպանություն հայցելու դեպքում 
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հնարավոր դրական արդյունքի հասնելու 

հնարավորությունը: Այս եզրահանգման վառ 

օրինակ է չվճարված կենսաթոշակի վճարման 

ժամկետի սահմանափակում նախատեսող 

օրենքի ընդունումը (նախկին երեք տարիների 

փոխարեն այժմ անձը կարող է ստանալ միայն 

մեկ տարվա չստացված կենսաթոշակը):   

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

Հետազոտության ընթացքում 

ուսումնասիրված դատական գործերի 

ամփոփման արդյունքում առանձնացնում ենք 

հետևյալ հիմնական նկատառումները.  

 Դատարան ներկայացվող 

հայցապահանջների շարքում առավել 

մեծ թիվ են կազմում արտոնյալ 

պայմաններով աշխատանքային 

կենսաթոշակի նշանակման 

պահանջները: Այս փաստը 

պայմանավորված է կենսաթոշակի այս 

տեսակի նշանակման հիմք 

հանդիսացող և ստաժում հաշվարկվող 

արտադրությունների, 

աշխատանքների, 

մասնագիտությունների, պաշտոնների 

և ցուցանիշների՝ կոնկրետ անձի 

աշխատանքային ստաժին 

համապատասխանությունը որոշելու 

խնդիրներով և 

տարակարծություններով: 

 Հաշմանդամության աշխատանքային 

կենսաթոշակի իրավունքին առնչվող 

գործերով խնդիր է անկախ, օբյեկտիվ և 

ամբողջական մասնագիտական 

կարծիքի ստացումը՝ անձի 

հաշմանդամության վերաբերյալ 

որոշում կայացնող լիազոր մարմնի 

կարծիքին/որոշմանը զուգահեռ:   

 Մասնակի աշխատանքային 

կենսաթոշակի վերաբերյալ գործերով 

մասամբ կարգավորվել է լիազոր 

մարմնի և պահանջ ներկայացնող 

մանկավարժների տարակարծությունը՝ 

տվյալ կենսաթոշակի նշանակման հիմք 

հանդիսացող աշխատանքային ստաժի՝ 

մանկավարժական 

համարվելու/չհամարվելու հարցում: 

Այնուամենայնիվ, դեռևս որոշ չափով 

պահպանվում է նշված խնդիրը և նոր 

հայցերի ներկայացման հիմք է 

հանդիսանում: 

 Երկարամյա ծառայության 

զինվորական կենսաթոշակի գործերով 

խնդրահարույց հիմնական հարցը 

կիրառելի իրավական ակտի 

համապատասխան խմբագրությունը 

(իրավահարաբերության պահին 

գործող, թե կենսաթոշակի նշանակման 

դիմում ներկայացնելու պահին գործող) 

որոշելն է, որի հետ կապված տարբեր 

ատյանի դատարանների և միևնույն 

ատյանի տարբեր դատավորների 

կողմից արտահայտվել են տարբեր 

իրավական դիրքորոշումներ:  

  Չվճարված կենսաթոշակի վճարման 

պահանջների քննության ժամանակ 

կարևոր է կիրառելի իրավական 

ակտերի շրջանակը և 

համապատասխան խմբագրությունը 

որոշելը, որի հետ կապված ձևավորվել է 

հակասական և ոչ միասնական 

պրակտիկա: 

 Չհաշվարկված աշխատանքային  

ստաժի հաշվարկման պահանջների 

ուսումնասիրության արդյունքում 

համոզվում ենք, որ պրակտիկայում ոչ 

միշտ է կատարվում անձի 

աշխատանքային ստաժը հավաստող 

լրացուցիչ փաստաթղթերի 

(տեղեկանքներ, քաղվածքներ) 

համադրում ներկայացված 

աշխատանքային գրքույկի և առկա այլ 

փաստաթղթերի/տվյալների հետ, և 

արդյունքում որոշ դեպքերում անձի 

աշխատանքային ստաժը չի 

հաշվարկվում: 

 

 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Սույն հետազոտության գլխավոր 

եզրահանգումն այն է, որ կենսաթոշակի 

իրավունքի ենթադրյալ և փաստացի տեղի 

ունեցած խախտումները առավելապես 

իրավակիրառ պրակտիկայի անկատարության 
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արդյունք են, ոչ թե օրենսդրական բացերի կամ 

ոչ հստակ կարգավորումների:  

Կենսաթոշակի իրավունքի վերաբերյալ 

գործող իրավակարգավորումների 

կատարելագործման և անձի իրավունքին ու 

օրենսդրությանը համապատասխանող 

իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորման 

համար ներկայացվում են հետևյալ հիմնական 

առաջարկությունները. 

