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2020 Թ. ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 27-ԻՑ  
ԱՐ ՑԱ ԽԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ  

Ա ԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԻ ՍԱՆ ՁԱ ԶԵՐ ԾԱԾ  
ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ

 ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԱԾ 

զին ծա ռայող նե րի և կա մա վո րագր ված ան ձանց 
ի րա վունք նե րը, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյունն  

ու ար տո նու թյուն նե րը
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Պահ պան վո՞ւմ է ա րդյոք աշ խա տո ղի աշ խա տա տե ղը, ե թե 
նա ներգ րավ վում է զին վո րա կան ծա ռա յու թյա նը։

  Այո։ Զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ի րա-
կա նաց նե լիս կամ որ պես զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ 
չգտնվող ան ձ (կա մա վո րա կան)՝ կա մա վո րա կան հի մունք-
նե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, ի նչ պես նաև ռազ-
մա կան փո խօգ նու թյան պայ մա նագ րե րի հի ման վրա այլ 
ե րկրնե րի պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րին մաս նակ ցե լիս աշ խա տողն ա զատ վում է աշ խա տան-
քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից՝ պահ պա նե լով 
աշ խա տա տե ղը (պաշ տո նը)։ 

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենս-
գիրք, հոդ ված 124, մաս 3

Ի ՞նչ փաս տաթղ թի հի ման վրա է զին ծա ռա յու թյան մեկ նած 
աշ խա տողն ա զատ վում աշ խա տան քային պար տա կա նու-
թյուն նե րի կա տա րու մից։

  Աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից 
աշ  խա տողն ա զատ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան տրա մադ րած՝ զո րա հա-
վա քային զո րա կո չի կանչ վե լու վե րա բե րյալ ծա նուց ման կամ 
կա մա վո րա կան հի մունք նե րով պաշտ պա նու թյա նը ներգ րա-
վե լու մա սին տե ղե կան քի հի ման վրա։ 

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենս-
գիրք, հոդ ված 124, մաս 4

 ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ԵՎ ԶԲԱՂ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ
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Պահ պան վո՞ւմ է ա րդյոք աշ խա տա վար ձը և ի ՞նչ չա փով։

  Աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից 
ա զատ ված ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար գոր ծա տո ւի կող-
մից աշ խա տո ղի վար ձատ րու թյու նը ո րոշ վում է կող մե րի հա-
մա ձայ նու թյամբ կամ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով, ե թե օ րեն քով 
այլ բան նա խա տես ված չէ: 

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենս-
գիրք, հոդ ված 124, մաս 4

Ա րդյոք զո րա հա վա քային զո րա կո չով զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյան ներգ րավ ված ան ձինք դրա մա կան ա պա հո վու թյան 
ի րա վուն քը պահ պա նո՞ւմ ե ն։

   Այո։ Զո րա կո չի մի ջո ցով պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյուն ան ցնող սպա յա կան կազ մի և զո րա հա վա քային զո րա-
կո չի մի ջո ցով զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ան ցնող զին ծա-
ռայող նե րի վրա տա րած վում է զին ծա ռայող նե րի դրա մա կան 
ա պա հո վու թյու նը, ո րը բաղ կա ցած է զին վո րա կան (այլ հա-
տուկ) կո չում նե րին հա մա պա տաս խա նող զին վո րա կան պաշ-
տոն նե րի դա սա կարգ ման խմ բե րին և զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան ստաժ նե րին հա մար ժեք պաշ տո նային դրույ քա չա փե-
րից, օ րեն քով սահ ման ված կար գով տր վող հա վե լում նե րից 
և լրավ ճար նե րից:  

 « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք, հոդ ված 61, 
մաս 4
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Ա րդյո՞ք նույն կար գա վո րում նե րը վե րա բե րում են նաև պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ան ցնե լուն։ 

  Ո չ։ Պար տա դիր ժամ կե տային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո-
րա կոչ վե լու դեպ քում ոչ ո ւշ, քան հա մա պա տաս խան ծա նու-
ցագ րում նշ ված ժամ կե տից ե րեք օր ա ռաջ, գոր ծա տուն  լու-
ծում է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը: 

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենս-
գիրք, հոդ ված 124, մաս 1

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից զո րացր վե լուց 
հե տո ի ՞նչ ի րա վունք ու նի նախ կին աշ խա տո ղը։ 

  Պար տա դիր ժամ կե տային զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից զո-
րացր վե լուց հե տո՝ մեկ ա մս վա ըն թաց քում, աշ խա տո ղը կա-
րող է դի մել գոր ծա տո ւին  նոր աշ խա տան քային պայ մա նա գիր 
կն քե լու հա մար:   
   Ե թե նշ ված ժամ կետ նե րում աշ խա տո ղը դի մում է գոր ծա տո-
ւին, ա պա գոր ծա տուն պար տա վոր է ե րեք օր վա ըն թաց քում 
նոր աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կն քել, ո րի է ա կան պայ-
ման ներն աշ խա տո ղի հա մար չեն կա րող լի նել նվազ բա րեն-
պաստ, քան մինչև պար տա դիր ժամ կե տային զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան զո րա կոչ վե լը գոր ծող աշ խա տան քային պայ-
մա նագ րի պայ ման ներն է ին: 

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենս-
գիրք, հոդ ված 124, մաս 1

Ա րդյո՞ք մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ժա-
մա նա կա հատ վա ծը կա մա վո րա կան նե րի հա մար հաշ վարկ-
վում է աշ խա տան քային ստա ժում։
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  Այո։ Որ պես զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ չգտն վող ան ձ 
(կա մա վո րա կան)՝ կա մա վո րա կան հի մունք նե րով Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան, ի նչ պես նաև ռազ մա  կան փո խօգ նու-
թյան պայ մա նագ րե րի հի ման վրա այլ ե րկր նե րի պաշտ պա-
նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ժա-
մա նա կա հատ վա ծը աշ խա տա ժա մա նա կում չեն նե րառ վում, 
սա կայն հաշ վարկ վում են վեր ջի նիս աշ խա տան քային ստա-
ժում: 

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օ րենս-
գիրք, հոդ ված 138, մաս 2, են թա կետ 2 1
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Ա րդյոք մար տա կան հեր թա պա հու թյան մեջ ը նդ գրկ ված 
պար տա դիր ժամ կե տային ծա ռա յու թյուն ան ցած ու սա նող-
ներն օ գտ վո՞ւմ են ո ւս ման վար ձի ար տո նու թյուն նե րից, և 
ո րո՞նք են դրանք։

 
  Այո։ Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը վճա րո վի 
հա մա կար գում սո վո րող ու սա նո ղա կան հա մա կազ մի ա ռն-
վազն տա սը տո կո սին՝ ու սա նող նե րի վար ձավ ճար նե րից գո-
յա ցած բյու ջե ի ա ռն վազն յոթ տո կո սի չա փով, իր մի ջոց նե րի 
հաշ վին՝ հիմք ըն դու նե լով բարձր ա ռա ջա դի մու թյու նը և սո ցի-
ա լա կան խում բը, ի րա կա նաց նում է ու սա նո ղա կան նպաս տի 
ձևով ո ւս ման վար ձի մաս նա կի փոխ հա տու ցում մար տա կան 
հեր թա պա հու թյուն ի րա կա նաց նող զո րա մա սե րում մար տա-
կան հեր թա պա հու թյան մեջ ը նդ գրկ ված պար տա դիր ժամ-
կե տային ծա ռա յու թյուն ան ցած ու սա նող նե րին՝ ա ռն վազն 30 
տո կո սի չա փով:

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան « Բարձ րա գույն և հետ բու-
հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք, 6-րդ 
հոդ վա ծի 4 1 մա սի 7-րդ կետ

Առ կա՞ է ա րդյոք ո ւս ման վար ձի ամ բող ջա կան փոխ հա տուց-
ման հնա րա վո րու թյուն։ 

  Այո։ 2020-2021 թթ  ու սում նա կան տար վա 1-ին կի սա մյա կի 
(պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից  զո րացր ված նե-
րի դեպ քում՝ զո րա կոչ վե լու հա մա պա տաս խան ու սում նա կան 
տար վա 1-ին կի սա մյա կի) ո ւս ման վար ձի 100 % փոխ հա տու-
ցում։ 

 Ընդ ո րում, այն սո վո րող նե րին, ո րոնք՝
1) Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ-

ման ված կար գով 2020-2021 թթ  ու սում նա կան տար վա 

ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵՐ 
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ա ռա ջին կի սա մյա կի հա մար (պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյու նից  զո րացր ված նե րի դեպ քում՝ զո րա կոչ վե-
լու հա մա պա տաս խան ու սում նա կան տար վա ա ռա ջին կի-
սա մյա կի) ստա ցել են պե տու թյան  կող մից ուս ման վար ձի 
մաս նա կի փոխ հա տու ցում, սույն մի ջո ցառ ման շր ջա նակ-
նե րում փոխ հա տու ցում տրա մադր վում է կի սա մյա կի ո ւս-
ման վար ձի մնա ցոր դային գու մա րի չա փով 

2) մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ վճա րել են 2020-2021 թթ  
ու սում նա կան տար վա ա ռա ջին կի սա մյա կի (պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից  զո րացր ված նե րի դեպ քում՝ 
զո րա կոչ վե լու հա մա պա տաս խան ու սում նա կան տար-
վա ա ռա ջին կի սա մյա կի) ո ւս ման վար ձը, այդ չա փով կա-
տար ված վճա րու մը հա մա րել 2020-2021 թթ  ու սում նա կան 
տար վա ե րկ րորդ կի սա մյա կի ո ւս ման վար ձի դի մաց կա-
տար ված վճա րում 

3) մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ վճա րել են 2020-2021 թթ  
ու սում նա կան տար վա ա ռա ջին կի սա մյա կի ո ւս ման (պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից  զո րացր ված նե րի 
դեպ քում՝ զո րա կոչ վե լու հա մա պա տաս խան ու սում նա կան 
տար վա ա ռա ջին կի սա մյա կի) վար ձը և 1-ին կի սա մյա կի 
(պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից  զո րացր ված-
նե րի դեպ քում՝ զո րա կոչ վե լու հա մա պա տաս խան ու սում-
նա կան տար վա 1-ին կի սա մյա կի) ար դյուն քում ա վար տե լու 
են ու սում նա ռու թյու նը, այդ չա փով կա տար ված վճա րու-
մը վե րա դարձ վում է սո վո րո ղին (ֆի զի կա կան ան ձի  կող-
մից վ ճար ված լի նե լու պա րա գա յում)։

  Ա վե լին  մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցած 
ու սա նող նե րին նպաս տի ձևով տր վում է ո ւս ման վճա րի 
փոխ հա տու ցում (լ րիվ կամ մաս նա կի (զեղչ))՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հաս տա տած տե ղե-
րի քա նա կին հա մա պա տաս խան։ 

   ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ի N 
2008-Լ ո րոշ մամբ հաս տատ վել է «2020 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 27-ից Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Ար ցա խի 
Հան րա պե տու թյան դեմ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի ըն-
թաց քում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից սո վո-
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րող նե րի, ի նչ պես նաև պա տե րազ մի ըն թաց քում մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից ան ձանց սո վո րող ե րե խա նե-
րի և սո վո րող ա մուս նու ո ւս ման վար ձի փոխ հա տուց ման մի-
ջո ցա ռու մը հաս տա տե լու մա սին» ո րո շում, հա վել ված, 3-րդ 
կետ

« Բարձ րա գույն և հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ ված, 4-րդ մաս 

Ո ՞վ կա րող է օ գտ վել ո ւս ման վար ձի ամ բող ջա կան փոխ հա-
տուց ման հնա րա վո րու թյու նից։ 

  Այն ան ձը, ո վ՝ 
•   մաս նակ ցել է 2020թ  սեպ տեմ բե րի 27-ից Ա դր բե ջա նի 

Հան րա պե տու թյան կող մից Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան 
դեմ սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, 

• ում օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը (ծ նող, որ դեգ րող կամ 
խնա մա կալ) մաս նակ ցել է 2020թ  սեպ տեմ բե րի 27-ից 
Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Ար ցա խի Հան րա-
պե տու թյան դեմ սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին, 

• ում ա մու սի նը մաս նակ ցել է 2020թ  սեպ տեմ բե րի 27-ից 
Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Ար ցա խի Հան րա-
պե տու թյան դեմ սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին: 

   ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ի 
N 2008-Լ ո րոշ մամբ հաս տատ վել է «2020 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 27-ից Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Ար ցա խի 
Հան րա պե տու թյան դեմ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի ըն-
թաց քում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից սո վո-
րող նե րի, ի նչ պես նաև պա տե րազ մի ըն թաց քում մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից ան ձանց սո վո րող ե րե խա նե րի 
և սո վո րող ա մուս նու ո ւս ման վար ձի փոխ հա տուց ման մի ջո-
ցա ռու մը հաս տա տե լու մա սին» ո րո շում, հա վել ված, 2-րդ կետ
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Ի ՞նչ փաս տա թուղթ և ի ՞նչ գոր ծըն թաց է ան հրա ժեշտ ար տո-
նու թյու նից օ գտ վե լու հա մար։

  Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյու նը զին ված 
ու ժե րի կազ մում հա վաստ վում է Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու-
թյան  պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան զո րա կո չային և 
զո րա հա վա քային հա մալր ման ծա ռա յու թյան կամ ծա ռա յու-
թյան՝ քա ղա քա ցու զին վո րա կան հաշ վառ ման վայ րի տա րած-
քային ստո րա բա ժան ման (զին վո րա կան կո մի սա րի ատ)  կող-
մից տ րա մադր ված տե ղե կան քի մի ջո ցով կամ զին վո րա կան 
հաշ վառ ման գր քույ կում հա մա պա տաս խան նշ մամբ, ի սկ այլ 
զոր քե րի կազ մում՝ հա մա պա տաս խան լի ա զոր պե տա կան 
մարմ նի  կող մից տ րա մադր ված տե ղե կան քի մի ջո ցով՝ դի մում 
ներ կա յաց նե լուց հե տո ե րեք շա բա թյա ժամ կե տում:
 Շա հա ռուն փոխ հա տու ցում ստա նա լու վե րա բե րյալ դի մու մը և 
հա մա պա տաս խան տե ղե կան քը և այլ փաս տաթղ թեր (ա մուս-
նու թյան կամ ծնն դյան վկա յա կան) ու դրանց պատ ճեն նե րը 
ներ կա յաց նում է ու սում նա կան հաս տա տու թյա նը: 
Բ նօ րի նակ նե րը պատ ճեն նե րի հետ հա մե մա տե լուց հե տո վե-
րա դարձ վում են:

    ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ի N 
2008-Լ ո րոշ մամբ հաս տատ վել է «2020 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 27-ից Ա դր բե ջա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Ար ցա խի 
Հան րա պե տու թյան դեմ սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի ըն-
թաց քում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից սո վո-
րող նե րի, ի նչ պես նաև պա տե րազ մի ըն թաց քում մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից ան ձանց սո վո րող ե րե խա-
նե րի և սո վո րող ա մուս նու ո ւս ման վար ձի փոխ հա տուց ման 
մի ջո ցա ռու մը հաս տա տե լու մա սին» ո րո շում, հա վել ված, կե-
տեր 6,7 
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Ա րդյոք սո ցի ա լա կան փա թե թից օ գտ վող շա հա ռո ւի ի րա-
վուն քը դա դա րո՞ւմ է զին վո րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա տա րե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում։

   Ո չ։ Սո ցի ա լա կան փա թե թի շա հա ռո ւի  սո ցի ա լա կան փա թե թից 
օ գտ վե լու ի րա վուն քը չի դա դա րեց վում, և սո ցի ա լա կան փա-
թե թի գու մար նե րը շա րու նակ վում են փո խանց վել  սո ցի ա լա-
կան փա թե թի շա հա ռո ւին՝
1)  զին վո րա կան հաշ վառ ման պար տա կա նու թյուն ներ կա-

տա րե լու, վար ժա կան հա վաք նե րի, զին վո րա կան վար-
ժանք նե րի, զո րա վար ժու թյուն նե րի մաս նակ ցե լու կամ զո-
րա հա  վա քային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան զո րա կոչ վե լու 
ժա մա նա կա հատ վա ծում,

2) որ պես զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ չգտն վող ան ձ (կա-
մա վո րա կան)՝ կա մա վո րա կան հի մունք նե րով Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կամ պաշտ պա նու թյան ո լոր տում պե տա կան 
լի ա զոր մարմ նի հետ ռազ մա կան փո խօգ նու թյան պայ-
մա նագ րե րի հի ման վրա այլ ե րկր նե րի պաշտ պա նու թյան 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ժա մա նա-
կա հատ վա ծում:

 
   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2012 

թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ի « Սո ցի ա լա կան փա թե թի հատ-
կաց ման կար գը և փա թե թի մեջ մտ նող ծա ռա յու թյուն նե րի 
բո վան դա կու թյու նը հաս տա տե լու, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 29-ի 
N 1917-Ն և N 1923-Ն, ի նչ պես նաև 2012 թվա կա նի ապ րի լի 
19-ի N 594-Ն ո րո շում ներն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա-
սին» N 1691-Ն ո րոշ ման 1-ին հա վել վա ծի 4-րդ կե տի 9-րդ 
են թա կետ 

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԱՅԼ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ
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2020 Թ. ՍԵՊ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 27-ԻՑ  
ԱՐ ՑԱ ԽԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ  

Ա ԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԻ ՍԱՆ ՁԱ ԶԵՐ ԾԱԾ  
ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ

 ՎԻ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՍՏԱ ՑԱԾ
զին ծա ռայող նե րի և կա մա վո րագր ված ան ձանց 
ի րա վունք նե րը, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյունն  

ու ար տո նու թյուն նե րը
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Ով քե՞ր ու նեն ան վճար հի մունք նե րով վե րա կանգ նո ղա կան 
բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք։

  Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար և ար տո նյալ 
պայ ման նե րով վե րա կանգ նո ղա կան բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում տրա մադր վում է՝ զին ծա ռայող նե րին, հաշ ման-
դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա ցող նախ կին 
զին ծա ռայող նե րին, զին ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ստա ցած 
խեղ ման, վնաս ված քի, հի վան դու թյան պատ ճա ռով զո րացր-
ված ան ձանց, ով քեր բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան 
ար դյուն քում հաշ ման դամ չեն ճա նաչ վել (հի վան դա նո ցային 
բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում՝ բժշ կա սո ցի ա լա կան 
փոր ձաքն նու թյան ո լոր տում ի րա վա սու պե տա կան մարմ նի 
կող մից կազմ ված վե րա կանգ նո ղա կան ան հա տա կան ծրագ-
րի շրջա նակ նե րում), զին ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ստա ցած 
խեղ ման, վնաս ված քի, հի վան դու թյան պատ ճա ռով զո րացր-
ված ան ձանց՝ բուժ ման սկզ բից 3 ա մս վա ըն թաց քում, մինչև 
բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան ու ղեգ րու մը։

   Ի րա վա կան հիմ քը  « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյան 2013 թվա կա նի հու լի սի 25–ի N 806–Ն Կա ռա վա-
րու թյան ո րո շում և « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյան 2013 թվա կա նի հու լի սի 25–ի N 806–Ն ո րոշ ման 
մեջ լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» կա ռա վա րու թյան 2022 
թվա կա նի մար տի 17–ի N 339–Ն ո րո շում

Ա րդյոք ան ձինք, ով քեր զո րացր վել են զին ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում ստա ցած խեղ ման, վնաս ված քի կամ հի վան-
դու թյան պատ ճա ռով, սա կայն հաշ ման դամ չեն ճա նաչ վել, 
ունե՞ն ան վճար բու ժօգ նու թյան ի րա վունք։ 

 ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՍ ՊԱ ՍԱՐԿ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ
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  Այո։ Զին ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ստա ցած խեղ ման, վնաս-
ված քի, հի վան դու թյան պատ ճա ռով զո րացր ված ան ձինք, ով-
քեր բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան ար դյուն քում հաշ-
ման դամ չեն ճա նաչ վել, պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
ան վճար և ար տո նյալ պայ ման նե րով բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ստա նա լու ի րա վունք ու նեն (հի վան դա նո ցային 
բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում՝ բժշ կա սո ցի ա լա կան 
փոր ձաքն նու թյան ո լոր տում ի րա վա սու պե տա կան մարմ նի 
կող մից կազմ ված վե րա կանգ նո ղա կան ան հա տա կան ծրագ-
րի շր ջա նակ նե րում):

 
   ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն 

որոշում։

Ա րդյոք վի րա վո րում ստա ցած զին ծա ռայող ներն ու կա մա-
վոր ներն ան վճար հի մունք նե րով դե ղո րայք ստա նա լու ի րա-
վունք ու նե՞ն։

  Այո։ 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ին Ա դր բե ջա նի Հան-
րա պե տու թյան կող մից Ար ցա խի Հան րա պե տու թյու նում սան-
ձա զեր ծած պա տե րազ մի ըն թաց քում վի րա վո րում ստա ցած 
ան ձինք՝ զին ծա ռայող նե րը և ոչ զո րա հա վա քային զո րա կո չով 
պա տե րազ մի մաս նա կից ներն (կա մա վոր ներ) ը նդ գրկ ված են 
ան վճար դե ղո րայք ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող շա հա ռու-
նե րի խմ բում։

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2019 թվա-
կա նի մայի սի 30-ի N 642-Ն կա ռա վա րու թյան ո րո շում և « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2019 թվա կա-
նի մայի սի 30-ի N 642-Ն ո րոշ ման մեջ լրա ցում ներ կա տա-
րե լու մա սին» կա ռա վա րու թյան 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
4-ի  N 1980-Ն ո րո շում

Ա րդյոք զին ծա ռայող նե րը և նրանց ըն տա նի քի ան դամ ներն 
ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյան ի րա վունք ու նե՞ն։ 
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  Այո։ Զին ծա ռայող նե րը, ի նչ պես նաև նրանց ըն տա նիք նե-
րի ան դամ նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին ա պա հով վում են ո րա կյալ բժշ կա-
կան օգ նու թյամբ՝ հա մա պա տաս խան գե րա տես չա կան ռազ-
մաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մաս 1

Ա րդյոք հնա րա վո՞ր է, որ զին ծա ռայող նե րը և նրանց ըն տա-
նի քի ան դամ ներն ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նան 
գե րա տես չա կան ռազ մաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րից 
դուրս այլ բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում։

