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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սոցիալական ապահովության իրավունքը անձի սոցիալ-

տնտեսական իրավունքների շարքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում: 

Սոցիալական ապահովություն ասելով՝ հասկանում ենք պետության 

սոցիալական քաղաքականության արտահայտումը, որն ուղղված է 

պետական բյուջեի կամ որոշակի ֆոնդերի հաշվին հասարակության 

որոշակի կատեգորիայի անձանց նյութական ապահովությանը 

այնպիսի իրավիճակներ վրա հասնելու դեպքում, որոնք պետության 

կողմից ճանաչվում են որպես սոցիալապես կարևոր՝ նպատակ 

ունենալով հավասարեցնել տվյալ անձանց սոցիալական դրությունը 

հասարակության այլ անդամների համեմատությամբ:  

Մեր գնահատմամբ սոցիալական ապահովության իրավունքի 

մաս կազմող կենսաթոշակի իրավունքի պաշտպանվածության 

մակարդակը ցույց է տալիս ցանկացած պետության իրավական 

համակարգի զարգացվածության աստիճանը, արդարադատության 

համակարգի կայացվածությունը և, ինչու չէ, պետության 

վերաբերմունքը իր քաղաքացիների նկատմամբ:  

Սոցիալական ապահովության, այդ թվում կենսաթոշակի 

իրավունքի իրացումը պատշաճ ապահովելը սերտորեն կապված է 

նաև արժանապատիվ կենսամակարդակի (գոյության) իրավունքի 

հետ: Սոցիալական իրավունքների ապահովումը ենթադրում է 

կյանքի համար արժանավայել կենսապայմանների և սոցիալական 

պաշտպանվածության որոշակի մակարդակ: Սոցիալական 

իրավունքների խմբում կարևորագույնը սոցիալական 

ապահովությունն է, որը ներառում է սոցիալական 

ապահովագրությունը, կենսաթոշակային ապահովումը և 

առողջապահությունը: Սոցիալական ապահովության հետ առնչվող 

իրավունքների համախումբն ամրագրված է բազմաթիվ 

միջազգային-իրավական փաստաթղթերում և ժողովրդավարական 

պետությունների սահմանադրություններում: Մասնավորապես, 

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում (հոդվածներ 
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22, 25), Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

մասին դաշնագրում (հոդվածներ 9-12), Երեխայի իրավունքների 

մասին կոնվենցիայում (հոդվածներ 25-27) և բազմաթիվ այլ 

փաստաթղթերում: Սոցիալական ապահովության իրավունքի 

իրականացումն անմիջականորեն պայմանավորված է մի շարք այլ 

իրավունքների (բավարար կենսապայմաններ, աջակցություն 

ընտանիքին, մասնավորապես նոր ձևավորվող ընտանիքին, 

մայրությանը և մանկությանը, հոգևոր և ֆիզիկական առողջության 

պահպանմանը և այլն) առկայությամբ:  

Սոցիալական ապահովության իրավունքը՝ որպես անձի 

հիմնարար իրավունք, ներպետական օրենսդրության մեջ առաջին 

հերթին ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ: ՀՀ գործող Սահմանադրության (2015թ.) 83-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք, օրենքին 

համապատասխան, ունի մայրության, բազմազավակության, 

հիվանդության, հաշմանդամության, աշխատավայրում դժբախտ 

պատահարների, խնամքի կարիք ունենալու, կերակրողին 

կորցնելու, ծերության, գործազրկության, աշխատանքը կորցնելու և 

այլ դեպքերում սոցիալական ապահովության իրավունք»: Նախորդ 

խմբագրությամբ (2005թ.) Սահմանադրության 37-րդ հոդվածի 

տեքստի հետ համեմատության արդյունքում տեսնում ենք, որ նոր 

Սահմանադրությամբ որպես սոցիալական ապահովության 

իրավունքի ապահովման հիմքեր պահպանվել են նախկին հիմքերը, 

ավելին՝ ավելացվել են մայրության, բազմազավակության, դժբախտ 

պատահարների, խնամքի կարիք ունենալու, աշխատանքը կորցնելու 

դեպքերը: Ինչպես տեսնում ենք, Սահմանադրությունն անգամ 

տարբերակել է «գործազրկություն» և «աշխատանքը կորցնել» 

հասկացությունները, որոնք ոչ միշտ են համընկնում և նույնանում:  

Ինչպիսին կլինի սոցիալական ապահովության իրավունքի 

իրացման և պաշտպանվածության վիճակը նոր Սահմանադրության 

հիման վրա, այժմ գնահատել չենք կարող: Ակնհայտ է միայն այն, որ 

անհրաժեշտ է ամբողջությամբ վերանայել սոցիալական 
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ապահովության վերաբերյալ ողջ օրենսդրությունը՝ ձևավորելով այն 

համակարգված և միասնական մոտեցման հիման վրա:  

Ինչ վերաբերում է «սոցիալական ապահովություն» 

հասկացությանը, ապա դրա սահմանումը այս պահի դրությամբ ՀՀ 

օրենսդրությամբ տրված չէ: Այս հասկացության բովանդակությանը 

մենք կարող ենք ծանոթանալ գրականության մեջ առկա 

ձևակերպումների միջոցով: Միայն «ՀՀ-ում Հաշմանդամների 

սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում տրված է 

«հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանություն» հասկացության 

սահմանումը, որը հետևյալն է. «տնտեսական, սոցիալական և 

իրավական միջոցառումների համակարգ, որը հաշմանդամների 

համար ապահովում է կենսագործունեության 

սահմանափակումները հաղթահարելու, փոխարինելու 

(փոխհատուցելու) պայմաններ և ուղղված է հասարակական 

կյանքում նրանց մասնակցության համար մյուս քաղաքացիներին 

համարժեք հնարավորությունների ապահովմանը»:  

Սոցիալական ապահովության իրավունքի ապահովումը 

պետության սոցիալական հատկանիշի դրսևորումներից է: ՀՀ 

Սահմանադրության 1-ին հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի 

Հնարապետությունը իրավական, ժողովրդական և ինքնիշխան 

պետություն լինելուց բացի նաև սոցիալական պետություն է, ինչը 

պայմանավորում է Սահմանադրության վերոնշյալ 83-րդ հոդվածով 

սահմանված պարտավորության ստանձնումը: Մեր կողմից 

«պարտավորության ստանձնում» ձևակերպման գործածությունը 

պատահական չէ. անձի սոցիալական ապահովության իրավունքին 

համապատասխան՝ գործում է պետության համարժեք 

պարտականությունը՝ այդ իրավունքի պատշաճ ապահովման 

ուղղությամբ այն չափով, որքանով պետության՝ տվյալ պահի 

տնտեսական զարգացվածության աստիճանը հնարավորություն է 

տալիս: Այնքանով, որքանով (mutatis mutandis) ձևակերպումը, 

իհարկե, չի նշանակում, որ պետությունը ցանկացած պահի կարող է 

իր կողմից պարտավորության չկատարումը կամ ոչ պատշաճ 
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կատարումը հիմնավորել (պատճառաբանել) իր տնտեսական կամ 

այլ զարգացվածության և հնարավորությունների առկայությամբ 

կամ բացակայությամբ: Պետության ջանքերը պետք է ուղղված լինեն 

իր բնակչության համար բավարար կենսամակարդակ և 

սոցիալական ապահովության համակարգ ստեղծելու համար 

անհրաժեշտ տնտեսական ու այլ հիմքեր ձևավորելուն:  Այն, որ 

պետությունը բավարար չափով չի զարգացնում և կառավարում այս 

կամ այն համակարգը, որն անհրաժեշտ է իր քաղաքացիների 

սոցիալական ապահովության իրավունքի ապահովման համար, չի 

ազատում պետությանը՝ առնվազն նվազագույնից բարձր 

մակարդակով ապահովելու տվյալ իրավունքի իրացումը: 

Սույն հետազոտության առարկա է հանդիսացել սոցիալական 

ապահովության իրավունքի բաղկացուցիչ կենսաթոշակի 

իրավունքի1 իրացման հետ կապված գործնական խնդիրների 

ամբողջությունը, որոնք բազմաբնույթ են և ընդգրկում են 

կենսաթոշակի իրավունքի իրացման գրեթե բոլոր փուլերը՝ սկսած 

կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելուց մինչև կենսաթոշակ 

ստանալու ընթացքում առաջացող խնդիրները: Հետազոտության 

սույն թեմայի ընտրությունը, բացի կենսաթոշակի իրավունքի 

կարևորությունից, պայմանավորված է նաև նրանով, որ 

կենսաթոշակի իրավունքը, լինելով անձի կարևորագույն 

իրավունքներից, ամենաքիչն է ուսումնասիրվել մասնագետների 

կողմից, և գրեթե բացակայում է դրա վերաբերյալ մասնագիտական 

գրականությունը:   

Այսպիսով, սույն հետազոտության նպատակն է հանդիսացել 

ուսումնասիրել՝ 

                                                             
1 Սույն հետազոտական փաստաթղթում «կենսաթոշակի իրավունք» 

հասկացությունը գործածվել է լայն իմաստով՝ չնույնանալով «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում առկա նույնանուն հասկացության 

հետ և ընդգրկելով նաև նշված օրենքում սահմանված կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունքը:  
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1. Որոնք են կենսաթոշակի իրավունքի առավել հաճախ 

հանդիպող խախտումները: Կենսաթոշակի իրավունքն իրացնելիս 

որ փուլում է առավել խոցելի անձը ՝ ա) կենսաթոշակ ստանալու 

համար դիմելիս՝ մինչև դիմում ներկայացնելը, բ) դիմում 

ներկայացնելուց հետո՝ մինչև կենսաթոշակ նշանակելը, գ) 

կենսաթոշակ ստանալու ընթացքում՝ կենսաթոշակ նշանակելուց 

հետո: 2. Գործող օրենսդրության որ իրավական կարգավորումներն 

են անձի կենսաթոշակի իրավունքի խախտման ռիսկեր ստեղծում: 3. 

Կենսաթոշակի իրավունքի խախտումները առավելապես 

օրենսդրական, թե իրավակիրառ խնդիրների արդյունք են: 4. 

Իրավակիրառ և/կամ օրենսդրական հարթությունում ինչ քայլեր 

կարելի է ձեռնարկել անձի կենսաթոշակի իրավունքի խախտման 

դեպքերը և հիմքերը կրճատելու համար: 

Հետազոտությունն իրականացնելիս կիրառվել են 

հարցումների, փորձագիտական հարցազրույցների, խնդրի 

վերաբերյալ առկա հետազոտությունների և վիճակագրական 

տվյալների ուսումնասիրությունների, գործող օրենսդրության, 

ներառյալ ՀՀ վավերացրած միջազգային իրավական ակտերի, 

դատական պրակտիկայի հետազոտության, ուսումնասիրության 

արդյունքների (ստացված տվյալների) համակարգային 

վերլուծության մեթոդները: Հետազոտության ընթացքում 

ուսումնասիրվել և վերլուծվել են կենսաթոշակի իրավունքին 

առնչվող թվով 193 դատական գործեր: Հետազոտության ընթացքում 

ոլորտի լիազոր մարմնից՝ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարությունից և Սոցիալական ապահովության պետական 

ծառայությունից, ինչպես նաև այլ մարմիններից հայցվել և ստացվել 

են նաև վիճակագրական տվյալներ և այլ տեղեկություններ 

(առկայության դեպքում), որոնք նպաստել են սույն հետազոտության 

պատշաճ իրականացմանը:  
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1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1.1. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽԱՐՏԻԱ 

Սոցիալական ապահովության իրավունքն ամրագրված և 

երաշխավորված է բազմաթիվ միջազգային իրավական 

փաստաթղթերում՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր 

հռչակագիր, Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային 

իրավունքների մասին դաշնագիր, Երեխայի իրավունքների մասին 

կոնվենցիա և այլն:   

Սոցիալական ապահովության իրավունքի վերաբերյալ 

միջազգային իրավական ակտերի շարքում կարևոր փաստաթուղթ է 

1996թ. մայիսի 3-ին ընդունված Վերանայված եվրոպական 

սոցիալական խարտիան (Հայաստանի Հանրապետության համար 

ուժի մեջ է մտել 2004 թվականի մարտի 1-ից), այսուհետ՝ Խարտիա: 

Խարտիան նախատեսում է, որ վավերացնող պետությունը պետք է 

ընդունի Խարտիայի 2-րդ գլխի հոդվածներով նախատեսված ինը 

պարտավորություններից առնվազն վեցը, իսկ պետության 

ընդհանուր պարտավորությունների թիվը չպետք է պակաս լինի 16 

հոդվածներով և 63 պարագրաֆներով սահմանվածներից:  

Հայաստանի Հանրապետությունը, վավերացնելով Խարտիան, 

պարտավորվել է պաշտպանել և ապահովել հետևյալ 

իրավունքները.  

1. Աշխատանքի իրավունքը (1-ին հոդված) 

2. Կազմակերպելու իրավունքը (5-րդ հոդված) 

3. Կոլեկտիվ գործարքների կնքման իրավունքը (6-րդ հոդված) 

4. Երեխաների և երիտասարդների պաշտպանվածության 

իրավունքը (7-րդ հոդված) 

5. Աշխատող կանանց մայրության պաշտպանվածության 

իրավունքը (8-րդ հոդված) 
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6. Երեխաների և երիտասարդների սոցիալական, իրավական 

և տնտեսական պաշտպանվածության իրավունքը (17-րդ հոդված) 

7. Մյուս Կողմերի տարածքներում վճարովի աշխատանքով 

զբաղվելու իրավունքը (18-րդ հոդված) 

8. Միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների 

պաշտպանվածության և օգնություն ստանալու իրավունքը (19-րդ 

հոդված) 

9. Առանց սեռական խտրականության՝ աշխատանքի և 

մասնագիտական հարցերում հավասար հնարավորությունների և 

հավասար վերաբերմունքի իրավունքը (20-րդ հոդված) 

10. Աշխատանքային պայմանների և աշխատանքային 

միջավայրի սահմանմանը և բարելավմանը մասնակցելու 

իրավունքը (22-րդ հոդված) 

11. Աշխատանքից ազատելու դեպքերում 

պաշտպանվածության իրավունքը (24-րդ հոդված) 

12. Ձեռնարկությունում և նրանց տրամադրվելիք 

մեխանիզմներում աշխատողների ներկայացուցիչների 

պաշտպանվածության իրավունքը (28-րդ հոդված):  

Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է 

պարտավորություններ նաև Խարտիայով երաշխավորված մի շարք 

այլ իրավունքների, այսպես ասած, մասնակի ապահովման 

վերաբերյալ, ինչպես օրինակ սոցիալական ապահովության 

իրավունքն է և մի շարք այլ իրավունքներ (Խարտիայի 2-րդ հոդվածի 

1, 2, 3, 4, 5-րդ և 6-րդ կետերով, 3-րդ հոդվածի 1-ին կետով, 4-րդ 

հոդվածի 2, 3, 4-րդ և 5-րդ կետերով, 12-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ 

կետերով, 13-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով, 14-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետով, 15-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով):   

Խարտիան սահմանում է բազմաթիվ այլ, բավականին կարևոր 

երաշխիքներ և իրավունքներ ևս, որոնք մեր պետությունը դեռևս չի 

ստանձնել: Այդպիսի իրավունքներից են աղքատությունից և 

սոցիալական անարդարությունից պաշտպանվածության 

իրավունքը, բնակարանի իրավունքը, աշխատանքում 
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արժանապատվության իրավունքը, իրենց գործատուի 

անվճարունակության դեպքում իրենց հայցերի 

պաշտպանվածության՝ աշխատողների իրավունքը, տարեց 

մարդկանց սոցիալական պաշտպանվածության իրավունքը, 

տեղեկատվության և խորհրդատվության իրավունքը, սոցիալական 

ապահովության իրավունքը (պարտավորության հիմնական 

մասով), արդարացի վարձատրման իրավունքը, անվտանգ և 

առողջության համար անվնաս աշխատանքային պայմանների 

իրավունքը, աշխատանքի արդար պայմանների իրավունքը և մի 

շարք այլ իրավունքներ: 

Խարտիայի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության 

ստանձնած պարտավորությունների ուսումնասիրությունից 

պարզվում է, որ այդ պարտավորությունները առավելապես 

աշխատանքային իրավունքի բնագավառում են, ինչպես նաև 

վերաբերում են որոշակի կատեգորիայի սուբյեկտներին՝ կանանց, 

երիտասարդներին, միգրանտներին և երեխաներին:    

Սոցիալական ապահովության իրավունքի շրջանակներում 

Հայաստանը ստանձնել է նվազագույն պարտավորություններ, 

մասնավորապես՝ Խարտիայի 12-րդ հոդվածի շրջանակներում 

պարտավորվել է հաստատել սոցիալական ապահովության 

համակարգ կամ այն պահպանել (1-ին կետ) և փորձել սոցիալական 

ապահովության համակարգը աստիճանաբար բարձրացնել ավելի 

բարձր մակարդակի (3-րդ կետ): 

Այսպես՝ Խարտիայի 12-րդ հոդվածը սահմանում է 

սոցիալական ապահովության իրավունքը, որի շրջանակներում 

նախատեսում է հետևյալը. «Սոցիալական ապահովության 

իրավունքի արդյունավետ կիրառումը ապահովելու նպատակով 

Կողմերը պարտավորվում են՝ 

1. հաստատել սոցիալական ապահովության համակարգ կամ 

այն պահպանել, 

2. բավարար մակարդակով պահպանել սոցիալական 

ապահովության համակարգ, որը առնվազն հավասար կլինի 
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Սոցիալական ապահովության եվրոպական օրենսգրքի 

վավերացման համար անհրաժեշտ համակարգին, 

3. փորձել սոցիալական ապահովության համակարգը 

աստիճանաբար բարձրացնել ավելի բարձր մակարդակի, 

4. երկկողմ և բազմակողմ համապատասխան 

համաձայնագրեր ստորագրելով կամ այլ միջոցներով և, համաձայն 

այդպիսի համաձայնագրերում նշված պայմանների, ձեռնարկել 

միջոցներ` երաշխավորելու համար` 

ա) հավասար վերաբերմունք իրենց սեփական երկրի 

քաղաքացիների և մյուս Կողմերի քաղաքացիների նկատմամբ 

սոցիալական ապահովության իրավունքների առնչությամբ՝ 

ներառյալ սոցիալական ապահովության օրենսդրությունից բխող 

նպաստների պահումները` անկախ նրանից, թե ինչ տեղաշարժեր 

կարող են պաշտպանյալ անձինք ձեռնարկել Կողմերի տարածքների 

միջև, 

բ) սոցիալական ապահովության իրավունքների շնորհում, 

պահպանում և վերականգնում այնպիսի միջոցներով, ինչպիսիք են 

ապահովագրական գումարների կուտակումը կամ Կողմերից 

յուրաքանչյուրի օրենսդրության համաձայն կատարված 

աշխատանքային ժամանակահատվածները»: 

Ինչպես տեսնում ենք, բացի ընդհանուր բնույթի 

պահանջներից, հոդվածը սահմանում է նաև, որ պետությունները 

պետք է ձեռնարկեն միջոցներ՝ ապահովելու համանման 

պայմաններ Խարտիային միացած այլ պետությունների 

համեմատությամբ, որպեսզի հնարավոր տեղաշարժերի դեպքում 

անձի սոցիալական պաշտպանության իրավունքը և դրա 

ապահովվածության մակարդակը պահպանվեն և չտատանվեն:  

Կարծում ենք` սոցիալական ապահովության իրավունքի հենց 

այս բաղադրիչը պահպանելու բարդությամբ և ներկա պահին 

ապահովելու պատրաստակամության բացակայությամբ է 

պայմանավորված մեր պետության կողմից այդ պարտավորությունը 

մասամբ ստանձնելը: 
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Իհարկե, այս կամ այն կոնկրետ պարտավորությունը 

(իրավունքը ապահովելը) չստանձնելը չի նշանակում, որ 

պետությունը չպետք է միջոցներ ձեռնարկի այդ իրավունքը/ները 

իրացնելու հիմքեր ստեղծելու ուղղությամբ: Այս 

տրամաբանությունն ու փիլիսոփայությունն է դրված Խարտիայի ողջ 

տեքստում: 

 Սոցիալական ապահովության իրավունքի ապահովման 

տեսանկյունից Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները 

առավելապես ընդհանուր բնույթի են և նախնական հիմք են 

սոցիալական ապահովության իրավունքի ապահովման 

տեսանկյունից, քանի որ նախատեսում են միայն սոցիալական 

ապահովության որևէ համակարգ ներդնելու և համակարգն 

աստիճանաբար ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելու 

պահանջ: 

 

1.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ 

Սոցիալական իրավունքի, այդ թվում կենսաթոշակային 

իրավունքի շրջանակներում հատուկ կարևորություն ունեն 

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաները: 

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը մշակել է 

բազմաթիվ կոնվենցիաներ, որոնք վերաբերում են անձի 

սոցիալական ապահովության և աշխատանքային իրավունքներին:  

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ՝ 

ԱՄԿ) կոնվենցիաները բազմաթիվ են. իր գործունեության 

ընթացքում ԱՄԿ-ն ընդունել է ավելի քան 188 կոնվենցիա և 200 

հանձնարարական:  

Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այժմ վավերացրել է 

ԱՄԿ 29 կոնվենցիա, որոնցից 8-ը հիմնարար (ֆունդամենտալ) 
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կոնվենցիաներ են2: Նշված ութ կոնվենցիաները այն հիմնական 

փաստաթղթերն են, որոնցով ԱՄԿ-ն սահմանել է պետությունների 

հիմնական պարտավորությունները անձի աշխատանքի և 

սոցիալական ապահովության իրավունքի վերաբերյալ: Այսպես՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է ԱՄԿ հետևյալ 

հիմնարար կոնվենցիաները՝  

 Հարկադիր աշխատանքի մասին թիվ 29 կոնվենցիան 

(ընդունվել է 1930թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 17 դեկտեմբերի 2004 

թվականին),  

 Միավորման ազատության և կազմակերպելու իրավունքի 

պաշտպանության մասին թիվ 87 կոնվենցիան (ընդունվել է 1948թ., 

ՀՀ կողմից վավերացվել է 02 հունվարի 2006 թվականին),  

 Կոլեկտիվ բանակցություններ կազմակերպելու և վարելու 

իրավունքի սկզբունքների կիրառման մասին թիվ 98 կոնվենցիան 

(ընդունվել է 1949թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 12 նոյեմբերի 2003 

թվականին),  

 Հավասար վարձատրության մասին թիվ 100 կոնվենցիան 

(ընդունվել է 1951թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 29 հուլիսի 1994 

թվականին),  

 Հարկադիր աշխատանքի վերացման մասին թիվ 105 

կոնվենցիան (ընդունվել է 1957թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 17 

դեկտեմբերի 2004 թվականին),  

 Աշխատանքի և զբաղվածության բնագավառում 

խտրականության մասին թիվ 111 կոնվենցիան (ընդունվել է 1958թ., 

ՀՀ կողմից վավերացվել է 29 հուլիսի 1994 թվականին),  

 Նվազագույն տարիքի մասին թիվ 138 կոնվենցիան 

(ընդունվել է 1973թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 27 հունվարի 2006 

թվականին),  

                                                             
2 Տես՝ 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COU

NTRY_ID:102540: 
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 Երեխայի աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին թիվ 

182 կոնվենցիան (ընդունվել է 1999թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 02 

հունվարի 2006 թվականին)3:          

Ինչպես տեսնում ենք, մինչ այսօր Հայաստանի 

Հանրապետությունը իր ուշադրությունը և ներուժը կենտրոնացրել է 

աշխատանքի իրավունքի շրջանակներում պարտավորություններ 

ստանձնելու և դրանք կատարելու ուղղությամբ:  

