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           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ 

 
                      պարոն  ԷԴՈՒԱՐԴ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎԻՆ 

 
 

Հարգելի պարոն Շարմազանով 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Շիրակ Թորոս-

յանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Պետական կենսաթոշակների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-450-27.02.2014-ՍՀ-010/0) վերաբերյալ: 

Օրենքի նախագծով առաջարկվում է մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող 

մասնագիտական ստաժում հաշվառել նաև մինչև 2003 թվականի օգոստոսի 1-ը նախկին 

ԽՍՀՄ հանրապետություններում աշխատած ժամանակահատվածները: Նախագծին կից 

ներկայացված հիմնավորման համաձայն նախագծի մշակման նպատակը 2003 թվականից 

հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած` Վրաստանի 

Սամցխե-Ջավախք և Քվեմո-Քարթլի նահանգների հայազգի քաղաքացիներին մասնակի 

կենսաթոշակի իրավունք տալն է: 
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Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության` կենսաթոշակ նշա-

նակելիս աշխատանքային ստաժում հաշվառվում են Հայաստանի Հանրապետությունում 

և ԽՍՀՄ-ի տարածքում մինչև 1992 թվականի հունվարի 1-ը ծավալած աշխատանքային և 

այլ գործունեության ժամանակահատվածները: 

Համաձայն 1992 թվականի մարտի 13-ի «Կենuաթոշակային ապահովության բնագա-

վառում Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնակից պետությունների քա-

ղաքացիների իրավունքների երաշխիքների մաuին» համաձայնագրի` համաձայնագրի 

մասնակից պետություններից որևէ մեկում համաձայնագրի մասնակից պետությունների 

քաղաքացիներին կենսաթոշակ նշանակելիս աշխատանքային ստաժում հաշվառվում է 

այդ պետություններից ցանկացածի տարածքում, ինչպես նաև նախկին ԽՍՀՄ-ի տա-

րածքում ձեռք բերած աշխատանքային ստաժը: Համաձայնագրին չեն միացել Մոլդովան, 

Վրաստանը և Ադրբեջանը: 

Նախագծով առաջարկվող` կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանքային ստաժի 

հաշվարկման առանձնահատկություններ սահմանելը` պայմանավորված այն երկրով, որտեղ 

ձեռք է բերվել կենսաթոշակի իրավունք տվող մասնագիտական աշխատանքային ստաժը, 

չի բխում կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում վարվող քաղաքականության տրամա-

բանությունից: 

Ըստ էության, նախագծով առաջարկվում է կենսաթոշակային ապահովության 

բնագավառում իրականացնել խտրական քաղաքականություն, ինչն ընդունելի չէ ինչպես 

սոցիալական արդարության, այնպես էլ կենսաթոշակային քաղաքականության միասնա-

կանության տեսակետից:  

Նախագծի ընդունումը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջեի ծախսերի ավելացմանը (որի չափը հնարավոր չէ հաշվարկել): 
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Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առա-

ջարկում է նախագծի հեղինակին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

հետ լրացուցիչ քննարկել ներկայացված նախագիծը՝ խնդրի երկուստեք ընդունելի լուծում 

գտնելու նպատակով: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստա-

նի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես 

կգա Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա-

րարի պաշտոնակատար Արտեմ Ասատրյանը: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի «Պետական կենuաթոշակների մաuին» Հայաu-

տանի Հանրապետության oրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 665-Ն որոշման 

մեջ եռամսյա ժամկետում կկատարվեն անհրաժեշտ փոփոխությունները: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման եզրակացությունները: 

 

            Հարգանքով` 
         ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
 

     «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 

առողջապահության բնագավառի վրա  ազդեցություն չի ունենա:    

 

 

 

 

Եզրակացություն 

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի  ̀սոցիալական պաշտպանության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման  

 

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի  սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի 

մասին» ՀՀ օրենքի 27.1-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2010թ. հունվարի 14-ի N 18-

Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծերի  սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և 

դրանց ինդիկատորների հիման վրա:  

Նախագիծը`  

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեuանկյունից ունի 

բացասական ազդեցություն, 

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի դրական 

ազդեցություն: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Պետական կենսաթոշակների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
բնապահպանության բնագավառում կարգավորման 

 

1. <<Պետական կենսաթոշակների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի (այսուհետ` օրենք) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային 

ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող 

տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. Օրենքի նախագիծը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը 

կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի 

հակասում:  
Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող 

հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական 

վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում  է:  

 

 

 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են 

նախնական դիտարկումներ:  

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 

Հայաստանի Հանրապետությունում  պետական կենսաթոշակների տրամադրման նպատակով 

նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում ձեռք բերված աշխատանքային ստաժի հաշվարկմանը  

և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Պետական  կենսաթոշակների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»  Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Պետական  կենսաթոշակների մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»  Հայաuտանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

Նախագիծ) ընդունմամբ նախատեսվում է մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող 

մասնագիտական ստաժում հաշվառել` ՀՀ կառավարության սահմանած ցանկում նշված 

մասնագիտություններով և պաշտոններում մինչև 2003 թվականի օգոստոսի 1-ը նախկին ԽՍՀՄ 

հանրապետություններում աշխատած ժամանակահատվածը: 

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի հետ, 

ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա 

ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի ընդունմամբ 

մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

««Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

««Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն իր մեջ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված 

կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-450-27.02.2014-ՍՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվակա-

նի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-243-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել 

հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.  

«4) մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող ստաժում հաշվարկվում է նաեւ մասնակի կենսաթո-

շակի իրավունք տվող մասնագիտություններով եւ պաշտոններում մինչեւ 2003 թվականի 

օգոստոսի 1-ը նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում աշխատած ժամանակահատվածը:»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը:  

Հիմնավորում  
«Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտության  
Նախագծով առաջարկվում է մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տալ նաեւ 2003 թվականից 
հետո ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերած Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք ու Քվեմո-Քարթլի 

նահանգների հայազգի քաղաքացիներին:  

 

 

 

 

 

 