  Այո, սա կայն ոչ բո լոր դեպ քե րում ու ը նդ հա նուր կար գով։ 
Այլ բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում զին ծա ռայող նե րը և 
նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րը բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ստա նում են մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով: 

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մաս 2, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2004 թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն և 2013 թ  հու լի սի 25-ի N 
806-Ն, 2016 թ  ապ րի լի 21-ի N 410-Ն ո րո շում ներ

Ի սկ հնա րա վո՞ր է, որ զին ծա ռայող նե րը և նրանց ըն տա նի քի 
ան դամ ներն այդ հաս տա տու թյուն նե րում եր կա րա ժամ կետ 
վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում ստա նան։

    Այո, սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու-
թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լիս կամ 
հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր թա պա-
հու թյուն կամ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կամ ծա ռայո ղա կան 
պար տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լիս վնաս վածք կամ խե ղում 
կամ դրանց հետ ևան քով հի վան դու թյուն ստա ցած զին ծա-
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ռայող ներն օ գտ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին եր կա րա ժամ կետ վե րա-
կանգ նո ղա կան ծրագ րե րից՝ մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով:

 
   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի-

ճա կի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մա սեր 2, 5, ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան 2004 թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն և 2013 
թ  հու լի սի 25-ի N 806-Ն 

Ով քե՞ր ի րա վունք ու նեն և ո ՞ր դեպ քում է հնա րա վոր բու ժում 
ստա նալ ար տերկ րում։

   Ե թե զին ծա ռայո ղը վնաս վածք, խե ղում կամ դրանց հետ ևան-
քով հի վան դու թյուն է ստա ցել՝
•  կա՛մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան 

մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լիս, 
•  կա՛մ հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր-

թա պա հու թյուն, 
•  կա՛մ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս, 
•  կա՛մ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լիս 
•  և միև նույն ժա մա նակ ան հնար է նրանց բու ժու մը (հե տա-

զո տու թյու նը) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում գոր ծող բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա-
կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րում, 

•  ա պա նա օ գտ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին օ տա րերկ րյա պե տու-
թյու նում բու ժում ստա նա լու (հե տա զո տու թյուն ան ցնե լու) 
ի րա վուն քից։ 

   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա-
կի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մա սեր 3,5, ՀՀ Կա ռա վա-
րու թյան 2016 թ  ապ րի լի 21-ի N 410-Ն ո րո շում
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Ո ՞ւմ պետք է դի մի ան ձը, ե թե ար տերկ րում բու ժու մը կազ մա-
կեր պե լու ան հրա ժեշ տու թյուն կա։

   Ը նդ հան րա պես, օ տա րերկ րյա պե տու թյուն զին ծա ռայո ղին 
բուժ ման (հե տա զո տու թյան) ու ղար կե լու գոր ծըն թացն ի րա-
կա նաց վում է հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի նա-
խա ձեռ նու թյամբ կամ զին ծա ռայո ղի, կամ նրա ծնո ղի, կամ 
ա մուս նու, կամ զա վա կի, կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով լի ա զոր ված ան ձի (այ-
սու հետ՝ դի մու մա տու)՝ հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ-
նի ղե կա վա րին (տ վյալ պա րա գա յում՝ ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րար) ներ կա յաց րած դի մու մի հի ման վրա:

 Դի մու մի հետ մի ա սին ներ կա յաց վում ե ն՝
•  զին ծա ռայո ղի վնաս ված քի, խեղ ման կամ դրանց հետ-

ևան քով ծա գած հի վան դու թյան վե րա բե րյալ բժշ կա կան 
փաս տաթղ թե րը (ե թե դրանք առ կա են)՝ զին ծա ռայո ղի հի-
վան դու թյան բուժ ման (հե տա զո տու թյան) ըն թաց քի, զին-
ծա ռայո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ բժշ կա կան 
փաս տաթղ թե րը, օ տա րերկ րյա պե տու թյան բժշ կա կան 
կազ մա կեր պու թյու նից է լեկտ րո նային կամ այլ ե ղա նա կով 
ստաց ված գրա վոր տե ղե կատ վու թյու նը զին ծա ռայո ղի 
բուժ ման (հե տա զո տու թյան) ձևե րի, ժամ կետ նե րի և բուժ-
ման (հե տա զո տու թյան) հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րի 
մա սին, 

• օ տա րերկ րյա պե տու թյուն զին ծա ռայո ղին բուժ ման (հե-
տա զո տու թյան) ու ղար կե լու դեպ քում նրան ու ղեկ ցող ան-
ձի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը 
•  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գոր ծող 

բան կում բաց ված բան կային հաշ վի հա մա րը: 

   ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2016 թ  ապ րի լի 21-ի թիվ 410-Ն ո րո շում, 
հա վել ված, մա սեր 4, 5, 7
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Ով քե՞ր են հա մար վում զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ ված 
(մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ։

   Վե րոն շյալ կար գա վո րում նե րի ի մաս տով զին ծա ռայո ղի ըն-
տա նի քի ան դամ են հա մար վում՝

1) ա մու սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րը 
2) ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ մինչև 26 տա րե կան ու սա-

նող կամ 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը 

3) ծնող նե րը 
4) զին ծա ռայո ղի, նախ կին զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ-

ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող՝ 
18 տա րին չլ րա ցած կամ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ 
մինչև 26 տա րե կան ու սա նող կամ 18 տա րե կան և դրա-
նից բարձր տա րի քի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող քույ րը և 
եղ բայ րը, ե թե հաշ ման դամ են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 
տա րին լրա նա լը: Քույ րը և եղ բայ րը հա մար վում են զին-
ծա ռայո ղի, նախ կին զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ ված 
(մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող, ե թե 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով սահ ման վել է խնա մա կա-
լու թյուն, և նրանց ծնող ներն ու նեն աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի 
սահ մա նա փա կում:

   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մաս 6
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 ՄԱՐ ՏԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ԿԱՄ ԱՅԼ  

ՀԱՆ ԳԱ ՄԱՆՔ ՆԵ ՐՈՒՄ ՍՏԱ ՑԱԾ  
ՎՆԱՍ ՎԱԾ ՔԻ, ԽԵՂ ՄԱՆ ԿԱՄ ՁԵՌՔ  

ԲԵ ՐԱԾ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱՏ ՃԱ ՌՈՎ 

ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄՈՒԹՅՈՒՆ  
ՁԵՌՔ ԲԵ ՐԱԾ

 նախ կին զին ծա ռայող նե րի և կա մա վո րագր ված 
ան ձանց ի րա վունք նե րը, սո ցի ա լա կան  
ա ջակ ցու թյունն ու ար տո նու թյուն նե րը
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 ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ԵՎ ԶԲԱՂ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

Ա րդյոք պե տու թյունն ու նի՞ որ ևէ պար տա վո րու թյուն հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող և տա րի քային կեն սա թո շա կի ի րա-
վունք տվող՝ տա րի քը չլ րա ցած ան ձի աշ խա տան քի տե ղա-
վոր ման բնա գա վա ռում։

   Այո։ Ան կախ սե փա կա նու թյան ձևից՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հա մար պե տու թյու նը սահ ման վում է աշ խա տա տե ղե րի պար-
տա դիր ա պա հով ման նոր մա տիվ (ք վո տա)՝ հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող և տա րի քային կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող՝ 
տա րի քը չլ րա ցած ան ձի աշ խա տան քի տե ղա վոր ման հա մար:

  «Զ բաղ վա ծու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ ված, մաս 2
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ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵՐ 

Օ րենսդ րու թյունն ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ է տրա մադ րում 
կրթու թյուն ստա նա լու բնա գա վա ռում հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րին։ 

   Պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է ժամ կե տային պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ժա մա նակ ծա ռայո ղա կան պար-
տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս 1-ին կամ 2-րդ խմ բի հաշ-
ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե-
ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րի ըն դու նե լու թյու նը։ 
Ըն դու նե լու թյու նը կա տար վում է ը նդ հա նուր մր ցույ թից 
դուրս, ա ռան ձին մր ցույ թով։ Քն նու թյուն նե րը դրա կան մի ա-
վոր նե րով հանձ նե լու դեպ քում նշ ված ան ձինք ի րա վունք են 
ստա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու-
ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին ստա նալ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ցան կում ը նդ գրկ ված 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հա վա տար մագր ված ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ՝ Կա ռա վա րու թյան սահ մա-
նած կար գով:

   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 67

Ի ՞նչ փաս տաթղ թի հի ման վրա է հնա րա վոր կյան քի կո չել 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րի 
կրթա կան վե րոն շյալ ի րա վուն քը։ 

   Քն նու թյուն նե րը դրա կան մի ա վոր նե րով հանձ նե լու դեպ քում 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց-
նե րի հաշ վին մր ցույ թից դուրս ըն դուն վում են ժամ կե տային 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա-
րե լիս հաշ ման դամ դար ձած քա ղա քա ցի նե րը՝ հա մա ձայն ՀՀ 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
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ա ռըն թեր Ոս տի կա նու թյան և Ազ գային ան վտան գու թյան ծա-
ռա յու թյան տված տե ղե կանք նե րի:

   ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2012 թվա կա նի ապ րի լի 26-ի « Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան և ոչ պե տա կան բարձ-
րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ ըն դու նե լու թյան 
(ը ստ բա կա լավ րի կր թա կան ծրագ րի) կար գը հաս տա տե լու 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2011 
թվա կա նի ապ րի լի 28-ի N 686-Ն ո րո շումն ու ժը կորց րած 
ճա նա չե լու մա սին» N 597-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված հա վել-
ված, կետ 105

Ա րդյոք հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կամ հաշ ման դամ 
ա զա տա մար տիկ ծնող ու նե ցող ու սա նող ներն օ գտ վո՞ւմ են 
ո ւս ման վար ձի ար տո նու թյուն նե րից և ո րո՞նք են դրանք։

   Այո։ Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը վճա րո վի 
հա մա կար գում սո վո րող ու սա նո ղա կան հա մա կազ մի ա ռն-
վազն տա սը տո կո սին՝ ու սա նող նե րի վար ձավ ճար նե րից գո-
յա ցած բյու ջե ի ա ռն վազն յոթ տո կո սի չա փով, իր մի ջոց նե րի 
հաշ վին՝ հիմք ըն դու նե լով բարձր ա ռա ջա դի մու թյու նը և սո ցի-
ա լա կան խում բը, ի րա կա նաց նում է ու սա նո ղա կան նպաս տի 
ձևով ո ւս ման վար ձի մաս նա կի փոխ հա տու ցում 1-ին կամ 2-րդ 
խմ բի հաշ ման դամ, այդ թվում՝ հաշ ման դամ ա զա տա մար տիկ 
ծնող ու նե ցող ու սա նող նե րին՝ ա ռն վազն 30 տո կոս: 

   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան « Բարձ րա գույն և հետ բու-
հա կան մաս նա գի տա կան կր թու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 
հոդ վա ծի 4 1 մա սի 6-րդ կետ
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 ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՍ ՊԱ ՍԱՐԿ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Բու ժում

Ա րդյոք զին հաշ ման դամ ներն ու նե՞ն ան վճար բժշ կա կան օգ-
նու թյան ի րա վունք։

 

   Այո։ Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա-
վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին 
ա պա հով վում են ո րա կյալ բժշ կա կան օգ նու թյամբ՝ հա մա-
պա տաս խան գե րա տես չա կան ռազ մաբժշ կա կան հաս տա-
տու թյուն նե րում: 
Այս կա նո նը վե րա բե րում է նաև զին ծա ռայող նե րին և նրանց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին, եր կա րա մյա ծա ռա յու թյան զին վո-
րա կան կեն սա թո շակ ստա ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րին, 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ձեռք բե րած հի վան-
դու թյան կամ ստա ցած խեղ ման կամ վնաս ված քի պատ ճա-
ռով զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ-
նե րին։  

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մա սեր 1, 5

Ա րդյոք հնա րա վո՞ր է, որ զին հաշ ման դամ ներն ան վճար բժշ-
կա կան օգ նու թյուն ստա նան գե րա տես չա կան ռազ մաբժշ-
կա կան հաս տա տու թյուն նե րից դուրս այլ բժշ կա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում։ 

   Այո, սա կայն ոչ բո լոր դեպ քե րում և ոչ ը նդ հա նուր կար գով։ Այլ 
բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում զին հաշ ման դամ նե րը բժշ-
կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նում են մի այն Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած 
կար գով: 
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Այս կա նո նը վե րա բե րում է նաև զին ծա ռայող նե րին և նրանց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին, եր կա րա մյա ծա ռա յու թյան զին վո-
րա կան կեն սա թո շակ ստա ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րին, 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ձեռք բե րած հի վան-
դու թյան կամ ստա ցած խեղ ման կամ վնաս ված քի պատ ճա-
ռով զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ-
նե րին։  

   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մա սեր 2, 5, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 2004 թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն և 2013 թ  հու լի սի 
25-ի N 806-Ն, 2016 թ  ապ րի լի 21-ի N 410-Ն ո րո շում ներ

Ի սկ հնա րա վո՞ր է, որ զին հաշ ման դամ ներն այդ հաս տա տու-
թյուն նե րում եր կա րա ժամ կետ վե րա կանգ նո ղա կան բու ժում 
ստա նան։

   Այո, սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու-
թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լիս կամ 
հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր թա պա հու-
թյուն կամ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կամ ծա ռայո ղա կան պար-
տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լիս վնաս վածք կամ խե ղում կամ 
դրանց հետ ևան քով հի վան դու թյուն ստա ցած զին ծա ռայող-
ներն օ գտ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին եր կա րա ժամ կետ վե րա կանգ նո-
ղա կան ծրագ րե րից՝ մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով: 
Այս կա նո նը վե րա բե րում է նաև զին ծա ռայող նե րին և նրանց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին, եր կա րա մյա ծա ռա յու թյան զին վո-
րա կան կեն սա թո շակ ստա ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րին, 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ձեռք բե րած հի վան-
դու թյան կամ ստա ցած խեղ ման կամ վնաս ված քի պատ ճա ռով 
զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րին։  

   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մա սեր 2, 5, ՀՀ կա ռա վա րու-
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թյան 2004 թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն և 2013 թ  հու լի սի 
25-ի N 806-Ն, 2016 թ  ապ րի լի 21-ի N 410-Ն ո րո շում ներ

Ով քե՞ր ի րա վունք ու նեն և ո ՞ր դեպ քում է հնա րա վոր բու ժում 
ստա նալ ա րերկ րում։

  Ե թե զին ծա ռայո ղը վնաս վածք, խե ղում կամ դրանց հետ ևան-
քով հի վան դու թյուն է ստա ցել՝
•  կա՛մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան 

մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լիս, 
•  կա՛մ հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր-

թա պա հու թյուն, 
•  կա՛մ հա տուկ ա ռա ջադ րանք, 
•  կա՛մ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լիս 

և միև նույն ժա մա նակ ան հնար է նրանց բու ժու մը (հե տա-
զո տու թյու նը) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում գոր ծող բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա-
կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րում, 

•  ա պա նա օ գտ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին օ տա րերկ րյա պե տու-
թյու նում բու ժում ստա նա լու (հե տա զո տու թյուն ան ցնե լու) 
ի րա վուն քից։ 
Այս կա նո նը վե րա բե րում է նաև եր կա րա մյա ծա ռա յու թյան 
կամ հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա-
ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րին, զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան ըն թաց քում ձեռք բե րած հի վան դու թյան կամ ստա-
ցած խեղ ման կամ վնաս ված քի պատ ճա ռով զոհ ված (մա-
հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րին։  

   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մա սեր 3,5, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 2004 թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն և 2013 թ  հու լի սի 
25-ի N 806-Ն, 2016 թ  ապ րի լի 21-ի N 410-Ն ո րո շում ներ 
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Ով քե՞ր են հա մար վում զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ ված 
(մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ։

  Վե րոն շյալ կար գա վո րում նե րի ի մաս տով զին ծա ռայո ղի, ի նչ-
պես նաև զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան-
դամ են հա մար վում՝
1) ա մու սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րը 
2) ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ մինչև 26 տա րե կան ու սա-

նող կամ 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը 

3) ծնող նե րը 
4) զին ծա ռայո ղի, նախ կին զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ-

ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող՝ 18 
տա րին չլ րա ցած կամ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ մինչև 
26 տա րե կան ու սա նող կամ 18 տա րե կան և դրա նից բարձր 
տա րի քի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող քույ րը և եղ բայ րը, 
ե թե հաշ ման դամ են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա րին 
լրա նա լը: Քույ րը և եղ բայ րը հա մար վում են զին ծա ռայո ղի, 
նախ կին զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ ված (մա հա ցած) 
զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող, ե թե օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով սահ ման վել է խնա մա կա լու թյուն և նրանց 
ծնող ներն ու նեն աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ-
վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի սահ մա նա փա կում:

    « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 64, մաս 6
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Դեղորայք

Կա՞ն ա րդյոք ար տո նու թյուն ներ հաշ ման դա մու թյուն ու նե-
ցող ան ձանց հա մար դե ղեր ստա նա լու բնա գա վա ռում։ 

  Այո։ 1-ին և 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
հի վան դու թյան դեպ քում դե ղե րը հատ կաց վում են դրանց ար-
ժե քի լրիվ փոխ հա տուց մամբ, ի սկ 3-րդ խմ բի հաշ ման դա մու-
թյուն ու նե ցող ան ձանց հի վան դու թյան դեպ քում մաս նա կի 
փոխ հա տուց մամբ՝ 50 տո կոս զեղ չով:

  « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2019 թվա -
կա նի մայի սի 30-ի N 642-Ն ո րո շում, 1-ին հա վել ված

Հանգիստ

Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ կան զին հաշ ման դամ նե րի հա մար 
հան գիս տը կազ մա կեր պե լու բնա գա վա ռում։

  ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան, ազ գային ան վտան գու-
թյան, ոս տի կա նու թյան մար մին նե րի են թա կա յու թյամբ հանգս-
տյան տներ գոր ծե լու դեպ քում հաշ ման դա մու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք օ գտ վում են այդ 
հանգս տյան տնե րում հան գիստն ան ցկաց նե լու ի րա վուն քից՝ 
հա մա պա տաս խան պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի ղե կա-
վա րի հրա մա նով սահ ման ված կար գով և պայ ման նե րով:

   Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 66-րդ հոդ ված, 3-րդ մաս
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 ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ

Ո ՞ր դեպ քում է նշա նակ վում հաշ ման դա մու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շակ։

  Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նակ վում 
է բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա-
վա սու պե տա կան   մարմ նի կող մից հաշ ման դամ ճա նաչ ված 
զին ծա ռայո ղին, ե թե ի րա վա սու պե տա կան  մար մի նը զին վո-
րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում կամ զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լուց հե տո սահ մա նել է 
(ո րո շել է) զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հետ հաշ ման դա մու թյան 
(հի վան դու թյան, խեղ ման, վնաս ված քի) պատ ճա ռա կան կապ: 

   « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 20, 
մաս 1

Ի ՞նչ չա փով է հաշ վարկ վում հաշ ման դա մու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շա կը։ 

 

  Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի չա փը հաշ-
վարկ վում է՝
1) ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դա մի հա մար՝ ամ սա կան դրա մա-

կան բա վա րար ման և սնն դի փոխ հա տուց ման գու մա րի 70 
տո կո սի չա փով, սա կայն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
հիմ նա կան կեն սա թո շա կի 150 տո կո սից ոչ պա կաս 

2) ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մի հա մար՝ ամ սա կան դրա մա-
կան բա վա րար ման և սնն դի փոխ հա տուց ման գու մա րի 60 
տո կո սի չա փով, սա կայն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
հիմ նա կան կեն սա թո շա կի 110 տո կո սից ոչ պա կաս 
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3) եր րորդ խմ բի հաշ ման դա մի հա մար՝ ամ սա կան դրա մա-
կան բա վա րար ման և սնն դի փոխ հա տուց ման գու մա րի 40 
տո կո սի չա փով, սա կայն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
հիմ նա կան կեն սա թո շա կի 75 տո կո սից ոչ պա կաս:

Պար տա դիր ժամ կե տային զին վո րա կան ծա ռա յու թյան շար-
քային կազ մի զին ծա ռայո ղի հաշ ման դա մու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շա կի չա փը կազ մում է վե րը սահ ման ված՝ կեն-
սա թո շա կի նվա զա գույն չա փի մե կու կե սա պա տի կը:

  « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 21

Ա րդյոք զին վո րա կան ծա ռա յու թյան տևո ղու թյու նը որ ևէ 
ա ռն չու թյուն ու նի՞ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հաշ ման դա-
մու թյան կեն սա թո շա կի նշա նակ ման հետ։

  Ո չ։ Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան  կեն սա թո շակ նշա նակ-
վում է ան կախ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան տևո ղու թյու նից՝ 
հաշ ման դա մու թյան ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

   « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 20, 
մա սեր 2, 3

Ա րդյո՞ք հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք ու նեն ան ձինք, ով քեր հա տու ցում են ստա նում 
«ՀՀ պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան-
քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց-
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն։

  Ո չ։ Ե թե ան ձինք ու նեն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» 
օ րեն քի հա մա ձայն հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք, ա պա 
նրանց նկատ մամբ չի կի րառ վում հաշ ման դա մու թյան զին վո-
րա կան կեն սա թո շա կի դրույթ նե րը։ 
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 Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը 
ձեռք է բեր վում նշ ված օ րեն քի հա մա ձայն հա տուց ման գու-
մա րի վճա րու մը դա դա րեց նե լուց հե տո։

  « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 20, 
մաս 4

Ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տու ցում

Ո ՞ր դեպ քե րում է զին հաշ ման դամ նե րին տրա մադր վում 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում Զին ծա-
ռայող նե րի ա պա հո վագ րու թյան հիմ նադ րա մի կող մից։ 

  Զին ծա ռայող նե րի ա պա հո վագ րու թյան հիմ նադ րա մի կող-
մից հա տու ցում տրա մադր վում է, ե թե զին ծա ռայո ղը 1 ֊ին և 
2-րդ խմ բի հաշ ման դամ է ճա նաչ վել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րին մաս նակ ցե լու կամ հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում 
մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ հա տուկ ա ռա ջադ րանք 
կա տա րե լու ժա մա նակ կամ հա կա ռա կոր դի նա խա հար ձակ 
գոր ծո ղու թյան հետ ևան քով ստա ցած վնաս ված քի կամ խեղ-
ման հետ ևան քով: 

  « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 
4, մաս 1, կետ 2, մաս 3
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Զին ծա ռա յու թյան 1-ին խմ բի հաշ մա նա դա մու թյուն ձեռք բե-
րե լու դեպ քում զին ծա ռայող նե րի ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ-
ված վնաս նե րի ի ՞նչ հա տու ցում է նա խա տես ված։

  Ե թե զին ծա ռայողն ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դա մու թյուն է ձեռք 
բե րել 2017 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո՝ 
• Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար-

տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու, 
• կա՛մ հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր-

թա պա հու թյան, 
• կա՛մ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու ժա մա նակ, 
• կա՛մ հա կա ռա կոր դի նա խա հար ձակ գոր ծո ղու թյան հե-

տևան քով, 
• ա պա նրա ա ռող ջու թյան պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տու ցու-

մը կա տար վում է հետ ևյալ նվա զա գույն չա փե րով և կար գով՝
ա  պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային  կամ պար տա-

դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան կամ պա հես տա զո-
րային պատ րաս տու թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող մի ջո ցա ռում նե րին ներգ րավ ված սպա յա կան կազ-
մի զին ծա ռայո ղին՝ 82,000,000 դրամ, ո րից 10,000,000 
դրա մը վճար վում է մի ան վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ 
ամ սա կան 300 հա զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում 

բ    պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային  զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան կամ պա հես տա  զո  րային պատ րաս տու-
թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե-
րին ներգ րավ ված են թաս պա յա կան և շար քային կազ-
մե րի զին ծա ռայո ղին կամ տա րած քային պաշտ պա նու-
թյա նը ներգ րավ ված կամ կա մա վո րագր ված ան ձին՝ 
70,000,000 դրամ, ո րից 10,000,000 դրա մը վճար վում է 
մի ան վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 250 հա-
զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում 

գ  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կրտ սեր են-
թաս պա յա կան և շար քային կազ մե րի զին ծա ռայո ղին՝ 
58,000,000 դրամ, ո րից 10,000,000 դրա մը վճար վում է 
մի ան վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 200 հա-
զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում։ 
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Ե թե Հա տուց ման դեպ քը տե ղի ու նե նա լու օր վա դրու թյամբ զին-
ծա ռայողն ու նի ե րեք կամ ա վե լի՝ 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խա ներ 
կամ 23 տա րին չլ րա ցած առ կա ցե րե կային ու սուց մամբ սո վո րող 
զա վակ ներ կամ 18 տա րե կան կամ դրա նից բարձր տա րի քի հաշ-
ման դամ զա վակ ներ, ե թե նրանք հաշ ման դամ են ճա նաչ վել մինչև 
18 տա րին լրա նա լը, ա պա օ րեն քով սահ ման ված կար գով վճար վող 
ամ սա կան հա վա սար վճա րին ա վե լաց վում է ամ սա կան լրա ցու ցիչ 
100 հա զար դրամ:

 Հա տուց ման դեպք չի հա մար վում այն դեպ քը, ե րբ զին ծա ռայո-
ղի հաշ ման դամ դառ նալն իր կող մից կա տար ված կան խամ տած ված 
օ րի նա զան ցու թյան հետ ևանք է:

   « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 
4, մաս 1, կետ 2, մաս 3

Զին ծա ռա յու թյան 2-րդ խմ բի հաշ մա նա դա մու թյուն ձեռք բե-
րե լու դեպ քում զին ծա ռայող նե րի ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ-
ված վնաս նե րի ի ՞նչ հա տու ցում է նա խա տես ված։ 

  Ե թե զին ծա ռայո ղը ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյուն է ձեռք 
բե րել 2017 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո՝
•  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար-

տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու, 
• կա՛մ հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր-

թա պա հու թյան, 
• կա՛մ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու ժա մա նակ, 
• կա՛մ հա կա ռա կոր դի նա խա հար ձակ գոր ծո ղու թյան հե-

տևան քով, 
• ա պա նրա ա ռող ջու թյան պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տու ցու-

մը կա տար վում է հետ ևյալ նվա զա գույն չա փե րով և կար գով՝
 ա  պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային կամ պար-

տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կամ պա հես տա զո-
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րային պատ րաս տու թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց-
վող մի ջո ցա ռում նե րին ներգ րավ ված  սպա յա կան կազ-
մի զին ծա ռայո ղին՝ 53 000 000 դրամ, ո րից 5 000 000 
դրա մը վճար վում է մի ան վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ 
ամ սա կան 200 հա զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում 

բ  պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան կամ պա հես տա զո րային պատ րաս տու-
թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե-
րին ներգ րավ ված են թաս պա յա կան և շար քային կազ-
մե րի զին ծա ռայո ղին կամ կա մա վո րագր ված ան ձին՝ 
41 000 000 դրամ, ո րից 5 000 000 դրա մը վճար վում է 
մի ա նվագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 150 հա-
զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում 

գ  պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կրտ սեր են-
թաս պա յա կան և շար քային կազ մե րի զին ծա ռայո ղի 
2-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան դեպ քում՝ 29 000 000 
դրամ, ո րից 5 000 000 դրա մը վճար վում է մի ան վագ, 
ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 100 հա զար դրամ՝ 20 
տար վա ըն թաց քում:

 
Ե թե Հա տուց ման դեպ քը տե ղի ու նե նա լու օր վա դրու թյամբ 
զին ծա ռայողն ու նի ե րեք կամ ա վե լի՝ 18 տա րին չլ րա ցած ե րե-
խա ներ կամ 23 տա րին չլ րա ցած առ կա ցե րե կային ու սուց մամբ 
սո վո րող զա վակ ներ կամ 18 տա րե կան կամ դրա նից բարձր 
տա րի քի հաշ ման դամ զա վակ ներ, ե թե նրանք հաշ ման դամ 
են ճա նաչ վել մինչև 18 տա րին լրա նա լը, ա պա օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով վճար վող ամ սա կան հա վա սար վճա րին 
ա վե լաց վում է ամ սա կան լրա ցու ցիչ 100 հա զար դրամ:

 Հա տուց ման դեպք չի հա մար վում այն դեպ քը, ե րբ զին ծա-
ռայո ղի հաշ ման դամ դառ նալն իր կող մից կա տար ված կան-
խամ տած ված օ րի նա զան ցու թյան հետ ևանք է:

   « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 
4, մաս 1, կետ 2, մաս 3
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 Պարգ ևավ ճար

 Ա րդյոք պարգ ևավ ճար ստա նա լու ի րա վունք ու նե՞ն հաշ ման-
դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող 
նախ կին զին վո րա կան նե րը։

  Այո։ Պարգ ևավ ճար նե րը տար բեր վում են ը ստ հաշ ման դա մու-
թյուն ձեռք բե րե լու հիմ քի/ դեպ քի։ 
Այս պես  

Ա մե նամ սյա պարգ ևավ ճար ստա նա լու ի րա վունք ու նեն 
հաշ ման դա մութ յան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա լու 
ի րա վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րը՝ 
ա   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա-

մա նակ կամ հա մա պա տաս խան մար մին նե րում ծա ռայո-
ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու կամ հա կա-
ռա կոր դի հետ շփման գծում մար տա կան հեր թա պա հու-
թյան կամ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու կամ հա-
կա ռա կոր դի նա խա հար ձակ գոր ծո ղու թյան  հետ ևան քով 
հաշ ման դամ դար ձած ան ձինք` հետ ևյալ չա փե րով՝

1-ին խմ բի հաշ ման դա մը՝ 55000 դրամ,
2-րդ խմ բի հաշ ման դա մը՝ 48000 դրամ,
3-րդ խմ բի հաշ ման դա մը՝ 36000 դրամ 

բ  հա մա պա տաս խան մար մին նե րում զին վո րա կան ծա ռա-
յու թյան ըն թաց քում հաշ ման դամ դար ձած ան ձինք՝ հե-
տևյալ չա փե րով՝

1-ին խմ բի հաշ ման դա մը՝ 19000 դրամ,
2-րդ խմ բի հաշ ման դա մը՝ 17000 դրամ,
3-րդ խմ բի հաշ ման դա մը՝ 15000 դրամ:

Պարգ ևավ ճար չի նշա նակ վում, ե թե զին ծա ռայողն ա ռա ջին 
կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյու նը ստա ցել է « Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զին-
ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված 
վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
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թյան օ րեն քով սահ ման ված հա տուց ման դեպ քի՝ 2017 թվա-
կա նի հուն վա րի 1-ից հե տո տե ղի ու նե ցած մար տա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով:

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  
փետր վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, հա վել վա ծի 5-րդ կետ, 3-րդ 
և 4-րդ են թա կե տեր

Մի ան վագ դրա մա կան ա ջակ ցու թյուն

 Ի ՞նչ մի ան վագ դրա մա կան ա ջակ ցու թյան ի րա վունք ու նի 
հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձինք։ 

  Ե թե նախ կին զին ծա ռայո ղի հա մար ՀՀ բժշ կա սո ցի ա լա կան 
փոր ձաքն նու թյան (ԲՍՓ) գոր ծա կա լու թյան տա րած քային մար-
մին նե րի կող մից սահ ման վել է զին ծա ռայո ղի հաշ ման դա մու-
թյուն՝ հիմն ված զին ծա ռայո ղի ստա ցած վնաս ված քի, խեղ ման 
կամ ձեռք բե րած հի վան դու թյան պատ ճա ռա կան կա պի վե րա-
բե րյալ ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան կենտ րո նա կան 
ռազ մաբժշ կա կան հանձ նա ժո ղո վի (ԿՌԲՀ) կող մից ըն դուն ված 
ո րոշ ման/եզ րա կա ցու թյան վրա, ա պա այդ ան ձն ու նի մի ան-
վագ դրա մա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ի րա վունք՝
1) ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դա մին՝ 500 000 դրամ,
2) ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մին՝ 400 000 դրամ,
3) եր րորդ խմ բի հաշ ման դա մին՝ 300 000 դրամ:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2006 թ  մար տի 2-ի «Բժշ կա սո ցի ա լա կան 
փոր ձաքն նու թյան ի րա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա-
սին» N 276-Ն ո րո շում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 9-ի N 916-Ն ո րո շում

 Ա րդյոք հնա րա վո՞ր են դեպ քեր, ե րբ ան ձը չս տա նա վե րոն-
շյալ մի ան վագ դրա մա կան ա ջակ ցու թյու նը։ 
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  Այո։ Ե թե ան ձն ու նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ-
պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» 
օ րեն քի հա մա ձայն հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք, ա պա 
նրա նկատ մամբ չի կի րառ վում վե րոն շյալ մի ան վագ դրա մա-
կան ա ջակ ցու թյան դրույթ նե րը։ 
Դ րա մա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քից չի օ գտ-
վում նաև այն զին ծա ռայո ղը, ո րի զոհ վե լը (մա հա նա լը) կամ 
աշ խա տու նա կու թյան կո րուս տը նրա կող մից կա տար ված 
կան խամ տած ված օ րի նա զա նցու թյան հետ ևանք է:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի օ գոս տո սի 9-ի N 916-Ն 
ո րո շում, հա վել ված 1, մաս 4

Ի ՞նչ ի րա դար ձու թյուն նե րի պա րա գա յում է հաշ ման դա մու-
թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ-
կին զին ծա ռայո ղը հա վե լյալ մի ան վագ դրա մա կան ա ջակ-
ցու թյուն ստա նում։

  Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք 
ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայող նե րին տա րե կան մեկ ան գամ 
կա րող է վճար վել 100 000 դրա մի չա փով մի ան վագ դրա մա-
կան օգ նու թյուն հետ ևյալ դեպ քե րում 
1) հաշ ման դամ զին ծա ռայո ղի ա մուս նու թյան,
2) տա րե րային ա ղե տի հետ ևան քով հաշ ման դամ զին ծա-

ռայո ղի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ-
քին վնաս պատ ճառ վե լու,

3) հաշ ման դամ զին ծա ռայո ղի կամ նրա ըն տա նի քի ան դա մի 
եր կա րատև հի վան դու թյան,

4) հաշ ման դամ զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դա մի մահ վան 
դեպ քե րում:

   « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ ված, մաս 10
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 Հար կային ար տո նու թյուն ներ

 Ա րդյոք կա՞ որ ևէ հար կային ար տո նու թյուն հաշ ման դա մու-
թյան ու նե ցող զին վո րա կան նե րի հա մար։ 

  Այո։ Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կից ա զատ վում են պե-
տա կան սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան մար մին նե րից ար տո-
նյալ պայ ման նե րով ավ տո մե քե նա ներ ստա ցած հաշ ման դամ-
նե րը՝ այդ ավ տո մե քե նա նե րի մա սով։
 Շա հու թա հար կով հարկ ման բա զայի ո րոշ ման նպա տա կով 
շա հու թա հարկ վճա րող նե րի հա մար ե կա մուտ չեն հա մար վում 
բան կե րում և վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րում հաշ վառ-
ված՝ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա-
նաց վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով զոհ-
ված, հաշ ման դամ դար ձած կամ ան հայտ կո րած ֆի զի կա կան 
ան ձի, նրա ա մուս նու, հա մա տե ղու թյամբ ապ րող զա վա կի 
կամ հա մա տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղի նկատ մամբ ձևա վոր-
ված ու Կա ռա վա րու թյան լի ա զո րած մարմ նի և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի հա մա տեղ հաս-
տա տած կար գի հա մա ձայն ան հու սա լի ճա նաչ ված՝ հարկ ման 
նպա տա կով հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց ված ակ տիվ նե րը 
(նե րա ռյալ՝ վար կի և այլ գու մար նե րը, մինչև դրանց ան հու սա-
լի ճա նաչ վե լը և ան հու սա լի ճա նաչ վե լուց հե տո հաշ վարկ ված 
տո կոս նե րը, տույ ժե րը և (կամ) տու գանք նե րը)՝ դրանք նե րե լու 
դեպ քում։ 
 Շա հու թա հար կով հարկ ման բա զայի ո րոշ ման նպա տա կով 
շա հու թա հարկ վճա րող նե րի հա մար ե կա մուտ չեն հա մար-
վում նաև ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ի րա կա նաց վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով 
զոհ ված, հաշ ման դամ դար ձած կամ ան հայտ կո րած ան հատ 
ձեռ նար կա տի րո ջը կամ նո տա րին, նրա՝ ան հատ ձեռ նար կա-
տեր կամ նո տար հա մար վող ա մուս նուն, հա մա տե ղու թյամբ 
ապ րող զա վա կին կամ հա մա տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղին ռե-
զի դենտ կազ մա կեր պու թյուն հա մար վող բան կե րի կամ վար-
կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ներ վող պար տա վո-
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րու թյուն նե րը (նե րա ռյալ՝ վար կի և այլ գու մար նե րը, դրանց 
գծով հաշ վարկ ված տո կոս նե րի, տույ ժե րի և (կամ) տու գանք-
նե րի գու մար նե րը):
Զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի և 
հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայող նե րի՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն ստաց վող մի ան-
վագ վճար ներն ա զատ վում են ե կամ տա հար կից, քա նի որ 
դրանք հա մար վում են նվա զեց վող ե կա մուտ ներ։
Ֆի զի կա կան ան ձի ե կա մուտ նե րը, ո րոնք ա ռա ջա ցել են ռազ-
մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նաց վող 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով զոհ ված, հաշ-
ման դամ դար ձած կամ ան հայտ կո րած ֆի զի կա կան ան ձին, 
նրա ա մուս նուն, հա մա տե ղու թյամբ ապ րող զա վա կին կամ 
հա մա տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղին ռե զի դենտ կազ մա կեր-
պու թյուն հա մար վող բան կե րի կամ վար կային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի տված վար կի գու մար նե րի ներ ման ար դյուն-
քում ևս ա զատ վում են հար կու մից։ 

  ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, 245, 1-ին կետ, մաս 1, հոդ ված 108, 1 ֊
ին կետ, մա սեր 23, 24, 147-րդ հոդ ված, 1-ին կետ, 8 և 40 մա սեր
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Ավանդներ

Արդյոք կա՞ որ ևէ ար տո նու թյուն հաշ ման դա մու թյան ու նե-
ցող զին վո րա կան նե րի հա մար ա վանդ նե րի վե րա դարձ ման 
բնա գա վա ռում։

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հետ ևան քով հաշ-
ման դամ դար ձած ան ձինք օ գտ վում են նախ կին ԽՍՀՄ խնայ-
բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան կում մինչև 1993 թվա կա-
նի հու նի սի 10-ը ներդր ված դրա մա կան ա վանդ նե րի դի մաց 
փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քից :

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թ  ապ րի լի 23-ի N 460-Ն ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված 1-ին հա վել ված, 1-ին կետ, 2-րդ են թա կետ

 

Կո մու նալ ծախ սեր

Ա րդյոք կա ՞որ ևէ ար տո նու թյուն հաշ ման դա մու թյան ու նե-
ցող զին վո րա կան նե րի հա մար կո մու նալ ծախ սե րի բնա գա-
վա ռում։

  Այո։ Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա-
ցող նախ կին զին ծա ռա յող ներն օ գտ վում են ջրա հե ռաց ման և 
աղ բա հա նու թյան վար ձե րը 50 տո կոս զեղ չով վճա րե լու ի րա-
վուն քից:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 71, 2-րդ մաս 
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ԳՅՈՒ ՂԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ  
Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

  Այո։ Պե տա կան ա ջակ ցու թյան ծրա գի րը են թադ րում է փոքր 
և մի ջին ջեր մատ նային տն տե սու թյուն նե րի ներդր ման հա մար 
ծախ սե րի փոխ հա տուց ման կա ռու ցա կարգ։ 
Այս պես՝ փոքր և մի ջին ջեր մատ նային տն տե սու թյուն նե րի 
ներդր ման հա մար խթան վում է հո ղային հարս տաց ված զանգ-
վա ծով կամ հիդ րո պո նիկ ե ղա նակ նե րով, թա ղան թա պատ 300-
600 քառ  մ ար տադ րա կան տա րած քով թու նե լային և 800-3000 
քառ մ ար տադ րա կան տա րած քով մի աթ ռիչք (մի ա գա գաթ) 
կամ բազ մաթ ռիչք (բազ մա գա գաթ) ջեր մատ նե րի կա ռու ցու մը։
 Ներ կա յաց ված ջեր մատ նե րի կա ռուց ման և տեխ նո լո գի ա կան 
ապա հով ման հա մար տրա մադր վում է ծախ սե րի փոխ հա տու-
ցում հետ ևյալ չա փով՝
•   մի ա շերտ կամ ե րկ շերտ պո լի է թի լե նային թա ղան թով 300-

600 քառ  մ ար տադ րա կան տա րած քով թու նե լային ջեր մա-
տուն հո ղային հարս տաց ված զանգ վա ծով կա ռուց ման և 
տեխ նո լո գի ա կան ա պա հով ման նպա տա կով՝ զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա-
նակ մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում հաշ ման դամ դար ձած քա-
ղա քա ցի նե րի հա մար՝ 1 քառ  մ-ի հաշ վով՝ 6000 դրամ,

•    պո լի է թի լե նային թա ղան թով 800-3000 քառ  մ ար տադ րա-
կան տա րած քով մի աթ ռիչք կամ բազ մաթ ռիչք ջեր մա տուն՝ 
հո ղային հարս տաց ված զանգ վա ծով կա ռուց ման և տեխ-
նո լո գի ա կան ա պա հով ման նպա տա կով՝ զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ 
մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման ար դյուն քում հաշ ման դամ դար ձած քա ղա-
քա ցի նե րի հա մար՝ 1 քառ  մ-ի հաշ վով՝ 12 000 դրամ,

Ա րդյոք զին հաշ ման դամ ներն ար տո նու թյուն ներ ու նե՞ն փոքր 
և մի ջին ջեր մատ նային տն տե սու թյուն նե րի ներդր ման պե-
տա կան ա ջակ ցու թյան ծրագ րում։ 
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•    պո լի է թի լե նային թա ղան թով 800-3000 քառ  մ ար տադ րա-
կան տա րած քով մի աթ ռիչք կամ բազ մաթ ռիչք ջեր մա տուն՝ 
մշա կու թյան հիդ րո պո նիկ ե ղա նա կով, կա ռուց ման և տեխ-
նո լո գի ա կան ա պա հով ման նպա տա կով՝ զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ 
մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման ար դյուն քում հաշ ման դամ դար ձած քա ղա-
քա ցի նե րի հա մար՝ 1 քառ  մ-ի հաշ վով՝ 15 000 դրամ:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2019 թվա կա նի նոյեմ բե րի 14-ի N 1612-Լ 
ո րո շում, հա վել ված, մա սեր 21, 23 

Ա րդյոք զին հաշ ման դամ ներն ար տո նու թյուն ներ ու նե՞ն ին-
տեն սիվ այ գե գոր ծու թյան զար գաց ման, ար դի ա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րի ներդր ման և ոչ ա վան դա կան բարձ րար ժեք 
մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան խթան ման պե տա կան 
ա ջակ ցու թյան ծրագ րում։

  Այո։ Պե տա կան ա ջակ ցու թյան ծրա գի րը են թադ րում է Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ին տեն սիվ այ գե գոր ծու թյան 
զար գաց ման, ար դի ա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման և ոչ 
ա վան դա կան բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րի ար տադ րու թյան 
խթան ման պե տա կան ա ջակ ցու թյան 2021-2023 թվա կան նե-
րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ան ձանց վար կե րի 
տո կո սադ րույք նե րի մաս նա կի սուբ սի դա վոր ման և ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման կա ռու ցա կարգ։ 
Այս բնա գա վա ռում վար կե րի տո կո սադ րույք նե րի սուբ սի դա-
վո րումն ի րա կա նաց վում է այն պի սի չա փա քա նա կով, որ զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
ժա մա նակ մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում հաշ ման դամ դար ձած 
քա ղա քա ցի նե րին վար կը տրա մադր վի 0% տո կո սադ րույ քով։ 
Այս ծրագ րի շր ջա նա կում ա ռանց այ գե հիմն ման 0 5-10 հա 
ո ռոգ ման ար դի ա կան հա մա կար գե րի ներդր ման հա մար զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
ժա մա նակ մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ գոր ծո ղու-
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թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում հաշ ման դամ դար ձած 
քա ղա քա ցի նե րին՝ 25 %-ը, ո րը 1 հա-ի հաշ վով չպետք է գե րա-
զան ցի ծախ սե րի ա ռա վե լա գույն սահ մա նա չա փե րի 25 %-ը։ 
Ա ռանց այ գե հիմն ման յու րա քան չյուր շա հա ռո ւի հա մար սահ-
ման ված 1 հա ո ռոգ ման ար դի ա կան հա մա կար գի ներդր ման 
ը նդ հա նուր ծախ սի ա ռա վե լա գույն սահ մա նա չա փը կա թի-
լային հա մա կար գի դեպ քում 2 5 մլն դրամ է, ան ձր ևաց ման 
հա մա կար գե րի դեպ քում՝ 2 6 մլն դրամ, ջրա վա զան նե րի կա-
ռուց ման դեպ քում՝ 2 0 մլն դրամ (1 հա տա րած քի ո ռոգ ման 
հաշ վով):