Ինչ վերաբերում է սոցիալական ապահովության իրավունքի 

բնագավառում ստանձնած պարտավորություններին, ապա ԱՄԿ 

շրջանակներում մեր պետությունը վավերացրել է միայն 

Իրավահավասարության մասին (սոցիալական ապահովության 

ոլորտում) 1962 թվականի թիվ 118 կոնվենցիան (այսպես կոչված 

«տեխնիկական կոնվենցիա», որը ոչ հիմնարար կոնվենցիա է): Նշենք, 

որ անձի սոցիալական ապահովության իրավունքին են 

առավելապես վերաբերում ԱՄԿ թիվ 102, 118, 128 և 157 

կոնվենցիաները, որոնցից, ինչպես արդեն նշվեց, միայն 118-րդն է 

վավերացվել ՀՀ կողմից: 

ԱՄԿ Նվազագույն սոցիալական ստանդարտների մասին 1952 

թվականի թիվ 102 կոնվենցիան, որը սոցիալական ապահովության 

բնագավառում ամենակարևոր փաստաթղթերից է, մինչ այժմ չի 

վավերացվել Հայաստանի Հանրապետության կողմից4: 

ԱՄԿ վերոնշյալ թիվ 102 կոնվենցիան սահմանում է անձի 

սոցիալական ապահովության նվազագույն մակարդակը 

ապահովելու համար անհրաժեշտ արտոնությունները և 

պայմանները: Այն ընդգրկում և կարգավորում է սոցիալական 

                                                             
3 Տե´ս նույն տեղում: 
4 Տե´ս 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_

INSTRUMENT_ID:312247, 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P1

1310_INSTRUMENT_ID:312247:NO 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312247
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312247
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312247:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312247:NO
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ապահովության բոլոր ճյուղերը, ինչպես օրինակ բժշկական 

օգնության, հիվանդության, գործազրկության, ծերության, 

աշխատանքային խեղման, ընտանիքի, մայրության, 

հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում տրվող 

արտոնությունները:      

Համոզվելու համար, որ վերոնշյալ կոնվենցիայով սահմանված 

պարտավորությունները կարող են պահպանվել բոլոր ազգային 

հանգամանքներում, կոնվենցիան առաջարկում է պետություններին 

հնարավորություն՝ վավերացնել ինը ճյուղերից (իրավունքներից) 

առնվազն երեքը և զուգահեռաբար ընդունել մնացյալ ճյուղերի 

համապատասխան պարտավորությունները՝ դրանով ապահովելով 

կոնվենցիայով սահմանված բոլոր պահանջների աստիճանական 

կատարումը: Նվազագույն արտոնությունների մակարդակը կարող 

է որոշվել տվյալ երկրում աշխատավարձի մակարդակով: 

Ժամանակավոր բացառությունները կարող են նախատեսվել այն 

պետությունների համար, որոնց տնտեսությունը և բժշկական 

հնարավորությունները անբավարար են զարգացած՝ դրանով 

հնարավորություն տալով վերջիններիս սահմանափակել 

կոնվենցիայի և դրանով սահմանված արտոնությունների 

շրջանակը:  

Ուսումնասիրելով ԱՄԿ կոնվենցիաները՝ նկատում ենք, որ 

կոնվենցիաների տեքստում նշվում են 1. այն 

պարտավորությունները, որոնք պարտադիր են տվյալ կոնվենցիան 

վավերացնող պետության համար, 2. այն պարտավորությունները, 

որոնք լրիվ կամ մասնակի կարող են ստանձնել պետությունները 

իրենց ընտրությամբ՝ այդ մասին նշելով համապատասխան 

վավերացման փաստաթղթում: 

Այն պահից, երբ պետությունը հայտնում է ԱՄԿ-ին, որ իր 

ընտրությամբ ստանձնել է համապատասխան կոնվենցիայով 

սահմանված այս կամ այն պարտավորությունը, տվյալ 

պարտավորությունը իրավական առումով դառնում է պետության 

համար պարտադիր և կատարման ենթակա:  
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Ինչպես նշվեց, Հայաստանի Հանրապետությունը 

սոցիալական ապահովության ոլորտում ԱՄԿ կոնվենցիաներից 

վավերացրել է 1962 թվականի 118-րդ կոնվենցիան, որը կոչվում է 

Իրավահավասարության մասին (սոցիալական ապահովության 

ոլորտում) կոնվենցիա: Այս կոնվենցիան կարգավորում է այն 

վավերացնող պետության պարտավորությունը այլ երկրների 

քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք նույնպես վավերացրել են սույն 

կոնվենցիան, ապահովել այն նույն արտոնություններով, 

իրավունքներով, որոնք ինքը սահմանել է իր քաղաքացիների 

համար և որոնք ստանձնել է այս կոնվենցիայով: Կոնվենցիան 

վավերացնող պետությունը նշում է այն կոնկրետ 

պարտավորությունները սոցիալական ապահովության ոլորտում, 

որոնք ինքը ստանձնում է կոնվենցիայի շրջանակներում: 

Քննարկվող կոնվենցիայի դրույթները տարածվում են նաև 

փախստականների և ապաքաղաքացիների նկատմամբ՝ առանց 

փոխադարձության որևէ պայմանի: Կոնվենցիան չի վերաբերում 

քաղաքացիական ծառայողներին, պատերազմի զոհերին և 

հասարակական օժանդակության հատուկ ծրագրերին: 

Կոնվենցիան չի պարտավորեցնում պետությանը ապահովել 

կոնվենցիայով սահմանված արտոնությունները այն անձանց 

համար, ովքեր, միջազգային նորմերի համաձայն, ազատված են 

իրենց ազգային սոցիալական օրենսդրության արտոնություններից:     

Կոնվենցիան նաև նախատեսում է պետությունների միջև անվճար 

վարչական օգնություն՝ իրենց ազգային սոցիալական 

օրենսդրության և կոնվենցիայի կիրառությունն ապահովելու 

նպատակով: 
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2. ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիան (այսուհետ՝ 

Կոնվենցիա) չի նախատեսում կենսաթոշակի կամ սոցիալական 

ապահովության իրավունքը՝ որպես կոնվենցիայով պաշտպանվող և 

երաշխավորվող առանձին իրավունք5: Սակայն անհատական 

գանգատները քննելիս առաջին կանոնը, որով եվրոպական 

դատարանը առաջնորդվում է, հետևյալն է՝ «Կոնվենցիան 

նախատեսված է ոչ թե պաշտպանելու տեսական և թվացյալ 

իրավունքները, այլ այն իրավունքները, որոնք պրակտիկ են և 

իրական»6: Նշված մոտեցման և մեկնաբանությունների հիման վրա 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (այսուհետ նաև՝ 

Եվրոպական դատարան կամ Դատարան) կենսաթոշակի կամ 

սոցիալական ապահովության իրավունքի վերաբերյալ 

գանգատների հիման վրա կայացրած իր նախադեպային 

որոշումներով ձևավորել է պրակտիկա և մեկնաբանություն՝ 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 1-ին 

Արձանագրության 1-ին հոդվածի ներքո: Եվրոպական դատարանի 

նախադեպային պրակտիկայի համաձայն՝ սոցիալական 

ապահովության իրավունքը չի կարող մեկնաբանվել միայն 

պատասխանող պետության ազգային օրենսդրության 

շրջանակներում7: Կենսաթոշակը, սոցիալական ապահովության 

միջոց լինելով հանդերձ, սեփականության ձև է (տե´ս Բուրդովն 

                                                             
5 Տե´ս Aunola v. Finland գործով ՄԻԵԴ 2001թ. վճիռը, գանգատ թիվ 

30517/96: 
6 Տե´ս Airey v. Ireland գործով ՄԻԵԴ վճիռը: 
7 Տե´ս Konig v. the Federal Republic of Germany գործով ՄԻԵԴ 1978թ. վճիռը, 

գանգատ թիվ 6232/73: 
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ընդդեմ Ռուսաստանի գործը)8։  Այս մոտեցման հիման վրա 

Եվրոպական դատարանը կենսաթոշակի իրավունքին առնչվող 

գործերով կիրառում է սեփականության իրավունքի վերաբերյալ իր 

մոտեցումներն ու մեկնաբանությունները: 

Ինչպես գիտենք, «սեփականություն» հասկացությունը, 

Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածի ներքո 

Եվրոպական դատարանի կատարած մեկնաբանությունների 

համաձայն, ընդգրկում է տնտեսական շահերի լայն շրջանակ, 

ինչպես օրինակ շարժական և անշարժ գույք, նյութական և ոչ 

նյութական շահեր, օրինակ՝ արժեթղթեր, արտոնագրեր, 

կենսաթոշակի իրավունք, սեփականատիրոջ վարձակալության 

իրավունք, բիզնեսի վարման հետ կապված տնտեսական շահեր, 

մասնագիտության իրացման իրավունք, գործերի որոշակի ընթացքի 

օրինական ակնկալիք, իրավական պահանջ և այլն: 

Եվրոպական դատարանը կենսաթոշակի և/կամ սոցիալական 

ապահովության իրավունքը դիտում է սեփականության իրավունքի 

բաղկացուցիչ մաս և սահմանում, որ կենսաթոշակի իրավունքի 

պաշտպանության միջոցները (երաշխիքները) համընկնում են անձի 

սեփականության իրավունքի պաշտպանության բոլոր 

երաշխիքներին: Իհարկե, սեփականության պաշտպանության 

իրավունքը բացարձակ իրավունք չէ, իսկ դրա նկատմամբ  

թույլատրելի սահմանափակումները հստակ սահմանված են 

Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածում: 

Սեփականության անարգել օգտագործման իրավունքը կարող է 

միջամտության ենթարկվել, եթե դա՝ 

 Նախատեսված է օրենքով, 

                                                             
8 Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածը չի նախատեսում 

սեփականություն ձեռք բերելու իրավունք (տե´ս Van der Mussele v. 

Belgium, 1983թ. վճիռ), չի նախատեսում նաև որևէ մեկի իրավունքը 

կոնկրետ չափի կենսաթոշակ ստանալու հարցում (տե´ս Kjartan 

Ásmundsson v. Iceland գործով վճիռը):  
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 Բխում է հանրային շահից, 

 Անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում9: 

Ընդ որում, բոլոր երեք չափանիշները պետք է կիրառվեն 

համակցության մեջ, իսկ դրանցից ցանկացածի բացակայությունը 

կհանգեցնի կոնվենցիոն իրավունքի (սեփականության) խախտման: 

Սեփականության իրավունքին, այդ թվում կենսաթոշակի 

իրավունքին  միջամտությունը, առաջին հերթին, պետք է 

համապատասխանի օրինականության պահանջին, իսկ «օրենք» 

հասկացությունը Կոնվենցիայի իմաստով հասկացվում է ոչ թե 

միայն օրենքը ֆորմալ իմաստով, այլ նաև ցանկացած այլ իրավական 

ակտ՝ ենթաօրենսդրական ակտ, սահմանադրություն, միջազգային 

համաձայնագիր, որին պետությունը միացել է10: Կոնվենցիայի 1-ին 

Արձանագրության 1-ին հոդվածի առաջին կետի առաջին 

նախադասության մեջ շարադրված կանոնն ընդհանուր է իր 

բնույթով և հռչակում է սեփականության իրավունքի նկատմամբ 

հարգանքը. առաջին կետի երկրորդ նախադասության մեջ 

շարադրված կանոնը վերաբերում է սեփականությունից զրկելուն և 

այդ զրկումը ենթարկում է որոշակի պայմանների. հոդվածի երկրորդ 

կետում ամրագրված երրորդ կանոնը ճանաչում է Պայմանավորվող 

պետությունների, ի թիվս այլոց, ընդհանուր շահին 

համապատասխան հարկեր գանձելու իրավունքը։ Երկրորդ և 

երրորդ կանոններն առնչվում են սեփականության հարգանքի 

իրավունքին միջամտությանը և այդպիսով պետք է մեկնաբանվեն 

առաջին կանոնում ամրագրված ընդհանուր սկզբունքի լույսի ներքո 

(տե´ս ի թիվս այլոց` ՄԻԵԴ Յատրիդիսն ընդդեմ Հունաստանի 

գործով  1999թ. վճիռը, գանգատ թիվ 31107/96, Ջեյմսն ու այլոք 

                                                             
9 Տե´ս The right to property under the European Convention on Human Rights, 

Aida Grgiæ, Zvonimir Mataga, Matija Longar and Ana Vilfan, Council of Europe, 

2007. 
10 Տե´ս նույն տեղում, էջ 12: 
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ընդդեմ Միացյալ Թագավորության, գանգատ թիվ 8793/79, 

21.02.1986թ վճիռ)։  

Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածի 

վերլուծության արդյունքում առանձնացվում են դրանով 

սահմանված երեք կանոնները, որոնք փոխկապակցվածության 

տեսանկյունից առանձին չեն: Առաջին կանոնը սահմանում է 

սեփականության իրավունքին միջամտության արգելքը, իսկ 

երկրորդ և երրորդ կանոնները վերաբերում են սեփականության 

իրավունքի անարգել իրացմանը միջամտության տարբեր 

աստիճաններին և հետևաբար պետք է մեկնաբանվեն 1-ին կանոնում 

շարադրված գլխավոր կանոնի լույսի ներքո (տե´ս AGOSI v. United 

Kingdom, 1986թ. վճիռ, տե´ս նաև Mellacher v. Austria, տե´ս նաև 

Beyeler v. Italy): 

Իհարկե, Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածը 

չի արգելում մասնակից պետություններին սահմանել 

կենսաթոշակային կամ սոցիալական ապահովության ցանկացած 

համակարգ, տրամադրել այս կամ այն չափի կենսաթոշակ: Եթե, 

այնուամենայնիվ, պետությունը սահմանել է որոշակի 

օրենսդրություն՝ տրամադրելով վճարումներ՝ որպես անձի 

բարեկեցության իրավունքի ապահովում, այդպիսի օրենսդրությունը 

դիտվում է որպես գույքային շահեր նախատեսող11, որի հետ կապված 

պահանջները պետք է քննվեն Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 

1-ին հոդվածի ներքո՝ բավարարելով անձանց պահանջները12 (տե´ս 

նաև Stec and Others v. the United Kingdom գործով ՄԻԵԴ 

                                                             
11 Գայգուսուզն ընդդեմ Ավստրիայի գործով (տե´ս Gaygusuz v. Austria, 

application no. 17371/90) Եվրոպական դատարանը նշել է, որ գործող 

օրենսդրությամբ սահմանված չափով նպաստ ստանալու իրավունքը, 

Կոնվենցիայի 1-ին արձանագրության առաջին հոդվածի իմաստով 

հանդիսանում է գույքային իրավունք (տե՛ս Գայգուսուզն ընդդեմ 

Ավստրիայի գործով Դատարանի 31.08.1996 թվականի վճռի 41-րդ կետը)։ 
12 Տե´ս Béláné Nagy v. Hungary, application no. 53080/13, judgment of 10 

February 2015. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["17371/90"]}
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վերլուծությունը Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի և 1-ին 

Արձանագրության 1-ին հոդվածի լույսի ներքո): 

Եվրոպական դատարանն ընդգծել է, որ պետության կողմից 

ցանկացած միջամտություն սեփականության խաղաղ 

տիրապետման նկատմամբ կարող է արդարացվել միայն օրինական 

հանրային շահով13: Որպես իրենց հասարակության և նրա շահերին 

առավել մոտ գտնվողներ՝ պետությունները ավելի հեշտ կարող են 

սահմանել, թե որն է իրենց հասարակության օրինական շահը, քան 

միջազգային դատավորները: Եթե աշխատելու ընթացքում անձը 

կատարել է սոցիալական ապահովության համակարգին 

համապատասխան սահմանված բոլոր անհրաժեշտ ներդրումները, 

ապա նա լեգիտիմ ակնկալիք է ունեցել ստանալու կենսաթոշակ՝ 

կենսաթոշակի նշանակման պահին գործող օրենսդրությամբ 

սահմանված պայմաններով14: Ճանաչված լեգիտիմ ակնկալիքը և 

գույքային շահերը՝ սահմանված Կոնվենցիայի մասնակից 

պետության օրենսդրությամբ, կիրարկման պահին չեն կարող 

համարվել գոյություն չունեցող այն փաստի ուժով, որ հետագայում 

կատարվել են մեթոդական կամ այլ փոփոխություններ: 

Պետությունների անկախությունը այս ոլորտում չի կարող գնալ 

այնքան հեռու, որ մեկ անգամ անձին տրված իրավունքը ետ 

վերցվի15: Օրենքի գերակայությունը և տրամադրված իրավունքների 

                                                             
13 Մոսկալն ընդդեմ Լեհաստանի գործով (Moskal v. Poland, գանգատ թիվ 

10373/05, 01.03.2010թ. կայացված վճիռ) Դատարանը հաստատել է, որ 

Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածի առաջին և 

ամենակարևոր պահանջն այն է, որ պետության կողմից անձի 

սեփականության նկատմամբ ցանկացած միջամտություն պետք է լինի 

օրինական (իրավաչափ): 
14 Տե´ս Wieczorek v. Poland, application no. 18176/05. 
15 Ստեկը և մյուսներն ընդդեմ Միացյալ թագավորության և Վիեթորեկն 

ընդդեմ Լեհաստանի (Stec and Others v. The United Kingdom, տե´ս նաև 

Wieczorek v. Poland) գործերով Դատարանը կարևորել է, որ. «Չնայած 1-ին 

Արձանագրության 1-ին հոդվածը չի կարող սահմանափակել պետության 
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ու լեգիտիմ ակնկալիքի նկատմամբ հետադարձ ուժի կիրառումը 

պետք է բացառվի սոցիալական բարեփոխումներ իրականացնելիս: 

Եվրոպական դատարանի վերլուծությունների համաձայն՝ 

ներկայումս բազմաթիվ պետություններում երբեմն անձն 

ամբողջությամբ կախման մեջ է պետության կողմից տրամադրվող 

նպաստից կամ սոցիալական օգնությունից: Շատ պետություններ 

ճանաչում են որոշակի կատեգորիայի անձանց համապատասխան 

սոցիալական աջակցություն տրամադրելու կարգ՝ այդպիսով այն 

դարձնելով իրավունք: Այն դեպքում, երբ անձը ներպետական 

օրենսդրությամբ ունի նման սոցիալական իրավունք, այդ շահը 

ենթակա է պաշտպանության Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 

1-ին հոդվածի ներքո (տե´ս Moskal v. Poland գործով 2009թ. վճիռը, 

գանգատ թիվ 10373/05): 

Կենսաթոշակի իրավունքին առնչվող գործեր քննելիս Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանը տարբերակում է 

դիմումատուների ներկայացրած պահանջները՝ 1. դիմումատուի 

ֆինանսական ներդրումների հետ կապված պահանջներ, որոնք 

կարող են կազմել սեփականություն և 2. պահանջներ՝ կապված 

պետության կողմից տրամադրված դրամաշնորհների և զիջումների 

հետ՝ հիմնված սոցիալական և տնտեսական քաղաքականության 

վրա: Այսպիսով, աջակցող կենսաթոշակային մեխանիզմը կարող է 

անձին իրավունք վերապահել՝ պահանջելու բաժին 

կենսաթոշակային ֆոնդից, և այդ պահանջը կարող է ընդգրկել 

սեփականություն, որը պաշտպանվում է Կոնվենցիայի 1-ին 

Արձանագրության 1-ին հոդվածի ներքո:  

                                                             
ազատությունը սոցիալական ապահովության համակարգի 

շրջանակներում վճարվող գումարի չափի կամ տեսակի ընտրության 

հարցում, կարևոր է նաև ստուգել՝ արդյո՞ք դիմումատուի՝ սոցիալական 

ապահովության համակարգի շրջանակներում գումար ստանալու 

իրավունքը խախտվել է այնպես, որը հանգեցրել է նրա կենսաթոշակի 

իրավունքի էության աղավաղմանը»: 
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Մյուլլերն ընդդեմ Ավստիայի գործով (գանգատ թիվ 5849/72, 

Müller v. Austria) Եվրոպական դատարանի կողմից սահմանվել է, որ 

ծերության կենսաթոշակի իրավունքը ներառված չէ կոնվենցիոն 

իրավունքների շարքում, սակայն կենսաթոշակային ֆոնդում 

կատարված պարտադիր ներդրումները կարող են ստեղծել 

սեփականության իրավունք այդ ֆոնդի մի մասի նկատմամբ, և այդ 

իրավունքը կարող է ներգործության ենթարկվել ֆոնդի 

տեղաբաշխման եղանակից: Մյուս կողմից, Նիդերլանդների դեմ 

ներկայացված գործով հաշմանդամության նպաստի ոչ 

ներդրումային մեխանիզմը չի որակվել որպես սեփականություն: 

Նշվել է, որ քանի որ դիմումատուն չի կատարել ֆինանսական 

ներդրումներ, միայն ունեցել է նպաստ ստանալու ակնկալիք և 

ֆոնդում չունի հստակ չափի մասնաբաժին, որը կարող է 

մեկնաբանվել որպես իրավունք (տե´ս X v. The Netherlands, գանգատ 

թիվ 4130/69, 20 July 1971, տե´ս նաև G v. Austria, գանգատ թիվ 

10094/82, 14 May 1984 վճիռ):     

Այսպիսով, Եվրոպական դատարանի նախադեպային 

որոշումների վերլուծությունից եզրակացնում ենք, որ Կոնվենցիայի 

1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածը կիրառելի է դառնում այն 

դեպքերում, երբ դիմումատուն ներդրումներ է կատարել պետության 

կողմից ստեղծված ֆոնդում՝ հետագայում կենսաթոշակ ստանալու 

համար: Այդպիսի ներդրումները ներգրավելը համարվում է 

հարկային կամ այլ ներդրումներ և տուգանքներ գանձելու 

պետության իրավունքը (Վան Ռաալտեն ընդդեմ Նիդեռլանդների, 

գանգատ 20060/92, 1997թ. վճիռ)16: 

                                                             
16 Ֆեդերսպևն ընդդեմ Իտալիայի գործով (գանգատ թիվ 22867/93, 1995թ. 

որոշում, Դատարանն անընդունելի է համարել գանգատը) դատարանն 

ընդունել է, որ դիմումատուի իրավունքը պետք է ապահովվեր ծերության 

կենսաթոշակի ֆոնդին վերջինիս կողմից կատարված ներդրումների 

հիման վրա, որը  առաջացնում է սեփականության իրավունք: 

Դատարանը, այնուամենայնիվ, գտել է, որ Արձանագրության 1-ին 
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Կոնվենցիայի 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածի 

խախտման փաստը որոշելիս Եվրոպական դատարանը առաջին 

հերթին գնահատում է՝ արդյո՞ք դիմումատուն ունի որևէ 

սեփականության կամ գույքային իրավունք, որը գտնվում է 1-ին 

Արձանագրության 1-ին հոդվածի շրջանակներում: Երկրորդ քայլով 

որոշվում է՝ արդյո՞ք տեղի է ունեցել միջամտություն այդ իրավունքի 

նկատմամբ, և երրորդ, պարզվում է այդ միջամտության բնույթը 

(այսինքն՝ 1-ին հոդվածի երեք կանոններից որն է գործում):  

Եվրոպական դատարանը սոցիալական ապահովության 

իրավունքի խախտումների վերաբերյալ մի շարք դատական գործեր 

քննել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի լույսի ներքո՝ 

արձանագրելով նաև արդար դատաքննության իրավունքի խախտում, 

ինչպես օրինակ Բուրդովն ընդդեմ Ռուսաստանի (2002թ. վճիռ), 

Մոսին ընդդեմ Ֆրանսիայի (2003թ. վճիռ), Կ. Տ. ընդդեմ Ֆրանսիայի 

(2002թ. վճիռ), Մենիոտտոն ընդդեմ Իտալիայի (2000թ. վճիռ), Հենրան 

ընդդեմ Ֆրանիսայի (1998թ. վճիռ) և այլ գործերով17: 

Կենսաթոշակային կամ սոցիալական ապահովության 

իրավունքին վերաբերող գանգատները Եվրոպական դատարանի 

կողմից քննվել են նաև Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածով 

երաշխավորված՝ խտրականության արգելքի իրավունքի ներքո:  

Ինչպես երևում է Եվրոպական դատարանի կողմից քննված մի 

շարք գործերով, Դատարանը հաստատել է խտրականության 

արգելքի սկզբունքը սոցիալական իրավունքների իրացման 

ժամանակ18: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 

                                                             
հոդվածի 1-ին մասը չի կարող մեկնաբանվել որպես անձի իրավունքը՝ 

որոշակի կոնկրետ չափով կենսաթոշակ ստանալու: 
17 Տե´ս Social security as a human right, Council of Europe, 2007. 
18 Տե´ս Van Raalte v. Netherlands, application no. 20060/92, judgment of 1997. 