 Ընդունել «Սոցիալական 

ապահովության մասին» օրենք՝ 

սահմանելով «սոցիալական 

ապահովություն» հասկացությունը և 

հիմքեր ստեղծելով նոր 

Սահմանադրությամբ ամրագրված 

դեպքերում անձի սոցիալական 

ապահովության իրավունքի իրացման 

համար:  

 Ապահովել անձից դիմում վերցնելը 

ցանկացած դեպքում, երբ նա 

ներկայանում է Սոցիալական 

ապահովության պետական 

ծառայություն՝ կենսաթոշակի 

իրավունքի իրացման հետ կապված, և 

ներկայացնում կամ ցանկանում 

ներկայացնել անհրաժեշտ 

փաստաթղթեր՝ այդ իրավունքի 

իրացման համար:  

 Հստակեցնել արտոնյալ կենսաթոշակի 

իրավունք տվող աշխատանքների, 

մասնագիտությունների, վնասակար 

արտադրությունների, պաշտոնների և 

ցուցանիշների ցուցակները և դրանց 

մեկնաբանման կանոնները, ինչպես 

նաև ապահովել արդեն գոյություն 

ունեցող չափանիշների կիրառումը 

որոշում կայացնող անձանց կողմից:   

 Հստակեցնել հաշմանդամության 

սահմանման չափանիշները՝ այն բոլոր 

մասնագետների և, ինչու չէ, ոչ 

մասնագետների համար միանշանակ 

ընկալելի և կիրառելի դարձնելու 

առումով:  

 Հաշմանդամության սահմանման 

գործերով ապահովել անկախ 

փորձաքննության հնարավորություն՝ 

ոլորտի անկախ մասնագետների 

ներգրավմամբ, հստակ իրավական 

կարգավորում նախատեսել դրա 

համար՝ ապահովելով այդ 

մասնագետների անկախության 

երաշխիքներ:  

 Գործատուների կողմից անձի 

աշխատանքային գործունեության 

վերաբերյալ փաստաթղթերը Ազգային 

արխիվ հանձնելն ապահովելու համար 

փոփոխել «Իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման, 

իրավաբանական անձանց  

առանձնացված ստորաբաժանումների, 

հիմնարկների և անհատ 

ձեռնարկատերերի պետական 

հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի (30-րդ և 

50-րդ հոդվածներ) ձևակերպումները՝ 

համապատասխան տեղեկանք 

տրամադրելու իրավասություն 

վերապահելով միայն ՀՀ Ազգային 

արխիվին: Բացի այդ, նախատեսել 

վարչական պատասխանատվություն՝ 

գործատուի կողմից համապատասխան 

արխիվային փաստաթղթերը 

չհանձնելու համար: 

 Կոնկրետ գործի, դիմումի, իրավունքի 

նկատմամբ կիրառելի իրավական 

ակտերի շրջանակը որոշելիս 

առաջնորդվել «Իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենքով, որի համաձայն՝ 

իրավահարաբերության նկատմամբ 

գործում (իրավահարաբերությունը 

կարգավորում) կիրառվում են տվյալ 

իրավահարաբերության պահին գործող 

իրավակարգավորումները: 

 Կենսաթոշակ նշանակելու 

իրավասություն ունեցող պետական 

մարմինները վարչարարություն 

իրականացնող մարմիններն են, ուստի 

այս իրավահարաբերություններում 

պարտադիր կիրառման ենթակա է 

«Վարչարարության հիմունքների և 

վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքը՝ ապահովելով նաև վարչական 

ակտերի ձևին և բովանդակությանը 

ներկայացվող պահանջների 

կատարումը: 
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Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել 
Բաց հասարակության հիմնադրամներ - 
Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական 
օժանդակության շնորհիվ՝ 
քաղաքականության կրթաթոշակներ 
նախաձեռնության ծրագրի շրջանակներում։   
Հետազոտական փաստաթղթում տեղ գտած 
վերլուծություններն արտահայտում են 
հեղինակի տեսակետը  և կարող են չհամընկնել 
Բաց հասարակության հիմնադրամներ - 
Հայաստանի դիրքորոշումների ու  
տեսակետների հետ։  
 
Հեղինակ՝  
 
Սերինե Խաչատրյան 
Փաստաբան 
 
Հեռ. + 374 91 08 48 39 
Էլ. հասցե khachatryanserine@gmail.com 
 

 

 

 

 