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ին տեն սիվ այ գե գոր ծու-
թյան զար գաց ման, ար դի ա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր ման 
և ոչ ա վան դա կան բարձ րար ժեք մշա կա բույ սե րի ար տադ րու-
թյան խթան ման պե տա կան ա ջակ ցու թյան 2021-2023 թվա-
կան նե րի ծրա գի րը հաս տա տե լու և Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2019 թվա կա նի մար տի 29-ի N 
361-Լ, 2019 թվա կա նի ապ րի լի 4-ի N 362-Լ և 2019 թվա կա նի 
մար տի 7-ի N 212-Լ ո րո շում ներն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու 
մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան 3 հու նի սի 2021 թվա կա նի N 927-Լ 
ո րո շում, Հա վել ված (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ին-
տեն սիվ այ գե գոր ծու թյան զար գաց ման, ար դի ա կան տեխ նո-
լո գի ա նե րի ներդր ման եվ ոչ ա վան դա կան բարձ րար ժեք մշա-
կա բույ սե րի ար տադ րու թյան խթան ման պե տա կան ա ջակ ցու-
թյան 2021-2023 թվա կան նե րի Ծրա գիր) մաս 19, 23 (11) 24 (15)

Ա րդյոք զին հաշ ման դամ ներն ար տո նու թյուն ներ ու նե՞ն « Փոքր 
և մի ջին « խե լա ցի» ա նաս նա շենք նե րի կա ռուց ման կամ վե-
րա կա ռուց ման և դրանց տեխ նո լո գի ա կան ա պա հով ման պե-
տա կան ա ջակ ցու թյան» ծրագ րում

  Այո։  Կեն դա նի նե րի պահ ված քի, կե րակր ման և գե նե տիկ նե-
րու ժի լի ար ժեք դրս ևոր ման հետ կապ ված խն դիր նե րը լու ծե-
լու նպա տա կով պե տու թյու նը խթա նում է ան կապ բոք սային 
պահ ված քով ա նաս նա շեն քե րի կա ռու ցու մը կամ վե րա կա ռու-
ցու մը և դրանց տեխ նո լո գի ա կան ա պա հո վու մը։ 
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Այս ա նաս նա շեն քե րի կա ռուց ման, վե րա կա ռուց ման և տեխ-
նո լո գի ա կան ա պա հով ման հա մար տրա մադր վում է փոխ հա-
տու ցում հետ ևյալ չա փե րով՝

•  Մո դել 1 (130-280 քա ռա կու սի մետր ար տադ րա կան տա րած-
քով, ո րը նա խա տես ված է ան կապ պահ ված քով ա ռն վազն 10-
15 գլուխ կեն դա նու հա մար։ Կա ռուց ման և տեխ նո լո գի ա կան 
ա պա հով ման հա մար ծախ սե րը գնա հատ վում են շուրջ 11 մլն 
դրամ)՝ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման ժա մա նակ մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում հաշ ման-
դամ դար ձած քա ղա քա ցի նե րի հա մար՝ 7 7 մլն դրամ 

•  Մո դել 2 (281-450 քա ռա կու սի մետր ար տադ րա կան տա րած-
քով, ո րը նա խա տես ված է ան կապ պահ ված քով ա ռն վազն 
20-25 գլուխ կեն դա նու հա մար: Կա ռուց ման և տեխ նո լո գի-
ա կան ա պա հով ման հա մար ծախ սե րը գնա հատ վում են 
շուրջ 23 մլն դրամ)՝   զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա-
կա նու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ մար տա կան հեր-
թա պա հու թյան կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
ար դյուն քում հաշ ման դամ դար ձած քա ղա քա ցի նե րի  հա մար՝ 
16 1 մլն դրամ 

•  Մո դել 3 (451 և ա վե լի քա ռա կու սի մետր ար տադ րա կան տա-
րած քով, ո րը նա խա տես ված է ան կապ պահ ված քով ա ռն վազն 
40-45 գլուխ կեն դա նու հա մար: Կա ռուց ման և տեխ նո լո գի ա-
կան ա պա հով ման հա մար ծախ սե րը գնա հատ վում են շուրջ 35 
մլն դրամ)՝ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան պար տա կա նու թյուն նե-
րի կա տար ման ժա մա նակ մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ար դյուն քում հաշ ման դամ 
դար ձած քա ղա քա ցի նե րի  հա մար՝ 24 5 մլն դրամ։

  Փոքր և մի ջին « խե լա ցի» ա նաս նա շեն քե րի կա ռուց ման կամ 
վե րա կա ռուց ման և դրանց տեխ նո լո գի ա կան ա պա հով ման 
պե տա կան ա ջակ ցու թյան ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 4 ապ րի լի 2019 թվա կա նի N 369-Լ ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված Փոքր և մի ջին « խե լա ցի» ա նաս նա շեն քե րի կա-
ռուց ման կամ վե րա կա ռուց ման և դրանց տեխ նո լո գի ա կան 
ա պա հով ման պե տա կան ա ջակ ցու թյան ծրա գիր, մա սեր 20, 
23 (1,2,3)
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Բ ՆԱ ԿԱ ՐԱ ՆԱՅԻՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

Բնա կա րան ձեռք բե րե լու բնա գա վա ռում ի ՞նչ ար տո նու-
թյուն ներ ու նեն հաշ ման դա մու թյան ու նե ցող նախ կին զին-
ծա ռայող նե րը։

  Ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա-
ռայող նե րը, ո րոնք՝
•   հա մա պա տաս խա նա բար կեն սա թո շա կի ի րա վունք ձեռք 

բե րե լու օր վա դրու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում չու նեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով բնա կե-
լի տա րա ծու թյուն

•   կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ու նեն 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով բնա կե լի տա րա ծու թյուն, 
ո րը, սա կայն, 4-րդ աս տի ճա նի վթա րային է և քանդ ման 
են թա կա, 

•  ինչ պես նաև 1-ին խմ բի հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան 
կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայող-
նե րը, ո րոնք՝ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ու նեն սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով բնա կե լի տա րա ծու թյուն, սա կայն 
նախ կին զին ծա ռայո ղի և նրա ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան-
դա մի մա սով բնա կե լի տա րա ծու թյան բնա կե լի մա կե րե սը 
կազ մում է 5 5 քա ռա կու սի մետ րից պա կաս՝ հաշ վառ վում են 
որ պես բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք 
ու նե ցող, և նրանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան հա տույց 
հատ կաց վում է բնա կա րան, կամ բնա կա րան ձեռք բե րե լու 
հա մար ստա նում են ան հա տույց պե տա կան ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցու թյուն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու-
թյան սահ մա նած կար գով և չա փե րով: 
 Պետք է ը նդ գծել, որ բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե-
լավ ման կա րիք ու նե ցող չեն հա մար վում այն ան ձինք, ո րոնք 
զին ծա ռայո ղի՝ 1-ին կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան զին-
վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ճա նաչ վե լու օր-
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վա նից ա ռաջ՝ հինգ տար վա ըն թաց քում օ տա րել են սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող բնա կե լի տա րա-
ծու թյուն նե րը կամ փո խել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
ի րենց պատ կա նող բնա կե լի տա րա ծու թյուն նե րի օգ տա գործ-
ման նպա տա կային նշա նա կու թյու նը կամ զին ծա ռայո ղի՝ 1-ին 
կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո-
շա կի ի րա վունք ու նե ցող ճա նաչ վե լու կամ զոհ վե լու (մա հա-
նա լու) օր վա դրու թյամբ բնակ վում են օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով պե տա կան գրան ցում չս տա ցած բնա կե լի տա րա ծու-
թյու նում կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ժա ռան գու թյան 
բա ցու մից հե տո բնա կե լի տա րա ծու թյան նկատ մամբ ու նեն 
ժա ռան գա կան ի րա վունք, սա կայն չեն հրա ժար վել ի րենց հա-
սա նե լիք բնա կե լի տա րա ծու թյան նկատ մամբ ժա ռան գու թյան 
ի րա վուն քից:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 65, 4-րդ մաս, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան հա մա կար-
գի՝ ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան զին վո-
րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա-
ռայող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ըն տա-
նիք նե րի բնա կա րա նային ա պա հո վու թյան կար գը և չա փե րը 
սահ մա նե լու մա սին» N 1419-Ն ո րո շում 

Ա րդյոք ըն տա նի քի ան դամ նե րի կար գա վի ճա կը որ ևէ կերպ 
ազ դո՞ւմ է 1-ին և 2-րդ խմ բի զին հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց բնա կա րա նային ա պա հո վում ստա նա լու ի րա վուն-
քի վրա։

  Այո։ Վե րոգ րյալ ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան-
հա տույց բնա կա րան հատ կաց նե լիս կամ բնա կա րան ձեռք 
բե րե լու հա մար ան հա տույց պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ-
ցու թյուն տրա մադ րե լիս հաշ վի են ա ռն վում նաև նրանց ըն-
տա նի քի՝ նշ ված պայ ման նե րը բա վա րա րող հետ ևյալ ան դամ-
նե րը 
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1) ա մու սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րը 
2) ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ մինչև 26 տա րե կան ու սա-

նող կամ 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման դա-
մու թյուն ու նե ցող են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա րին 
լրա նա լը 

3) հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա-
վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայո ղի հետ նույն հաս ցե-
ում հաշ վառ ված ծնող նե րը 

4) զին ծա ռայո ղի, հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն-
սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա ռայո ղի 
խնամ քի տակ գտն վող՝ 18 տա րին չլ րա ցած կամ ան գոր-
ծու նակ ճա նաչ ված կամ մինչև 26 տա րե կան ու սա նող 
կամ 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ ման դա-
մու թյուն ու նե ցող քույ րը և եղ բայ րը, ե թե հաշ ման դամ են 
ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը: Քույ րը և եղ-
բայ րը հա մար վում են զին ծա ռայո ղի, հաշ ման դա մու թյան 
զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին 
զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա-
ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող, ե թե օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով սահ ման վել է խնա մա կա լու թյուն և նրանց 
ծնող ներն ու նեն աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի սահ մա նա-
փա կում:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 65, 4-րդ մաս, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան հա մա կար-
գի՝ ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան զին վո-
րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին զին ծա-
ռայող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ըն տա-
նիք նե րի բնա կա րա նային ա պա հո վու թյան կար գը և չա փե րը 
սահ մա նե լու մա սին» N 1419-Ն ո րո շում
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Ի նչ պե՞ս է տե ղի ու նե նում բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա-
րե լավ ման նպա տա կով հաշ վա ռու մը։

  Բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով շա-
հա ռուն դի մում է ներ կա յաց նում իր հաշ վառ ման վայ րի հա-
մայն քի ղե կա վա րին (Եր ևան քա ղա քում՝ Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տին)՝ հա մա ձայն Կա ռա վա րու թյան N 1419-Ն ո րոշ մամբ 
սահ ման ված NN 1 և 2 ձևե րի՝ դի մու մին կցե լով հետ ևյալ փաս-
տաթղ թե րը՝
1) զին ծա ռայո ղին հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ճա նա չե լու 

մա սին բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց-
նող ի րա վա սու պե տա կան մարմ նի տված տե ղե կան քը 

2) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա-
խա րա րու թյան սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան խն դիր ներ 
ի րա կա նաց նող ստո րա բա ժան ման կող մից տր ված՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա-
րա րու թյան հա մա կար գի՝ 1-ին կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա-
մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցո ղի 
կամ զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան-
դա մի կար գա վի ճա կը հա վաս տող տե ղե կան քը 

3) տե ղե կանք ներ բնա կա րա նային պայ ման նե րի, ըն տա նի քի 
կազ մի վե րա բե րյալ, որ տեղ պետք է նշ ված լի նեն բնա կա-
րա նի սե փա կա նա տի րոջ, բնա կա րա նի բնա կե լի մա կե րե-
սի, սե նյակ նե րի թվի, այդ հաս ցե ում հաշ վառ ված ան ձանց 
և նրանց ազ գակ ցա կան կա պի մա սին տվյալ ներ (ե թե ըն-
տա նի քի չա փա հաս ան դամ նե րը հաշ վառ ված են տար-
բեր հաս ցե նե րում, ա պա նմա նօ րի նակ տե ղե կանք պետք 
է ներ կա յաց վի բո լո րի հաշ վառ ման վայ րե րից), բնա կա րա-
նի և (կամ) բնա կե լի տան սե փա կա նու թյան վկա յա կա նի 
պատ ճե նը 

4) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան շարժ գույ քի կա-
դաստ րի կո մի տե ի տա րած քային ստո րա բա ժան ման և 
տե ղե կատ վա կան կենտ րո նի կող մից տր ված տե ղե կատ-
վու թյու նը՝ շա հա ռու նե րի ան վամբ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան տա րած քում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
բնա կե լի տա րա ծու թյուն ու նե նա լու, ի նչ պես նաև զին ծա-
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ռայո ղի՝ 1-ին կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյուն զին վո-
րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ճա նաչ վե լու 
կամ զոհ վե լու (մա հա նա լու) օր վան նա խոր դող 5 տար վա 
ըն թաց քում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով բնա կե լի տա-
րա ծու թյուն օ տա րե լու վե րա բե րյալ 

5) շա հա ռու չա փա հաս ան ձանց ան ձնագ րե րի պատ ճեն նե-
րը՝ հաշ վառ ման է ջե րով, ա մուս նու թյան (ա մուս նա լու ծու-
թյան) և ան չա փա հաս ե րե խա նե րի ծնն դյան վկա յա կան նե-
րի պատ ճեն նե րը, ու սում նա ռու թյան և հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե նա լու, խնամ քի ներ քո գտն վե լու վե րա բե րյալ տե ղե-
կանք նե րը:

 Շա հա ռու նե րի ցու ցակ նե րը հաս տա տում է հա մայն քի ղե կա-
վա րը (Եր ևան քա ղա քում՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տը)։
 Հա մայն քի ղե կա վա րը (Եր ևան քա ղա քում՝ Եր ևա նի քա ղա քա-
պե տը) բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման հաշ վառ-
ման է ըն դու նում այն շա հա ռու նե րին, ով քեր զին ծա ռայո ղի՝ 
1-ին կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն-
սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ճա նաչ վե լու հա մար հիմք հան-
դի սա ցող զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հետ պատ ճա ռա կան 
կա պի վե րա բե րյալ ի րա վա սու ռազ մաբժշ կա կան փոր ձաքն-
նա կան մարմ նի եզ րա կա ցու թյան տր ման կամ զին ծա ռայո-
ղի զոհ վե լու (մա հա նա լու) օր վա դրու թյամբ հաշ վառ ված են 
տվյալ բնա կա վայ րում: 

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա-
րու թյան հա մա կար գի՝ ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման-
դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող 
նախ կին զին ծա ռայող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա-
ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային ա պա հո վու թյան 
կար գը և չա փե րը սահ մա նե լու մա սին» N 1419-Ն ո րո շում, հա-
վել ված, 7-րդ, 10֊րդ մաս
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Հնա րա վո՞ր է 1-ին և 2-րդ խմ բի զին հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող ան ձանց հա նել բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե-
լավ ման նպա տա կով հաշ վա ռու մից։

  Այո։ Շա հա ռու նե րը հա մայն քի ղե կա վա րի (Եր ևան քա ղա քում՝ 
Եր ևա նի քա ղա քա պե տի) կող մից բնա կա րա նային հաշ վա ռու-
մից հան վում են, ե թե՝
1) բա րե լավ վել են նրանց բնա կա րա նային պայ ման նե րը, 

ո րի կա պակ ցու թյամբ դա դա րել է նրանց բնա կա րա նային 
ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը 

2) բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման կա րիք ու-
նե նա լու մա սին ներ կա յաց վել են ի րա կա նու թյա նը չհա-
մա պա տաս խա նող տե ղե կու թյուն ներ, կամ ըն դուն վել է ոչ 
ի րա վա չափ վար չա կան ա կտ 

3) վե րա ցել է օ րեն քով սահ ման ված կար գով շա հա ռու հա-
մար վե լու ի րա վա կան հիմ քը 

4) հաշ վառ ման վերց վե լուց հե տո հան վել են տվյալ հա մայն-
քում մշ տա կան հաշ վա ռու մից՝ բա ցա ռու թյամբ նա խորդ 
հար ցի պա տաս խա նում (Կա ռա վա րու թյան N 1419-Ն ո րոշ-
ման 10֊րդ մաս) սահ ման ված դեպ քե րի 

5) նշ ված (Կա ռա վա րու թյան N 1419-Ն ո րո շում) կար գի հա մա-
ձայն ստա ցել են կամ ձեռք են բե րել բնա կա րան:

 Հա մայն քի ղե կա վա րը (Եր ևան քա ղա քում՝ Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տը) բնա կա րա նային հաշ վառ ման ը նդ գր կե լու դի մու-
մը մեր ժե լու կամ բնա կա րա նային հաշ վա ռու մից հա նե լու 
վե րա բե րյալ ըն դուն ված ո րոշ ման մա սին գրա վոր հայտ-
նում է շա հա ռու նե րին՝ պար զա բա նե լով ի նչ պես ո րոշ ման 
ըն դուն ման հիմ նա վո րու մը, այն պես էլ ո րոշ ման հետ չհա-
մա ձայ նե լու դեպ քում բո ղո քարկ ման կար գը:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա-
րու թյան հա մա կար գի՝ ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման-
դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող 
նախ կին զին ծա ռայող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա-
ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային ա պա հո վու թյան 
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կար գը և չա փե րը սահ մա նե լու մա սին» N 1419-Ն ո րո շում, հա-
վել ված, 12-րդ, 14֊րդ մաս

Հի փո թե քային վար կա վոր ման պե տա կան նպա տա կային 
ծրագ րի շա հա ռու զին ծա ռայո ղի հաշ ման դա մու թյուն ձեռք 
բե րե լու դեպ քում կա՞ ա րդյոք որ ևէ պե տա կան ա ջակ ցու թյուն։

  Այո։ Բ նա կա րան կամ բնա կե լի տուն ձեռք բե րե լու կամ բնա-
կե լի տուն կա ռու ցե լու նպա տա կով մատ չե լի և ար տոն յալ 
պայ ման նե րով եր կա րա ժամ  կետ հի փո թե քային վար կա վոր-
ման պե տա կան նպա տա կային ծրա գրի շա հա ռու զին ծա  ռայո-
ղի զին վո րա կան որ ևէ պատ ճա ռա կան կա պով 1-ին կամ 2-րդ 
խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ճա նաչ վե լու դեպ քե րում 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե ի հաշ վին մար վում է հի փո թե քային վար-
կի մայր գու մա րը՝ հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րով 

1)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման 
գծում մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ հա տուկ ա ռա ջադ-
րանք կա տա րե լու ժա մա նակ ստա ցած վնաս ված քի, խեղ ման 
կամ ա ռա ջա ցած հի վան դու թյան հետ ևան քով՝ 
ա  1-ին խմ բի հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայո ղին՝ հաշ ման-

դամ ճա նաչ վե լու օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 50 տո կո սը,

բ  2-րդ խմ բի հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայո ղին՝ հաշ ման-
դամ ճա նաչ վե լու օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 40 տո կո սը 

2) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս 
ստա ցած վնաս ված քի, խեղ ման կամ ա ռա ջա ցած հի վան-
դու թյան հետ ևան քով՝ 

ա  1-ին խմ բի հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայո ղին՝ հաշ ման-
դամ ճա նաչ վե լու օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 30 տո կո սը,

բ  2-րդ խմ բի հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայո ղին՝ հաշ ման-
դամ ճա նաչ վե լու օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 20 տո կո սը 



հ
ա

շմ
ա

ն
դ

ա
մ

ո
ւթ

յո
ւն

 ձ
ե

ռ
ք

 բ
ե

ր
ա

ծ

57

3) զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ստա ցած վնաս ված-
քի, խեղ ման կամ ա ռա ջա ցած հի վան դու թյան հետ ևան քով՝ 
ա  1-ին խմ բի հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայո ղին՝ հաշ ման-

դամ ճա նաչ վե լու օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 20 տո կո սը,

բ  2-րդ խմ բի հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայո ղին՝ հաշ ման-
դամ ճա նաչ վե լու օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 15 տո կո սը։

Վար կա վոր ման ծրագ րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում զին ծա-
ռայո ղի՝ եր կա րա մյա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ան ցնե լու 
կամ ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով ծա ռա յու թյան հա մար 
ոչ պի տա նի ճա նաչ վե լու (ե թե չի սահ ման վում հաշ ման դա մու-
թյուն) հիմ քե րով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե-
լու կամ 3-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ճա նաչ վե լու 
դեպ քե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու-
ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին մար վում է հի փո թե քային վար կի մայր 
գու մա րը՝ հա մա պա տաս խա նա բար զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյու նից ար ձակ վե լու կամ 3-րդ խմ բի հաշ ման դա մու թյուն ու-
նե ցող ճա նաչ վե լու օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 10 տո կո սը:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 22-ի N 1091-Ն 
ո րո շում 
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 ՀՈՒ ՂԱՐ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽ ՍԵ ՐԻ ՀԱ ՏՈՒ ՑՈՒՄ

Ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն է տրա մադ րում պե տու թյու նը հաշ ման-
դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա ցող նախ կին 
զին ծա ռայո ղի մա հա նա լու դեպ քում։ 