Այս գործով դիմումատուն գանգատարկել է անհավասար վերաբերմունքը 

կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ՝ երեխաների խնամքի նպաստների 

գլխավոր ակտի հիման վրա ստեղծված սոցիալական ներդրումների 

համակարգի հետ կապված: Մասնավորապես՝ չամուսնացած, երեխաներ 
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նախադեպային իրավունքում հաստատված չափանիշների 

համաձայն` «... սոցիալական օրենսդրության, այդ թվում 

կենսաթոշակների ոլորտում պետություններն ունեն հայեցողության 

լայն շրջանակ, որը, ելնելով սոցիալական արդարության և 

տնտեսական բարեկեցության շահերից, կարող է իրավաչափորեն 

հանգեցնել բնակչությանը վճարվող կենսաթոշակի գումարի 

կարգավորմանը, հարմարեցմանը և նույնիսկ նվազեցմանը: 

Այնուամենայնիվ, ցանկացած այսպիսի միջոց պետք է կիրառվի ոչ 

խտրական ձևով և համապատասխանի համաչափության 

պահանջներին19: Այդ պատճառով օրենսդրին տրված 

հայեցողության շրջանակը քաղաքականության ընտրության 

հարցում պետք է լինի լայն, և նրա կողմից «հանրային շահի» 

գնահատումը պետք է հարգվի, եթե այն ակնհայտորեն զուրկ չէ 

ողջամիտ հիմնավորումից» (տե´ս Carson and Օthers v. The Սnited 

                                                             
չունեցող, 45 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի տղամարդիկ պարտավոր 

էին ներդրումներ կատարել այդ ֆոնդում այն դեպքում, երբ կանայք 

բացառություն էին կազմում և նման վճարումներ չէին կատարում: 

Եվրոպական դատարանը քննադատել է այս իրավիճակը՝ գտնելով, որ 

առկա չէ օբյեկտիվ և ողջամիտ հիմնավորում նման տարբերակված 

մոտեցման համար: Դատարանը գտել է, որ տեղի է ունեցել Կոնվենցիայի 

14-րդ հոդվածի խախտում՝ համակցվելով 1-ին Արձանագրության 1-ին 

հոդվածի խախտման հետ:    
19 Մայքլ Մեթյուն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով (գանգատ 

թիվ 40302/98, 2000թ. որոշում) դիմումատուն, ով 1997թ. 64 տարեկան էր, 

վիճարկել է իշխանությունների մերժումը՝ իրեն անվճար երթևեկության 

թույլտվություն տրամադրելու հարցում այն հիմքով, որ չէր լրացել իր 65 

տարին, մինչդեռ կանայք այդ նույն թույլտվությունը (իրավունքը) 

ստանում էին այն պահից, երբ լրանում էր նրանց 60 տարին: Եվրոպական 

դատարանը գանգատը համարել է ընդունելի՝ համակարգային խնդիր 

տեսնելով Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի և 1-ին Արձանագրության 1-ին 

հոդվածի ներքո (սեռի հիմքով խտրականություն՝ սեփականության 

պաշտպանության իրավունքի հարցում), սակայն Դատարանը այս գործով 

վերջնական որոշում չի կայացրել, քանի որ դիմումատուն և 

պատասխանող պետությունը կնքել են հաշտության համաձայնություն:   
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Kingdom, տե´ս նաև Andrejeva v. Latvia, ինչպես նաև Moskal v. 

Poland):  

Եվրոպական դատարանի արտահայտած դիրքորոշումները և 

իրավական վերլուծությունները Հայաստանի 

Հանրապետությունում իրավունքի աղբյուր են և պարտադիր են 

համանման փաստական հանգամանքներով գործերի քննության 

ժամանակ:  

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ 

կենսաթոշակի իրավունքի պաշտպանության պահանջով 

ներկայացված գանգատներին, նշենք, որ այս պահի դրությամբ 

Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացվել և Եվրոպական 

դատարանի կողմից Կառավարությանը կոմունիկացվել է թվով 4 

(չորս) գանգատ: Նշված գանգատների վերաբերյալ այս պահի 

դրությամբ Եվրոպական դատարանը դեռևս վերջնական ակտ չի 

կայացրել:  
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3. ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական 

դատարանը քննել է մի շարք դիմումներ կենսաթոշակի իրավունքին 

վերաբերող իրավական ակտերի սահմանադրականության 

վերաբերյալ: Ինչպես գիտենք, Սաhմանադրական դատարանի 

(այսուհետ նաև ՍԴ) որոշումները ՀՀ իրավական ակտերի 

համակարգի բաղկացուցիչ են, հետևաբար դրանց նշանակությունը 

հնարավոր չէ թերագնահատել: Սահմանադրական դատարանի 

կողմից իր որոշումներում արտահայտված իրավական 

դիրքորոշումները կարևոր նշանակություն ունեն դատական 

գործերով համապատասխան կիրառելի իրավական ակտերի 

մեկնաբանության և կիրարկման առումով: 

Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են 

կենսաթոշակի իրավունքին առնչվող իրավական ակտերի 

սահմանադրականության վերաբերյալ ՍԴ որոշումները, որոնց 

համակարգային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

Սահմանադրական դատարանում վիճարկվել են առավելապես 

չվճարված կենսաթոշակի գումարի վճարմանը վերաբերող 

իրավակարգավորումները:  

Սահմանադրական դատարանն իր որոշումներով շարունակել 

է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ձևավորած 

նախադեպային պրակտիկան և կենսաթոշակը ճանաչել է որպես 

անձի սեփականություն՝ դրանից բխող բոլոր իրավական 

հետևանքներով:  

Մի շարք որոշումներում ՍԴ-ն արձանագրել է, որ առկա է ոչ 

թե իրավական ակտի կամ դրա համապատասխան դրույթի 

սահմանադրականության խնդիր, այլ խնդրահարույց է տվյալ 

իրավանորմին իրավակիրառ պրակտիկայում տրված 

մեկնաբանությունը և կիրառությունը: 
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Ուշագրավ է ՍԴ թիվ 1061 որոշմամբ վերջինիս արտահայտած 

իրավական դիրքորոշումը «Պետական կենսաթոշակների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» 2012 թվականի մարտի 19-ին ՀՀ 

Ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքի վերաբերյալ (ՀՕ-100-Ն): 

Սահմանադրական դատարանը քննարկել է նշված օրենքով 

կատարված փոփոխությունները, որոնցով ըստ էության 

վատթարացել է անձի իրավական վիճակը, սակայն չի 

անդրադարձել այն խնդրին, որն առկա է նշված օրենքի 23-րդ 

հոդվածում: Մասնավորապես, նշված հոդվածի երկրորդ 

պարբերության համաձայն՝ «Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվան 

հաջորդող ամսվա 1-ից դադարեցվում է այն կենսաթոշակառուների 

աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը, որոնց վերջին անգամ վճարվել է սույն օրենքն ուժի մեջ 

մտնելու ամսվան նախորդող 60-րդ ամսվա կամ դրան նախորդող 

ժամանակահատվածի կենսաթոշակի գումարը»: Ստացվում է, որ 

մեջբերված հոդվածով հետադարձ ուժ է տրվել հիշյալ օրենքով 

կատարված՝ անձի իրավական վիճակը վատթարացնող 

փոփոխություններին, ինչը, ըստ մեզ, ուղղակիորեն հակասում է ՀՀ 

Սահմանադրությանը և «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքին: 

Անձի իրավական վիճակը վատթարացնող կամ 

պատասխանատվություն սահմանող ցանկացած նոր 

իրավակարգավորում կարող է ազդեցություն ունենալ և 

կարգավորել միայն դրա ընդունումից հետո առաջացած 

իրավահարաբերությունների նկատմամբ, որպիսի սկզբունքն ընկած 

է ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ ներկայիս 

և անցյալի գրեթե բոլոր երկրներում գործող իրավական 

համակարգերի հիմքում: Այս սկզբունքը մարդու իրավունքների 

ապահովման կարևոր երաշխիքներից է:   

Կենսաթոշակ և նպաստ ստանալու իրավունքը 
սահմանադրական դատարանը քննել է սեփականության 
իրավունքի համատեքստում՝ համարելով այն սեփականության 
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իրավունքի բաղկացուցիչ մաս և նույն կարգով ու ձևով 
պաշտպանության ենթակա: ՍԴ արտահայտված իրավական 

դիրքորոշման համաձայն՝ «Կենսաթոշակի վճարումը 

գործնականում սեփականությունը սեփականատիրոջը 

փոխանցելու միջոց է։ Կենսաթոշակը, սոցիալական ապահովության 

միջոց լինելով հանդերձ, սեփականության ձև է` նաև ըստ 

Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի (տես՝ 

Բուրդովն ընդդեմ Ռուսաստանի գործը)։ 

Սահմանադրական դատարանի այս և որոշ այլ 
դիրքորոշումներ նպաստել են, որպեսզի կենսաթոշակի ակնկալիքի 
և իրավունքի նկատմամբ վերաբերմունքը փոփոխվի, որոշ չափով 
հավասարեցվի սեփականության իրավունքին և դրա 
պաշտպանության մակարդակին:     Սահմանադրական դատարանի 
կայացրած որոշումների արդյունքում որոշակիորեն հստակեցվել են 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» 2010 թվականի ՀՀ օրենքի մի 
շարք դրույթներ, ընդ որում, հիշյալ օրենքը մեկնաբանվել է ոչ թե 
առանձին և օրենսդրությունից կտրված, այլ մարդու իրավունքների 
և մասնավորապես կենսաթոշակի իրավունքի ամբողջ 
փիլիսոփայության և պետության հիմնական 
պարտավորությունների համատեքստում, դիմումներում 
բարձրացված խնդիրները և իրավունքի ենթադրյալ խախտումները 
քննարկել է ողջ օրենսդրության վերլուծության միջոցով:      

Ստորև քննարկենք կենսաթոշակի իրավունքը կարգավորող 

իրավական ակտերի սահմանադրականության վերաբերյալ 

Սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումների 

արդյունքում վերջինիս կայացրած որոշումները և արտահայտած 

դիրքորոշումները: Այսպես՝  

 Չվճարված կենսաթոշակի գումարի վճարմանը 
վերաբերող «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2010 թվականի 
ՀՀ օրենքի համապատասխան դրույթների սահմանադրականության 
վերաբերյալ գործով Սահմանադրական դատարանը հստակորեն 

ամրագրել է այն պահանջները և պայմանները, որոնց պետք է 

բավարարի նոր՝ նախկինից տարբերվող իրավակարգավորումը: 

Մասնավորապես, ցանկացած, հատկապես նոր իրավապայման 
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պետք է ունենա առավել արդյունավետ երաշխիքներ ստեղծելու 

օրինաչափ նպատակ, որը չպետք է իրացվի ի հաշիվ 

սահմանադրաիրավական որևէ նորմի ու սկզբունքի անտեսման 

(տվյալ դեպքում սեփականության իրավունքի խախտման)։ Բացի 

այդ, նոր իրավապայմանը պետք է ապահովի հնարավորություն՝ 

հարգելի պատճառով բաց թողնված ժամկետը հարգելի համարելու 

և չվճարված կենսաթոշակի գումարը ստանալու համար։  

 Կենսաթոշակ վճարելու կարգին, կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը դադարեցնելուն և վերականգնելուն, կենսաթոշակ 

վճարելը դադարեցնելուն և վերսկսելուն վերաբերող 
իրավանորմերի սահմանադրականության հարցով  

Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ օրենսդիրը կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունքի կորուստը Հայաստանի 

Հանրապետությունում բնակությունը դադարեցնելու և այլ երկրում 

բնակություն հաստատելու կամ Հայաստանի Հանրապետության 

բնակության վայրի հաշվառումից դուրս գալու փաստով 

պայմանավորում է միայն համապատասխանաբար` օտարերկրյա 

քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և 

երկքաղաքացիների պարագայում: Մինչդեռ ՀՀ քաղաքացիների 

պարագայում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի կորուստը 

պայմանավորված է, ի թիվս այլնի, ՀՀ քաղաքացիության 

դադարեցման փաստով (օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 

կետ), և օրենքի 41-րդ հոդվածը ՀՀ քաղաքացիների առնչությամբ չի 

նախատեսում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու 

այնպիսի հիմք, ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետության 

բնակության վայրի հաշվառումից դուրս գալու հանգամանքը` 

անկախ նրանից, թե ՀՀ քաղաքացին մինչև վեց ամիս, թե վեց ամսից 

ավելի ժամկետով է մեկնել տվյալ օտարերկրյա պետություն, ինչպես 

նաև անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ օտարերկրյա 

պետությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ 

կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջպետական 

համաձայնագիր կնքած պետություն է, թե ոչ:  

Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ 

գործնականում չեն բացառվում այնպիսի իրավիճակներ, երբ ՀՀ 
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քաղաքացին օտարերկրյա պետությունում անձնական 

շարժառիթների (օր.` երկարատև բուժման և այլն) կապակցությամբ 

վեց ամսից ավելի ժամկետով բնակվի տվյալ պետությունում: Այս 

առումով ՀՀ օրենսդրության, մասնավորապես նաև «Բնակչության 

պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքի վերլուծության հիման վրա 

սահմանադրական դատարանն արձանագրում է նաև, որ նշված 

դեպքն ինքնաբերաբար չի առաջացնում տվյալ քաղաքացու` 

Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրում հաշվառման 

դադարեցում կամ կենսաթոշակի գործը տվյալ պետություն 

ուղարկելու պարտավորություն: 

Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ 

գործնականում չեն բացառվում այնպիսի իրավիճակներ, երբ ՀՀ 

քաղաքացին օտարերկրյա պետությունում անձնական 

շարժառիթների (օր.` երկարատև բուժման և այլն) կապակցությամբ 

վեց ամսից ավելի ժամկետով բնակվի տվյալ պետությունում: Այս 

առումով ՀՀ օրենսդրության, մասնավորապես նաև «Բնակչության 

պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքի վերլուծության հիման վրա 

սահմանադրական դատարանն արձանագրում է նաև, որ նշված 

դեպքն ինքնաբերաբար չի առաջացնում տվյալ քաղաքացու` 

Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրում հաշվառման 

դադարեցում կամ կենսաթոշակի գործը տվյալ պետություն 

ուղարկելու պարտավորություն:  

Արդյունքում Սահմանադրական դատարանը կատարել է 

հետևյալ հիմնական եզրահանգումները. 

1. Կենսաթոշակ ստանալու համար տրվող լիազորագիրը 
միայն ՀՀ նոտարների կողմից վավերացնելու մասով ՍԴ-ն 
վկայակոչել է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի կարգավորումները 
լիազորագիր ստորագրելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտների 
վերաբերյալ, որոնց կողմից տրված լիազորագրերը հավասարեցված 
են նոտարի կողմից հաստատվող լիազորագրերին: Ավելին, ըստ 
քաղաքացիական օրենսգրքի՝ կենսաթոշակ ստանալու 
լիազորագիրը կարող է հաստատել նաև այն կազմակերպությունը, 
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որտեղ կենսաթոշակառուն աշխատում է, նրա բնակության վայրի 
տեղական ինքնակառավարման մարմինը և այն ստացիոնար 
բուժական հաստատության տնօրինությունը, որտեղ նա գտնվում է 
բուժման մեջ: 

2. Այլ երկրների նոտարների կողմից վավերացվող 
լիազորագրերի կիրառելիության մասով Սահմանադրական 
դատարանն արձանագրել է, որ իրավակիրառական պրակտիկայում 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի վերոհիշյալ 
նորմերին տրվել է սահմանափակ մեկնաբանություն, և օրենքի 
վիճարկվող դրույթների կիրառման գործընթացում իրավակիրառ 
սուբյեկտները կիրառելի են համարել միայն այն միջազգային 
պայմանագրերը, որոնք վերաբերում են բացառապես սոցիալական 
ապահովության ոլորտին: Մինչդեռ Հայաստանի 
Հանրապետությունն անդամակցում է առանձին միջազգային 
բազմակողմ և երկկողմ պայմանագրերի, որոնք կանոնակարգում են 
օտարերկրյա իրավասու հիմնարկների և լիազորված անձանց 
կողմից տրված փաստաթղթերի վավերականության փոխադարձ 
ճանաչման հետ կապված իրավահարաբերությունները, և որոնք 
կիրառելի են հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, այդ 
թվում` սոցիալական ապահովության:  

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` սահմանադրական դատարանը 

գտել է, որ դիմողի բարձրացրած խնդիրը պայմանավորված է ոչ թե 

օրենքի վիճարկվող դրույթների սահմանադրականությամբ, այլ 

իրավակիրառական պրակտիկայում ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված` վավերացված միջազգային 

պայմանագրերի նորմերի` օրենքների նորմերի նկատմամբ գերակա 

իրավաբանական ուժի սկզբունքային պահանջի անտեսմամբ: 

 Մասնակի կենսաթոշակի նշանակման պայմաններին և 
ժամկետին, չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարելու, 
կենսաթոշակը վերահաշվարկելու կարգը սահմանող հոդվածի 
սահմանադրականության վիճարկման դիմումով 
Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ տվյալ դեպքում օրենքով 
չի պահպանվել իրավակարգավորման համաչափության սկզբունքը 
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նշված կատեգորիայի անձանց նկատմամբ. հաշվի չի առնվել նրանց 
լեգիտիմ ակնկալիքների իրացման հնարավորությունը:  

Ավելին՝ Սահմանադրական դատարանն իր` ՍԴՈ-649, ՍԴՈ-

723, ՍԴՈ-758, ՍԴՈ-881, ՍԴՈ-1000 որոշումներում արտահայտած 

իրավական դիրքորոշումներով բազմիցս, այդ թվում 

կենսաթոշակային հարաբերությունները կարգավորող նորմերի 

սահմանադրականությունը որոշելու վերաբերյալ գործերով, 

արձանագրել է անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքին 

և այլ իրավական ակտերին հետադարձ ուժ հաղորդելու 

անթույլատրելիությունը՝ կարևորելով, որ «... անձի իրավական 

վիճակը վատթարացնող նորմերի հետադարձ ուժի արգելման 

սկզբունքը, իրավական անվտանգության սկզբունքի հետ մեկտեղ, 

կոչված է ապահովելու լեգիտիմ ակնկալիքների հանդեպ 

հարգանքը», և որ անձի իրավական վիճակը վատթարացնող 

նորմերի հետադարձ ուժի արգելքը «... հանդիսանում է պետական 

իշխանության նկատմամբ վստահության և իրավական պետության 

սկզբունքների կարևոր բաղադրատարրերից մեկը: Այդ սկզբունքը 

միաժամանակ հանդես է գալիս որպես իրավական որոշակիության 

սկզբունքի ապահովման կարևոր երաշխիք: Օրենքի հետադարձ 

ուժի մերժման սկզբունքից բխում է այն արգելքը, համաձայն որի՝ 

անթույլատրելի է այն իրավունքների սահմանափակումը կամ 

վերացումը, որոնք ամրագրվել են նախկինում գործող նորմերի 

հիման վրա: Նման պարտավորություն է նաև ստանձնել 

Հայաստանի Հանրապետությունը մի շարք միջազգային 

պայմանագրերով»:   

 Ժառանգատուի չվճարված կենսաթոշակը ստանալու՝ 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» 2010 թվականի ՀՀ օրենքով 
սահմանված ժամկետային սահմանափակումներին վերաբերող 
գործով ՍԴ-ն կատարել է հետևյալ վերլուծությունները.  

Վիճարկվող իրավադրույթները ՍԴ-ն քննարկել է ՀՀ 

Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

իրավունքի շրջանակներում, որի ուժով պետությունը ճանաչում է 

նաև ժառանգման իրավունքը, որը ներառում է ոչ միայն 

ժառանգություն տալու, այլ նաև ժառանգություն ստանալու 
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իրավունքները։  Այսպես՝ «ժառանգական իրավունքն ապահովում է 

սեփականատիրոջ իրավունքների պաշտպանությունը նաև նրա 

մահից հետո՝ հնարավոր դարձնելով նրա սեփականատիրական 

իրավազորությունների հաջորդայնությունը։ Միևնույն ժամանակ, 

այն ժառանգի համար առաջացնում է ժառանգատուի 

սեփականության հանդեպ իրավահաջորդության սահմանադրորեն 

պաշտպանված հնարավորություն։ 

Ինչ վերաբերում է սույն գործով վիճարկվող իրավադրույթով 

կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակի 

գումարի ժառանգման իրավունքի իրականացման 

իրավակարգավորմանը, ապա սահմանադրական դատարանը գտել 

է, որ օրենսդիրը 19.03.2012թ. ՀՕ-100-Ն օրենքով սահմանում է նոր 

իրավապայման, որով ժառանգման իրավունքի իրականացումը 

պայմանավորվում է կենսաթոշակառուի մահվանից հետո՝ 

տասներկու ամսվա ընթացքում դիմումը և անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում 

ներկայացնելով։ Իսկ ցանկացած, հատկապես նոր, իրավապայման 

պետք է ունենա առավել արդյունավետ երաշխիքներ ստեղծելու 

օրինաչափ նպատակ, որը չպետք է իրացվի ի հաշիվ 

սահմանադրաիրավական որևէ նորմի ու սկզբունքի անտեսման։ 

Տվյալ իրավակարգավորման պարագայում նոր՝ տասներկու ամսվա 

ժամկետային սահմանափակման, իրավապայմանը բացառում է այդ 

ժամկետը հարգելի պատճառով բաց թողնելու դեպքում 

կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակի 

գումարն ստանալը։ Օրենսդիրը նոր իրավապայման սահմանելով, 

չի ամրագրում տասներկու ամսվա ժամկետը բաց թողնելու 

պատճառները հարգելի համարելու հնարավորություն, այդ թվում՝ 

դատական կարգով։ Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ 

նման իրավակարգավորման բացակայությունը խոչընդոտում է 

սեփականության սահմանադրական իրավունքի լիարժեք 

իրականացմանը, մասնավորապես այդ իրավունքի՝ ՀՀ 

Սահմանադրության 18 և 19-րդ հոդվածներով սահմանված 
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պաշտպանությանը՝ ժառանգության ընդունման ժամկետի հետ 

կապված հարաբերություններում։ 

Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ վիճարկվող 

իրավակարգավորմամբ սահմանված տասներկու ամսվա 

ժամկետային սահմանափակումը չի պայմանավորվում հանրային 

արժեքների պահպանման պահանջով և արդյունքում 

նպատակաուղղված չէ սեփականատիրոջ և այլոց իրավունքների ու 

հանրային շահերի միջև ողջամիտ հավասարակշռության 

ապահովմանը։ Նման սահմանափակման հիմնավորում կարող է 

լինել ժառանգության զանգվածի ճակատագրի հստակեցումը, որի 

իրավական կարգավորումը, սակայն, նախատեսվում է ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգրքով»։ 
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4. ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը՝ 

որպես բարձրագույն դատական ատյան և դատական պրակտիկան 

ամփոփելու ու միասնականացնելու իրավասություն ունեցող 

դատարան, մի շարք դատական գործերով դիրքորոշում է հայտնել 

կենսաթոշակային իրավունքի նկատմամբ կիրառելի իրավական 

ակտերի վերաբերյալ: 

Վճռաբեկ դատարանի որոշումները ոչ միայն կիրառելի են 

համանման փաստական հանգամանքներ ունեցող գործերով, այլև 

իրավակիրառողների և մասնագետների համար ունեն ուղղորդիչ 

նշանակություն այս կամ այն իրավական ակտի մեկնաբանության 

հարցում կամ առնվազն արտահայտում են պետության դատական 

համակարգի հիմնական դիրքորոշումը այս կամ այն իրավական 

խնդրի վերաբերյալ: 

Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել և 

միասնականացվել են կենսաթոշակի իրավունքին առնչվող 

իրավական ակտերի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի կայացրած 

որոշումները և դրանցով հայտնած դիրքորոշումները:     

Իր կայացրած մի շարք որոշումներում Վճռաբեկ դատարանը 

մեջբերել և հիմք է ընդունել նաև կենսաթոշակի իրավունքի 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական 

դատարանի և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 

արտահայտած իրավական դիրքորոշումները: Այսպես՝ Վճռաբեկ 

դատարանը քննարկել է հետևյալ իրավական հարցերը. 