  Հաշ ման դա մու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք 
ու նե ցող զին ծա ռայող նե րի (ի նչ պես նաև զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ ված և հե տա գա-
յում մա հա ցած զին ծա ռայող նե րի, ո րոնց մահ վան պատ ճա ռը 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ստա ցած հի վան դու-
թյունն է, վնաս ված քը կամ խե ղու մը) մահ վան դեպ քում գե-
րեզ ման նե րի բա րե կարգ ման, տա պա նա քա րե րի պատ րաստ-
ման և տե ղադր ման հետ կապ ված ծախ սե րը հա տուց վում են 
պե տա կան բյու ջե ի հաշ վին՝ 1 400 000 դրամ գու մա րի չա փով։ 
Բա ցա ռու թյուն են կազ մում «Ե ռաբ լուր» պան թե ո նում և այլ եղ-
բայ րա կան գե րեզ մա նոց նե րում հու ղար կա վոր ման դեպ քե րը։

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ ված, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2018 թվա կա նի օ գոս տո սի 9-ի N 916-Ն ո րոշ մամբ սահ ման-
ված 2-րդ հա վել վա ծի 9-րդ կետ 

Ի սկ ե թե ան ձը չի հա մա պա տաս խա նում վե րոգ րյալ հատ-
կա նիշ նե րին, սա կայն ու նի հաշ ման դա մու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք, որ ևէ այլ ա ջակ ցու թյուն սահ-
մա նո՞ւմ է օ րենսդ րու թյու նը։

  Այո։ Ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ ված, ի նչ-
պես նաև բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա-
նաց նող ի րա վա սու պե տա կան մարմ նի կող մից հաշ ման դամ 
ճա նաչ ված և կեն սա թո շա կի ի րա վունք ձեռք բե րած, սա կայն 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար չդի մած և ծա ռա յու թյու նից 
սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լուց կամ հաշ ման դամ ճա-
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նաչ վե լուց հե տո՝ վեց ա մս վա ըն թաց քում, մա հա ցած նախ-
կին զին ծա ռայո ղի հու ղար կա վո րու թյու նը կա տա րած ան ձին 
նշա նակ վում և վ ճար վում է 200 000 դրա մի չա փով թաղ ման 
նպաստ։ 

  « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան օ րեն քի  44-րդ հոդ ված, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 30-ի N 1734-Ն ո րո շում
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 ԳԵ ՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆ ՎՈՂ 

 ԶԻՆ ԾԱ ՌԱՅՈՂ ՆԵ ՐԻ  
Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ
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Ա րդյոք պահ պան վո՞ւմ է գե րու թյան մեջ գտն վող զին ծա-
ռայո ղի պաշ տո նային դրույ քա չա փը։ 

  Այո։ Գե րու թյան մեջ գտն վող զին ծա ռայո ղի հա մար պաշ-
տո նային դրույ քա չա փը պահ պան վում է մինչև գե րու թյու նից 
ա զատ վե լը: Ը նդ ո րում՝ վճա րումն ի րա կա նաց վում է պե տա-
կան լի ա զոր մարմ նի ղե կա վա րի հրա մա նով սահ ման ված 
կար գով մի այն այն դեպ քում, ե րբ զին ծա ռայո ղի կող մից գե-
րու թյան մեջ գտն վե լու փաս տի կա պակ ցու թյամբ ան ցկաց ված 
ծա ռա յո ղա կան քն նու թյան ար դյուն քում հիմ նա վոր վում է, որ 
գե րու թյան մեջ հայտն վե լը զին ծա ռա յո ղի՝ զո րա մա սը կամ 
ծա ռա յու թյան վայ րը կամ մար տա դաշտն ի նք նա կամ թող-
նե լու և (կամ) կա մո վին գե րի հանձն վե լու հետ ևանք չէ, կամ 
ե թե առ կա չէ գե րու թյան մեջ գտն վող զին ծա ռայո ղի կող մից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քով սահ-
ման ված հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հատ-
կա նիշ նե րով հա րուց ված քրե ա կան վա րույթ:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայող նե րի կար գա վի-
ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն ք, հոդ ված 61, մաս 13

Ո րո՞նք են գե րու թյան մեջ գտն վող զին ծա ռայո ղի կող մից կա-
տա րած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օրենս-
գր քով սահ ման ված հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րը

   Գե րու թյան մեջ գտն վող զին ծա ռայո ղի կող մից ռազ մա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող աշ խա տանք նե րին կամ այն պի սի այլ 
մի ջո ցա ռում նե րին կա մո վին մաս նակ ցե լը, ո րոնք ա կն հայտ 
կեր պով կա րող են վնաս պատ ճա ռել Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյա նը կամ նրա դաշ նա կից պե տու թյուն նե րին, ե թե բա ցա-
կա յում են պե տա կան դա վա ճա նու թյան հատ կա նիշ նե րը 
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 Մյուս ռազ մա գե րի նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լը 
կամ ա վա գի դիր քում գտն վող ռազ մա գե րու կող մից նրանց 
հետ դա ժա նո րեն վար վե լը 
 Գե րու թյան մեջ գտն վող զին ծա ռայո ղի կող մից շա հա դի տա-
կան դր դում նե րով կամ իր նկատ մամբ հա կա ռա կոր դի նե րո-
ղա միտ վե րա բեր մունքն ա պա հո վե լու նպա տա կով այն պի սի 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, ո րոնք ո ւղղ ված են մյուս ռազ-
մա գե րի նե րի դեմ։ 

  ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 382

 Ա րդյոք ի նչ ֊որ կերպ հաշ վարկ վո՞ւմ է գե րու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծը զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժում։ 

  Այո։ Զին ծա ռայող նե րին եր կա րա մյա ծա ռա յու թյան զին վո րա-
կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ զին վո-
րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժի առ կա յու թյան դեպ քում զին վո-
րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժում կրկ նա կի չա փով հաշ վառ վում 
է գե րու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը, ե թե զին ծա ռայո ղը կա-
մա վոր չի գեր վել և գե րու թյան ըն թաց քում Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն չի կա տա րել:

  «Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ-
ված, 2-րդ մաս, 2-րդ կետ, «բ» պար բե րու թյուն։
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ԱՆ ՀԱՅՏ ԲԱ ՑԱ ԿԱՅՈՂ  
ՃԱ ՆԱՉ ՎԱԾ

 զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի  
ի րա վունք նե րը, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը և  

ար տո նու թյուն նե րը
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 ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

Դ րա մա կան ա ջակ ցու թյուն

  Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ ան հայտ 
կո րած զին ծա ռայո ղը կամ այլ քա ղա քա ցին կա րող է դա տա-
րա նի կող մից ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ վել, ե թե ե րեք ա մս-
վա ըն թաց քում տե ղե կու թյուն ներ չկան զին ծա ռայո ղի կամ այլ 
քա ղա քա ցու գտն վե լու վայ րի մա սին: 
 Բա ցա կայո ղի վե րա բե րյալ վեր ջին տե ղե կու թյուն նե րի ստաց-
ման օ րը ո րո շե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում ան հայտ բա ցա-
կայող ճա նա չե լու հա մար ժամ կե տի հաշ վար կի սկիզբ է հա-
մար վում այն ամ սին հա ջոր դող ա մս վա մե կը, ե րբ ստաց ված 
են ե ղել բա ցա կայո ղի վե րա բե րյալ վեր ջին տե ղե կու թյուն նե-
րը, ի սկ ե թե հնա րա վոր չէ ո րո շել այդ ա մի սը, ա պա՝ հա ջորդ 
տար վա հուն վա րի մե կը:

  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 44

Ի ՞նչ ըն թա ցա կար գով է ան ձը ճա նաչ վում ան հայտ բա ցա-
կայող։ 

  Ան ձին ան հայտ բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նա չե լու վե-
րա բե րյալ դի մու մը ներ կա յաց վում է նրա վեր ջին հայտ նի հաշ-
վառ ման, ի սկ հաշ վառ ման վայր չու նե նա լու դեպ քում՝ վեր ջին 
հայտ նի բնա կու թյան վայ րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան:
 Դի մու մում պետք է նշ վեն՝
1) ան ձի ան հայտ բա ցա կայող ճա նա չե լու դեպ քում դի մո ղի 

հա մար ա կն կալ վող ի րա վա կան հետ ևանք նե րը 
2) ան ձի ան հայտ բա ցա կա յու թյու նը հա վաս տող հան գա մանք-

նե րը:

Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ ո ՞ր դեպ-
քում է հնա րա վոր ան ձին ան հայտ բա ցա կայող ճա նա չել։
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  ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք, հոդ ված-
ներ 256, 257

Ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն է տր վում զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին, 
ե թե զին ծա ռայողն ան հայտ բա ցա կայող է ճա նաչ վել Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կամ հա կա ռա կոր-
դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ 
հա տուկ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու ժա մա նակ կամ հա կա-
ռա կոր դի նա խա հար ձակ գոր ծո ղու թյան հետ ևան քով։

  Պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային  կամ պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան  կամ  պա հես տա զո րային պատ-
րաս տու թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում-
նե րին ներգ րավ ված ս պա յա կան կազ մի զին ծա ռայո ղին՝ 
82 000 000 դրամ, ո րից 10 000 000 դրա մը վճար վում է մի ան-
վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 300 հա զար դրամ՝ 20 
տար վա ըն թաց քում։
Պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյան կամ պա հես տա զո րային պատ րաս տու թյան շր ջա-
նակ նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րին ներգ րավ ված 
են թաս պա յա կան և շար քային կազ մե րի զին ծա ռայո ղին կամ 
տա րած քային պաշտ պա նու թյա նը ներգ րավ ված կամ կա մա-
վո րագր ված ան ձին՝ 70 000 000 դրամ, ո րից 10 000 000 դրա-
մը վճար վում է մի ան վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 
250 հա զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում։ 
Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կրտ սեր են թաս-
պա յա կան և շար քային կազ մե րի զին ծա ռայո ղին՝ 58 000 000 
դրամ, ո րից 10 000 000 դրա մը վճար վում է մի ան վագ, ի սկ 
մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 200 հա զար դրամ՝ 20 տար վա 
ըն թաց քում:
Իսկ ե թե հա տուց ման դեպ քը տե ղի ու նե նա լու օր վա դրու թյամբ 
զին ծա ռայողն ու նի ե րեք կամ ա վե լի՝ 18 տա րին չլ րա ցած ե րե-
խա ներ կամ 23 տա րին չլ րա ցած առ կա ցե րե կային ու սուց մամբ 
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սո վո րող զա վակ ներ կամ 18 տա րե կան կամ դրա նից բարձր 
տա րի քի հաշ ման դամ զա վակ ներ, ե թե նրանք հաշ ման դամ են 
ճա նաչ վել մինչև 18 տա րին լրա նա լը, ա պա օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով վճար վող ամ սա կան հա վա սար վճա րին ա վե-
լաց վում է ամ սա կան լրա ցու ցիչ 100 հա զար դրամ:
 Հա տուց ման գու մար նե րը վճար վում են հա տուց ման այն դեպ-
քե րի հա մար, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 2017 թվա կա նի հուն վա-
րի 1-ից հե տո։
 Վե րոն շյալ դեպ քե րում ևս գոր ծում է հիմ նա կան բա ցա ռու թյու-
նը, հա մա ձայն ո րի հա տուց ման դեպք չի հա մար վում այն դեպ-
քը, ե րբ զին ծա ռայո ղի ան հայտ կոր չելն իր կող մից կա տար ված 
կան խամ տած ված օ րի նա զան ցու թյան հետ ևանք է: 
Այս սո ցի ա լա կան ե րաշ խիք նե րի դրույթ նե րը տա րած վում են 
նաև դա տա կան կար գով ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ ված 
զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի վրա:

  «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 4

Դրա մա կան այս ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու հա մար ո ՞վ պետք 
է սկ սի ի րա վա կան գոր ծըն թա ցը։ 

  Գոր ծըն թա ցը սկ սում է պե տա կան մար մի նը՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը, 
կա՛մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի նա խա րա րու թյու նը, կա՛մ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նը, կա՛մ Կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս-
տի կա նու թյու նը զին ծա ռայո ղի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը 
վնաս պատ ճա ռե լը հաս տատ վե լու օր վա նից մեկ ա մս վա ըն-
թաց քում։ 
Նշ ված մար մին նե րից որ ևէ մե կը ո րո շում է, թե տվյալ հա-
տուց ման դեպ քով ով է հա մար վում շա հա ռու (շա հա ռու ներ) 
և այս նպա տա կով ստեղծ ված Հիմ նադ րամ է ներ կա յաց նում 
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զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև շա հա ռո ւի (շա հա ռու նե րի) ա նու-
նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ-
թի տվյալ նե րը, հան րային ծա ռա յու թյան հա մա րա նի շի տվյալ-
նե րը կամ հան րային ծա ռա յու թյան հա մա րա նիշ չու նե նա լու 
մա սին տե ղե կան քի տվյալ նե րը, հաս ցեն, ի նչ պես նաև հա-
տուց ման դեպ քը և ան հրա ժեշտ հան գա մանք նե րը հաս տա-
տող փաս տաթղ թե րը, հա տուց ման են թա կա գու մա րի չա փը:

  «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 5

Ա րդյոք զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նակ վո՞ւմ է ան հայտ 
բա ցա կայող ճա նաչ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ-
նե րին։ 

  Այո, սա կայն ըն տա նի քի ոչ բո լոր ան դամ նե րին։ 
 Ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զին-
ծա ռայո ղի ան հայտ կո րե լու (ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ վե-
լու) պա րա գա յում զին վո րա կան  կեն սա թո շակ նշա նակ վում է 
նրա ըն տա նի քի հետ ևյալ ան դամ նե րին՝ 
• 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խային 
• 18 տա րին չլ րա ցած եղ բո րը, քրո ջը և թո ռա նը, ե թե նրանց 

ծնող ներն ու նեն աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ-
վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի սահ մա նա փա կում 

• 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ ման դամ զա-
վա կին, ե թե նրա հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռը ման կուց 
հի վան դու թյունն է, նա հաշ ման դամ է ճա նաչ վել մինչև իր 
18 տա րին լրա նա լը և ու նի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու-
թյամբ զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի սահ մա-
նա փա կում 

• կե րակ րո ղի մահ վան օր վա դրու թյամբ տա րի քային կեն-
սա թո շա կի ի րա վունք տվող տա րի քը լրա ցած կամ հաշ-
ման դամ ճա նաչ ված ծնող նե րին, ա մուս նուն, ե թե չեն աշ-
խա տում 
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• ա մուս նուն  կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով խնա մա կալ 
ճա նաչ ված ան ձին՝ ան կախ տա րի քից, ե թե նա զբաղ ված է 
մա հա ցած (զոհ ված) կե րակ րո ղի 14 տա րին չլ րա ցած՝ սույն 
հոդ վա ծով կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ե րե խայի, 
եղ բոր, քրոջ կամ թո ռան խնամ քով, ը ստ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան  պե տա կան  ռե գիստ րում 
առ կա տվյալ նե րի՝ նրա հետ հաշ վառ ված է նույն բնա կու-
թյան վայ րում (հաս ցե ում) և չի աշ խա տում 

• ըն տա նի քի այլ գոր ծու նակ չա փա հաս ան դա մին՝ ան կախ 
տա րի քից, ե թե նա զբաղ ված է մա հա ցած (զոհ ված) կե-
րակ րո ղի 14 տա րին չլ րա ցած՝ վե րը նշ ված կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք ու նե ցող՝ եր կու ծնո ղին կամ մի ակ ծնո ղին կորց-
րած ե րե խայի խնամ քով, ը ստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան բնակ չու թյան  պե տա կան  ռե գիստ րում առ կա տվյալ-
նե րի՝ նրա հետ հաշ վառ ված է նույն բնա կու թյան վայ րում 
(հաս ցե ում) և չի աշ խա տում։ 

Վե րը նշ ված դրույթ նե րը չեն տա րած վում « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող-
նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի 
հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 
հա մա ձայն հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
վրա: « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան 
ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը 
պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի հա մա ձայն՝ հա տուց ման գու մա րի 
վճա րու մը դա դա րեց նե լուց հե տո սույն մա սում նշ ված ան ձինք 
ձեռք են բե րում սույն հոդ վա ծով սահ ման ված  կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք:

  « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, 13-րդ հոդ-
ված և 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սեր 
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Մինչև ան հայտ կո րած զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի հստա-
կե ցու մը, կա՞ն ա րդյոք դրա մա կան ա ջակ ցու թյան այլ հնա-
րա վո րու թյուն ներ վեր ջին նե րիս ըն տա նիք նե րին։ 

  Այո։ Մինչև ան հայտ կո րած զին ծա ռա յող նե րի կար գա վի ճա-
կի հս տա կե ցու մը, բայց ա վե լի, քան 15 ա միս ժամ կե տով ա մե-
նամ սյա դրա մա կան վճա րի ձևով սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն 
տրա մադ րել յու րա քան չյուր ան հայտ կո րած զին ծա ռա յո ղի 
հաշ վով ամ սա կան 300 000 դրա մի չա փով՝ սկ սած մի ջո ցա-
ռու մը հաս տա տե լու ա մս վա նից։
 Զին ծա ռայո ղի ան հայտ բա ցա կայող ճա նաչ վե լու դեպ քում նշ-
ված ծրագ րի շր ջա նակ նե րում ստաց ված գու մար նե րը նվա-
զեց վում են Զին ծա ռայող նե րի ա պա հո վագ րու թյան հի մանդ-
րա մի կող մից վճար ման են թա կա մի ան վագ գու մա րից:

  ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 2001-Լ 
որոշում՝ «Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 
27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների 
հետևանքով անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների 
աջակցության միջոցառումը հաստատելու մասին»
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 Հար կային ար տո նու թյուն ներ

Ա րդյոք կա՞ որ ևէ հար կային ար տո նու թյուն ան հայտ բա ցա-
կայող ճա նաչ ված զին ծա ռայող նե րի և կա մա վո րագր ված 
ան ձանց ըն տա նիք նե րի հա մար։ 

  Այո։ Ան շարժ գույ քի հար կից ա զատ վում են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ըն թաց քում զոհ ված կամ ծա ռայո ղա կան պար տա-
կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս ան հայտ կո րած կամ ան հայտ 
բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նաչ ված ան ձանց (կամ նրանց 
ըն տա նի քի ան դամ նե րին) սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
պատ կա նող հարկ ման օբյեկտ հա մար վող ան շարժ գույ քը՝ 
մինչև այդ ան ձանց զա վակ նե րից մե կի 18 տա րին լրա նա լը, 
ի սկ ե թե ան ձն ա մուս նա ցած չի ե ղել կամ չու նի (չի ու նե ցել) 
զա վակ ներ՝ մինչև հարկ ման օբյեկ տի նկատ մամբ ըն տա նի քի 
ան դա մի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դա րե լը։
 Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կից ա զատ վում են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում զոհ ված կամ ծա ռայո ղա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս ան հայտ կո րած կամ 
ան հայտ բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նաչ ված ան ձանց 
(կամ նրանց ըն տա նի քի ան դամ նե րին) սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քով պատ կա նող հարկ ման օբյեկտ հա մար վող փո խադ-
րա մի ջո ցը՝ մինչև այդ ան ձանց զա վակ նե րից մե կի 18 տա րին 
լրա նա լը, ի սկ ե թե ան ձն ա մուս նա ցած չի ե ղել կամ չու նի (չի 
ու նե ցել) զա վակ ներ՝ մինչև հարկ ման օբյեկ տի նկատ մամբ 
ըն տա նի քի ան դա մի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա դա րե լը։
 Շա հու թա հար կով հարկ ման բա զայի ո րոշ ման նպա տա կով 
շա հու թա հարկ վճա րող նե րի հա մար ե կա մուտ չեն հա մար վում 
բան կե րում և վար կային կազ մա կեր պու թյուն նե րում հաշ վառ-
ված՝ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա-
նաց վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով զոհ-
ված, հաշ ման դամ դար ձած կամ ան հայտ կո րած ֆի զի կա կան 
ան ձի, նրա ա մուս նու, հա մա տե ղու թյամբ ապ րող զա վա կի 
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կամ հա մա տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղի նկատ մամբ ձևա վոր-
ված ու Կա ռա վա րու թյան լի ա զո րած մարմ նի և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի հա մա տեղ հաս-
տա տած կար գի հա մա ձայն ան հու սա լի ճա նաչ ված՝ հարկ ման 
նպա տա կով հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց ված ակ տիվ նե րը 
(նե րա ռյալ՝ վար կի և այլ գու մար նե րը, մինչև դրանց ան հու սա-
լի ճա նաչ վե լը և ան հու սա լի ճա նաչ վե լուց հե տո հաշ վարկ ված 
տո կոս նե րը, տույ ժե րը և (կամ) տու գանք նե րը)՝ դրանք նե րե լու 
դեպ քում։ 
 Շա հու թա հար կով հարկ ման բա զայի ո րոշ ման նպա տա կով 
շա հու թա հարկ վճա րող նե րի հա մար ե կա մուտ չեն հա մար-
վում նաև ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ի րա կա նաց վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով 
զոհ ված, հաշ ման դամ դար ձած կամ ան հայտ կո րած ան հատ 
ձեռ նար կա տի րո ջը կամ նո տա րին, նրա՝ ան հատ ձեռ նար կա-
տեր կամ նո տար հա մար վող ա մուս նուն, հա մա տե ղու թյամբ 
ապ րող զա վա կին կամ հա մա տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղին ռե-
զի դենտ կազ մա կեր պու թյուն հա մար վող բան կե րի կամ վար-
կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ներ վող պար տա վո-
րու թյուն նե րը (նե րա ռյալ՝ վար կի և այլ գու մար նե րը, դրանց 
գծով հաշ վարկ ված տո կոս նե րի, տույ ժե րի և (կամ) տու գանք-
նե րի գու մար նե րը):
 Ֆի զի կա կան ան ձի ե կա մուտ նե րը, ո րոնք ա ռա ջա ցել են ռազ-
մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նաց վող 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով զոհ ված, հաշ-
ման դամ դար ձած կամ ան հայտ կո րած ֆի զի կա կան ան ձին, 
նրա ա մուս նուն, հա մա տե ղու թյամբ ապ րող զա վա կին կամ 
հա մա տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղին ռե զի դենտ կազ մա կեր-
պու թյուն հա մար վող բան կե րի կամ վար կային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի տված վար կի գու մար նե րի ներ ման ար դյուն-
քում, նույն պես ա զատ վում են հար կու մից։ 

  ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, հոդ ված 230, 1 ֊ին կետ, մաս 12, հոդ-
ված 245, 1-ին կետ, մաս 3, հոդ ված 108, 1 ֊ին կետ, մա սեր 23, 
24, 147-րդ հոդ ված, 1-ին կետ, մաս 40 
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Ավանդներ

Ա րդյոք կա՞ որ ևէ ար տո նու թյուն ան հայտ բա ցա կայող ճա-
նաչ ված զին ծա ռայող նե րի և կա մա վո րագր ված ան ձանց 
ըն տա նիք նե րի հա մար ա վանդ նե րի վե րա դարձ ման բնա գա-
վա ռում։

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կամ մար տա կան 
հեր թա պա հու թյուն կամ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու 
ժա մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի կամ կա մա-
վո րա կան նե րի կամ ան հայտ կո րած նե րի ա նու նով ներդր ված 
ա վան դը ժա ռան գած ան ձինք օ գտ վում են նախ կին ԽՍՀՄ 
խնայ բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան կում մինչև 1993 
թվա կա նի հու նի սի 10-ը ներդր ված դրա մա կան ա վանդ նե րի 
դի մաց փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քից:

 

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թ  ապ րի լի 23-ի N 460-Ն ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված 1-ին հա վել ված, 1-ին կետ, 4-րդ են թա կետ
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 ԶՈՀ ՎԱԾ (ՄԱ ՀԱ ՑԱԾ)
 զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի  
ի րա վունք նե րը, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը  

և ար տո նու թյուն նե րը
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 ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

Դ րա մա կան ա ջակ ցու թյուն

Ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն է տր վում զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին, ե թե 
ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ժա մա-
նակ կամ  զին վո րա կան  ծա ռա յու թյան ըն թաց քում նա զոհ վել 
(մա հա ցել) է։

  Ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ժա-
մա նակ կամ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում զին-
ծա ռայո ղի զոհ վե լու (մա հա նա լու) դեպ քում նրա ըն տա նի-
քին տր վում է դրա մա կան ա ջակ ցու թյուն՝ հետ ևյալ չա փե-
րով՝ 

1) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու ժա-
մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յո ղի ըն տա նի քին 
տր վող ա ջակ ցու թյան չա փը կազ մում է 2 000 000 դրամ, 

2) զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում զոհ ված (մա հա-
ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին տր վող ա ջակ ցու թյան չա-
փը՝ 1 000 000 դրամ:

Միև նույն ժա մա նակ պետք է նշել, որ սույն դրույթ նե րը չեն 
տա րած վում « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու-
թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա-
նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի վրա:
Դ րա մա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քից չի օ գտ-
վում այն զին ծա ռայո ղը, ո րի զոհ վե լը (մա հա նա լը) կամ աշ-
խա տու նա կու թյան կո րուս տը նրա կող մից կա տար ված կան-
խամ տած ված օ րի նա զա նցու թյան հետ ևանք է:

  «Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 68-րդ հոդ ված, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի օ գո ստո սի 9-ի 
N 916-Ն ո րոշ ման 1-ին հա վել ված
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Ի սկ ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն է տր վում զին ծա ռայո ղի ըն տա նի-
քին, ե թե զին ծա ռայո ղը զոհ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րին մաս նակ ցե լու կամ հա կա ռա կոր դի հետ շփ ման գծում 
մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ հա տուկ ա ռա ջադ րանք 
կա տա րե լու ժա մա նակ կամ հա կա ռա կոր դի նա խա հար ձակ 
գոր ծո ղու թյան հետ ևան քով։

  Պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային  կամ պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան  կամ  պա հես տա զո րային պատ-
րաս տու թյան շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում-
նե րին ներգ րավ ված ս պա յա կան կազ մի զին ծա ռայո ղին՝ 
82 000 000 դրամ, ո րից 10 000 000 դրա մը վճար վում է մի ան-
վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 300 հա զար դրամ՝ 20 
տար վա ըն թաց քում 
 Պայ մա նագ րային կամ զո րա հա վա քային զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյան կամ պա հես տա զո րային պատ րաս տու թյան շր ջա-
նակ նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րին ներգ րավ ված 
են թաս պա յա կան և շար քային կազ մե րի զին ծա ռայո ղին կամ 
տա րած քային պաշտ պա նու թյա նը ներգ րավ ված կամ կա մա-
վո րագր ված ան ձին՝ 70 000 000 դրամ, ո րից 10 000 000 դրա-
մը վճար վում է մի ան վագ, ի սկ մնա ցած գու մա րը՝ ամ սա կան 
250 հա զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում 
Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կրտ սեր են թա սպա-
յա կան և շար քային կազ մե րի զին ծա ռայո ղին՝ 58 000 000 դրամ, 
ո րից 10 000 000 դրա մը վճար վում է մի ան վագ, ի սկ մնա ցած 
գու մա րը՝ ամ սա կան 200 հա զար դրամ՝ 20 տար վա ըն թաց քում:

Իսկ ե թե Հա տուց ման դեպ քը տե ղի ու նե նա լու օր վա դրու թյամբ 
զին ծա ռայողն ու նի ե րեք կամ ա վե լի՝ 18 տա րին չլ րա ցած ե րե-
խա ներ կամ 23 տա րին չլ րա ցած առ կա ցե րե կային ու սուց մամբ 
սո վո րող զա վակ ներ կամ 18 տա րե կան կամ դրա նից բարձր 
տա րի քի հաշ ման դամ զա վակ ներ, ե թե նրանք հաշ ման դամ են 
ճա նաչ վել մինչև 18 տա րին լրա նա լը, ա պա օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով վճար վող ամ սա կան հա վա սար վճա րին ա վե-
լաց վում է ամ սա կան լրա ցու ցիչ 100 հա զար դրամ:
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 Հա տուց ման գու մար նե րը վճար վում են հա տուց ման այն դեպ-
քե րի հա մար, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 2017 թվա կա նի հուն վա-
րի 1-ից հե տո։
Վե րոն շյալ դեպ քե րում ևս գոր ծում է հիմ նա կան բա ցա ռու թյու-
նը, հա մա ձայն ո րի հա տուց ման դեպք չի հա մար վում այն դեպ-
քը, ե րբ զին ծա ռայո ղի զոհ վե լը (մա հա նա լը) իր կող մից կա-
տար ված կան խամ տած ված օ րի նա զան ցու թյան հետ ևանք է:

  «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 4

Դրա մա կան այս ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու հա մար ո ՞վ 
պետք է սկ սի ի րա վա կան գոր ծըն թա ցը։ 

  Գոր ծըն թա ցը սկ սում է պե տա կան մար մի նը՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը, 
կա՛մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի նա խա րա րու թյու նը, կա՛մ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-
թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյու նը, կա՛մ Կա ռա-
վա րու թյանն ա ռըն թեր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս-
տի կա նու թյու նը զին ծա ռայո ղի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը 
վնաս պատ ճա ռե լը հաս տատ վե լու օր վա նից մեկ ա մս վա ըն-
թաց քում:
Նշ ված մար մին նե րից որ ևէ մե կը ո րո շում է, թե տվյալ Հա-
տուց ման դեպ քով ով է հա մար վում շա հա ռու (շա հա ռու ներ) 
և այս նպա տա կով ստեղծ ված Հիմ նադ րամ է ներ կա յաց-
նում զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև շա հա ռո ւի (շա հա ռու նե րի) 
ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, ան ձը հաս տա տող փաս-
տաթղ թի տվյալ նե րը, հան րային ծա ռա յու թյան հա մա րա նի շի 
տվյալ նե րը կամ հան րային ծա ռա յու թյան հա մա րա նիշ չու-
նե նա լու մա սին տե ղե կան քի տվյալ նե րը, հաս ցեն, ի նչ պես 
նաև Հա տուց ման դեպ քը և ան հրա ժեշտ հան գա մանք նե րը 
հաս տա տող փաս տաթղ թե րը, հա տուց ման են թա կա գու մա-
րի չա փը:
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  «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ-
ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 5

Ա րդյոք զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նակ վո՞ւմ է մա հա-
ցած զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րին։ 

  Այո, սա կայն ըն տա նի քի ոչ բո լոր ան դամ նե րին։ 
Ան կախ զին ծա ռայո ղի զոհ վե լու (մա հա նա լու) պատ ճա ռից, 
ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծից և ծա ռա յու թյան տևո ղութ յու-
նից՝ կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում զին վո րա կան  կեն սա-
թո շակ նշա նակ վում է ըն տա նի քի հետ ևյալ ան դամ նե րին՝ 
• 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խային
• 18 տա րին չլ րա ցած եղ բո րը, քրո ջը և թո ռա նը, ե թե նրանց 

ծնող ներն ու նեն աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի սահ մա նա փա-
կում 

• 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ ման դամ զա-
վա կին, ե թե նրա հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռը ման կուց 
հի վան դու թյունն է, նա հաշ ման դամ է ճա նաչ վել մինչև իր 
18 տա րին լրա նա լը և ու նի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու-
թյամբ զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի սահ մա-
նա փա կում 

• կե րակ րո ղի մահ վան օր վա դրու թյամբ տա րի քային կեն-
սա թո շա կի ի րա վունք տվող տա րի քը լրա ցած կամ հաշ-
ման դամ ճա նաչ ված ծնող նե րին, ա մուս նուն, ե թե չեն աշ-
խա տում 

• ա մուս նուն  կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով խնա մա կալ 
ճա նաչ ված ան ձին՝ ան կախ տա րի քից, ե թե նա զբաղ ված է 
մա հա ցած (զոհ ված) կե րակ րո ղի 14 տա րին չլ րա ցած՝ սույն 
հոդ վա ծով կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ե րե խայի, 
եղ բոր, քրոջ կամ թո ռան խնամ քով, ը ստ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան  պե տա կան  ռե գիստ րում 
առ կա տվյալ նե րի՝ նրա հետ հաշ վառ ված է նույն բնա կու-
թյան վայ րում (հաս ցե ում) և չի աշ խա տում 
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• ըն տա նի քի այլ գոր ծու նակ չա փա հաս ան դա մին՝ ան կախ 
տա րի քից, ե թե նա զբաղ ված է մա հա ցած (զոհ ված) կե-
րակ րո ղի 14 տա րին չլ րա ցած՝ վե րը նշ ված կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք ու նե ցող՝ եր կու ծնո ղին կամ մի ակ ծնո ղին կորց-
րած ե րե խայի խնամ քով, ը ստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան բնակ չու թյան  պե տա կան  ռե գիստ րում առ կա տվյալ-
նե րի՝ նրա հետ հաշ վառ ված է նույն բնա կու թյան վայ րում 
(հաս ցե ում) և չի աշ խա տում։ 

Ընդ ո րում՝ տվյալ դրույթ նե րը տա րած վում են նաև՝
1) զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար-

ձակ ված և, ան կախ ժա մա նա կաշր ջա նից, մա հա ցած այն 
զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րի վրա, ո րի մահ վան 
պատ ճա ռը զին ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ստա ցած վնաս-
վածքն է, խե ղու մը կամ ծա գած հի վան դու թյու նը 

2) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս ան-
հայտ կո րած, ի նչ պես նաև մա հա ցած ճա նաչ ված զին ծա-
ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի վրա:

 Վե րը նշ ված դրույթ նե րը չեն տա րած վում « Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող-
նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի 
հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 
հա մա ձայն հա տու ցում ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց 
վրա: « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան 
ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը 
պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րեն քի հա մա ձայն՝ հա տուց ման գու մա րի 
վճա րու մը դա դա րեց նե լուց հե տո սույն մա սում նշ ված ան ձինք 
ձեռք են բե րում սույն հոդ վա ծով սահ ման ված  կեն սա թո շա կի 
ի րա վունք:

  « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, 13-րդ հոդ-
ված և 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սեր 
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Ո ՞ր դեպ քե րում է զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նիք նե րին 
տրա մադր վում մի ան վագ դրա մա կան օգ նու թյուն։ 

  Զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րին տա-
րե կան մեկ ան գամ կա րող է վճար վել մի ան վագ դրա մա կան 
օգ նու թյուն՝ 100 000 դրա մի չա փով հետ ևյալ դեպ քե րում՝
1) զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դա մի 

ա մուս նու թյան,
2) տա րե րային ա ղե տի հետ ևան քով զոհ ված (մա հա ցած) 

զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դա մին սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քին վնաս պատ ճառ վե լու,

3) զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դա մի 
եր կա րատև հի վան դու թյան,

4) զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դա մի 
մահ վան դեպ քե րում:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ ված, 9-րդ մաս

 Պարգ ևավ ճար

Առ կա՞ են ա րդյոք պարգ ևավ ճար ներ՝ նա խա տես ված զոհ ված 
այն զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի հա մար, ով քեր ար ժա-
նա ցել են հա տուկ պարգև նե րի, կո չում նե րի, շքան շան նե րի։

  Այո։  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա-
մա նակ, ի նչ  պես նաև ծա ռա յո ղա կան կամ պաշ տո նե ա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված, հետ մա հու 
« Հա յաս տա նի ազ գային հե րոս» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան բարձ րա գույն կո չում ստա ցած ան ձի ըն տա նի քին տր վող 
պարգ ևավ ճա րի չա փը կազ մում է 250 000 դրամ։
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ, 
ի նչ  պես նաև ծա ռա յո ղա կան կամ պաշ տո նե ա կան պար տա կա-
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նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված, ա ռա ջին աս տի ճա նի Մար-
տա կան խաչ շքա նշա նով հետ մա հու պարգ ևատր ված ան ձի 
ըն տա նի քին տր վող պարգ ևա վճա րի չա փը՝ 150 000 դրամ։
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ, 
ի նչ պես նաև ծա ռայո ղա կան կամ պաշ տո նե ա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված, Մար տա կան խաչ ե րկ րորդ 
աս տի ճա նի շքան շա նով հետ մա հու պարգ ևատր ված ան ձի ըն-
տա նի քին տր վող պարգ ևա վճա րի չա փը՝ 100 000 դրամ: 

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թվա կա նի մար տի 6-ի N 302-Ն ո րո-
շում՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան 
ժա մա նակ, ի նչ պես նաև ծա ռա յո ղա կան կամ պաշ տո նե ա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված՝ հետ մա հու 
« Հա յաս տա նի ազ գային հե րոս» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան բարձ րա գույն կո չում ստա ցած կամ Մար տա կան խաչ 
շքան շա նով պարգ ևատր ված ան ձի ըն տա նի քին ա մե նամ սյա 
պարգ ևավ ճա րի նշա նակ ման և վճար ման կար գը» 

Առ կա՞ են ա րդյոք պարգ ևավ ճար ներ՝ նա խա տես ված զոհ-
ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի այն ան դամ նե րի հա-
մար, ով քեր զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նեն։

  Այո։ Պարգ ևավ ճա րի ի րա վունք ու նեն զին վո րա կան կեն սա թո-
շակ ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող հետ ևյալ կա տե գո րի ա նե րի 
ան ձինք՝
•   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա-

մա նակ կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա-
տա րե լիս զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րը՝ 
հետ ևյալ չա փե րով՝ 

ա  յու րա քան չյուր ե րե խան՝ 16000 դրամ,
բ  յու րա քան չյուր այլ ան դամ՝ 13000 դրամ 

•  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա-
րե լիս կամ այլ պե տու թյուն նե րում ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րի 
կազ մում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 
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հե տևան քով կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա տա րե լիս զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի՝ հաշ ման-
դա մու թյան զին վո րա կան կամ 63 տա րին լրա ցած՝ եր կա-
րա մյա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա-
լու ի րա վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ան դա մը, ե թե չու նի 
կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում զին վո րա կան կեն սա թո-
շակ ստա նա լու ի րա վունք (ան կախ կե րակ րո ղին կորց նե լու 
դեպ քում զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե նա-
լու հան գա ման քից)՝ 31000 դրամ 

•   մա հա ցած զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի՝ կե րակ րո ղին կորց-
նե լու դեպ քում զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու-
նե ցող, սա կայն այդ պի սի կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա-
վունք չու նե ցող և հաշ ման դա մու թյան կամ եր կա րա մյա 
ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա-
վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ան դա մը՝ 31000 դրամ 

ԲԱ ՑԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Վե րը նշ ված ո րոշ մամբ պարգ ևավ ճար չի նշա-
նակ վում, ե թե զին ծա ռայո ղը զոհ վել (մա հա ցել) է կամ ան հայտ կո-
րել է կամ ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյու նը ստա-
ցել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված 
վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քով սահ ման ված հա տուց ման դեպ քի՝ 2017 թվա կա նի հուն վա-
րի 1-ից հե տո տե ղի ու նե ցած մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ-
ևան քով:

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  
փետր վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, hա վել ված, II, կետ 5

 Պարգ ևավ ճա րի ի ՞նչ այլ հա վե լյալ դեպ քեր կան նա խա-
տես ված։

  Պարգ ևավ ճա րի ի րա վունք ու նեն տա րի քային աշ խա տան-
քային կեն սա թո շակ կամ հաշ ման դա մու թյան աշ խա տան-
քային կեն սա թո շակ, կամ ծե րու թյան նպաստ, կամ հաշ ման-
դա մու թյան նպաստ ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող և կե րակ-
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րո ղին կորց նե լու դեպ քում զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա-
վունք ու նե ցող, սա կայն զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա-
լու ի րա վունք չու նե ցող՝ մա հա ցած զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի 
ան դամ նե րը՝ հետ ևյալ չա փե րով 
1) յու րա քան չյուր ե րե խան՝ 38000 դրամ 
2) յու րա քան չյուր այլ ան դամ՝ 31000 դրամ:

 Պարգ ևավ ճա րի ի րա վունք ու նեն տա րի քային աշ խա տան քային 
կեն սա թո շակ կամ հաշ ման դա մու թյան աշ խա տան քային կեն-
սա թո շակ, կամ ծե րու թյան նպաստ, կամ հաշ ման դա մու թյան 
նպաստ ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ կամ ծա ռայո ղա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված, Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մում կամ այլ պե տու թյուն նե րում մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հետ ևան քով կամ ծա ռայո-
ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված զին ծա-
ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րը (ան կախ կե րակ րո ղին կորց-
նե լու դեպ քում զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե-
նա լու հան գա ման քից)՝ հետ ևյալ չա փե րով՝
1) յու րա քան չյուր ե րե խան՝ 38000 դրամ 
2) յու րա քան չյուր այլ ան դամ՝ 31000 դրամ:

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  
փետր վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, hա վել ված, II, կե տեր 7,8 

Առ կա՞ են ա րդյոք պարգ ևավ ճար ներ՝ նա խա տես ված զոհ-
ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի հա մար:

  Այո։ Պարգ ևավ ճա րի ի րա վունք ու նեն նաև զոհ ված զին ծա-
ռայող նե րի ըն տա նիք նե րը՝
1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա-

մա նակ կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա-
տա րե լիս զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քը (ծ նող նե րը, 
ա մու սի նը, 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խան (ու սում նա կան 
հաս տա տու թյու նում առ կա (ցե րե կային) ու սուց մամբ սո-
վո րե լու դեպ քում՝ մինչև ու սում նա կան հաս տա տու թյունն 
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ա վար տե լը, բայց մինչև իր 26 տա րին լրա նա լը), 18 տա-
րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ ման դամ զա վա կը, 
ե թե նա հաշ ման դամ է ճա նաչ վել մինչև իր 18 տա րին լրա-
նա լը և ու նի աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ-
վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի սահ մա նա փա կում)՝ 
30000 դրամ, ո րին ա վե լաց վում է զոհ ված զին ծա ռայո ղի՝ 
կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում կեն սա թո շակ ստա ցող 
յու րա քան չյուր ե րե խայի (առ կա (ցե րե կային) ու սուց մամբ 
սո վո րող՝ 26 տա րին չլ րա ցած զա վա կի) հա մար՝ լրա ցու ցիչ 
20000 դրամ 

2) Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում կամ այլ պե տու թյուն-
նե րում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 
հետ ևան քով կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե-
րը կա տա րե լիս զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քը (ծ նող-
նե րը, ա մու սի նը, 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի 
հաշ ման դամ զա վա կը, ե թե նա հաշ ման դամ է ճա նաչ վել 
մինչև իր 18 տա րին լրա նա լը և ու նի աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի 
սահ մա նա փա կում) ՝ 7000 դրամ:

ԲԱ ՑԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆ. Վե րը նշ ված ո րոշ մամբ պարգ ևավ ճար չի նշա-
նակ վում, ե թե զին ծա ռայո ղը զոհ վել (մա հա ցել) է կամ ան հայտ կո-
րել է կամ ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյու նը ստա-
ցել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված 
վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րեն քով սահ ման ված հա տուց ման դեպ քի՝ 2017 թվա կա նի հուն-
վա րի 1-ից հե տո տե ղի ու նե ցած մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ ևան քով:

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  
փետր վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, hա վել ված, II, կետ 10 
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Զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամն ի ՞նչ փաս տաթղ-
թեր պետք է ներ կա յաց նի պարգ ևավ ճար ստա նա լու նպա-
տա կով։ 

  Զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամն ըն տա նի քի հա-
մար վե րը նշ ված պարգ ևավ ճար ստա նա լու նպա տա կով հա-
մա պա տաս խան մարմ նի կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա-
բա ժա նում է ներ կա յաց նում՝
1) դի մու մը 
2) ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը 
3) հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նի շը կամ հան րա-

յին ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նիշ չս տա նա լու վե րա բե ր-
յալ տե ղե կան քը 

4) հա մա պա տաս խան ի րա վա սու ստո րա բա ժան ման տված 
տե ղե կան քը զին ծա ռայո ղի զոհ վե լու մա սին, ե թե պետք 
է ներ կա յաց նի այլ հա մա պա տաս խան մարմ նի կեն սա թո-
շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում 

5) ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ներ կա յաց վում են նաև՝ 
ա  կե րակ րո ղի ե րե խայի, հաշ ման դամ զա վա կի, ա մուս նու, 

ծնո ղի ան ձնագ րե րը կամ նույ նա կա նաց ման քար տե րը 
(մինչև 16 տա րե կան ան չա փա հաս նե րի հա մար՝ ծնն դյան 
վկա յա կան նե րը) և հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա-
րա նի շե րը կամ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նիշ 
չս տա նա լու վե րա բե րյալ տե ղե կանք նե րը,

բ  զա վա կին հաշ ման դամ ճա նա չե լու մա սին բժշ կա սո ցի ա լա-
կան փոր ձաքն նա կան ո րոշ ման քաղ ված քը,

գ  առ կա (ցե րե կային) ու սուց մամբ սո վո րե լու մա սին տե ղե-
կան քը,

դ  բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող 
ի րա վա սու պե տա կան մարմ նի տված տե ղե կան քը կե րակ-
րո ղի մահ վան պատ ճա ռա կան կա պի մա սին: 

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  
փետր վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, hա վել ված, II, կետ 35 
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Պարգ ևավ ճար նշա նա կե լու հա մար ի ՞նչ գոր ծըն թաց է ան-
հրա ժեշտ սկ սել։ 

  Զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձը պարգ ևավ ճար նշա նա կե լու հա մար իր գրա վոր դի մու-
մը ներ կա յաց նում է այն հա մա պա տաս խան մարմ նի կեն սա-
թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում, որ տեղ գտն վում է իր 
կեն սա թո շա կի գոր ծը, ի սկ աշ խա տան քային կեն սա թո շակ 
կամ ծե րու թյան նպաստ, կամ հաշ ման դա մու թյան նպաստ, 
կամ կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում նպաստ ստա նա լու 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձն իր գրա վոր դի մու մը և ան հրա ժեշտ 
փաս տաթղ թե րը ներ կա յաց նում է ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ 
նշա նա կող ցան կա ցած ստո րա բա ժա նում:
 Զոհ ված զին ծա ռայո ղի՝ պարգ ևավ ճա րի ի րա վունք ու նե ցող 
ըն տա նի քի ան դամ նե րից մե կը վե րը նշ ված պարգ ևավ ճա րը 
նշա նա կե լու մա սին գրա վոր դի մու մը և ան հրա ժեշտ փաս-
տաթղ թե րը ներ կա յաց նում է այն հա մա պա տաս խան մարմ նի 
կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում, որ տեղ ծա ռայել է 
զոհ ված զին ծա ռայո ղը, ե թե այդ ըն տա նի քի ան դամ նե րից որ-
ևէ մե կին զոհ ված զին ծա ռայո ղի գծով պարգ ևավ ճար չի նշա-
նակ վել: Այս պարգ ևավ ճա րը նշա նակ վում է զոհ ված զին ծա-
ռայո ղի ըն տա նի քի՝ այդ պարգ ևավ ճա րի ի րա վունքն ու նե ցող 
ան դամ նե րից մե կին՝ ըն տա նի քի հա մար: 
Ե թե զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րից որ ևէ 
մե կին զոհ ված զին ծա ռայո ղի գծով պարգ ևավ ճար է վճար-
վում, ա պա ըն տա նի քին տր վող պարգ ևավ ճա րը նշա նա կում է 
այն կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նու մը, որ տեղ ըն-
տա նի քի այդ ան դա մին վճար վում է կեն սա թո շակ կամ ծե րու-
թյան նպաստ, կամ հաշ ման դա մու թյան նպաստ:

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  փետր-
վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, hա վել ված, II, կե տեր 12, 13, 15, 16 
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Ո ՞ր դեպ քե րում է պարգ ևավ ճա րի վճա րու մը դա դա րեց վում։ 

  Ան ձին նշա նակ ված պարգ ևավ ճար ստա նա լու ի րա վուն քը 
դա դա րեց վում է՝
1) պարգ ևավ ճար նշա նա կե լուց հե տո պարգ ևավ ճար ստա-

ցող ան ձի կեն սա թո շակ կամ ծե րու թյան նպաստ, կամ 
հաշ ման դա մու թյան նպաստ, կամ կե րակ րո ղին կորց նե լու 
դեպ քում նպաստ ստա նա լու ի րա վուն քը դա դա րե լու դեպ-
քում, ե թե պարգ ևավ ճա րի ի րա վուն քը նա ձեռք է բե րել 
կեն սա թո շակ կամ ծե րու թյան նպաստ, կամ հաշ ման դա-
մու թյան նպաստ, կամ կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում 
նպաստ ստա նա լու ի րա վունք ու նե նա լու հիմ քով 

2) պարգ ևավ ճար ստա ցող ան ձի մահ վան, ի նչ պես նաև նրան 
մա հա ցած կամ ան հայտ բա ցա կայող ճա նա չե լու դեպ քում 

3) հաշ ման դա մու թյան ժամ կե տը լրա նա լու դեպ քում, ե թե 
պարգ ևավ ճա րի ի րա վուն քը ձեռք է բե րել հաշ ման դամ ճա-
նաչ վե լու հիմ քով 

4) պարգ ևավ ճա րի ի րա վուն քը դա դա րե լու դեպ քում 
5) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ու թյու նը դա-

դա րեց նե լու դեպ քում 
6) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ե րկ քա ղա քա ցու՝ մշ տա-

պես կամ ա ռա վե լա պես օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում բնա-
կու թյուն հաս տա տե լու դեպ քում (Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բնակ չու թյան պե տա կան ռե գիստ րում օ տա րերկ-
րյա պե տու թյու նում իր բնա կու թյան վայ րի հաս ցե ով հաշ-
վառ վե լու դեպ քում), ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բնա կու թյան վայ րի (հաս ցե ի) հաշ վա ռու մից դուրս 
գա լու և մե կամ սյա ժամ կե տում չհաշ վառ վե լու դեպ քում 

7) պարգ ևավ ճար ստա ցող ան ձի՝ պարգ ևավ ճար ստա նա լու 
իր ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու մա սին նո տա րա կան կար-
գով վա վե րաց ված հայ տա րա րու թյու նը կեն սա թո շակ նշա-
նա կող ստո րա բա ժա նում ներ կա յաց նե լու դեպ քում 

8) ան ձին սխալ մամբ (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն-
քի խախտ մամբ) պարգ ևավ ճար նշա նակ ված լի նե լու դեպ-
քում:
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  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  
փետր վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, հա վել ված II, կետ 22 

Ո ՞ր դեպ քե րում է վե րա կանգն վում պարգ ևավ ճա րի վճա րու մը։ 

  Ան ձին նշա նակ ված պարգ ևավ ճար ստա նա լու ի րա վուն քը վե-
րա կանգն վում է՝
• պարգ ևավ ճար ստա ցող ան ձի կեն սա թո շակ կամ ծե րու-

թյան նպաստ, կամ հաշ ման դա մու թյան նպաստ, կամ կե-
րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում նպաստ ստա նա լու ի րա-
վուն քը վե րա կանգն վե լու օր վա նից, ե թե պարգ ևավ ճա րի 
ի րա վուն քը նա ձեռք է բե րել կեն սա թո շակ կամ ծե րու թյան 
նպաստ, կամ հաշ ման դա մու թյան նպաստ, կամ կե րակ րո-
ղին կորց նե լու դեպ քում նպաստ ստա նա լու ի րա վունք ու-
նե նա լու հիմ քով 

• պարգ ևավ ճար ստա ցող ան ձին մա հա ցած կամ ան հայտ 
բա ցա կայող ճա նա չե լու մա սին դա տա րա նի վճի ռը վե րաց-
նե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած 
վճի ռը ներ կա յաց նե լու և գրա վոր դի մե լու դեպ քում՝ պարգ-
ևավ ճար ստա նա լու ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու օր վա նից 

• ու սում նա կան հաս տա տու թյու նում առ կա (ցե րե կային) ու-
սուց մամբ սո վո րող ան ձի՝ պարգ ևավ ճա րի վճա րու մը դա-
դա րեց նե լու օր վա նից, ե թե ո ւս ման մա սին ու սում նա կան 
հաս տա տու թյու նից տե ղե կանք է ներ կա յաց վում այդ օր-
վա նից հե տո՝ 6 ա մս վա ըն թաց քում, ի սկ այդ ժամ կե տից 
հե տո տե ղե կանք ներ կա յաց նե լու դեպ քում՝ գրա վոր դի մե-
լու ամ սին հա ջոր դող ա մս վա 1-ից 

• հաշ ման դա մու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո՝ ե րեք ա մս-
վա ըն թաց քում, կր կին հաշ ման դամ ճա նաչ վե լու դեպ քում՝ 
դա դա րեց նե լու օր վա նից, ի սկ հաշ ման դա մու թյան ժամ կե-
տը լրա նա լուց հե տո՝ տաս ներ կու ա մս վա ըն թաց քում, հաշ-
ման դամ ճա նաչ վե լու դեպ քում՝ հաշ ման դամ ճա նաչ վե լու 
օր վա նից 
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• հաշ ման դա մու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց տաս ներ կու 
ա միս հե տո հաշ ման դամ ճա նաչ վե լու դեպ քում՝ հաշ ման-
դամ ճա նաչ վե լու օր վա նից, ե թե դի մու մը ներ կա յաց վել է 
հաշ ման դամ ճա նաչ վե լուց հե տո՝ ե րեք ա մս վա ըն թաց-
քում, ի սկ այդ ժամ կե տից հե տո դի մե լու դեպ քում՝ դի մե լու 
օր վա նից: 

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2021 թ  փետր-
վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, հա վել ված, II, կետ 24 

 Հար կային ար տո նու թյուն ներ

Ա րդյոք կա՞ որ ևէ հար կային ար տո նու թյուն զոհ ված զին վո-
րա կան նե րի ըն տա նիք նե րի հա մար։ 

  Այո։ 
• Ան շարժ գույ քի հար կից ա զատ վում են Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի ըն թաց քում զոհ ված կամ ծա ռայո ղա կան պար-
տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս ան հայտ կո րած կամ 
ան հայտ բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նաչ ված ան ձանց 
(կամ նրանց ըն տա նի քի ան դամ նե րին) սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով պատ կա նող հարկ ման օբյեկտ հա մար վող 
ան շարժ գույ քը՝ մինչև այդ ան ձանց զա վակ նե րից մե կի 18 
տա րին լրա նա լը, ի սկ ե թե ան ձն ա մուս նա ցած չի ե ղել կամ 
չու նի (չի ու նե ցել) զա վակ ներ՝ մինչև հարկ ման օբյեկ տի 
նկատ մամբ ըն տա նի քի ան դա մի սե փա կա նու թյան ի րա-
վուն քի դա դա րե լը։

• Փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կից ա զատ վում են Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում զոհ ված կամ ծա ռայո-
ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս ան հայտ կո-
րած կամ ան հայտ բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նաչ ված 
ան ձանց (կամ նրանց ըն տա նի քի ան դամ նե րին) սե փա կա-
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նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հարկ ման օբյեկտ հա-
մար վող փո խադ րա մի ջո ցը՝ մինչև այդ ան ձանց զա վակ նե-
րից մե կի 18 տա րին լրա նա լը, ի սկ ե թե ան ձն ա մուս նա ցած 
չի ե ղել կամ չու նի (չի ու նե ցել) զա վակ ներ՝ մինչև հարկ ման 
օբյեկ տի նկատ մամբ ըն տա նի քի ան դա մի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի դա դա րե լը։

•  Շա հու թա հար կով հարկ ման բա զայի ո րոշ ման նպա տա-
կով շա հու թա հարկ վճա րող նե րի հա մար ե կա մուտ չեն 
հա մար վում բան կե րում և վար կային կազ մա կեր պու թյուն-
նե րում հաշ վառ ված՝ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կա-
հատ վա ծում ի րա կա նաց վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հետ ևան քով զոհ ված, հաշ ման դամ դար ձած կամ 
ան հայտ կո րած ֆի զի կա կան ան ձի, նրա ա մուս նու, հա-
մա տե ղու թյամբ ապ րող զա վա կի կամ հա մա տե ղու թյամբ 
ապ րող ծնո ղի նկատ մամբ ձևա վոր ված ու Կա ռա վա րու-
թյան լի ա զո րած մարմ նի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կենտ րո նա կան բան կի հա մա տեղ հաս տա տած 
կար գի հա մա ձայն ան հու սա լի ճա նաչ ված՝ հարկ ման 
նպա տա կով հա մա խառն ե կամ տից նվա զեց ված ակ տիվ-
նե րը (նե րա ռյալ վար կի և այլ գու մար նե րը, մինչև դրանց 
ան հու սա լի ճա նաչ վե լը և ան հու սա լի ճա նաչ վե լուց հե տո 
հաշ վարկ ված տո կոս նե րը, տույ ժե րը և (կամ) տու գանք-
նե րը)՝ դրանք նե րե լու դեպ քում։ 

• Շա հու թա հար կով հարկ ման բա զայի ո րոշ ման նպա տա-
կով շա հու թա հարկ վճա րող նե րի հա մար ե կա մուտ չեն 
հա մար վում նաև ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ի րա կա նաց վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ ևան քով զոհ ված, հաշ ման դամ դար ձած կամ ան հայտ 
կո րած ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը կամ նո տա րին, նրա՝ 
ան հատ ձեռ նար կա տեր կամ նո տար հա մար վող ա մուս-
նուն, հա մա տե ղու թյամբ ապ րող զա վա կին կամ հա մա-
տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղին ռե զի դենտ կազ մա կեր պու-
թյուն հա մար վող բան կե րի կամ վար կային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի կող մից ներ վող պար տա վո րու թյուն նե րը 
(նե րա ռյալ՝ վար կի և այլ գու մար նե րը, դրանց գծով հաշ-
վարկ ված տո կոս նե րի, տույ ժե րի և (կամ) տու գանք նե րի 
գու մար նե րը):
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• Զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի 
և հաշ ման դամ դար ձած զին ծա ռայող նե րի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն ստաց վող 
մի ան վագ վճար ներն ա զատ վում են ե կամ տա հար կից, քա-
նի որ դրանք հա մար վում են նվա զեց վող ե կա մուտ ներ։

•  Ֆի զի կա կան ան ձի ե կա մուտ նե րը, ո րոնք ա ռա ջա ցել են 
ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա-
նաց վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով զոհ-
ված, հաշ ման դամ դար ձած կամ ան հայտ կո րած ֆի զի կա-
կան ան ձին, նրա ա մուս նուն, հա մա տե ղու թյամբ ապ րող 
զա վա կին կամ հա մա տե ղու թյամբ ապ րող ծնո ղին ռե զի-
դենտ կազ մա կեր պու թյուն հա մար վող բան կե րի կամ վար-
կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի տված վար կի գու մար նե րի 
ներ ման ար դյուն քում ևս ա զատ վում են հար կու մից։ 

  ՀՀ հար կային օ րենս գիրք, հոդ ված 230, 1 ֊ին կետ, մաս 12, հոդ-
ված 245, 1-ին կետ, մաս 3, հոդ ված 108, 1 ֊ին կետ, մա սեր 23, 
24, 147-րդ հոդ ված, 1-ին կետ, մա սեր 8 և 40

 

Ավանդներ

Ա րդյոք կա՞ որ ևէ ար տո նու թյուն զոհ ված զին վո րա կան նե րի 
ըն տա նիք նե րի հա մար ա վանդ նե րի վե րա դարձ ման բնա գա-
վա ռում։

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կամ մար տա կան 
հեր թա պա հու թյուն կամ հա տուկ ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու 
ժա մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի կամ կա մա-
վո րա կան նե րի կամ ան հայտ կո րած նե րի ա նու նով ներդր ված 
ա վան դը ժա ռան գած ան ձինք օ գտ վում են նախ կին ԽՍՀՄ 
խնայ բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան կում մինչև 1993 
թվա կա նի հու նի սի 10-ը ներդր ված դրա մա կան ա վանդ նե րի 
դի մաց փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քից :
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  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թ  ապ րի լի 23-ի N 460-Ն ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված 1-ին հա վել ված, 1-ին կետ, 4-րդ են թա կետ

Կո մու նալ ծախ սեր

Ա րդյոք կա՞ որ ևէ ար տո նու թյուն զոհ ված զին վո րա կան նե րի 
հա մար կո մու նալ ծախ սե րի բնա գա վա ռում։

  Այո։ Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ժա մա նակ ծա ռայո ղա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված (մա հա ցած) 
զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի՝ կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում 
զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան դամ ներն 
օ գտ վում են ջրա հե ռաց ման և աղ բա հա նու թյան վար ձե րը 
50 տո կոս զեղ չով վճա րե լու ի րա վուն քից:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 71, 2-րդ մաս 
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 ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ԵՎ ԶԲԱՂ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ ու նեն զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն-
տա նի քի ան դամ ներ նաշ խա տան քի տե ղա վոր ման բնա գա-
վա ռում։ 

  Աշ խա տա շու կա յում գոր ծա զուր կի ան մր ցու նա կու թյան ո րո-
շարկ ման չա փա նիշ է հա մար վում նաև Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կամ մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ հա տուկ ա ռա-
ջադ րանք կա տա րե լու ժա մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) զին-
ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ (ա մու սին, ե րե խա, հայր, մայր, 
քույր, եղ բայր, տատ, պապ) հան դի սա նա լու հան գա ման քը, 
ին չի ար դյուն քում որ պես աշ խա տա շու կա յում ան մր ցու նակ 
ան ձ՝ վեր ջին ներս ձեռք են բե րում զբաղ վա ծու թյան ա պա հով-
մանն ո ւղղ ված՝ օ րեն քով սահ ման ված մի շարք ի րա վունք ներ:

  «Զ բաղ վա ծու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ ված
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ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱ ՆԱ ԼՈՒ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵՐ 

Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ կան կր թու թյան բնա գա վա ռում զոհ-
ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մար։ 

  Պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա-
ռայող նե րի ծնող նե րի, ա մուս նու (կ նոջ) մինչև 27 տա րե կան 
զա վակ նե րի ըն դու նե լու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ցան կում ը նդ գրկ ված 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հա վա տար մագր ված 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ՝ ը նդ հա նուր մր ցույ թից 
դուրս, ա ռան ձին մր ցույ թով, քն նու թյուն նե րը դրա կան մի ա-
վոր նե րով հանձ նե լու դեպ քում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով:

Քն նու թյուն նե րը դրա կան մի ա վոր նե րով հանձ նե լու դեպ քում 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց-
նե րի հաշ վին մր ցույ թից դուրս ըն դուն վում են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զոհ ված (մա-
հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ե րե խա նե րը՝ հա մա ձայն Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան և Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ազ-
գային ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան տված տե ղե կանք նե րի:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 67-րդ հոդ ված, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2012 
թվա կա նի ապ րի լի 26-ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
պե տա կան և ոչ պե տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն ներ ըն դու նե լու թյան (ը ստ բա կա լավ րի կր թա կան 
ծրագ րի) կար գը հաս տա տե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի ապ րի լի 28-ի N 686-Ն 
ո րո շումն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին» N 597-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ ված հա վել վա ծի 105-րդ կետ
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 ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՍ ՊԱ ՍԱՐԿ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

 Բու ժում

Ա րդյոք զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րին 
պե տու թյու նը տրա մադ րո՞ւմ է ար տո նու թյուն ներ բժշ կա կան 
օգ նու թյան բնա գա վա ռում։ 

  Այո։ Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ձեռք բե րած հի-
վան դու թյան կամ ստա ցած խեղ ման կամ վնաս ված քի պատ-
ճա ռով զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան-
դամ նե րը բժշ կա կան օգ նու թյամբ ա պա հով վում են ան վճար 
հի մունք նե րով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին՝ հա մա պա տաս խան գե րա տես չա-
կան ռազ մաբժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում:

Այս կար գա վոր ման ի մաս տով զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա-
ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ են հա մար վում՝
1) ա մու սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րը 
2) ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ մինչև 26 տա րե կան ու սա-

նող կամ 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման դա-
մու թյուն ու նե ցող են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա րին 
լրա նա լը 

3) ծնող նե րը 
4) զին ծա ռայո ղի, նախ կին զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ-

ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող՝ 
18 տա րին չլ րա ցած կամ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ 
մինչև 26 տա րե կան ու սա նող կամ 18 տա րե կան և դրա-
նից բարձր տա րի քի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող քույ րը և 
եղ բայ րը, ե թե հաշ ման դամ են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 
տա րին լրա նա լը: Քույ րը և եղ բայ րը հա մար վում են զին-
ծա ռայո ղի, նախ կին զին ծա ռայո ղի, ի նչ պես նաև զոհ ված 
(մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող, ե թե 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով սահ ման վել է խնա մա կա-



զ
ո

հ
վ

ա
ծ 

(մ
ա

հ
ա

ց
ա

ծ)

97

լու թյուն, և նրանց ծնող ներն ու նեն աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի 
սահ մա նա փա կում:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ ված, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 
թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն ո րո շում

Ի նչ պե՞ս է կազ մա կերպ վում զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն-
տա նի քի ան դամ նե րին բժշ կա կան օգ նու թյան տրա մադ րու մը։ 

  Բժշ կա կան օգ նու թյան տրա մադր ման հա մար զոհ ված զին-
ծա ռայող նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րը գոր ծըն թա ցը սկ սե լու 
հա մար պետք է ստա նան ու ղե գիր։ Ու ղե գիր ստա նա լու դի մու-
մի ձևը սահ ման ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա-
ռա վա րու թյան 2004 թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն ո րոշ ման N 
7 հա վել վա ծով (N 1 ձև)։ 
Ու ղե գի րը տա լու պա հից մեկ ա մս վա ըն թաց քում հի վան-
դի կող մից ներ կա յաց վում է բժշ կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն: Հեր թագր ման առ կա յու թյան դեպ քում հեր թագր ված 
հի վան դը, մինչև հեր թագր մամբ բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ստա նա լու ժամ կե տը, պե տու թյան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված ան վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով 
բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու հա մար 
կա րող է դի մել նաև պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
ան վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով բժշ կա կան օգ նու-
թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող այլ կազ մա կեր պու-
թյուն ներ, ը նդ ո րում՝
1) ու ղեգ րի ու ժի մեջ լի նե լու (ու ղեգ րի տա լու պա հից մեկ 