 Արդյո՞ք լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում 

նախկինում նշանակված կենսաթոշակը ենթակա է 
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վերահաշվարկման ուժը կորցրած իրավական ակտով սահմանված 

կարգով20: 

 Վճռաբեկ դատարանը անդրադարձել է վիճելի 

իրավահարաբերության նկատմամբ կիրառվող օրենսդրության 

հարցը որոշելու խնդրին և հստակեցրել է այն փաստը, որ և´ 

նախկին՝ իրավահարաբերության առաջացման պահին գործող 

օրենքով, և´ հայցվորի կողմից կենսաթոշակի վերահաշվարկի 

համար դիմելու պահի դրությամբ գործող պարտադիր է եղել 

կենսաթոշակի վերահաշվարկման համար դիմում ներկայացնելը:  

Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ տվյալ դեպքում կենսաթոշակի 

վերահաշվարկման իրավահարաբերության ծագման պահ է 

հանդիսանում հայցվորի՝ Ծառայությանը կենսաթոշակի 

վերահաշվարկման վերաբերյալ դիմում տալու օրը, հետևաբար սույն 

գործով կիրառման ենթակա են հայցվորի կողմից կենսաթոշակի 

վերահաշվարկման համար դիմում տալու օրվա դրությամբ գործող 

իրավակարգավորումները: 

 Զինվորական ծառայությունից արձակված զինծառայողին 

երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի նշանակման համար 

արդյո՞ք կիրառելի են մինչև «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ 

22.12.2010 թվականի թիվ ՀՕ-243-Ն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գործող 

իրավակարգավորումները, եթե զինծառայողը ծառայությունից 

արձակվել է «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ 22.12.2010 

թվականի թիվ ՀՕ-243-Ն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո (ուժի մեջ է 

մտել 01.01.2011 թվականին)21: 

Վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ գույքային կամ անձնական ոչ 

գույքային իրավունքների ծագումը, փոփոխումը կամ դադարումը 

կապված է որոշակի հանգամանքների հետ, որոնց օրենքը տալիս է 

իրավական նշանակություն (իրավաբանական փաստեր): 

                                                             
20 Տե´ս թիվ ՎԴ/11173/05/13 վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի 

որոշումը: 
21 Տե´ս թիվ ՎԴ/6690/05/13 վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի 

որոշումը: 
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«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին 

և 2-րդ մասերի վերլուծությունից հետևում է, որ օրենսդիրը 

տարանջատել է «կենսաթոշակի իրավունք» և «կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունք» հասկացությունները: Ընդ որում, դրանցից 

յուրաքանչյուրի ծագման համար նախատեսվել են տարբեր 

իրավաբանական փաստեր: Մասնավորապես՝ կենսաթոշակի 

իրավունքը ծագում է օրենքով նախատեսված որոշակի 

պայմանների առկայության դեպքում, իսկ կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը` կենսաթոշակի իրավունքի առկայությամբ 

պայմանավորված՝ համապատասխան մարմին սահմանված 

կարգով դիմելու պարագայում:  

Վճռաբեկ դատարանը եզրակացրել է, որ զինվորական 

կենսաթոշակների հիմքում դրված են բացառապես ծառայողական 

(աշխատանքային) հարաբերությունները: Տվյալ դեպքում օրենսդիրը 

հաշվի է առել ծառայողական պարտականությունների՝ արտակարգ, 

կյանքի և/կամ առողջության համար առավել վտանգավոր 

պայմաններում կատարելու հանգամանքը՝ այս առումով 

միասնական և հավասար մոտեցում ցուցաբերելով նմանատիպ 

ծառայություն իրականացնող համակարգերին: 

Այսպիսով, Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ տվյալ դեպքում 

իրավահարաբերությունների ծագման պահ է հանդիսանում 

հայցվորի՝ ծառայությունից արձակվելու օրը, քանի որ բոլոր 

դեպքերում երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի 

իրավունքն անձի մոտ ծագում է ծառայությունից արձակվելու 

օրվանից, հետևաբար սույն գործով կիրառման ենթակա են 

ծառայությունից ազատվելու օրվա դրությամբ գործող 

իրավակարգավորումները, որոնք իրենց հերթին սահմանված են 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում: 

 Ինչպիսի՞ ապացույցով կարող է հաստատվել ՀՀ 

կառավարության 13.10.2005 թվականի թիվ 1987-Ն որոշմամբ 
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սահմանված` արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ ստանալու 

համար անհրաժեշտ ստաժի առկայությունը22։ 

Վճռաբեկ դատարանն ընդգծել է, որ գործի հանգամանքները, 

որոնք, oրենքի կամ այլ իրավական ակտերի համաձայն, պետք է 

հաստատվեն միայն որոշակի ապացույցներով, չեն կարող 

հաստատվել այլ ապացույցներով: ՀՀ կառավարության 13.10.2005 

թվականի թիվ 1978-Ն որոշմամբ հաստատվել են արտոնյալ 

պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, 

պաշտոնների և ցուցանիշների թիվ 1 և 2 ցուցակները: Թիվ 1 ցուցակի 

լեռնային աշխատանքներ մասում նշված է նաև «երկրաբաններ» 

պաշտոնները և մասնագիտությունները: 

Իսկ ՀՀ կառավարության 29.05.2003 թվականի «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու 

մասին» թիվ 793-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակ 

նշանակելու համար ապահովագրական ստաժը հաշվարկելու, 

դրանում աշխատանքային կամ այլ բնույթի գործունեության 

առանձին տեսակներ հաշվառելու» կարգի վկայակոչմամբ Վճռաբեկ 

դատարանը սահմանել է, որ կազմակերպության կողմից տրված` 

աշխատանքի բնույթը հավաստող տեղեկանքում պետք է նշվի նաև 

համապատասխան ցուցակներով նախատեսված արտադրությունը, 

աշխատանքը, մասնագիտությունը, պաշտոնը և ցուցանիշները, 

ապահովագրական ստաժում հաշվառվող աշխատանքային 

գործունեության ժամանակաշրջանը, ցուցակի բաժինը, 

ենթաբաժինը, ծածկագիրը, այն սկզբնական փաստաթղթերը 

(հիմքերը), որոնց հիման վրա տրված է տեղեկանքը: Այդ դեպքում 

տվյալ տեղեկանքը բավարար հիմք կհանդիսանա 

համապատասխան աշխատանքային ստաժի հաշվարկման համար:   

                                                             
22 Տե´ս թիվ ՎԴ/1824/05/08 վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի 

որոշումը: 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64619&DocID_AM=64619&DocID_RU=0&DocID_EN=0
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64619&DocID_AM=64619&DocID_RU=0&DocID_EN=0
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 Արդյո՞ք պահանջվող ապահովագրական ստաժի 

առկայության պայմաններում ստաժը կարող է հաստատվել 

դատարանում հատուկ վարույթի կարգով23: 

Վճռաբեկ դատարանը վերահաստատել է, որ դատական 

կարգով կարող է հաստատվել պահանջվող ստաժի պակասող մասը, 

սակայն տասը տարվա ստաժից ոչ ավելի։ Հաշվի առնելով, որ 

դիմումատուի կենսաթոշակային գործում առկա տվյալների 

համաձայն վերջինիս ապահովագրական ստաժը գերազանցում է 

ապահովագրական կենսաթոշակի իրավունք ունենալու համար 

պահանջվող 25 տարվա ապահովագրական ստաժը, հետևաբար 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 

ուժով հայցվորի ապահովագրական ստաժը վերականգնելու 

պահանջի մասին դատարան ներկայացված դիմումը հատուկ 

վարույթի կարգով դատարանում քննության ենթակա չէ։  

 Արդյո՞ք սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամն 

իրավունք ունի որոշելու, թե հաջորդ ամսվա որ օրերին պետք է 

կենսաթոշակառուն ստանա իր կենսաթոշակը24: 

Այս գործով Վճռաբեկ դատարանը կենսաթոշակի վճարումը 

դիտել է որպես անձի սեփականության փոխանցման միջոց և 

մեջբերել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և ՀՀ 

սահմանադրական դատարանի համապատասխան վերլուծու-

թյունները:  Վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

պետք է մեկնաբանել վերոշարադրյալի լույսի ներքո, այսինքն, ոչ թե 

որպես կենսաթոշակառուի՝ յուրաքանչյուր ամսվա կենսաթոշակը 

կոնկրետ որոշակի ժամկետում ստանալու իրավունք, այլ որպես 

իրավասու պետական մարմնի՝ ոչ ուշ քան մինչև տվյալ ժամկետի 

ավարտը կենսաթոշակի գումարը թոշակառուին վճարելու 

պարտականություն։ 

                                                             
23 Տե´ս թիվ 3-676/ՎԴ վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի որոշումը:  
24 Տե´ս թիվ 3-1046/ՎԴ վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի որոշումը:  
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 Թիվ ՎԴ/5088/05/09 և թիվ ՎԴ/5086/05/09 վարչական 

գործերով Վճռաբեկ դատարանը անդրադարձել է վարչական 

վարույթի մասնակիցների` վարչական վարույթին ներկա գտնվելու և 

լսված լինելու իրավունքների ապահովման, կենսաթոշակի վճարումը 

դադարեցնելու պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի 

իրավասության, ինչպես նաև կենսաթոշակի պահանջի իրավունքը և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 

կոնվենցիայի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածով 

երաշխավորված սեփականության իրավունք դիտելու հարցերին՝ 

կրկնելով նախկինում արտահայտած դիրքորոշումները: 

Վճռաբեկ դատարանը նշել է, որ վարչական մարմինն իր 

նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ հարուցելիս վարույթի 

մասնակիցներին կամ նրանց ներկայացուցիչներին պետք է 

պատշաճ ձևով ծանուցի վարչական վարույթ հարուցելու մասին, եթե 

վարչական վարույթի հարուցումից հետո մինչև վարչական ակտն 

ընդունելու միջև ընկած ժամանակահատվածը երեք օրից ավելի է: 

Տվյալ դեպքում վարչական մարմինն ունի պատշաճ ծանուցման ձևի 

ընտրության հայեցողություն: 

Իսկ վարչական մարմնի հայեցողությունը` ընտրելու 

ծանուցման ձևը, պետք է համապատասխանի «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին, որի համաձայն՝ հայեցողական 

լիազորություններ իրականացնելիս վարչական մարմինը 

պարտավոր է առաջնորդվել մարդու և քաղաքացու` ՀՀ 

Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ, նրանց 

իրավահավասարության, վարչարարության իրականացման 

համաչափության և կամայականության արգելքի սկզբունքով, 

ինչպես նաև հետապնդել օրենքով կանխորոշված այլ նպատակներ: 

Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ 

վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին գործերի 

քննության մասին վարույթի մասնակիցներին ծանուցելը պետք է 
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նպատակ հետապնդի ապահովել անձի լսելու հնարավորությունը, 

ինչը հնարավորություն կտա վերջինիս լիարժեք իրականացնել իր 

իրավունքների պաշտպանությունը: Հետևաբար, ընտրվող պատշաճ 

ծանուցման ձևը պետք է լինի այնպիսին, որ անձին 

հնարավորություն ընձեռի ապահովել վերոհիշյալ պահանջները: 

Արդյունքում Վճռաբեկ դատարանը, քննարկելով նաև 

սեփականության իրավունքի հետ հարաբերակցությունը, գտել է, որ 

օրենքով նախատեսված դեպքերում և դրա հիմքերի առկայության 

պայմաններում յուրաքանչյուր անձի կենսաթոշակի վճարումը 

կարող է դադարեցվել միայն դատական կարգով: 

 Թիվ ՎԴ/0143/05/10 վարչական գործով Վճռաբեկ 

դատարանը անդրադարձել է ՀՀ վճռաբեկ, վերաքննիչ և առաջին 

ատյանի դատարաններում դատավորի պաշտոնում 10 և ավելի տարի 

աշխատած անձանց կենսաթոշակը վերահաշվարկելու հարցին՝ 

կրկնելով նախկինում արտահայտած դիրքորոշումը: 

Վճռաբեկ դատարանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

ՀՀ Սահմանադրություն 92-րդ հոդվածի համաձայն` Վճռաբեկ 

դատարանը կոչված է ապահովելու օրենքի միատեսակ 

կիրառությունը, ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ գլխով նախատեսված 

նորմերով դատավորի և սահմանադրական դատարանի անդամի 

գործունեության երաշխիքները նույնական են և հաշվի առնելով այն, 

որ կենսաթոշակը վերահաշվարկելու իրավունք նախատեսված է թե՛ 

սահմանադրական դատարանի նախագահի ու անդամների և թե՛ այլ 

բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց համար, գտել է, որ նման 

իրավունք պետք է վերապահվի նաև Վճռաբեկ դատարանի, ՀՀ 

վերաքննիչ դատարանի, ինչպես նաև առաջին ատյանի դատարանի 

դատավորի պաշտոնից կենսաթոշակի անցած դատավորների 

համար` հաշվի առնելով նաև, որ դատավորների համար բարձր 

կենսաթոշակի սահմանումը, ինչպես նաև պաշտոնային 

դրույքաչափի փոփոխության դեպքում կենսաթոշակը 

վերահաշվարկելու իրավունքը ոչ թե նրանց տրվող արտոնություն է, 

այլ նրանց անկախության սոցիալական երաշխիք։ 
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Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ գործող 

օրենսդրությամբ ուղղակիորեն նախատեսվում է նշանակված 

պետական կենսաթոշակի հավելավճարի վերահաշվարկման 

հնարավորություն: 

 Կենսաթոշակ նշանակելու իրավասություն ունեցող 

վարչական մարմինն իրավասո՞ւ է արդյոք մերժել ֆիզիկական անձին 

մասնակի կենսաթոշակ նշանակելն այն պայմաններում, երբ տվյալ 

ֆիզիկական անձի աշխատանքային գրքույկում նշված պաշտոնն իր 

էությամբ համապատասխանում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ 

սահմանված մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող 

մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկում նախատեսված 

պաշտոնի իրական անվանմանը25: 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով ֆիզիկական 

անձանց կենսաթոշակ նշանակելը տեղի է ունենում ֆիզիկական 

անձի դիմումի առթիվ հարուցված վարչական վարույթի 

արդյունքում կենսաթոշակ նշանակելու իրավասություն ունեցող 

մարմնի կողմից կայացվող որոշման հիման վրա, որն էլ տվյալ 

ֆիզիկական անձին հնարավորություն է տալիս անարգել օգտվելու 

իր` կենսաթոշակ ստանալու իրավունքից: Օրենսդիրը հստակ 

սահմանել է, որ մասնակի կենսաթոշակ նշանակելու դիմումի առթիվ 

հարուցված վարչական վարույթի ընթացքում վարչական մարմինը 

պարտավոր է ապահովել փաստական հանգամանքների 

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկումը` պարզելու համար 

տվյալ ֆիզիկական անձի մասնակի կենսաթոշակ ստանալու համար 

անհրաժեշտ` «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված բոլոր պարտադիր պայմանների ու պահանջների 

առկայությունը կամ բացակայությունը: Վճռաբեկ դատարանը 

հանգել է այն եզրակացության, որ հայցվորի զբաղեցրած պաշտոնը 

նախատեսված է այդ ցանկում, քանի որ նշված որոշմամբ 

                                                             
25 Տե´ս թիվ ՎԴ2/0584/05/13 վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի 

որոշումը: 
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հաստատված կրթության, մշակույթի որոշ կատեգորիաների 

աշխատողներին մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող 

մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկում, ի թիվս այլ 

պաշտոնների, ներառված է նաև պետական հանրակրթական 

դպրոցի տնօրենի (դիրեկտորի) արտադրական ուսուցման գծով 

տեղակալի պաշտոնը: 

 Արդյո՞ք զինծառայողին կարող է նշանակվել երկարամյա 

ծառայության կենսաթոշակ, եթե նա սահմանված կարգով չի 

արձակվել ծառայությունից26: 

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ հայցվորին 

երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ չէր կարող նշանակվել այն 

պատճառով, որ վերջինս աշխատանքից ազատվելուց հետո 

նշանակվել է մեկ այլ պաշտոնի, այսինքն` օրենքով սահմանված 

կարգով անցել է զինվորական ծառայության: Մինչդեռ 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ կարող էր նշանակվել 

միայն զինվորական ծառայությունից արձակվելու դեպքում: 

Վճռաբեկ դատարանի նման դիրքորոշումը հիմնավորվում է նաև 

այն հանգամանքով, որ նշված օրենքը նշանակված կենսաթոշակի 

վճարման դադարեցումը պայմանավորել է զինվորական 

ծառայության անցնելու փաստով:   

 

 

 

 

                                                             
26 Տե´ս թիվ ՎԴ/4590/05/10 վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի 

որոշումը: 
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5. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Սույն հետազոտության ընթացքում www.datalex.am կայքի 

միջոցով ուսումնասիրվել են 2011 թվականի հունվարից մինչև 2016 

թվականի օգոստոս ամիսը ներառյալ կենսաթոշակի իրավունքի 

պաշտպանության համար Հայաստանի Հանրապետության 

Վարչական դատարան ներկայացված դատական գործերը:

 Ներկայացված հայցադիմումները վերաբերում են կենսաթոշակի 

իրավունքի իրացման տարբեր փուլերին. ա) կենսաթոշակ ստանալու 

համար դիմելու փուլ՝ մինչև դիմում ներկայացնելը, բ) դիմում 

ներկայացնելուց հետո ընկած փուլ՝ մինչև կենսաթոշակ նշանակելը, 

գ) կենսաթոշակ նշանակելուց հետո ընկած փուլ՝ կենսաթոշակ 

ստանալու ընթացք, ինչպես նաև կենսաթոշակի տարբեր 

տեսակներին ու ենթատեսակներին:   

Նշենք, որ հայցադիմումները ներկայացվել են ինչպես ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և 

սոցիալական ապահովության պետական ծառայության դեմ27, 

այնպես էլ կենսաթոշակ նշանակելու իրավասություն ունեցող այլ 

պետական մարմինների՝ ՀՀ դատախազության, ՀՀ ազգային 

անվտանգության ծառայության, ՀՀ ոստիկանության, ՀՀ 

պաշտպանության նախարարության դեմ:     

Սույն հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել է թվով 

196 դատական գործ, որոնք տարանջատվել են ըստ կենսաթոշակի 

տեսակների և ենթատեսակների, ինչպես նաև ըստ ներկայացված 

պահանջի, որոնց դեպքում էականը ոչ թե կենսաթոշակի տեսակն է 

կամ ենթատեսակը, այլ հայցվորի իրավունքի ենթադրյալ 

խախտման բնույթը:  

                                                             
27 Սույն վերլուծության շրջանակներում նշված մարմինները կանվանվեն 

նաև համապատասխանաբար լիազոր մարմին կամ Ծառայություն: 
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Ստորև ներկայացնում ենք վերը նշված չափանիշներով 

Վարչական դատարան ներկայացված հայցապահանջների 

դասակարգումը և դրանց քննության արդյունքում կայացված 

դատական ակտերի վերաբերյալ թվային տվյալները28.  