ա միս) դեպ քում՝ նույն ու ղեգ րով, ո րի դեպ քում հի վան դը 
հետ է վերց նում ու ղե գիրն այն բժշ կա կան կազ մա կեր պու-
թյու նից, որ տեղ հեր թագր ված է և ներ կա յաց նում է այն 
բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյուն, որ տեղ նա խա տե սում է 
ստա նալ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար 
կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով բժշ կա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում 
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2) ու ղե գի րը տա լու պա հից մեկ ա մի սը լրա ցած լի նե լու դեպ-
քում՝ նոր ու ղեգ րով, ո րն ստա նա լու հա մար հի վան դը հետ 
է վերց նում ու ղե գիրն այն բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյու-
նից, որ տեղ հեր թագր ված է, այն ներ կա յաց նում է ու ղեգ-
րած բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյուն և Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով 
ստա նում է նոր ու ղե գիր (ն ման դեպ քե րում նա խորդ ու ղե-
գի րը խո տան վում է այն տված բժշ կա կան կազ մա կեր պու-
թյան կող մից):

 Հեր թագ րու մը կա տար վում է ը ստ դի մե լու ժամ կետ նե րի, ու-
ղեգ րի հի ման վրա, ո րը որ պես հեր թագր ման փաս տը հա-
վաս տող փաս տա թուղթ, պահ վում է բժշ կա կան կազ մա-
կեր պու թյու նում և ո րի վե րա բե րյալ հի վանդ նե րին տր վում 
է բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյան կնի քով (վեր ջի նիս առ կա-
յու թյան դեպ քում) հեր թագր ման թեր թիկ, և կա տար վում է 
գրա ռում ան վճար և ար տո նյալ պայ ման նե րով բժշ կա կան 
օգ նու թյան ի րա վունք ու նե ցող հի վանդ նե րի հեր թագր ման 
մա տյա նում:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 թվա կա նի մար տի 4-ի N 318-Ն ո րո-
շում, հա վել ված 4, մա սեր 4, 6

Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ կան վե րար տադ րո ղա կան բժշ կու-
թյան բնա գա վա ռում՝ նա խա տես ված զոհ ված զին ծա ռայող-
նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մար։

  Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար կամ ար տո նյալ 
պայ ման նե րով վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ տեխ-
նո լո գի ա նե րից օ գտ վե լու ի րա վունք է վե րա պահ վել 2 տա-
րի և ա վե լի ժամ կե տով ան պտ ղու թյուն ու նե ցող (բա ցար ձակ 
ցու ցում նե րի դեպ քում ա ռանց 2 տար վա սահ մա նա փակ ման) 
ան զա վակ այն ա մու սին նե րին, ո րոնք հան դի սա նում են զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում կամ զին վո րա կան ծա-
ռա յու թյան ա վար տից հե տո զին վո րա կան ծա ռա յու թյան հետ 
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կապ ված պատ ճա ռա կան կա պով զոհ ված (մա հա ցած) որ դու 
ծնող ներ: Ը նդ ո րում, սույն դեպ քում կնոջ տա րի քը սահ ման-
վում է մինչև 42 տա րե կա նը:
Նշ ված տա րի քային սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում 2020 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ից նոյեմ բե րի 9-ն ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծում Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան դեմ Ա դր բե-
ջա նի կող մից սան ձա զերծ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ըն թաց քում կամ ա վար տից հե տո մար տա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան հետ կապ ված պատ ճա ռա կան 
կա պով զոհ ված (մա հա ցած) զա վա կի ծնող նե րի վրա:
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լիս կամ հա կա ռա կոր-
դի հետ շփ ման գծում մար տա կան հեր թա պա հու թյուն կամ 
հա տուկ ա ռա ջադ րանք կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու-
թյուն ներ կա տա րե լու ըն թաց քում կամ ա վար տից հե տո պատ-
ճա ռա կան կա պով զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի 
ծնող նե րի պա րա գա յում՝ պե տու թյու նը փոխ հա տու ցում է նաև 
փոխ նակ մոր ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու և դո նո րա կան 
ձվաբջ ջի ձեռք բեր ման ծախ սե րը:

  «Անվ ճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով վե րար տադ րո ղա-
կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ բժշ-
կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման կարգն ու շա հա ռու նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 2019 թ  օ գոս տո սի 8-ի թիվ 1048-Ն ո րոշ մամբ սահ-
ման ված 1-ին հա վել վա ծի 10-րդ կե տի 2-րդ են թա կետ, « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լիս կամ հա կա ռա կոր դի հետ 
շփ ման գծում մար տա կան հեր թա պա հու թյուն կամ հա տուկ 
ա ռա ջադ րանք կամ ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն ներ 
կա տա րե լու ըն թաց քում կամ ա վար տից հե տո պատ ճա ռա կան 
կա պով զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ծնող նե րի վե-
րար տադ րո ղա կան ա ռող ջու թյանն ա ջակց ման մի ջո ցա ռու մը 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2022թ  հուն վա րի 
13-ի թիվ 64-Լ ո րո շում
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Դեղորայք

Ա րդյոք զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նի քի ան դամ նե-
րին պե տու թյու նը տրա մադ րո՞ւմ է ար տո նու թյուն ներ դե ղե րի 
ձեռք բեր ման բնա գա վա ռում։ 

  Այո։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա-
մա նակ, ի նչ պես նաև ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե-
րը կա տա րե լիս զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ըն-
տա նիք նե րի ան դամ նե րի հի վան դու թյան դեպ քում դե ղե րը 
հատ կաց վում են դրանց ար ժե քի լրիվ փոխ հա տուց մամբ:

  « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2019 
թվա կա նի մայի սի 30-ի N 642-Ն ո րո շում, 1-ին հա վել ված, 1-ին 
կե տի 6-րդ են թա կետ



զ
ո

հ
վ

ա
ծ 

(մ
ա

հ
ա

ց
ա

ծ)

101

Հանգիստ

Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ կան զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն-
տա նի քի ան դամ նե րի հա մար հան գիս տը կազ մա կեր պե լու 
բնա գա վա ռում։ 

  ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան, ազ գային ան վտան-
գու թյան, ոս տի կա նու թյան մար մին նե րի են թա կա յու թյամբ 
հանգս տյան տներ գոր ծե լու դեպ քում զոհ ված (մա հա ցած) 
զին ծա ռայող նե րի կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում զին վո-
րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ան-
դամ ներն օ գտ վում են այդ հանգս տյան տնե րում հան գիստն 
ան ցկաց նե լու ի րա վուն քից՝ հա մա պա տաս խան պե տա կան 
կա ռա վար ման մարմ նի ղե կա վա րի հրա մա նով սահ ման ված 
կար գով և պայ ման նե րով:

  «Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 66-րդ հոդ ված, 3-րդ մաս
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ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

Զոհ ված զին ծա ռայող նե րի ըն տա նի քի ան դամ ներն ի ՞նչ ար-
տո նու թյուն ներ ու նեն բնա կա րա նային ա պա հով ման հար-
ցե րում։ 

  Զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րը, 
ո րոնք հա մա պա տաս խա նա բար կեն սա թո շա կի ի րա վունք 
ձեռք բե րե լու կամ զին ծա ռայո ղի զոհ վե լու (մա հա նա լու) օր-
վա դրու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
չու նեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով բնա կե լի տա րա ծու-
թյուն կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ու-
նեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով բնա կե լի տա րա ծու թյուն, 
ո րը, սա կայն, 4-րդ աս տի ճա նի վթա րային է և քանդ ման են-
թա կա, հաշ վառ վում են որ պես բնա կա րա նային պայ ման նե-
րի բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող, և նրանց սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քով ան հա տույց հատ կաց վում է բնա կա րան, կամ 
բնա կա րան ձեռք բե րե լու հա մար ստա նում են ան հա տույց 
պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով և չա-
փե րով: 
Սույն մա սով սահ ման ված բնա կա րա նային պայ ման նե րի 
բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող չեն հա մար վում այն ան ձինք, 
ո րոնք զոհ վե լու (մա հա նա լու) օր վա նից ա ռաջ՝ հինգ տար վա 
ըն թաց քում, օ տա րել են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց 
պատ կա նող բնա կե լի տա րա ծու թյուն նե րը կամ փո խել են 
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող բնա կե լի 
տա րա ծու թյուն նե րի օգ տա գործ ման նպա տա կային նշա նա-
կու թյու նը կամ զոհ վե լու (մա հա նա լու) օր վա դրու թյամբ բնակ-
վում են օ րեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան գրան ցում 
չս տա ցած բնա կե լի տա րա ծու թյու նում կամ օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով ժա ռան գու թյան բա ցու մից հե տո բնա կե լի տա-
րա ծու թյան նկատ մամբ ու նեն ժա ռան գա կան ի րա վունք, սա-
կայն չեն հրա ժար վել ի րենց հա սա նե լիք բնա կե լի տա րա ծու-
թյան նկատ մամբ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քից:
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Ա րդյոք զոհ ված զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
կար գա վի ճա կը որ ևէ կերպ ազ դո՞ւմ է բնա կա րա նային ա պա-
հո վում ստա նա լու ի րա վուն քի վրա։

  Այո։ Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան հա տույց բնա կա րան 
հատ կաց նե լիս կամ բնա կա րան ձեռք բե րե լու հա մար ան հա-
տույց պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե-
լիս հաշ վի են ա ռն վում նաև ըն տա նի քի՝ նշ ված պայ ման նե րը 
բա վա րա րող հետ ևյալ ան դամ նե րը 
1) ա մու սի նը (կի նը) և 18 տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րը 
2) ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ մինչև 26 տա րե կան ու սա-

նող կամ 18 տա րե կան և դրա նից բարձր տա րի քի հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող զա վակ նե րը, ե թե հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա րին լրա նա լը 

3) զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ծնող նե րը՝ ան կախ 
զին ծա ռայո ղի զոհ վե լու (մա հա նա լու) օր վա դրու թյամբ 
վեր ջի նիս հետ հա մա տեղ հաշ վառ ված լի նե լու հան գա-
ման քից 

4) զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող՝ 
18 տա րին չլ րա ցած կամ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կամ 
մինչև 26 տա րե կան ու սա նող կամ 18 տա րե կան և դրա նից 
բարձր տա րի քի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող քույ րը և եղ-
բայ րը, ե թե հաշ ման դամ են ճա նաչ վել մինչև ի րենց 18 տա-
րին լրա նա լը: Քույ րը և եղ բայ րը հա մար վում են զոհ ված 
(մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի խնամ քի տակ գտն վող, ե թե 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով սահ ման վել է խնա մա կա-
լու թյուն, և նրանց ծնող ներն ու նեն աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու կա րո ղու թյան 3-րդ աս տի ճա նի 
սահ մա նա փա կում:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 65-րդ հոդ ված, 3, 4 մա սեր, ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան հա-
մա կար գի՝ ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ խմ բի հաշ ման դա մու թյան 
զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող նախ կին 
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զին ծա ռայող նե րի և զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի 
ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային ա պա հո վու թյան կար գը և չա-
փե րը սահ մա նե լու մա սին» N 1419-Ն ո րո շում

Հի պո թե քային վար կա վոր ման պե տա կան նպա տա կային 
ծրագ րի շա հա ռու զին ծա ռայո ղի զոհ վե լու (մա հա նա լու) 
դեպ քում կա՞ ա րդյոք որ ևէ ա ջակ ցու թյուն զոհ ված (մա հա-
ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մար։

  Այո։ Բ նա կա րան կամ բնա կե լի տուն ձեռք բե րե լու կամ բնա կե լի 
տուն կա ռու ցե լու նպա տա կով մատ չե լի և ար տոն յալ պայ ման-
նե րով եր կա րա ժամ  կետ հի փո թե քային վար կա վոր ման պե տա-
կան նպա տա կային ծրա գրի շա հա ռու զին ծա  ռայո ղի զոհ վե լու 
(մա հա նա լու) դեպ քում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-
տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին մար վում է հի փո թե քային 
վար կի մայր գու մա րը հետ ևյալ չա փո րո շիչ նե րով՝ 
1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար-

տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ հա կա ռա կոր դի հետ շփ-
ման գծում մար տա կան հեր թա պա հու թյան կամ հա տուկ 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու ժա մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) 
զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին՝ դեպ քի օր վա դրու թյամբ հի-
փո թե քային վար կի չմար ված գու մարն ամ բող ջու թյամբ 

2) ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ-
ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին՝ դեպ քի օր վա 
դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի չմար ված գու մա րի 70 
տո կո սը 

3) զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում զոհ ված (մա հա-
ցած) զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին՝ դեպ քի օր վա դրու թյամբ 
հի փո թե քային վար կի չմար ված գու մա րի 50 տո կո սը  

4) ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լուց հե տո 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար-
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ հա կա ռա կոր դի հետ շփ-
ման գծում մար տա կան հեր թա պա հու թյան, կամ հա տուկ 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու ժա մա նակ ստա ցած վնաս ված-
քի կամ խեղ ման, կամ ա ռա ջա ցած հի վան դու թյան պատ-
ճա ռա կան կա պով մա հա ցած զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին՝ 
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մահ վան օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի չմար ված 
գու մա րի 70 տո կո սը  

5) ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լուց հե-
տո ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու 
ժա մա նակ ստա ցած վնաս ված քի կամ խեղ ման, կամ ա ռա-
ջա ցած հի վան դու թյան պատ ճա ռա կան կա պով մա հա ցած 
զին ծա ռայո ղի ըն տա նի քին՝ մահ վան օր վա դրու թյամբ հի-
փո թե քային վար կի չմար ված գու մա րի 50 տո կո սը  

6) ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լուց հե տո 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ըն թաց քում ստա ցած վնաս-
ված քի կամ խեղ ման, կամ ա ռա ջա ցած հի վան դու թյան 
պատ ճա ռա կան կա պով մա հա ցած զին ծա ռայո ղի ըն տա-
նի քին՝ մահ վան օր վա դրու թյամբ հի փո թե քային վար կի 
չմար ված գու մա րի 30 տո կո սը:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2019 թվա կա նի օ գոս տո սի 22-ի N 1091-Ն 
ո րո շում
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 ՀՈՒ ՂԱՐ ԿԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽ ՍԵ ՐԻ ՀԱ ՏՈՒ ՑՈՒՄ

Ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն է տրա մադ րում պե տու թյու նը զոհ ված 
զին ծա ռայո ղի հու ղար կա վո րու թյան և գե րեզ մա նի բա րե-
կարգ ման ծախ սե րը հո գա լու հա մար։ 

  Զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յող նե րի, ծա ռա յու թյու նից սահ-
ման ված կար գով ար ձակ ված և զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում ստա ցած հի վան դու թյան, վնաս ված քի կամ խեղ-
ման պատ ճա ռով հե տա գա յում մա հա ցած զին ծա ռայող նե րի 
ըն տա նիք նե րին՝ գե րեզ մա նի բա րե կարգ ման, տա պա նա քա-
րե րի պատ րաստ ման և տե ղադր ման ծախ սե րի հա տուց ման 
հա մար տրա մադր վում է 1 400 000 դրա մի չա փով գու մար։ 

 ԲԱ ՑԱ ՌՈՒ ԹՅՈՒՆ են կազ մում «Ե ռաբ լուր» պան թե ո նում և այլ եղ-
բայ րա կան գե րեզ մա նոց նե րում հու ղար կա վոր ման դեպ քե րը։

 Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ժա մա նակ զոհ ված (մա հա ցած) զին-
ծա ռայո ղի ըն տա նի քին տրա մադր վում է նաև 700 000 դրամ գու մար՝ 
զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայո ղի հու ղար կա վո րու թյան ծախ սե րի 
հա տուց ման նպա տա կով:

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 69-րդ հոդ ված, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
2018 թվա կա նի օ գոս տո սի 9-ի N 916-Ն ո րոշ մամբ սահ ման-
ված 2-րդ հա վել ված, 8 և 9-րդ կե տեր
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1989-1994 ԹԹ.  
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ  
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐ ՏԱ ԿԱՆ  

ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԱԾ

ԶԻՆ ԾԱ ՌԱՅՈՂ ՆԵ ՐԻ ԵՎ  
ԿԱ ՄԱ ՎՈ ՐԱԳՐ ՎԱԾ ԱՆ ՁԱՆՑ 

ի րա վունք նե րը, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյու նը և  
ար տո նու թյուն նե րը
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 ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ Ա ՋԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆի նան սա կան ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն են ստա նում 1989-1994 թթ. 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան (նաև Ար ցա խի Հան րա պե-
տու թյան) պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի մաս նա կից նե րը։

  Եր կա րա մյա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա-
լու ի րա վունք ու նե ցող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ-
պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից նե րին 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նակ ցի կար գա վի ճա կը 
հաս տա տող վկա յա կա նի ներ կա յաց ման դեպ քում նշա նակ վում 
է ամեն ամ սյա պարգ ևավ ճար՝ 5000 դրա մի չա փով:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2021 թ  փետր վա րի 4-ի N 141-Ն ո րո շում, 
1-ին հա վել ված, 5-րդ կետ, 6-րդ են թա կետ

Ա վանդ նե րի վե րա դար ձի բնա գա վա ռում ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն 
են ստա նում 1989-1994 թթ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
(նաև Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան) պաշտ պա նու թյան մար-
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը։

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից ներն օ գտ վում են   նախ-
կին ԽՍՀՄ խնայ բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան կում 
մինչև 1993 թվա կա նի հու նի սի 10-ը ներդր ված դրա մա կան 
ա վանդ նե րի դի մաց փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քից:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թ  ապ րի լի 23-ի N 460-Ն ո րո շում
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 ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺՍ ՊԱ ՍԱՐԿ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

Ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման բնա գա վա ռում ի ՞նչ ար տո-
նու թյուն ներ ու նեն 1989-1994 թթ. Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան (նաև Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան) պաշտ պա նու-
թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից նե րը։

  ՀՀ պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս-
նա կից նե րը և նրանց ըն տա նի քի ան դամ ներն օ գտ վում են 
ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա լու 
ի րա վուն քից՝ նե րա ռյալ նո րա գույն և թան կար ժեք տեխ նո լո-
գի ա նե րի կի րառ մամբ մա տուց վող բժշ կա կան օգ նու թյան և 
սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րը:

  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2013 թվա կա նի հու լի սի 25-ի N 806-Ն 
ո րո շում 

Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ կան վե րար տադ րո ղա կան բժշ կու-
թյան բնա գա վա ռում՝ նա խա տես ված 1989-1994 թթ. Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան (նաև Ար ցա խի Հան րա պե տու-
թյան) պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մաս նա կից նե րի հա մար։

  Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար կամ ար տո-
նյալ պայ ման նե րով վե րար տադ րո ղա կա նու թյան օ ժան դակ 
տեխ նո լո գի ա նե րից օ գտ վե լու ի րա վունք է վե րա պահ վել նաև 
2 տա րի և ա վե լի ժամ կե տով ան պտ ղու թյուն ու նե ցող (բա-
ցար ձակ ցու ցում նե րի դեպ քում ա ռանց 2 տար վա սահ մա-
նա փակ ման) ան զա վակ այն ա մու սին նե րին, ո րոն ցից մե կը 
զին ծա ռայող և զին ծա ռայող նե րին հա վա սա րեց ված ան ձ է 
(վար ժա կան հա վաք նե րի կանչ ված զի նա պարտ ներ, պա հես-
տա զո րային պատ րաս տու թյան շր ջա նա կում ի րա կա նաց վող 
մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցող ան ձինք, Հա յաս տա նի Հան-
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րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի մաս նակ ցի կամ ե րկ րա պահ կա մա վո րա կա նի կար-
գա վի ճակ ու նե ցող ան ձինք):

  «Անվ ճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով վե րար տադ րո ղա-
կա նու թյան օ ժան դակ տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ մամբ բժշ-
կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման կարգն ու շա հա ռու նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան 2019 թ  օ գոս տո սի 8-ի թիվ 1048-Ն ո րոշ մամբ 
սահ ման ված 1-ին հա վել վա ծի 10-րդ կե տի 2-րդ են թա կետ, 
« Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա-
կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 72-րդ հոդ ված, 1-ին և 2-րդ մա սեր
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 ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱՅԻՆ ԵՎ ԶԲԱՂ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ կան աշ խա տան քային գոր ծու նե ու-
թյան բնա գա վա ռում՝ նա խա տես ված 1989-1994 թթ. Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան (նաև Ար ցա խի Հան րա պե տու-
թյան) պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մաս նա կից նե րի հա մար։

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նակ ցի կար գա վի ճակ ստա ցած 
պայ մա նագ րային զին ծա ռայող նե րին հեր թա կան ար ձա կուր-
դի ժա մա նա կը ո րո շե լու ի րա վունք է վե րա պահ վում։

  « Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին ծա ռայո ղի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 49-րդ հոդ ված, 6-րդ մաս, 1-ին կետ

Ա րդյոք կա՞ն ար տո նու թյուն ներ աշ խա տան քային ստա ժի 
հաշ վարկ ման բնա գա վա ռում՝ նա խա տես ված 1989-1994 թթ. 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան (նաև Ար ցա խի Հան րա պե-
տու թյան) պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի մաս նա կից նե րի հա մար։

  Աշ խա տան քային կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող աշ խա տան-
քային ստա ժի առ կա յու թյան դեպ քում ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու ժա մա նա կա-
հատ ված նե րը ստա ժում հաշ վարկ վում են ե ռա կի չա փով:

 Զին ծա ռայող նե րին եր կա րա մյա ծա ռա յութ յան  կեն սա թո շակ 
նշա նա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան ստա ժի առ կա յու թյան դեպ քում զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան ստա ժում ե ռա կի չա փով հաշ վառ վում են զին ված ու ժե-
րի կազ մում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու 
ժա մա նա կա հատ ված նե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
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պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րին մաս նակ ցե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը կամ ՀՀ տա րած-
քից դուրս զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը՝ հա տուկ մար տա կան 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լու դեպ քում:

   « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մաս, 12-րդ հոդ ված, 31-րդ հոդ ված, 2-րդ 
մա սի 1-ին կետ, «ա» և «բ» են թա կե տեր
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Տպագրվել է «Ան տա րես» հրա տա րակ չության տպարանում
Երևան 0009, Մաշ տո ցի 50ա/1

Հեռ ՝ +(374 10) 58 10 59, 58 76 69
antares@antares am, www antares am



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ
ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ

մարտական գործողությունների 
մասնակիցների

զինհաշմանդամների

զոհված, անհայտ կորած և 
գերեվարված զինծառայողների 
ընտանիքների անդամների համար

իրավունքների, սոցիալական երաշխիքների 

և արտոնությունների վերաբերյալ