 

                                                             
28 Նշված տվյալները հեղինակի կողմից հաշվարկվել են www.datalex.am 

կայքից ստացված գործերի վերլուծության հիման վրա և հնարավոր է 

ամբողջությամբ չարտացոլեն իրական պատկերը: Ամեն դեպքում, ո´չ 

լիազոր մարմինը, ո´չ էլ Դատական դեպարտամենտը չեն վարում 

համապատասխան վիճակագրություն, ուստի այլ աղբյուրից առավել 

ամբողջական տեղեկատվություն հնարավոր չի եղել ստանալ:    
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І.Կենսաթոշակի տեսակը և 

(ենթատեսակը) 
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1.Աշխատանքային 

կենսաթոշակներ 

    

1.1. Տարիքային 8 2 3 3 

1.2.Արտոնյալ պայմաններով 34 9 5 20 

1.3.Երկարամյա ծառայության 6 0 1 5 

1.4.Հաշմանդամության 12 2 1 9 

1.5.Կերակրողին կորցնելու 

դեպքում 

5 1 1 3 

1.6.Մասնակի 24 11 4 9 

2.Զինվորական կենսաթոշակներ     

2.1.Երկարամյա ծառայության 17 2 12 3 

2.2.Հաշմանդամության 1 0 0 1 

2.3.Կերակրողին կորցնելու 

դեպքում 

0 0 0 0 

ІІ. Հայցապահանջի տեսակը 

Զինվորական երկարամյա 

ծառայության կենսաթոշակի 

7 0 3 4 
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5.1. ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

 

Տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ նշանակելու 

պահանջի մասին դատական գործերը կենսաթոշակների այլ 

ենթատեսակների համեմատությամբ փոքրաթիվ են: Այս փաստը, 

կարծում ենք, պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 

համապատասխան աշխատանքային ստաժը հավաստող տվյալների 

բացակայության կամ վիճելիության դեպքերում ընդհանուր 

իրավասության դատարաններ են ներկայացվում իրավաբանական 

փաստի հաստատման պահանջով դիմումներ, որից հետո միայն (կամ 

կրկին) դիմում են Ծառայությանը՝ կենսաթոշակ նշանակելու համար: 

Այնուամենայնիվ, Սոցիալական ապահովության պետական 

ծառայության կողմից աշխատանքային գրքույկում գրառված կամ 

օրենքով սահմանված այլ փաստաթղթերով հավաստվող 

աշխատանքային ստաժի չհաշվարկման դեպքերում ներկայացվում 

են նաև հայցեր վարչական դատարան:    

Տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի նշանակման և 

դրա հիմք հանդիսացող աշխատանքային ստաժի հաշվարկման հետ 

կապված գործերից մեկով կայացված վճռով Վարչական դատարանը 

նշել է, որ կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը ստացած մարմինը 

հետ կապված միանվագ 

նպաստի վճարում 

Չվճարված կենսաթոշակի 

վճարում 

39 7 7 25 

Կենսաթոշակի    վերահաշվարկ 25 5 9 11 

Կատարողական վարույթ 4 2 0 2 

Աշխատանքային ստաժի 

հաշվարկում 

5 0 2 3 

Այլ 8 3 0 5 
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պարտավոր է աշխատանքային գրքույկի առկայության 

պարագայում որպես հիմնական փաստաթուղթ ընդունել հենց 

աշխատանքային գրքույկը` միևնույն ժամանակ զրկված չլինելով 

ինչպես դրանում կատարված գրառումների հավաստիության 

ստուգման, այնպես էլ վերը ներկայացված այլ իրավիճակներում 

սեփական միջոցներով որոշակի գործողություններ իրականացնելու 

իրավազորությունից։ Միևնույն ժամանակ դատարանը կարևոր է 

համարել ընդգծել, որ աշխատանքային գրքույկում սահմանված 

կարգով կատարված գրառումը որևէ հաստատման կարիք չունի և չի 

կարող ունենալ, այլ խնդիր է, որ վարչական մարմինը սեփական 

միջոցներով կարող է պարզել դրանում մատնանշված տվյալների ոչ 

հավաստի լինելը, իսկ հակառակ պարագայում պարտավոր է 

առաջնորդվել դրա հավաստի լինելու կանխավարկածով։ 

Դատարանն ընդգծել է, որ այն փաստը, որ Ազգային արխիվի 

գրության համաձայն՝ համապատասխան կազմակերպության 

արխիվային փաստաթղթերը պահպանության չեն հանձնվել, չի 

կարող մեկնաբանվել որպես անձի աշխատանքային ստաժի 

բացակայության հիմք կամ հերքել աշխատանքային գրքույկում առկա 

տվյալները (տե´ս թիվ ՎԴ/4242/05/15 վարչական գործը): 

Մեկ այլ գործով Վարչական դատարանը քննարկել է անձի 

աշխատանքային գրքույկում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ 

գրառումների բացակայության խնդիրը և կիրառել է ՀՀ 

կառավարության 05.05.2011թ. N 665-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Կենսաթոշակ նշանակելու համար աշխատանքային ստաժը 

հաշվարկելու կանոններ»-ը, որի համաձայն` աշխատանքային 

գրքույկի բացակայության դեպքում, ինչպեu նաև այն դեպքերում, 

երբ աշխատանքային գրքույկում կան ջնջումներ, uխալ և ոչ հuտակ 

գրառումներ կամ գրառումներ չկան աշխատանքի առանձին 

ժամանակահատվածների մաuին, աշխատանքային uտաժը 

հաuտատելու համար ընդունվում են արխիվային տեղեկանքներ, 

հրամանների քաղվածքներ, ինչպեu նաև համապատաuխան 

իրավահարաբերությունների առաջացման oրվա դրությամբ գործող 
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աշխատանքային oրենuդրության համաձայն կնքված 

աշխատանքային գրավոր պայմանագրեր և համաձայնագրեր: 

Նշված իրավանորմից հետևում է, որ այն դեպքերում, երբ 

աշխատանքային գրքույկում գրառումներ չկան աշխատանքի 

առանձին ժամանակահատվածների մաuին, արխիվային 

տեղեկանքները, հրամանների քաղվածքները, ինչպեu նաև 

համապատաuխան իրավահարաբերությունների առաջացման oրվա 

դրությամբ գործող աշխատանքային oրենuդրության համաձայն 

կնքված աշխատանքային գրավոր պայմանագրերը և 

համաձայնագրերը, 1992թ. հունվարից մինչև 01.01.2013թ.` նաև 

սոցիալական վճարներ կատարելը կամ աշխատավարձ ստանալը 

հաստատող փաստաթուղթը համարվում են աշխատանքային 

ստաժի հաշվարկման հիմք (տե´ս թիվ ՎԴ6/0115/05/12 վարչական 

գործով վճիռը): 

 

Ինչպես գիտենք, աշխատանքային գրքույկներում անձի 

անուն-ազգանունը նշվում է երկու էջում, և երբեմն տառասխալ է 

առկա լինում. անձի անունը աշխատանքային գրքույկի երկու 

էջերում տարբեր ձևով է նշված լինում, ուստի այն դեպքերում, երբ 

անձի ինքնությունը կասկած չի հարուցում և հնարավոր է 

նույնացնել այլ փաստաթղթերի և տվյալների հիման վրա, գտնում 

եմ, որ այդպիսի դեպքերում իրավաչափ չէ անձին այս դեպքերում 

ևս դատական կարգով իրավաբանական փաստի հաստատման 

պահանջ ներկայացնելուն հարկադրել: 

 

Գործով այս կամ այն իրավաբանական փաստի հաստատման 

անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրորեն պետք է ամրագրվի 

անձի՝ կենսաթոշակ նշանակելու դիմումի կասեցում՝ մինչև 

համապատասխան դատական վարույթի ավարտը և անձի կողմից 

Ծառայությանը կրկին դիմելը, որպեսզի անձը ոչ իր մեղքով, 
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տարբեր մարմինների և անձանց կողմից թույլ տրված սխալի 

պատճառով չկորցնի իր կենսաթոշակը: 

Փաստաբան Արթուր Սուքիասյան 

 

5.2. ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

 

Սույն հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրված 

դատական գործերի տվյալների քանակական համադրման 

արդյունքում համոզվում ենք, որ առավել մեծ թվով պահանջները 

(հայցադիմումները) ներկայացվել են արտոնյալ պայմաններով 

կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ: Թվով 34 (երեսունչորս) 

դատական գործերի վերլուծությունից պարզվում է, որ դրանց բոլորի 

հիմքը և խնդրահարույց մասը վերաբերում է արտոնյալ 

պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտա-

դրություններին, աշխատանքներին, մասնագիտություններին, 

պաշտոններին և ցուցանիշներին: 

Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու 

վերաբերյալ գործերով առավելապես կիրառելի են ՀՀ 

կառավարության 12 հունվարի 2012 թվականի թիվ 12-Ն որոշումը 

«Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, 

պաշտոնների և ցուցանիշների թիվ 1 և 2 ցուցակները հաստատելու 

և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

հոկտեմբերի 13-ի թիվ 1987-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին», 2014 թվականի հուլիսի 10-ի N 674-Ն որոշումը «Արտոնյալ 

պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների թիվ 3 և 

4 ցուցակները հաստատելու մասին» և ՀՀ Կառավարության 2011 

թվականի թիվ 665-ն որոշումը «Պետական կենսաթոշակների մասին» 

ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին»: Սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայության և բողոք 
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ներկայացնողների (հայցվորների) կողմից, որպես կանոն, 

ներկայացվում են տարբեր մեկնաբանություններ՝ վերոնշյալ 

ցուցակներում ամրագրված մասնագիտությունների և պաշտոնների 

վերաբերյալ:  

Մասնավորապես, ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի թիվ 

665-ն որոշմամբ ամրագրված է արտոնյալ ստաժի հաստատման 

համար էական նշանակություն ունեցող հետևյալ 

իրավակարգավորումը. «Եթե աշխատանքային գրքույկում չկան 

արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

աշխատանքի բնույթի մասին բավարար՝ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության հաստատած NN 1, 2, 3 և 4 

ցուցակներում նշված մասնագիտություններին և պաշտոններին 

ամբողջությամբ համապատասխանող տվյալներ, ապա 

աշխատանքի բնույթը հաստատվում է կազմակերպության տված` 

արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

աշխատանքային ստաժի մասին տեղեկանքով, որում նշվում են 

արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող` 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած NN 

1, 2, 3 և 4 ցուցակներով նախատեսված արտադրությունը, 

աշխատանքը, մասնագիտությունը, պաշտոնը և ցուցանիշները, 

արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

աշխատանքային ստաժում հաշվառվող աշխատանքային 

գործունեության ժամանակահատվածը, ցուցակի բաժինը, 

ենթաբաժինը, ծածկագիրը, այն սկզբնական փաստաթղթերը 

(հիմքերը), որոնց հիման վրա տրված է տեղեկանքը»: 

Մի շարք դատական գործերով Վարչական դատարանը 

արտոնյալ կենսաթոշակի նշանակման պահանջը բավարարել է՝ 

գտնելով և նշելով, որ այն փաստաթղթերը (այդ թվում 

աշխատանքային գրքույկը), որոնք հայցվորի կողմից ներկայացվել 

են Ծառայությանը կենսաթոշակի նշանակման համար և 

դատարանին, Ծառայության կողմից պատշաճ գնահատականի չեն 
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արժանացել29: Դրա արդյունքում է, որ անձին մերժվել է արտոնյալ 

կենսաթոշակի նշանակումը՝ այս կամ այն մասնագիտությունը կամ 

աշխատանքը ՀՀ Կառավարության որոշմամբ սահմանված 

ցուցակներում ընդգրկվածներին չհամապատասխանելու հիմքով՝ 

այն պարագայում, երբ այդ փաստը կամ 

մասնագիտության/պաշտոնի նույնությունը հավաստվել է 

համապատասխան գործատուների տեղեկանքներով և այլ 

փաստաթղթերով: Իսկ Ծառայությունը վարչական վարույթի 

ընթացքում պետք է գնահատվեր և հաստատված համարեր այս կամ 

այն փաստը, համակողմանի վերլուծության արդյունքում 

գնահատեր արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք տվող 

մասնագիտությամբ կամ պաշտոնում աշխատած լինելու 

հանգամանքը: Այսինքն՝ Վարչական դատարանն իրականացրել է 

ապացույցների համակցված և համակողմանի գնահատում և 

կատարել եզրահանգում, ինչը չի կատարվել վարչական վարույթ 

իրականացնելու պարտականություն ունեցող Ծառայության 

կողմից: 

Որոշ հայցապահանջների մերժումը Վարչական դատարանը 

հիմնավորել է այն փաստով, որ չնայած առաջին հայացքից 

Կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված 

հաստիքների, աշխատանքների և հայցվորների հաստիքի 

նմանությանը՝ վերջիններիս փաստացի կատարած աշխատանքը և 

բուն գործառույթները չեն համապատասխանել Կառավարության 

հիշյալ որոշմամբ սահմանվածին (թիվ ՎԴ/1333/05/14, ՎԴ/9366/05/13 

վարչական գործեր):   

Արտոնյալ կենսաթոշակի նշանակման գործերով (վնասակար կամ 

առանձնապես վնասակար պայմաններում աշխատած լինելու հիմքով) 

կայացվող վարչական ակտերում չի մեկնաբանվում, թե ինչու է 

Ծառայությունը գտնում, որ անձի աշխատանքային ստաժը չի 

                                                             
29 Տե´ս թիվ ՎԴ/4433/05/15, ՎԴ/3799/05/15, ՎԴ/2319/05/15, ՎԴ/6926/05/14 և 

ՎԴ/5517/05/14 վարչական գործերով վճիռները: 
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համապատասխանում/բավարարում Կառավարության 

համնապատասխան որոշմամբ սահմանված մասնագիտություններին, 

պաշտոններին, աշխատանքներին, որոնք արտոնյալ կենսաթոշակի 

իրավունք են տալիս: 

Եթե համապատասխան որոշումներում մերժման 

հիմնավորումները և լիազոր մարմնի դիրքորոշումը նշվեն, այդպես 

առավել կանխատեսելի կլինի վարչական մարմնի մոտեցումը, իսկ 

դատական վարույթի ժամանակ կքննարկվեն այդ կոնկրետ դիրքորոշումը 

և դրա հիմքերը: 

Փաստաբան Արթուր Սուքիասյան 

 

5.3. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

 

Հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակի 

նշանակման գործերը յուրահատուկ են և յուրովի բարդ, քանի որ 

կենսաթոշակի նշանակմանը նախորդում է ՀՀ Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության Բժշկասոցիալական 

փորձաքննության գործակալության հանձնաժողովների կողմից 

հաշմանդամության սահմանումը: 

Հաշմանդամության սահմանումը, ինչպես նաև 

հաշմանդամության կոնկրետ խմբի որոշումը բարդ և 

բազմակողմանի գործընթաց է, որի ընթացքում ամենակարևորը 

համապատասխան մասնագետների կողմից անձի առողջական 

վիճակի օբյեկտիվ քննությունն է և ՀՀ կառավարության 02.03.2006թ. 

«Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը 

հաստատելու մասին» N 276-Ն և 13.06.2003թ. «Բժշկասոցիալական 

փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող դասակարգիչները և 

հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշները 

հաստատելու մասին» N 780-Ն որոշումներով հաստատված կարգի 
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հիման վրա անձի կենսագործունեության սահմանափակման 

աստիճանի որոշումը (առկայության դեպքում): 

Անձի առողջական վիճակի գնահատման և դրա հիման վրա 

(առկայության դեպքում) կենսագործունեության սահմանա-

փակման աստիճանի որոշման հարցում բժշկական 

հաստատությունների մասնագետների և ԲՍՓ հանձնաժողովների 

մասնագետների կարծիքները և գնահատականները գրեթե երբեք 

չեն համընկնում: 

Նման իրավիճակում անձի, ինչու չէ նաև դատարանի համար 

դժվարանում է օբյեկտիվ փաստերի որոշումը և անկախ 

փորձագիտական կամ մասնագիտական կարծիքի ստացումը, որն 

ամենակարևորն է այդպիսի գործերով: Դատարանի կողմից ԲՍՓ 

հանձնաժողովի որոշման բժշկական մասը գնահատելու և դրա 

իրականությանը համապատասխանությունը (բժշկական 

գիտելիքների հիման վրա) որոշելու համար անհրաժեշտ է 

հատուկ/առանձին մասնագիտական կարծիքի ստացում: Այս 

առումով լուրջ գործնական խնդիր է այն իրողությունը, որ 

անհրաժեշտության դեպքում դատարանին մասնագիտական 

կարծիք հայտնում են հենց բժշկասոցիալական փորձաքննության 

հանձնաժողովի մասնագետները, ոչ թե անկախ և անկողմնակալ 

մասնագետներ:               

Հաշմանդամության կենսաթոշակի նշանակման հետ կապված 

որոշ գործերով Վարչական դատարանը վկայակոչել է պատշաճ 

վարչարարության իրականացման պարտականությունը՝ գործի 

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն իրականացնելը 

(օրինակ թիվ ՎԴ/3193/05/14 վարչական գործ), որով վարչական 

մարմինը պարտավոր է հստակ արձանագրել գործի բոլոր փաստերը 

և գնահատել դրանք ամբողջությամբ: 

Եղել է նաև դեպք, երբ Վարչական դատարանը, առանց որևէ 

լրացուցիչ փաստաթուղթ կամ մասնագիտական կարծիք 

ուսումնասիրելու/պահանջելու, կայացրել է վճիռ միայն այն 

տվյալների հիման վրա, որոնք արձանագրվել են ԲՍՓՀ կողմից, և 



58 
 

որի համապատասխան որոշումն էլ վիճարկվել է դատարանում: 

Ստացվում է, որ դատարանն ընդամենը կրկնել է որպես 

պատասխանող հանդես եկող Բժշկասոցիալական 

փորձաքննության հանձնաժողովի վերլուծությունները և 

եզրակացությունը՝ առանց գործի փաստերի բազմակողմանի, լրիվ և 

օբյեկտիվ քննության ու գործի փաստերն ex officio (ի պաշտոնե) 

պարզելու իր լիազորությունը իրացնելու (օրինակ թիվ 

ՎԴ/1881/05/12 վարչական գործով կայացված վճիռը):  

 

5.4. ԿԵՐԱԿՐՈՂԻՆ ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

 

Կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակի նշանակման 

պահանջով գործերից մեկով դատարանը հաստատել է, որ անձի 

մեղքի բացակայությամբ, օբյեկտիվ պատճառներով ժամանակին 

դիմում ներկայացնելու հնարավորությունից զրկված լինելու 

դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան դիմում ներկայացնելու 

ժամկետը հաշվարկել համապատասխան օբյեկտիվ հանգամանքը 

վերանալու պահից (տե´ս թիվ ՎԴ/5812/05/15 վարչական գործով 

վճիռը): Դատարանն ընդգծել է, որ Հայաստանի 

Հանրապետությունը, հռչակվելով որպես սոցիալական պետություն, 

ստանձնել է քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու 

նվազագույն միջոցներ ստեղծելու պարտականություն, և նման 

պարտականությունը պետք է ճանաչվի, ընկալվի ու պաշտպանվի 

հասարակության յուրաքանչյուր բջջի և հատկապես պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, որոնք 

պարտավոր են ձեռնարկել միջոցներ՝ սոցիալական պետության 

հիմքերն ամրապնդելու և այն չխարխլելու համար։ 

Մեկ այլ վարչական գործով Վարչական դատարանը մերժել է 

հայցվորի պահանջը՝ իրեն նշանակված կերակրողին կորցնելու 

կենսաթոշակի վճարումը վերականգնելուն պարտավորեցնելու 

պահանջի մասին, քանի որ հայցվորը վճարման ենթակա 
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կենսաթոշակի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք կբերեր 

միայն այն դեպքում, երբ ներկայացներ առկա (ցերեկային) 

ուսուցմամբ ուսանող հանդիսանալու փաստը հաստատող 

փաստաթուղթ: Մինչդեռ նրա կողմից պատասխանողին 

ներկայացրած տեղեկանքը ոչ թե հաստատում, այլ ժխտում է այդ 

փաստը: Այդ փաստը ժխտվում է նաև հայցվորի ուսանողական 

տոմսով, ըստ որի՝ նա հեռակա ուսուցման ուսանողուհի է (տե´ս թիվ 

ՎԴ1/0062/05/11 վարչական գործով վճիռը): 

 

Կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակի իրավունքի կարգավորման 

հետ կապված «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում առկա է 

իրավակարգավորման կազուս: Մասնավորապես, օրենքի համաձայն՝ 

կենսաթոշակ նշանակվում է կերակրողի մահվան օրվանից, եթե 

կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը ներկայացվել է կերակրողի մահվան 

օրվանից հետո` վեց ամսվա ընթացքում:  Օրենքը որևէ կերպ չի 

կարգավորում այն դեպքերը, երբ անձը օբյեկտիվ անհնարինության 

դեպքում չի կարողանում օրենքով սահմանված ժամկետում ներկայացնել 

դիմում: Այսինքն՝ սահմանված կանոնից չկա որևէ բացառություն, 

որպեսզի դիմումատուն կամ անձը, ում իրավունքը խախտվել է, 

կարողանա անմիջականորեն հղում կատարել օրենքի համապատասխան 

նորմին և վարչական կարգով՝ Սոցիալական ապահովության պետական 

ծառայությանն անմիջականորեն դիմելու միջոցով, խնդրին լուծում տրվի և 

գործը չներկայացվի դատարան: 

Ավելին, պետական մարմինը չի կիրառում «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքը, որը գործի 

բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության պահանջ է սահմանում: Իսկ 

գործի բազմակողմանի քննության արդյունքում վարչական մարմինը 

կարող է և պարտավոր է գնահատել բոլոր փաստերը, դիմելուն 

խոչընդոտող օբյեկտիվ պատճառները և կայացնել համարժեք որոշում:  

Փաստաբան Մանե Մարտիրոսյան 
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5.5. ՄԱՍՆԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

  

Մասնակի աշխատանքային կենսաթոշակի նշանակման 

պահանջով դատական գործերով առավելապես վիճարկվում է 

Ծառայության մեկնաբանությունը ՀՀ Կառավարության 2011թ. 

մայիսի 05-ի «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» թիվ 

665-Ն որոշմամբ ամրագրված՝ մասնակի կենսաթոշակի իրավունք 

տվող պաշտոնների և մասնագիտությունների ցանկի վերաբերյալ: 

Մասնակի կենսաթոշակի գործերով դիմումատուների և 

Ծառայության տարաձայնությունները հիմնականում 

պայմանավորված են սովետական ժամանակաշրջանում այս կամ 

այն աշխատանքի/մասնագիտության և Կառավարության 

համապատասխան որոշմամբ ամրագրված աշխատանքների/ 

մասնագիտությունների անվանումների տարբերությամբ: 

 Մասնակի կենսաթոշակի նշանակման պահանջով 

գործերով հայցվորները հիմնականում կրում են իրենց կատարած 

աշխատանքի՝ իր բնույթով (էությամբ) Կառավարության վերոնշյալ 

որոշմամբ ամրագրված մասնագիտություններին/ պաշտոններին 

համապատասխանությունը ապացուցելու պարտականություն: 

Ձևավորված ծանրակշիռ դատական պրակտիկայի և 

դատարանների իրավական վերլուծությունների արդյունքում 

վերջերս ՀՀ Կառավարության 20 հոկտեմբերի 2016 թվականի N 1082-

Ն որոշմամբ լրացում է կատարվել Կառավարության 665-Ն որոշման 

մեջ՝ ամրագրելով հետևյալը. «2. Սույն ցանկի 1-ին և 5-րդ կետերով 

սահմանված՝ մասնակի աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք 

տվող` մանկապատանեկան կոլեկտիվի կազմակերպչի, 

արտադասարանական, արտադպրոցական աշխատանքների գծով 

տնօրենի (դիրեկտորի) տեղակալների (փոխտնօրենների), 

կազմակերպիչների, արտադրական ուսուցման վարպետի 

(վարպետ-դաստիարակի, վարպետ-դասատուի) մասնագիտու-

թյուններով և պաշտոններում աշխատած ժամանակահատվածները 

մասնակի աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող 



61 
 

մասնագիտական ստաժում հաշվառվում են (մասնակի 

կենսաթոշակը նշանակվում կամ վերահաշվարկվում են) 2016 

թվականի հոկտեմբերի 1-ին կամ դրանից հետո ներկայացված 

դիմումների հիման վրա: Ընդ որում, 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-

ից մինչև 2017 թվականի մարտի 1-ը դիմելու (գրավոր դիմում 

ներկայացնելու) դեպքում մասնակի կենսաթոշակը նշանակվում է 

(մասնակի կենսաթոշակի չափը վերահաշվարկվում է) 2016 

թվականի հոկտեմբերի 1-ից, բայց ոչ շուտ, քան մասնակի 

կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու օրվանից:»: 

Կառավարության այս որոշումը վառ ապացույց է ձևավորված 

դատական պրակտիկան և դատարանների համապատասխան 

մեկնաբանությունները իրավակիրառողի կողմից ընկալելու և 

համանման գործերով պետության ու քաղաքացիների ռեսուրսները 

խնայելու նպատակով խնդիրը համապատասխան նորմատիվ 

իրավակարգավորման ենթարկելու համար: 

Մասնակի կենսաթոշակի հետ կապված հայցերով 

հիմնականում վիճարկվում է լիազոր մարմնի այն դիրքորոշումը, որ 

Կառավարության կիրառելի որոշմամբ սահմանված չէ այս կամ այն 

մասնագիտությունը կամ հաստիքը, որի արդյունքում բազմաթիվ 

գործերով Վարչական դատարանը վերլուծել է օրենսդրությունը և 

հայցվորների աշխատանքային գրքույկների, գործատուի/ների 

կողմից տրամադրված տեղեկանքների, ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության գրությունների (պարզաբանումների) հիման վրա 

բացահայտել է հայցվորների կատարած բուն գործառույթները և 

դրանց համապատասխանությունը Կառավարության 

համապատասխան որոշմամբ հաստատված աշխատանքներին/ 

մասնագիտություններին (թիվ ՎԴ2/0584/05/13, ՎԴ/2704/05/15, 

ՎԴ/6796/05/12, ՎԴ/6221/05/12, ՎԴ/6796/05/12, ՎԴ/0357/05/15 

վարչական գործերով կայացված վճիռներ):   

Թիվ ՎԴ/6796/05/12 վարչական գործով ուշագրավ փաստ է 

տեղի ունեցել. Վերաքննիչ վարչական դատարանը մերժել է 

Վարչական դատարանի կողմից բավարարված հայցը (որի հիմքում 

դրվել էր նաև Կրթության և գիտության նախարարության 

համապատասխան գրությունը)՝ պատճառաբանելով, որ 
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«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածի համաձայն` 

իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանումներ կարող է 

տալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած 

իրավական ակտը կիրառող գործադիր իշխանության մարմինը, ընդ 

որում, մեկ բնագավառի վերաբերյալ պարզաբանումներ տալու 

իրավունք ունի միայն մեկ մարմին։ Ընդ որում, իրավական ակտի 

պաշտոնական պարզաբանումը տրվում է համապատաuխան 

մարմնի ղեկավարի կամ նրա լիազորած անձանց uտորագրությամբ։ 

Այսինքն՝ կենuաթոշակային ապահովության հարաբերությունների 

ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պաշտոնական 

պարզաբանումներ կարող է տալ բացառապես Հայաuտանի 

Հանրապետության աշխատանքի և uոցիալական հարցերի 

նախարարը կամ նրա կողմից լիազորված անձը, որպիսին տվյալ 

դեպքում չի հանդիսանում ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը»։     

Խնդիրն այն է, որ Վերաքննիչ դատարանի այս որոշմամբ 

հաշվի չեն առնվել ուժի մեջ մտած և գործող այն դատական ակտերը, 

որոնցով որպես կրթության ոլորտի լիազոր մարմին հանդիսացող 

Կրթության և գիտության նախարարության գրությունները (ոչ թե 

պաշտոնական պարզաբանումները) այս կամ այն աշխատանքի կամ 

հաստիքի էության պարզաբանման հիմք են հանդիսացել: 

Ավելին, գտնում ենք, որ մասնակի կենսաթոշակի գործերով 

Կրթության և գիտության նախարարության գրությունները ոչ թե 

պաշտոնական պարզաբանումներ են «Իրավական ակտերի մասին» 

ՀՀ օրենքի իմաստով, այլ պարզապես ոլորտին տիրապետող 

պետական մարմնի տրամադրած տեղեկատվություն են՝ առանց որի 

ո´չ դատարանը, ո´չ էլ Ծառայությունը չեն կարող կողմնորոշվել 

քննարկվող հաստիքի/աշխատանքի էության բացահայտման 

հարցում: Բացի այդ, Վերաքննիչ դատարանի կողմից 

«պաշտոնական պարզաբանում» որակված գրությունները որևէ 

ձևով չեն բավարարում վերոնշյալ օրենքով սահմանված 

պաշտոնական պարզաբանմանը ներկայացվող պահանջներին, ոչ էլ 
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պատշաճ կարգով հրապարակված են որպես իրավական ակտ, 

որպիսի պահանջը պահպանելը պարտադիր է: 

Մասնակի կենսաթոշակի հետ կապված որոշ դատական 

գործերով քննարկվել է հայցվորի աշխատանքային գրքույկում 

գործատուի կողմից կատարված ուղղումը30: Վարչական դատարանը 

մեջբերել և կրրառել է ՀՀ կառավարության 16.06.2006թ. թիվ 876-Ն 

որոշմամբ հաստատված կարգը, որի համաձայն՝ աշխատանքային 

գրքույկում անճշտության և սխալ գրառումների ուղղումը 

կատարվում է այն գործատուի կամ նրա իրավահաջորդի կողմից, 

որտեղ կատարվել է գրառումը կամ նոր աշխատավայրում՝ 

համապատասխան փաստաթղթի առկայության դեպքում կամ 

դատարանի որոշման հիման վրա, իսկ գործատուի լուծարման 

դեպքում՝ լուծարային կամ մրցութային կառավարչի կողմից: Նշված 

գործերով աշխատանքային գրքույկի ուղղումները կատարվել են 

համապատասխան վարչական ակտերի հիման վրա, որոնք չեն 

վիճարկվել Ծառայության կողմից, ուստի աշխատանքային 

գրքույկում կատարված ուղղումները դատարանի կողմից ճանաչվել 

են իրավաչափ և հաստատված փաստ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Տե´ս թիվ ՎԴ1/0048/05/14, ՎԴ1/0055/05/13 վարչական գործերով 

կայացված վճիռները: 
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5.6. ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

 

 Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսա-

թոշակների նշանակման հետ կապված պահանջները հիմնականում 

վերաբերում են բարձրադիր վայրերում զինծառայության ստաժի 

հաշվարկման կարգին և հաշվարկման հիմք հանդիսացող 

իրավական ակտերի ընտրությանը։ Ինչպես եզրակացնում ենք 

դատական գործերի ուսումնասիրության արդյունքում, ձևավորված 

դատական պրակտիկան միասնական չէ, իսկ դատարանները 

միակարծիք չեն երկարամյա ծառայության զինվորական 

կենսաթոշակի նշանակման համար անհրաժեշտ ստաժի 

հաշվարկման իրավական հիմքերի ընտրության և որոշ այլ 

հարցերում:   

 Այնուամենայնիվ, աշխատանքային ստաժի հաշվարկման 

հիմք հանդիսացող իրավակարգավորումների կիրարկման հետ 

կապված՝ ցանկանում ենք ընդգծել մի կարևոր փաստ. իրենց 

ծառայության սկզբում և ընթացքում, որի ժամանակ գործել է 

որոշակի իրավակարգավորում աշխատանքային ստաժի 

հաշվարկման արտոնյալ կարգի հետ կապված, համապատասխան 

անձիք ակնկալիք են ունեցել հետագայում՝ տարիներ հետո, 

ստանալու հենց այդ կարգին համապատասխան հաշվարկված 

աշխատանքային ստաժին համարժեք կենսաթոշակ: Հնարավոր է, 

որ որոշ դեպքերում տվյալ համակարգում կամ ոլորտում 

աշխատելու խթան կամ պայման է հանդիսացել այդ արտոնյալ 

իրավակարգավորումը՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բարդությունը 

և համակարգային առանձնահատկությունները: Կարծում ենք՝ 

առավել հիմնավորված և սոցիալական պետությանը բնորոշ կլինի 

իրավակիրառողի և դատարանների մոտեցումը երկարամյա 

ծառայության զինվորական կենսաթոշակի հաշվարկման ժամանակ 

կիրառելի իրավանորմերի շրջանակի վերաբերյալ ձևավորել անձի 
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իրավունքներից առավելագույնս բխող իրավակարգավորումների 

շրջանակներում: 

Այսպիսի եզրահանգման լավագույն օրինակ է թիվ 

ՎԴ/10927/05/13 վարչական գործով Վարչական դատարանի 

կատարած վերլուծությունը: Ի դեպ, նշված գործով դատարանի 

վճիռը անփոփոխ է թողնվել Վերաքննիչ վարչական դատարանի 

կողմից, ինչը նշանակում է, որ համանման փաստական 

հանգամանքներ ունեցող գործերով այս դատական ակտը կարող է 

կիրառելի լինել: 

 Նշված վարչական գործով Վարչական դատարանը 

հայցվորի հայցի բավարարման հիմքում դրել է «կենսաթոշակի 

իրավունք» և «կենսաթոշակ ստանալու իրավունք» 

հասկացությունները, որոնք ամրագրված և տարանջատված են 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում, և արձանագրել, 

որ կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունի այն անձը, ով օժտված է 

կենսաթոշակի իրավունքով, այսինքն՝ կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքն ածանցյալ է կենսաթոշակի իրավունքից։ Վերոգրյալը 

վկայում է այն մասին, որ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքն ըստ 

էության երաշխավորում է կենսաթոշակի իրավունքի իրացման 

մեխանիզմը։ Անձի համար կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

գործում է այնքանով, որքանով վերջինս հանդիսանում է 

կենսաթոշակային իրավահարաբերության սուբյեկտ, իսկ 

կենսաթոշակային իրավահարաբերությունն առաջանում է այն 

պահից, երբ անձը «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 

իմաստով անցել է զինվորական ծառայության («Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ և 17-րդ հոդվածներ)։ 

Դատարանը նաև վկայակոչել է, որ անձի իրավական վիճակը 

վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտերը հետադարձ 

ուժ չունեն։ Սահմանադրությունն ամրագրել է անձի իրավական 

վիճակը վատթարացնող նորմերի հետադարձ ուժի մերժման 

սկզբունքը, որը միաժամանակ հանդես է գալիս որպես իրավական 

որոշակիության սկզբունքի ապահովման կարևոր երաշխիք։ Այդ 
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սկզբունքից բխում է այն արգելքը, համաձայն որի՝ անթույլատրելի է 

այն իրավունքների սահմանափակումը կամ վերացումը, որոնք 

ամրագրվել են նախկինում գործող նորմերի հիման վրա: 

 Ի տարբերություն արտոնյալ կենսաթոշակի նշանակման 

հետ կապված այլ գործերով (ստորև նշված) դատարանների 

վերլուծությունների և դրանց հիման վրա կատարված 

եզրահանգումների՝ այս գործով Վարչական դատարանը սխալ է 

համարել լիազոր մարմնի և ֆինանսների նախարարության այն 

պնդումը, որ հայցվորի՝ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը ծագել է 

դիմում ներկայացնելուց հետո, և պետք է կիրառելի լինեն դիմումի 

ներկայացնելու պահին գործող իրավակարգավորումները: 

 Վերոհիշյալ գործով Վարչական դատարանի 

վերլուծությունները կատարված են ՀՀ Սահմանադրության և 

դրանով երաշխավորված՝ անձի սոցիալական ապահովության 

իրավունքի ներքո և իրավավերլուծական մտքի լավագույն օրինակ 

են: 

 Թիվ ՎԴ/7360/05/14, ՎԴ/6690/05/13 և ՎԴ/7092/05/14 

վարչական գործերով Վարչական դատարանը սահմանել է, որ թե´ 

նախկին, թե´ ներկա կարգավորումներով երկարամյա ծառայության 

զինվորական կենսաթոշակի իրավունքի ծագումն օրենսդիրը 

պայմանավորել է զինվորական ծառայությունից անձին արձակելու 

հետ, ուստի այդ իրավահարաբերության նկատմամբ կիրառելի է 

տվյալ` ծառայությունից արձակվելու պահին, գործող 

օրենսդրությամբ սահմանված աշխատանքային ստաժի 

հաշվարկման կարգը: Ինչպես տեսնում ենք, այս գործերով 

արտահայտված դիրքորոշումն ուղղակիորեն հակասում է վերը 

նշված գործով կատարված վերլուծությանը:  
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5.7. ՉՎՃԱՐՎԱԾ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

 

Կենսաթոշակի իրավունքի հետ կապված առանձին, 

բավականին մեծ խումբ են կազմում այն պահանջները, որոնք 

վերաբերում են չվճարված կենսաթոշակի վճարմանը և 

կենսաթոշակի վերահաշվարկին: Այս գործերով հայցվորները 

վիճարկում են Սոցիալական ապահովության պետական 

ծառայության գործողությունները կամ անգործությունը՝ կապված 

չվճարված կենսաթոշակը վճարելու, կենսաթոշակի նշանակման 

ժամանակ չհաշվարկված աշխատանքային ստաժը հաշվարկելու 

կամ հետագայում ձեռք բերած աշխատանքային ստաժի հիման վրա 

կենսաթոշակը վերահաշվարկելու հետ:  

Չվճարված կենսաթոշակի վճարման պահանջով որոշ 

դատական գործերով դատարանները կիրառել են 

իրավահարաբերության պահին գործող օրենքի նորմերը և 

բավարարել հայցվորների պահանջը, մասնավորապես՝ այն պահին 

գործող իրավական ակտերի հիման վրա, երբ հայցվորները 

համապատասխան կենսաթոշակը ստանալու իրավունք են ունեցել 

(օրինակ թիվ ՎԴ/4245/05/15, թիվ ՎԴ/10537/05/13, թիվ ՎԴ/5759/05/12 

վարչական գործեր):  

Վարչական դատարանը վերոնշյալ գործերից մեկով 

կայացված վճռով կենսաթոշակի իրավունքի դադարեցման հիմքը 

սահմանող դրույթի («Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ 

օրենքի 41-րդ հոդված) հետ կապված նշել է, որ  «... նշված նորմով 

ամրագրված «դադարեցվում է» իրավաբանական եզրույթն 

ինքնավար չէ, այլ պետք է կիրառվի իրավասու պետական մարմնի 

կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով` նույն 

նորմով ամրագրված աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունք ունեցող կենսաթոշակառուին կամ նրա 

փոխարեն կենսաթոշակն ստանալու իրավունք ունեցող անձին հինգ 

տարի անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարելու փաստի վկայակոչմամբ: 

Փաստենք նաև, որ խոսքը վերաբերում է կենսաթոշակի իրավունքի 
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դադարեցմանը, այսինքն` անձի սեփականության իրավունքի (դրա 

ակնկալիքի) դադարեցմանը: Հետևապես, նկատի ունենալով, որ 

տվյալ դեպքում օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն չունի 

կենսաթոշակ ստանալու հայցվորի իրավունքը դադարեցնելու մասին 

իրավասու պետական մարմնի կողմից ընդունված, ուժի մեջ գտնվող 

որևէ իրավական ակտ, ապա պետք է փաստել, որ կենսաթոշակ 

ստանալու հայցվորի իրավունքը չի կարող դադարեցված համարվել: 

Ըստ այդմ, դատարանն ընդգծում է, որ կենսաթոշակի վերահաշվարկ 

կատարելու և չվճարված կենսաթոշակը վճարելու մասին հայցվորի 

դիմումի ներկայացման պահին ընդամենը կասեցված է եղել 

հայցվորի կենսաթոշակի վճարումը: ... «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից 

դադարեցվում է այն կենսաթոշակառուների աշխատանքային կամ 

զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը, որոնց վերջին 

անգամ վճարվել է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու ամսվան 

նախորդող 60-րդ ամսվա կամ դրան նախորդող 

ժամանակահատվածի կենսաթոշակի գումարը, նույնպես 

ինքնավար չէ, և դրանում ամրագրված՝ «դադարեցվում է» եզրույթի 

կենսագործումը նույնպես պետք է իրականացվի իրավասու մարմնի 

կողմից ընդունված իրավական ակտով:»:  

Կենսաթոշակի վճարման պահանջով գործերի վերաբերյալ 

կայացվել են նաև այնպիսի դատական ակտեր, որոնցում 

դատարանի արտահայտած դիրքորոշումները չեն 

համապատասխանում վերը նշվածին, դատարանի 

հիմնավորումները ձևավորվել են տրամաբանորեն հակառակ 

ուղղությամբ: Ստացվում է, որ համանման փաստական 

հանգամանքներ ունեցող գործերով չի ձևավորվել միասնական 

դատական պրակտիկա, ավելին, գործերը քննող դատավորների 

կարծիքները կիսվում են և չեն համընկնում միմյանց (թիվ 

ՎԴ/5869/05/15, ՎԴ/0168/05/16, ՎԴ6/0666/05/13 վարչական գործեր):        
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5.8. ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿԻ ՊԱՀԱՆՋ 

  

Կենսաթոշակի վերահաշվարկի պահանջները հիմնականում 

կապված են օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում այս 

կամ այն կենսաթոշակի տեսակի հաշվարկման կարգի և 

դրույքաչափերի փոփոխության հետ: Որոշ դեպքերում 

կենսաթոշակի վերահաշվարկի պահանջը հիմնվում է կենսաթոշակ 

նշանակելիս աշխատանքային ստաժի ոչ ամբողջական 

հաշվարկման փաստարկի վրա:     

Կենսաթոշակի վերահաշվարկի պահանջով դատական 

գործերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ գործերի 

մեծամասնությունը կազմում է նախկին դատախազների կողմից 

իրենց նշանակված կենսաթոշակի չափի վերահաշվարկման 

պահանջը:Նշված պահանջները հիմնվել են «Պետական պաշտոններ 

զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 

9-րդ հոդվածում ամրագրված իրավակարգավորման վրա: 

Ներկայացված պահանջների քննության արդյունքում 

Վարչական դատարանը մեկնաբանել է օրենքի վերոնշյալ հոդվածը 

և եզրահանգել, որ նախկինում նշանակված կենսաթոշակի 

հաշվարկման համար ելակետային է համարվում հիմնական 

կենսաթոշակի չափը, անձի զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար 

օրենքով սահմանված գործակիցը, մասնագիտական ստաժի 

արժեքը, իսկ ՀՀ գլխավոր դատախազի կամ հայցվորի պաշտոնակցի՝ 

ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի 

պաշտպանության վարչության դատախազի պաշտոնային 

դրույքաչափերի բարձրանալը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

նախկինում նշանակված կենսաթոշակի վերահաշվարկման համար: 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 

մասին» ՀՀ օրենքով ՀՀ գլխավոր դատախազի վարձատրության 

կարգը փոխվելու հետ մեկտեղ փոխվել է նաև դատախազների 

վարձատրության և կենսաթոշակների հաշվարկման կարգը, որի 

արդյունքում ՀՀ գլխավոր դատախազի վարձատրության չափն այլևս 
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չի ազդում դատախազների վարձատրության և կենսաթոշակների 

չափերի վրա: Ընդ որում, «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով ոչ թե մեխանիկորեն 

բարձրացվել է ՀՀ գլխավոր դատախազի դրույքաչափը, այլև 

ամբողջությամբ փոխվել է ՀՀ գլխավոր դատախազի (ինչպես նաև 

մյուս պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց) 

վարձատրության ողջ մեխանիզմը (թիվ ՎԴ/5897/05/14, թիվ 

ՎԴ/5920/05/14, թիվ ՎԴ/5854/05/15 վարչական գործերով կայացված 

վճիռներ):   

Ամեն դեպքում, ներկայացված հայցերի և դրանցում 

հայցվորների կատարած վերլուծությունների արդյունքում 

եզրակացնում ենք, որ գուցե «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած 

անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ 

հոդվածի գործող խմբագրությունը բավարար չափով հստակ և 

ամբողջական չէ, որն էլ տարակարծիք մեկնաբանությունների 

տեղիք է տալիս: 

 

5.9. ՉՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍՏԱԺՒ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ 

 

Պրակտիկայում հաճախ հանդիպում են նաև դեպքեր, երբ 

օրենքով սահմանված աշխատանքային ստաժի առկայության 

պայմաններում անձին նշանակվում է որևէ տեսակի կենսաթոշակ, 

սակայն կենսաթոշակ նշանակելիս չի հաշվարկվում անձի 

մատնանշած կամ նրա աշխատանքային գրքույկում առկա ամբողջ 

աշխատանքային ստաժը: Նման դեպքերում Վարչական դատարան 

են ներկայացվում համապատասխան աշխատանքային ստաժը 

հաշվարկելուն պարտավորեցնելու պահանջներ:  

Հիշյալ պահանջներով դատական գործերով ձևավորվել է 

հակասական դատական պրակտիկա, քանի որ համանման 

փաստերը Վարչական դատարանի տարբեր դատավորներ 

գնահատել են տարբեր կերպ և կայացրել բոլորովին տարբեր 
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դատական ակտեր: Այսպես՝ թիվ ՎԴ/4242/05/15 վարչական գործով 

Վարչական դատարանն ընդգծել է, որ այն փաստը, որ Ազգային 

արխիվի գրության համաձայն՝ համապատասխան 

կազմակերպության արխիվային փաստաթղթերը պահպանության 

չեն հանձնվել, չի կարող մեկնաբանվել որպես անձի 

աշխատանքային ստաժի բացակայության հիմք կամ հերքել 

աշխատանքային գրքույկում առկա տվյալները: Իսկ թիվ 

ՎԴ/3133/05/15 վարչական գործով դատարանը, համապատասխան 

կազմակերպություններից և մարմիններից պահանջելով 

տեղեկատվություն անձի կողմից որոշակի ընկերությունում 

աշխատած լինելու և այդ ընթացքում կատարված սոցիալական 

վճարումների մասին և ստանալով պատասխան, որ այդ 

տեղեկությունները չեն հավաքագրվել և պահպանվել, եզրահանգել 

է, որ հայցվորի կողմից կատարված սոցիալական վճարումների 

մասին ապացույցներ չլինելու պայմաններում «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված 

աշխատանքային ստաժը հաստատող փաստաթղթի ներկայացման 

պարտադիր պահանջն ապահովված չէ, ուստի տվյալ 

ժամանակահատվածի համար հայցվորի աշխատանքային ստաժը 

վերը նշված օրենքի իմաստով հաստատված համարվել չի կարող:   

 

Ինչպես նկատում ենք, վերոնշյալ երկու գործերով դատավորներիը 

կատարել են տրամաբանորեն հակասող վերլուծություններ՝ 

աշխատանքային գրքույկում կատարված աշխատանքային 

գործունեության վերաբերյալ գրառումների և գործատուների կողմից 

արխիվային փաստաթղթերը ազգային արխիվ հանձնելու վերաբերյալ: 

Որոշ գործերով խնդիր է առաջանում նաև աշխատանքային 

գրքույկում դրված գործատուի կնիքի հետ կապված, որը Ծառայության 

կողմից կասկածի տակ է դրվում: 

Օրինակ՝ մի գործով գործատուի կողմից աշխատողի 

աշխատանքային գրքույկում 1994թ. կատարված գրառման ներքո դրված 

կնիքի վրա գրված է եղել «Կիրովական», իսկ Ծառայության 

աշխատակիցները պնդել են, որ այդ թվականին Կիրովական քաղաք չի 
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եղել, քաղաքն արդեն անվանափոխված է եղել, և արդյունքում 

աշխատանքային գրքույկում կատարված գրառման հիման վրա 

աշխատանքային ստաժը չեն հաշվարկել: 

Իրականում, անգամ եթե քաղաքն անվանափոխված է եղել, դա չի 

նշանակում, որ նախկինում առկա բոլոր կազմակերպությունները և դրանց 

կնիքները անմիջապես փոփոխվել են կամ անվավեր են դարձել, ուստի 

նման գրառումները չեն կարող անմիջապես կասկածի տակ դրվել, իսկ 

համապատասխան աշխատանքային ստաժը՝ չհաշվարկվել: 

 

Փաստաբան Արթուր Սուքիասյան 
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6. ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ 

Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրված և 

վերլուծված իրավական ակտերի՝ ներպետական և միջազգային 

օրենսդրության, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական և 

Վճռաբեկ դատարանների, ինչպես նաև Վարչական և Վերաքննիչ 

վարչական դատարանների դատական ակտերի վերլուծության 

արդյունքում ձևավորվել է համոզմունք, որ դրական 

փոփոխություններով հանդերձ, կենսաթոշակի իրավունքի 

իրացման հետ կապված դեռևս առկա են խնդիրներ: 

Այդ խնդիրների մի մասը կարելի է համարել օրենսդրական՝ 

կապված իրավական ակտերի ոչ հստակ և ոչ ամբողջական 

ձևակերպումների ու բացերի հետ, մյուս՝ գզալի մասը՝ 

իրավակիրառ: Այս եզրահանգումը մեծապես պայմանավորված է 

սույն հետազոտության հեղինակի այն համոզմունքով, որ 

ցանկացած իրավիճակի համար հնարավոր է լուծում գտնել գործող 

օրենսդրության շրջանակներում, եթե իրավակիրառողը, այդ թվում 

դատարանը, առաջնորդվի մարդու իրավունքներով, 

Սահմանադրության գերակայությամբ և պետության՝ սոցիալական 

ապահովության ոլորտում ստանձնած պարտավորությունների 

կատարման անհրաժեշտությամբ: 

Հետազոտության շրջանակներում արձանագրվել են 

խնդիրներ՝ կապված ինչպես «Իրավական ակտերի մասին» և 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքների կիրառության հետ, այնպես էլ կենսաթոշակի 

իրավունքին անմիջականորեն վերաբերող իրավական ակտերի 

մեկնաբանության և կիրարկման հետ: 

Կոնկրետ գործի, դիմումի, իրավունքի նկատմամբ կիրառելի 

իրավական ակտերի շրջանակը որոշելը իրավակիրառողի առաջին 

քայլն է ցանկացած ոլորտում, ցանկացած իրավունքի վերաբերյալ 

որոշում կայացնելիս:  Այս առումով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 
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օրենքն ունի հստակ կարգավորում և սահմանված 

տրամաբանություն, որի համաձայն՝ իրավահարաբերության 

նկատմամբ գործում և կիրառվում են տվյալ իրավահարաբերության 

պահին գործող իրավակարգավորումները: Ուստի 

կենսաթոշակային ոլորտի լիազոր մարմինը ցանկացած գործով 

որոշում կայացնելիս պետք է առաջնորդվի այս սկզբունքով: 

Կենսաթոշակի իրավունքը չի կարգավորվում միայն 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով և դրա հիման 

վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերով:  Կենսաթոշակ 

նշանակելու իրավասություն ունեցող պետական մարմինները 

վարչարարություն իրականացնող մարմիններն են, ուստի այս 

իրավահարաբերություններում կիրառելի է նաև «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքը: Վերջինիս 

կիրառման խնդիրներ են առաջանում, երբ ոլորտի լիազոր մարմինը 

կենսաթոշակի նշանակման կամ կենսաթոշակի իրավունքի հետ 

կապված այլ որոշումներ կայացնելիս չի առաջնորդվում նաև այս 

օրենքով: Վկայակոչված օրենքը ընդհանուր է վարչարարություն 

իրականացնելու իրավասություն ունեցող բոլոր վարչական 

մարմինների համար: Անձի դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերն 

ընդունելու պահից մինչև կենսաթոշակի նշանակման կամ 

ցանկացած այլ որոշման կայացման հետ կապված գործողություն 

պետք է կատարվի վարչարարությունը կարգավորող հիմնական 

օրենքի պահանջներին համապատասխան, որով սահմանված են 

նաև բոլոր վարչական մարմինների, այդ թվում ՀՀ Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության և Սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայության կողմից կայացվող 

վարչական ակտերի ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող 

պահանջները:  

Կենսաթոշակի իրավունքի պատշաճ իրացումն ապահովելու 

համար չափազանց կարևոր է կենսաթոշակի իրավունքի իրացման 

առաջին՝ դիմելու փուլում, անձի իրավունքի իրացման 

երաշխիքների սահմանումը և վարչական մարմնի իրավաչափ 
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գործելաոճը: Կենսաթոշակի իրավունքի իրացման ցանկացած 

դեպքում անձից նախ պետք է վերցվի կենսաթոշակի նշանակման 

կամ այդ իրավունքի իրացման հետ կապված այլ անհրաժեշտ 

դիմումը, այնուհետև միայն անհրաժեշտ փաստաթղթերը, քանի որ 

դիմումների ձևաթղթերը գտնվում են Սոցիալական ապահովության 

պետական ծառայության տարածքային ստորաբաժանումների 

տիրապետման ներքո և անձի կողմից չեն կազմվում իրենց 

նախընտրած ձևով:  

Հակառակ տրամաբանությամբ զարգացած ցանկացած գործով 

անձից առանց դիմումի փաստաթղթեր վերցնելը պետք է 

մեկնաբանվի և հավասարեցվի անձից դիմում վերցնելուն, քանի որ 

անձը կատարում է կենսաթոշակի իրացման հետ կապված 

համապատասխան անհրաժեշտ գործողությունները (ներկայաց-

նում է փաստաթղթերը), իսկ դիմումի ձևաթուղթը տարածքային 

ստորաբաժանման կողմից չտրամադրելը քաղաքացու իրավունքի 

իրացմանը չպետք է խոչընդոտի: 

Ինչպես պարզվել է սույն հետազոտության շրջանակներում 

կենսաթոշակի իրավունքի հետ կապված դատական գործերի 

ուսումնասիրությունից, առավել մեծ թվով հայցադիմումները 

ներկայացվել են  արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի 

իրավունքի հետ կապված: Ընդ որում, այդ դատական գործերի 

շարքում բավականին մեծ թիվ են կազմում բավարարված 

հայցադիմումները, որոնցով արձանագրվել են խնդիրներ՝ արտոնյալ 

կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանքների, 

մասնագիտությունների, վնասակար արտադրությունների, 

պաշտոնների և ցուցանիշների կիրառման հետ կապված: Նման 

խնդրահարույց դեպքերի բացառման կամ նվազեցման համար 

անհրաժեշտ է կա´մ հստակեցնել Կառավարության 

համապատասխան որոշմամբ սահմանված չափանիշները, կա´մ 

ապահովել դրանց կիրառությունը պրակտիկայում:    

Շարունակում է խնդիր լինել նաև աշխատանքային գրքույկում 

գրառումների բացակայության դեպքում աշխատանքային ստաժի 
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առկայությունը հաստատելու համար արխիվային փաստաթղթեր 

ձեռք բերելու խնդիրը: Գտնում ենք, որ այս խնդիրը չէր առաջանա, 

եթե օրենսդրությունը առավել տրամաբանական և հետևողական 

կարգավորումներ սահմաներ արխիվային փաստաթղթերի 

հանձնման վերաբերյալ: 

Այսպես, ինչպես գիտենք, իրավաբանական անձի լուծարման 

պետական գրանցման կամ անհատ ձեռներեցին հաշվառումից 

հանելու համար իրավասու անձը կամ լիազոր ներկայացուցիչը 

պետք է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր 

ներկայացնի «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 

պահանջները կատարելու մասին տեղեկանք` առ այն, որ օրենքով 

սահմանված փաստաթղթերը հանձնվել են պետական կամ 

համայնքային արխիվ: Հաշվի առնելով, որ արխիվային գործում 

լիազոր մարմինը ՀՀ Ազգային արխիվն է, տրամաբանորեն 

ենթադրում ենք, որ վերոնշյալ տեղեկանքը պետք է տրամադրի հենց 

այդ մարմինը: Սակայն «Իրավաբանական անձանց պետական 

գրանցման, իրավաբանական անձանց  առանձնացված 

ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի 

պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը (30-րդ, 50-րդ 

հոդվածներ), մեզ համար անհասկանալի պատճառներով 

սահմանում է, որ իրավաբանական անձի լուծարման կամ անհատ 

ձեռներեցին հաշվառումից հանելու համար իրավասու կամ 

լիազորված անձը ներկայացնում է «իր կողմից տեղեկանք»` 

«Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

պահանջների կատարման մասին: 

Իհարկե, այս կարգավորումների արդյունքում ձևավորվում է 

իրավիճակ, երբ իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռներեցը 

դադարեցնում է իր գործունեությունը՝ առանց հանձնելու 

համապատասխան արխիվային փաստաթղթերը, իսկ անձը 

հետագայում խնդիր է ունենում աշխատանքային ստաժի 

հաստատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերման 

հետ կապված: 
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Կենսաթոշակի իրավունքը կարգավորող օրենսդրության 

համեմատական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 

ժամանակաշրջանում կատարված օրենսդրական փոփոխություն-

ների արդյունքում որոշ դեպքերում սահմանափակվել են անձի 

իրավունքները և իրավունքի պաշտպանություն հայցելու դեպքում 

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):  

Չվճարված կենսաթոշակի վճարման պահանջը, որքան էլ 

վերաբերում է անձի կենսաթոշակի իրավունքին, սերտորեն 

առնչվում է և պայմանավորված է սեփականության իրավունքով, 

ուստի այն անհրաժեշտ է դիտարկել Սահմանադրության 

համապատասխան հոդվածների պահանջներից ելնելով, որոնք 

հռչակում են սեփականության իրավունքի ճանաչումն ու 

պաշտպանությունը։ Հաշվի առնելով, որ չվճարված կենսաթոշակի 

վճարման պահանջները պայմանավորված են «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում 19.03.2012թ. թիվ ՀՕ-100 

օրենքով կատարված փոփոխությունների` հետադարձ ուժով 

կիրառմամբ՝ այդպիսի պահանջներով կիրառելի են մինչև այդ պահը 

կենսաթոշակային իրավահարաբերությունների նկատմամբ գործող 

համապատասխան իրավակարգավորումները, որոնք կվերլուծվեն 

ստորև։  

Այսպես՝ ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր 13.07.2010թ. 

թիվ 903 որոշմամբ մեկնաբանել է Սահմանադրությամբ ամրագրված 

սեփականությունից զրկելու ինստիտուտը և արտահայտել է հետևյալ 

դիրքորոշումը. «ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածը 

նախատեսում է սեփականության իրավունքի 

իրականացման սահմանափակման միմյանցից տարանջատվող 

չորս հանգամանք. ա) սեփականության իրավունքի իրականացման 

սահմանափակում` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառելու, այլ 
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անձանց, հանրության և պետության իրավունքներն ու օրինական 

շահերը խախտելու արգելքով (31-րդ հոդվ. 1-ին մասի երկրորդ 

նախադասություն), բ) սեփականազրկում (31-րդ հոդվ. 2-րդ մաս), գ) 

սեփականության հարկադիր օտարում հասարակության և 

պետության կարիքների համար (31-րդ հոդվ. 3-րդ մաս), դ) հողի 

սեփականության իրավունքի սահմանափակում՝ օտարերկրյա 

քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար:»: 

Կենսաթոշակի չվճարման գործերով վիճարկվող վարչական 

ակտերով, որոնցով ընդամենը անձին հայտնում են, որ իրեն չի 

վճարվելու նախորդ տարիների կենսաթոշակը, անձը զրկվում է 

սեփականության իրավունքից, սակայն այդ վարչական ակտերը չեն 

բավարարում վերը նշված հիմքերից և ընթացակարգերից որևէ մեկին: 

Թիվ ՎԴ/5088/05/09 և թիվ ՎԴ/5086/05/09 վարչական գործերով 

Վճռաբեկ դատարանը անդրադարձել է վարչական վարույթի 

մասնակիցների` վարչական վարույթին ներկա գտնվելու և լսված 

լինելու իրավունքների ապահովման, կենսաթոշակի վճարումը 

դադարեցնելու պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի 

իրավասության, ինչպես նաև կենսաթոշակի պահանջի իրավունքը և 

հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 

կոնվենցիայի 1-ին արձանագրության 1-ին հոդվածով 

երաշխավորված սեփականության իրավունք դիտելու հարցերին և 

նշել է, որ վարչական մարմինն իր նախաձեռնությամբ վարչական 

վարույթ հարուցելիս վարույթի մասնակիցներին կամ նրանց 

ներկայացուցիչներին պետք է պատշաճ ձևով ծանուցի վարչական 

վարույթ հարուցելու մասին, եթե վարչական վարույթի հարուցումից 

հետո մինչև վարչական ակտն ընդունելու միջև ընկած 

ժամանակահատվածը երեք օրից ավելի է: Տվյալ դեպքում վարչական 

մարմինն ունի պատշաճ ծանուցման ձևի ընտրության 

հայեցողություն: Իսկ վարչական մարմնի հայեցողությունը` 

ընտրելու ծանուցման ձևը, պետք է համապատասխանի 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին, որի համաձայն 
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հայեցողական լիազորություններ իրականացնելիս վարչական 

մարմինը պարտավոր է առաջնորդվել մարդու և քաղաքացու` ՀՀ 

Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ, նրանց 

իրավահավասարության, վարչարարության իրականացման 

համաչափության և կամայականության արգելքի սկզբունքով, 

ինչպես նաև հետապնդել օրենքով կանխորոշված այլ նպատակներ: 

Վճռաբեկ դատարանը թիվ ՎԴ/5088/05/09 վարչական գործով 

գտել է, որ օրենքով նախատեսված դեպքերում և դրա հիմքերի 

առկայության պայմաններում յուրաքանչյուր անձի կենսաթոշակի 

վճարումը կարող է դադարեցվել միայն դատական կարգով: Բացի 

այդ, Սահմանադրության (2005թ.) 42-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Անձի 

իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական 

ակտերը հետադարձ ուժ չունեն», իսկ «Իրավական ակտերի մասին» 

ՀՀ օրենքի 78-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ «Մինչև 

փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատե-

սող իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերու-

թյունների վրա տարածվում են մինչև փոփոխությունները կամ 

լրացումներն ուժի մեջ մտնելը գործող նորմերը, եթե սույն օրենքով 

կամ փոփոխություններ կամ լրացումներ 

նախատեսող իրավական ակտով այլ բան նախատեսված չէ»: ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանը 14.12.2012թ. թիվ 1061 որոշմամբ 

վերահաստատել է իր դիրքորոշումը իրավական ակտերի՝ 

հետադարձ ուժով կիրառության վերաբերյալ, մասնավորապես 

արձանագրելով՝ «Սահմանադրական դատարանն իր` ՍԴՈ-649, 

ՍԴՈ-723, ՍԴՈ-758, ՍԴՈ-881, ՍԴՈ-1000 որոշումներում 

արտահայտած իրավական դիրքորոշումներով բազմիցս, այդ թվում՝ 

կենսաթոշակային հարաբերությունները կարգավորող նորմերի 

սահմանադրականությունը որոշելու վերաբերյալ գործերով, 

արձանագրել է անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքին 

և այլ իրավական ակտերին հետադարձ ուժ հաղորդելու 

անթույլատրելիությունը, կարևորելով, որ «... անձի իրավական 
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վիճակը վատթարացնող նորմերի հետադարձ ուժի արգելման 

սկզբունքը` իրավական անվտանգության սկզբունքի հետ մեկտեղ, 

կոչված է ապահովելու լեգիտիմ ակնկալիքների հանդեպ հարգանքը», 

և որ անձի իրավական վիճակը վատթարացնող նորմերի հետադարձ 

ուժի արգելքը «... հանդիսանում է պետական իշխանության 

նկատմամբ վստահության և իրավական պետության սկզբունքների 

կարևոր բաղադրատարրերից մեկը: Այդ սկզբունքը միաժամանակ 

հանդես է գալիս որպես իրավական որոշակիության սկզբունքի 

ապահովման կարևոր երաշխիք: Օրենքի հետադարձ ուժի մերժման 

սկզբունքից բխում է այն արգելքը, համաձայն որի՝ անթույլատրելի է 

այն իրավունքների սահմանափակումը կամ վերացումը, որոնք 

ամրագրվել են նախկինում գործող նորմերի հիման վրա: Նման 

պարտավորություն է նաև ստանձնել Հայաստանի 

Հանրապետությունը մի շարք միջազգային պայմանագրերով»: 

Վերոնշյալ նույն որոշմամբ ՍԴ-ն անդրադարձել է նաև 

կենսաթոշակային համակարգում կամ ոլորտը կարգավորող 

իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու դեպքում 

անձի կենսաթոշակային իրավունքների երաշխավորվածությանը և 

պաշտպանությանը՝ արձանագրելով հետևյալը. «... օրենսդիրն 

իրավասու է օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 

սահմանելու կենսաթոշակի հետ կապված իրավահարաբե-

րությունների կարգավորման լիովին նոր համակարգ: Սակայն նման 

փոփոխությունները չեն կարող վերացնել այն կենսաթոշակները, այդ 

թվում՝ արտոնյալ կարգով նշանակվող, որոնք ստանալու իրավունքն 

անձը ձեռք է բերել նախկինում գործող օրենսդրության հիման վրա: 

Եթե օրենքն արդեն սահմանել է կենսաթոշակի տեսակները, 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, կենսաթոշակի 

իրավունք ձեռք բերելու պայմանները, կենսաթոշակի չափը և 

վճարման պայմանները, պետության համար ծագում է 

պարտականություն երաշխավորելու կենսաթոշակի իրավունքի 

առնչությամբ լեգիտիմ ակնկալիքների հանդեպ հարգանքի և 

իրավական որոշակիության սկզբունքների իրացումը» (ՍԴՈ-723):»: 
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Ավելին, 02.10.2012թ. թիվ 1050 որոշմամբ կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունքի դադարեցման վերաբերյալ 

Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ օրենսդիրը 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի կորուստը Հայաստանի 

Հանրապետությունում բնակությունը դադարեցնելու և այլ երկրում 

բնակություն հաստատելու կամ Հայաստանի Հանրապետության 

բնակության վայրի հաշվառումից դուրս գալու փաստով 

պայմանավորում է միայն համապատասխանաբար` օտարերկրյա 

քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և 

երկքաղաքացիների պարագայում: Մինչդեռ ՀՀ քաղաքացիների 

պարագայում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի կորուստը 

պայմանավորված է, ի թիվս այլնի, ՀՀ քաղաքացիության 

դադարեցման փաստով (օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետ), 

և օրենքի 41-րդ հոդվածը ՀՀ քաղաքացիների առնչությամբ չի 

նախատեսում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելու 

այնպիսի հիմք, ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետության 

բնակության վայրի հաշվառումից դուրս գալու 

հանգամանքը` անկախ նրանից, թե ՀՀ քաղաքացին մինչև վեց ամիս, 

թե վեց ամսից ավելի ժամկետով է մեկնել տվյալ օտարերկրյա 

պետություն, ինչպես նաև անկախ այն հանգամանքից, թե տվյալ 

օտարերկրյա պետությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ 

կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում միջպետական 

համաձայնագիր կնքած պետություն է, թե` ոչ:  

Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է, որ 

գործնականում չեն բացառվում այնպիսի իրավիճակներ, երբ ՀՀ 

քաղաքացին օտարերկրյա պետությունում անձնական 

շարժառիթների (օր.` երկարատև բուժման և այլն) կապակցությամբ 

վեց ամսից ավելի ժամկետով բնակվի տվյալ պետությունում: Այս 

առումով ՀՀ օրենսդրության, մասնավորապես` նաև «Բնակչության 

պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքի վերլուծության հիման վրա 

սահմանադրական դատարանն արձանագրում է նաև, որ նշված 

դեպքն ինքնաբերաբար չի առաջացնում տվյալ քաղաքացու` 
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Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրում հաշվառման 

դադարեցում կամ կենսաթոշակի գործը տվյալ պետություն 

ուղարկելու պարտավորություն: Արդյունքում սահմանադրական 

դատարանը հիմնավոր և իրավաչափ չի համարել օրենքի դրույթների 

այնպիսի մեկնաբանությունը, համաձայն որի` Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքից դուրս վեց ամսից ավելի ժամկետով 

բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորցնում է 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը:»: 

Տարիներ շարունակ անձի կողմից վճարված հարկերի հիման 

վրա նրա կենսաթոշակի վճարումը դադարեցնելը օրենքում 

կատարված փոփոխությունների հիման վրա, նշանակում է՝ 

հակառակ սահմանադրական պահանջին, հետադարձ ուժ տալ 

օրենքին։ Օրենքի հետադարձ գործողությունն առավել ցայտուն է այն 

բազմաթիվ դեպքերում, երբ աշխատավարձի կամ թոշակի 

վճարումների ուշացման հետևանքով քաղաքացին զրկվել է օրենքի 

ուժի մեջ մտնելուն նախորդող տարվա կենսաթոշակից կամ 

աշխատավարձից: 

Պետության, ի դեմս լիազոր մարմինների կողմից կիրառվող 

ցանկացած միջոց, որն ուղղված է անձի իրավունքների 

սահմանափակմանը, պատասխանատվության սահմանմանը կամ 

խստացմանը, պետք է համաչափ լինի համապատասխան 

իրավիճակին, անձի կատարած արարքին և հետապնդվող 

նպատակին: Նման դիրքորոշում է հայտնել նաև Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանն իր նախադեպային 

իրավունքում հաստատված չափանիշներով: Ավելին՝ օրենսդրի և 

իրավակիրառողի նպատակը չի կարող լինել անձին նախկինում 

վճարման ենթակա կենսաթոշակից զրկումը, օրենսդիրը և 

իրավակիրառողը սահմանափակված են մարդու իրավունքներով և 

իրավական ակտերի գործողության վերոնշյալ սկզբունքներով: 

Օրենսդիրը ընդամենը կարող է նախատեսել իրավական ակտի 

ընդունումից հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ 

որոշակի վարքագծի կանոնների ընդունումը, իսկ իրավակիրառողը՝ 
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դրանց կիրարկումը: Այլ նպատակ և գործելաոճ ո´չ օրենսդիր, ո´չ էլ 

գործադիր մարմինները չեն կարող ունենալ:    

Ինչպես նշեցինք, կենսաթոշակը որպես անձի 

սեփականություն է ճանաչվում նաև Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարանի բազմաթիվ նախադեպային 

որոշումներով, ինչպես օրինակ Մոսկալն ընդդեմ Լեհաստանի (թիվ 

10373/05 գանգատ), Ստեկը և մյուսներն ընդդեմ Միացյալ 

թագավորության (թիվ 65731/01 և 65900/01 գանգատներ), Ջեյմսն ու 

այլոք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության (գանգատ թիվ 8793/79), 

Բուրդովն ընդդեմ Ռուսաստանի 07.05.2002 թվականի վճիռը, 

Բեյելերն ընդդեմ Իտալիայի 05.01.2000 թվականի վճիռը և այլն: 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային 

իրավունքում հաստատված չափանիշների համաձայն` «... 

սոցիալական օրենսդրության, այդ թվում՝ կենսաթոշակների 

ոլորտում, պետություններն ունեն հայեցողության լայն շրջանակ, 

որը ելնելով սոցիալական արդարության և տնտեսական 

բարեկեցության շահերից, կարող է իրավաչափորեն հանգեցնել 

բնակչությանը վճարվող կենսաթոշակի գումարի կարգավորմանը, 

հարմարեցմանը և նույնիսկ նվազեցմանը: Այնուամենայնիվ, 

ցանկացած այսպիսի միջոց պետք է կիրառվի ոչ խտրական ձևով և 

համապատասխանի համաչափության պահանջներին: Այդ 

պատճառով, օրենսդրին տրված հայեցողության շրջանակը 

քաղաքականության ընտրության հարցում պետք է լինի լայն, և նրա 

կողմից «հանրային շահի» գնահատումը պետք է հարգվի, եթե այն 

ակնհայտորեն զուրկ չէ ողջամիտ հիմնավորումից» (Carson and 

Օthers v. The Սnited Kingdom [GC], cited above, p. 61; Andrejeva v. 

Latvia [GC], cited above, p. 83; as well as Moskal v. Poland, no. 10373/05, 

p. 61, 15 September 2009): Այլ գործերով դատարանը կարևորել է, որ. 

«Չնայած 1-ին Արձանագրության 1-ին հոդվածը չի կարող 

սահմանափակել պետության ազատությունը սոցիալական 

ապահովության համակարգի շրջանակներում վճարվող գումարի 

չափի կամ տեսակի ընտրության հարցում, կարևոր է նաև ստուգել 
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արդյոք դիմումատուի՝ սոցիալական ապահովության համակարգի 

շրջանակներում գումար ստանալու իրավունքը խախտվել է այնպես, 

որը հանգեցրել է նրա կենսաթոշակի իրավունքի էության 

աղավաղմանը» (Stec and Others v. The United Kingdom [GC], no 

65731/01, p. 53, ECHR 2006-VI, Wieczorek v. Poland, no. 18176/05, p. 57, 

8 December 2009): Նշված մոտեցումը ընդունվել և կիրառվել է նաև ՀՀ 

վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և տնտեսական գործերով 

պալատի կողմից՝ այդ առումով դառնալով ազգային նախադեպային 

իրավունքի բաղկացուցիչ մասը (Սերգեյ Գրիգորյան ընդդեմ ՀՀ 

սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամի, թիվ 3-1260 

գործով պալատի 30.06.2006 թվականի որոշումը)։  

Աշխատանքային ստաժը հավաստող աշխատանքային 

գրքույկի և այլ փաստաթղթերի (սոցիալական վճարներ կատարելը 

կամ աշխատավարձ ստանալը հավաստող) հարաբերակցությանը և 

անհրաժեշտությանը վերաբերող «Պետական կենսաթոշակների 

մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան կարգավորումները հստակ 

չեն: Մասնավորապես՝ օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ «1. Մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ն ընկած 

ժամանակահատվածի համար աշխատանքային ստաժը 

հաստատող հիմնական փաստաթուղթն աշխատանքային գրքույկն 

է կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած այլ փաստաթուղթ, 1992 թվականի հունվարից մինչև 

2013 թվականի հունվարի 1-ը` նաև սոցիալական վճարներ 

կատարելը կամ աշխատավարձ ստանալը հաստատող 

փաստաթուղթը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած դեպքերի:»: Ստացվում է, որ 

նախադասության առաջին մասով օրենսդիրը հստակ սահմանել է, 

որ մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը աշխատանքային ստաժը 

հաստող հիմնական փաստաթուղթը աշխատանքային գրքույկն է, 

իսկ նախադասության շարունակությամբ նշվում է, որ 1992 

թվականի հունվարից մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը` նաև 

սոցիալական վճարներ կատարելը կամ աշխատավարձ ստանալը 
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հաստատող փաստաթուղթը, ինչը նշանակում է, որ 

նախադասության առաջին և երկրորդ մասերը բացառում և 

հակասում են միմյանց, կարիք է առաջանում որոշել դրանցից 

յուրաքանչյուրի կարգավորման դաշտը և կիրառելիությունը, որը 

լրացուցիչ ռիսկեր է պարունակում գործնականում այս 

իրավանորմը կիրարկելիս: Անձի մեղքի բացակայությամբ 

(կենսաթոշակ նշանակող տարածքային ստորաբաժանման 

սխալմամբ) անձին կենսաթոշակ վճարվելու վերաբերյալ 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիքը սահմանել են իրարամերժ 

կարգավորումներ: Այսպես՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը 

չվերադարձվող անհիմն հարստացման շարքում սահմանում է նաև 

քաղաքացու մոտ անբարեխղճության բացակայության դեպքում, 

նրան` որպես գոյության միջոց տրված աշխատավարձը և դրան 

հավասարեցված վճարները, կենսաթոշակները, կրթաթոշակները, 

նպաստները, կյանքին ու առողջությանը պատճառված վնասի 

հատուցումը, ալիմենտը և այլ դրամական գումարներ: Իսկ 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է 

սխալմամբ ավել վճարված կենսաթոշակի բռնագանձման կարգ: 

Անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել նշված իրավական ակտերի 

դրույթները՝ միասնական և կանխատեսելի օրենսդրություն 

ապահովելու համար:    

Վերը ներկայացված, ինչպես նաև սույն հետազոտությամբ 

բարձրացված այլ խնդիրները հնարավոր է կարգավորել 

օրենսդրական փոփոխությունների, ինչպես նաև իրավակիրառ 

պրակտիկայի միասնականացման ու օրենսդրությանը 

համապատասխանեցման միջոցով:  
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7. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Սույն հետազոտության գլխավոր եզրահանգումն այն է, որ 

կենսաթոշակի իրավունքի ենթադրյալ և փաստացի տեղի ունեցած 

խախտումները առավելապես իրավակիրառ պրակտիկայի 

անկատարության 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 միջոցով հնարավոր է 

էապես կրճատել անձի կենսաթոշակի իրավունքի խախտման 

դեպքերը, պետական մարմինների և պետության դեմ ներկայացվող 

հայցերը և գանգատները: Նշված գաղափարն իրագործելու համար 

ներկայացնում ենք հետևյալ առաջարկությունները. 

1. Ընդունել «Սոցիալական ապահովության մասին» օրենք՝ 

սահմանելով «սոցիալական ապահովություն» հասկացությունը և 

հիմքեր ստեղծելով նոր Սահմանադրությամբ ամրագրված 

դեպքերում անձի սոցիալական ապահովության իրավունքի 

իրացման համար:  

2. Կենսաթոշակի նշանակման կամ իր իրավունքի 

առկայությունը ճշգրտելու համար անձի կողմից Սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայության տարածքային 

ստորաբաժանումներ դիմելիս ապահովել անձին իր իրավունքների 

վերաբերյալ համակողմանի խորհրդատվություն: Օրինակ՝ եթե 

անձը դիմել է իր երեխաներին կերակրողին կորցնելու դեպքում 

կենսաթոշակ նշանակելու համար, ապա պարզաբանել, որ որոշ 

հիմքերի առկայության դեպքում (երեխաների 14 տարեկանը լրացած 

չլինելը և այլն) ինքը ևս ունի այդ կենսաթոշակի իրավունք 

(ներկայացված օրինակը գործնականում հանդիպած խնդիրներից 

է):  
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3. 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:  

4. 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 

մասնագետների կողմից:   

5. Ապահովել անձի իրավունքի իրացումը այն դեպքերում, երբ 

անձը բովանդակային առումով կատարել է օրենսդրությամբ 

սահմանված իր պարտականությունը, ոչ թե առաջնորդվել ձևական 

պահանջներով: Օրինակ՝ ապահովել կենսաթոշակի նշանակումը 

կամ վճարումը, երբ անձը անձնագրի փոխարեն ներկայացրել է 

անձը հաստատող այլ տեսակի փաստաթուղթ, օրինակ՝ 

զինվորական գրքույկ, վարորդական իրավունքի վկայական և այլն, 

և եթե ապացուցում է, որ մշտապես բնակվում է ՀՀ-ում:  

6. Հստակեցնել հաշմանդամության սահմանման 

չափանիշները՝ այն բոլոր մասնագետների (բժիշկների և, ինչու չէ, ոչ 

մասնագետների) համար ընկալելի և կիրառելի դարձնելու առումով:  

7. Հաշմանդամության սահմանման գործերով ապահովել 

անկախ փորձաքննության հնարավորություն՝ ոլորտի անկախ 

մասնագետների ներգրավմամբ, հստակ իրավական կարգավորում 

նախատեսել դրա համար՝ ապահովելով այդ մասնագետների 

անկախության երաշխիքներ:  

8. Զինծառայողների առողջական վիճակի փորձաքննության 

գործերով անհրաժեշտ է սահմանել համապատասխան 

հիվանդության առաջացումը կամ բարդացումը զինվորական 

ծառայության հետևանք ճանաչելու կանխավարկածը՝ դրանով 

բացառելով նաև այն դեպքերը, որ որոշակի հիվանդություններով 
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տառապող անձիք զորակոչվեն բանակ, բարձրացնելով պետության 

պատասխանատվությունը զինծառայողների առողջության 

իրավունքի պահպանման հարցում:  

Հաշմանդամության պատճառ հանդիսացող հիվանդությունը 

զինվորական ծառայության հետ կապելը պրակտիկայում լուրջ 

խնդիրներ է առաջացնում և գրեթե միշտ անձն անպաշտպան է 

լինում, քանի որ համապատասխան հանձնաժողովների 

որոշումները բավարար չափով հստակ և ամբողջական չեն 

կազմվում: Գրեթե բոլոր դեպքերում հանձնաժողովը գտնում է, կամ 

անձի բժշկական փաստաթղթերից երևում է, որ անձը մինչև 

զինվորական ծառայությունը ունեցել է որոշակի հիվանդություն, 

որը զինվորական ծառայության ընթացքում խորացել է, ապա այդ 

դեպքում հանձնաժողովը արձանագրում է, որ միևնույն է, 

ցանկացած պայմաններում, անգամ ոչ զինվորակական  

ծառայության ընցացքում, անձի հիվանդությունը կզարգանար: 

9. ՀՀ Պաշտպանության նախարարության Կենտրոնական 

ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից կայացվող անձի 

առողջական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունների նկատմամբ 

կիրառել և ապահովել օրենքով սահմանված վարչական ակտերին 

ներկայացվող պահանջները՝ դրանց հիմնավորվածության և 

կառուցվածքային այլ պահանջների պահպանման տեսանկյունից:  

10. Զինծառայողի ցանկության դեպքում վերջինիս 

առողջական վիճակի փորձաքննության իրականացմանը 

ներգրավել վերջինիս կողմից ընտրված առնվազն մեկ անկախ 

մասնագետի՝ փորձաքննության օբյեկտիվությունը և 

անաչառությունը ապահովելու համար՝ սահմանելով նաև 

երաշխիքներ նշված մասնագետի անկախ գործունեության համար:   

11. Դատական կարգով իրավաբանական փաստի 

հաստատման անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել անձի՝ 

կենսաթոշակի նշանակման վերաբերյալ դիմումի կասեցման 

հնարավորություն՝ փաստի հաստատումն ընկած 

ժամանակահատվածի համար անձի կենսաթոշակի իրավունքը 
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չխախտելու և կենսաթոշակի վճարումը կատարելու համար՝ հաշվի 

առնելով անձի մեղքի բացակայությունը իր փաստաթղթերում առկա 

սխալների համար:  

12. Աշխատանքային գրքույկում աշխատանքային 

գործունեության և ստաժի վերաբերյալ առկա տվյալները համարել 

կենսաթոշակի նշանակման համար անհրաժեշտ ստաժի 

հաշվարկման հիմք՝ կատարելով օրենսդրության պահանջները, և 

առանց ակնհայտ կասկածի հիմքի՝ չմերժել անձի աշխատանքային 

ստաժի հաշվարկումը: 

13. Աշխատանքային գրքույկում աշխատանքային ստաժի 

վերաբերյալ գրառումների բացակայության դեպքում հիմք ընդունել 

անձի ներկայացրած փաստաթղթերը՝ տեղեկանքները, 

քաղվածքները, այլ փաստաթղթերը՝ ապահովելով գործող 

իրավակարգավորման կիրառությունը:     

14. 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: 

15. Հստակեցնել «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ 

օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի ձևակերպումը՝ աշխատանքային 

գրքույկը որպես աշխատանքային ստաժը հավաստող հիմնական 

փաստաթուղթ լինելու և աշխատանքային ստաժը հավաստող այլ 

փաստաթղթերի հետ փոխհարաբերության և վերջիններիս 

կիրառելիության հիմքերի մասով:    
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16. Ձևավորել միասնական մոտեցում անձի՝ կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունքի ծագման հետ կապված և որպես այդպիսին 

սահմանել ոչ թե դիմում ներկայացնելու պահը, այլ այն 

փաստերի/հիմքերի առաջացման պահը, որը/որոնք 

համապատասխան իրավունքի իրացման հիմք են հանդիսանում: 

Այս մոտեցումն առավելապես կապահովի անձի իրավունքների 

գերակայության սահմանադրական սկզբունքը:  

17. Մասնակի կենսաթոշակի գործերով Կրթության և 

գիտության նախարարության գրությունները համարել ոչ թե 

պաշտոնական պարզաբանումներ, քանի որ դրանք «Իրավական 

ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով չեն համապատասխանում 

պաշտոնական պարզաբանմանը ներկայացվող պահանջներին, այլ 

ոլորտին տիրապետող պետական մարմնի տրամադրած գրավոր 

տեղեկատվություն: 

18. Ապահովել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված գործի բազմակողմանի, 

լրիվ և օբյեկտիվ քննության սկզբունքի կիրառությունը 

կենսաթոշակի իրավունքի վերաբերյալ գործեր քննելիս՝ 

իրականացնելով ինչպես անձի օգտին, այնպես էլ նրա դեմ 

գոյություն ունեցող փաստերի գնահատում:  

19. Անձի կենսաթոշակի իրավունքի վերաբերյալ որոշումներ՝ 

վարչական ակտեր, կայացնելիս առաջնորդվել «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով 

սահմանված պահանջներով և չափանիշներով:    

20. Ապահովել անձի կենսաթոշակի հաշվարկման 

ճշգրտությունը՝ ապահովելով դրա վերստուգումը և վերանայումը 

կենսաթոշակի նշանակումից առաջ՝ նվազեցնելով սխալ 

հաշվարկների հավանակությունը և զերծ մնալով վճարված 

կենսաթոշակի հետգանձման հետ կապված իրավական 

հիմնավորումներ գտնելու խնդիրներից:     

21. Կենսաթոշակի իրավունքի դադարեցման հարցը 

քննարկելիս յուրաքանչյուր գործ քննել յուրովի, հիմք ընդունել 
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վարչարարության կանոնները և սկզբունքները, առկայության 

դեպքում գնահատել անձի ներկայանալու օբյեկտիվ 

անհնարինության հանգամանքը և դրանից հետո որոշում կայացնել 

անձի սեփականությունը հանդիսացող կենսաթոշակի վերաբերյալ:  

22. Անձի չվճարված կենսաթոշակի վերաբերյալ որոշում 

կայացնելիս առաջնորդվել անձի կենսաթոշակի իրավունքի ծագման 

և վճարման պահին գործող իրավակարգավորումներով՝ 

ապահովելով լեգիտիմ ակնկալիքի և սեփականության 

իրավունքների իրացումը: 

23. Ապահովել վերահսկման և հաշվետվողականության 

գործուն մեխանիզմ՝ «Հայփոստ» ընկերության կողմից անձի 

կենսաթոշակի հնարավոր յուրացումների և այլ չարաշահումների 

դեպքերը կանխելու և վերացնելու ուղղությամբ: 

24. Կենսաթոշակի վերադարձման պահանջներ ձևավորելիս 

հաշվի առնել ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1099-րդ հոդվածով 

սահմանված իրավակարգավորումը և անձից չպահանջել ավել 

վճարված կենսաթոշակը, որը վճարվել է սոցիալական 

ապահովության պետական ծառայության տարածքային մարմնի 

սխալ հաշվարկի հետևանքով և անձի բարեխղճության 

պարագայում:  

25. Ակտիվացնել միջպետական համագործակցության 

շրջանակները այլ պետությունների հետ կենսաթոշակային 

իրավունքի ոլորտում համագործակցության (օրինակ` Ուզբեկստան 

և բազմաթիվ այլ երկրներ) համաձայնագրեր կնքելու միջոցով՝ 

ապահովելով այլ երկրներում բնակվող ՀՀ քաղաքացիների 

կենսաթոշակի իրավունքի իրացումը: 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1. Վ. Պողոսյան, «Մարդու իրավունքներ. Հասկացություններ, 

սկզբունքներ, մոտեցումներ», Ուսումնական ձեռնարկ, 2002թ.:   

2. В. П. Галаганов, Право социалнього обеспечения, Москва, 

2016. 

3. Европейская социальная хартия как источник российского 

трудового права, “Молодой ученый”, N 4 (39), 2012,. 

4. Сравнительный анализ международных стандартов в области 

защиты прав пенсионеров и пенсионной системы р Российской 

Федерации, К. М. Романова, Конференция “Ломоносов 2014”. 

5. Право социального обеспечения, В. П. Галаганов, Москва, 

2016.    

6. Право социального обеспечения, О. В. Бочарова, 

Новочеркасск, 2011. 

7. Право социального обеспечения России, М.Л. Захаров, Э.Г. 

Тучкова, Москва, 2002. 

8. World social Protection report 2014/15, International Labour 

Organization, 2014.  

9. The right to property under the European Convention on Human 

Rights, Aida Grgiæ, Zvonimir Mataga, Matija Longar and Ana Vilfan, 

Council of Europe, 2007. 

10. The Right to Social Security in the Constitutions of the World: 

Broadening the moral and legal space for social justice, International 

Labour Organization, 2016.  

11. Social security as a human right, Council of Europe, 2007. 

12. The Right to Property, A Guide to the Implementation of 

Article 1 of Protocol № 1 to the European Convention of Human Rights, 

Council of Europe, 2001.    

 

Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

13. www.ilo.org 

14. www.hudoc.echr.coe.int 

http://www.ilo.org/
http://www.hudoc.echr.coe.int/
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15. www.coe.int 

16. www.mlsa.am 

17. www.ssss.am 

18. www.parliament.am 

19. www.arlis.am 

20. www.armlaw.am 

21. www.datalex.am 

22. www.jurvestnik.psu.ru 

 

Միջազգային փաստաթղթեր 
 

23. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, 

ընդունվել է 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին 

24. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա, ընդունվել է 

1950թ. նոյեմբերի 4-ին 

25. Հաշմանդամների  իրավունքների  մասին  հռչակագիր, 

ընդունվել է 1975թ©  դեկտեմբերի  9-ին   

26. Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա, 

ընդունվել է 1996թ. մայիսի 3-ին  

27.  «Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 

Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից 

պետությունների քաղաքացիների իրավունքների երաշխիքների 

մասին» համաձայնագիր, ընդունվել է 1992 թվականի մարտի 13-ին 

28.  «Անկախ պետությունների համագործակցության 

մասնակից պետությունների զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովության և 

պետական ապահովագրության մասին» համաձայնագիր, ընդունվել 

է 1992 թվականի մայիսի 15-ին 

29.  «Անկախ պետությունների համագործակցության 

մասնակից պետությունների ներքին գործերի մարմինների 

աշխատակիցների կենսաթոշակային ապահովման և պետական 

ապահովագրության կարգի մասին» համաձայնագիր, ընդունվել է 

1993 թվականի դեկտեմբերի 24-ին 

http://www.coe.int/
http://www.mlsa.am/
http://www.ssss.am/
http://www.parliament.am/
http://www.arlis.am/
http://www.armlaw.am/
http://www.jurvestnik.psu.ru/
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30.  «Զինծառայողներին, զինվորական ծառայությունից 

զորացրված քաղաքացիներին և նրանց ընտանիքների անդամներին 

անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից 

պետություններում բնակելի տարածքներով ապահովելու մասին» 

համաձայնագիր, ընդունվել է 1997 թվականի մարտի 28-ին 

31.  «Սահմանապահ զորքերի զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների, բանվորների և ծառայողների բժշկական 

ապահովության կազմակերպման մասին» համաձայնագիր, 

ընդունվել է 1992 թվականի հունիսի 26-ին 

32.  «Անկախ պետությունների համագործակցության 

մասնակից պետությունների սահմանապահ զորքերի 

զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովման և սահմանապահ 

զորքերի զինծառայողների պետական ապահովագրման կարգի 

մասին» համաձայնագիր, ընդունվել է 1992 թվականի մայիսի 15-ին 

33.  «Անկախ պետությունների համագործակցության 

մասնակից պետությունների միջև զինծառայողների, զինվորական 

ծառայությունից զորացրված անձանց և նրանց ընտանիքների 

անդամների սոցիալական և իրավական երաշխիքների մասին» 

համաձայնագիր, ընդունվել է 1992 թվականի փետրվարի 14-ին 

34. Իրավահավասարության մասին (սոցիալական 

ապահովության ոլորտում) թիվ 118 կոնվենցիա, ընդունվել է 1962 

թվականին 

35. Նվազագույն սոցիալական ստանդարտների մասին թիվ 

102 կոնվենցիա, ընդունվել է 1952 թվականին 

36. Հաշմանդամության, ծերության և կերակրողին կորցնելու 

դեպքում նպաստների մասին թիվ 128 կոնվենցիա, ընդունվել է 1967 

թվականին, 
 

ՄԻԵԴ վճիռներ 

 

37. König v. the Federal Republic of Germany, application no. 

6232/73, judgment of 28 June 1978  

38. Airey v. Ireland, application no. 6289/73, judgment of 9 

October 1979 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=81090
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=81090
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=81090
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=81090
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=81090
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=81090
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78790
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78790
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78790
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78788
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78788
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78788
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78788
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78788
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78788
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77482
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77482
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77482
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77482


95 
 

39. Mennitto v. Italy, application no. 33804/96, judgment of 5 

October 2000 

40. Moskal v. Poland, application no. 10373/05, judgment of 01 

March 2010 

41. Wieczorek v. Poland, application no. 18176/05, judgment of 8 

December 2009 

42. Müller v. Austria, no. 5849/72, decision of 16 December 1974 

(admissibility) 

43. Bellet, Huertas and Vialatte v. France (dec.), nos. 40832/98, 

40833/98 և 40906/98, 27 April 1999 

44. Skorkiewicz v. Poland, application no. 39860/98, decision of 1 

June 1999      

45. Kjartan A´smundsson v. Iceland, application no. 60669/00, 

judgment of 12 October 2004  

46. Stec and Others v. the United Kingdom, applications no. 

65731/01 and 65900/01, decision of 6 July 2005  

47. Aunola v. Finland, application no. 30517/96, decision of 15 

March 2001 

48. Van der Mussele v. Belgium, application no. 8919/80, judgment 

23 November 1983 

49. Béláné Nagy v. Hungary, application no. 53080/13, judgment of 

10 February 2015 

50. Gaygusuz v. Austria, application no. 17371/90, judgment of 16 

September 1996  

51. Carson and Օthers v. The United Kingdom, application no. 

42184/05, judgment of 16 March 2010  

52. Andrejeva v. Latvia, application no. 55707/00, judgment of 18 

February 2009   

53. AGOSI v. United Kingdom, application no. 9118/80, judgment 

of 24 October 1986  

54. Mellacher v. Austria, application no. 10522/83, 11011/84, 

11070/84, judgment of 19 December 1989  

55. Beyeler v. Italy, application no. 33202/96, 5 January 2000 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["17371/90"]}
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56. X v. The Netherlands, application no. 4130/69, decision of 20 

July 1971 

57. Michael Mathieu v. United Kingdom, application no. 40302/98, 

decision of 2000 

58. Van Raalte v. Netherlands, application no. 20060/92, judgment 

of 1997 

59. Federspev v. Italy, application no. 22867/93, decision of 6 

September 1995 

60. Solodyuk v. Russia, application no. 9384/81, judgment of 3 June 

2004 
 

Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրություն 
 

61. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններ, ընդունվել է 

06.12.2015 

62. ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով), ընդունվել 

է 27.11.2005 

63. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք, 

ընդունվել է 22.12.2010 

64. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 18.02.2004 

65. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 

03.04.2002 

66. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների 

սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 

27.10.1998 

67. «ՀՀ-ում Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 

մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 14.04.1993 

68. ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի թիվ 665-ն որոշումը 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովելու մասին» 

69. ՀՀ Կառավարության 12.01.2012թ. թիվ 12-Ն որոշումը 

«Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, 

http://parliament.am/law_docs5/Sahmanadrutyun_06.12.2015.pdf
http://parliament.am/law_docs5/Sahmanadrutyun_06.12.2015.pdf
http://parliament.am/law_docs5/Sahmanadrutyun_06.12.2015.pdf
http://parliament.am/law_docs5/Sahmanadrutyun_06.12.2015.pdf
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պաշտոնների և ցուցանիշների թիվ 1 և 2 ցուցակները հաստատելու 

և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

հոկտեմբերի 13-ի թիվ 1987-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» 

70. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 10-ի N 674-Ն 

որոշումը «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

պաշտոնների թիվ 3 և 4 ցուցակները հաստատելու մասին» 

71. ՀՀ Կառավարության 02.03.2006թ. թիվ 276-Ն որոշումը 

«Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը 

հաստատելու մասին»  

72. ՀՀ Կառավարության 13.06.2003թ. թիվ 780-Ն որոշումը 

«Բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող 

դասակարգիչները և հաշմանդամության խմբերի սահմանման 

չափանիշները հաստատելու մասին»  

73. ՀՀ Կառավարության 27.11.2000 թվականի թիվ 778 

որոշումը «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովող միջոցառումների մասին»  

74. ՀՀ Կառավարության 28.08.2014 թվականի թիվ 895-Ն 

որոշումը «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն 

ապահովելու մասին»  

 

 

 


