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Սույն նախագիծը կազմվել է «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ-ի 

իրավաբանների կողմից և «Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ կառավարության ԱԺ նախագծի վերաբերյալ 

կարծիքի հետ միասին, ներկայացվել է ԱԺ պատգամավոր Լ. Ալավերդյանին, որն այն 

շրջանառության մեջ է դրել ԱԺ խմբակցություններում: 
 

Նախագիծ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
                                                 
        Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքային օրենսգրքում,  ընդունված`  2004 

թվականի նոյեմբերի 9-ին, ՀՕ-124-Ն /այսուհետ` Օրենսգիրք/  կատարել հետևյալ 

լրացումները և փոփոխությունները.  
 

1. Օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասը փոփոխել և շարադրել հետևյալ  

բովանդակությամբ` «ՈՒղղիչ հիմնարկներում պատիժը կրող քաղաքացիների 

մասնակցությամբ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են սույն 

Օրենսգրքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ ուղղիչ աշխատանքային հիմնարկների 

գործունեությունը կարգավորող օրենքներով»:                                                           

     

2. րենսգրքի 21-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բառերով.վերջակետի փոխարեն դնել 

ստորակետ և ապա ավելացնել` «ինչպես նաև ձևավորել  օրենքին չհակասող այլ բնույթի 

ներկայացուցչություն»: 

 

3. Օրենսգիրքը լրացնել  21.1 հոդվածով հետևյալ բովանդակությամբ. 

 Հոդված 21.1 «Երբ աշխատողների կոլեկտիվը ձևավորված է և գործատուն սկսել է իր 

աշխատանքային գործունեությունը, սակայն կոլեկտիվն արհեստակցական միություն 

կամ այլ բնույթի ներկայացուցչական մարմին չի ձևավորվլ, գործատուն պարտավոր է` 

հրավիրել աշխատողների ընդհանուր ժողով և առաջարկելու ձևավորել 

ներկայացուցչական մարմին, որն իր հետ իրավունք կունենա վարելու կոլեկտիվ 

բանակցություններ և ներկայացնելու կոլեկտիվի շահերը: 
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   Ներկայացուցչություն ձևավորելու վերաբերյալ գործատուի կողմից կոլեկտիվի 

ժողովին արված առաջարկը չի կարող լինել պարտադրանքի ձևով: Կոլեկտիվի ժողովը 

կարող է հրաժարվել ներկայացուչություն ունենալուց»: 

 

4. Օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

«Աշխատողների իրավունքներն ու շահերը ներկայացնել և աշխատանքային 

հարաբերություններում դրանք պաշտպանել կարող են արհեստակցական միթյունները 

կամ աշխատողների ժողովի /համաժողովի/ կողմից ձևավորված ներկայացուցչական 

մարմինը կամ ընտրված ներկայացուցիչը: 

     Կազմակերպությունում արհեստակցական միության բացակայության դեպքում 

աշխատողների ժողովի /համաժողովի/ կողմից, եթե կոլեկտիվը չի ցանկանում 

արհեստակցկան միություն ձևավորել, կարող է ձևավորել այլ բնույթի 

ներկայացուցչական մարմին կամ  որպես ներկայացուցիչ ընտրել մեկ անձի: 

  Կոլեկտիվի ժողովի /համաժողովի կողմից ընտրված ներկայացուցչական մարմինը կամ 

անձը վարում է գործատուի հետ կոլեկտիվ բանակցությունները, այդ 

բանակցություններին կարող է մասնակցել նաև ճյուղային կա տարածքային 

արհեստակցական միության կազմում` եթե բանակցությունները վարվում են տվյալ 

գործատուի հետ»:   

 

5. Օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի  վերնագիրը «միությունների» բառից հետո ավելացնել «և 

աշխատողների այլ բնույթի  նեկայացուցիչների» բառերը: 

5.1 հոդվածը լրացնել 2-րդ պարբերությամբ հետևյալ բովանդակությամբ «Աշխատողների 

այլ բնույթի ներկայացուցիչների գործունեությունը կարգավորվում է արհեստակցական 

միությունների գործունեությունը կարգավորող օրենքներով, բացառությամբ պետական 

գրանցման պահանջի, իրենց կանոնադրություններով»: 

 

6. Օրենսգիրքը լրացնել 41.1 հոդվածով հետևյալ բովանդակությամբ. 

 Հոդված 41.1 «Սոցիալական գործընկերության համակարգում արհեստակցական 

միությունների ներկայացուցիչների հետ հավասար իրավունքով մասնակցում են նաև 

աշխատողների այլ բնույթի ներկայացուցչությունների ներկայացուցիչները սոցիալական 

գործընկերության բոլոր մակարդակներում»: 

 

7. Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 1-ի մասի «արհեստակցական միություն» բառերից հետո 

ավելացնել «կամ աշխատողների այլ բնույթի ներկայացուցիչների» բառերը: 

 

8. Օրենսգրքի  56-րդ հոդվածի առաջին մասի  «Արհեստակցական միության» բառերից 

հետո ավելացնել» կամ աշխատողների այլ բնութթի ներկայցուցչության 

 

9. Օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 1-ին մասը /պահպանելով 1-ին մասի կետորը/ շարադրել 

հետևյալ բովանդակությամբ. «Գործադուլը /ներառյալ` նախազգուշական/ որոշում 

ընդունելու իրավունք ունի արհեստակցական  միությունը` սույն օրենքով և իր 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: Եթե կոլեկտիվում արհեստակցական միություն 

չի ձևավորված և գործում է այլ բնույթի ներկայացուցչական մարմին կամ ներկայացուցիչ, 

այդ իրավունքից օգտվում է ներկայացուցչական մարմինը կամ ներկայացուցիչը: Եթե 

առկա է արհեստակցական միություն, սակայնը կոլեկտիվի ժողովի /համաժողովի/ 

որոշմանը հակառակ գործադուլ չի հայտարարում, կոլեկտիվի ժողովը /համաժողովը/ 



3 

իրավունք ունի որոշում նդունել գործադուլ հայտարարելու մասն և գործադուլը 

ղեկավարելու նպատակով ընտրելու գործադուլային կոմիտե Գործադուլը հայտարվում է 

այն դեպքում, եթե այդ մասին որոշումը գաղտնի քվերակությամբ հավանության է 

արժանացել`»;    

 

9.1 Հոդվածի 2-րդ մասը վերջակետից հետո լրացնել «Նույն պարտավորություններն ունեն 

նաև այլ բնույթի ներկայացուցչական մարմինները, կոլեկտիվի ժողովի /համաժողովի» 

ձևավորած գործադուլային կոմիտեն»: 

 

10. 76-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության «կամ նրա» բառերից հետո լրացնել` «կամ այլ 

ներկայացուցչական մարմնի» բառերը: 

 

Հոդվածի 2-րդ պարբերության «ստեղծող» բառից հետո ավելացնել <<մարմինը>> բառը, 

իսկ «արհեստակցական միությունը» բառերը» հանել: 

 

10.Օրենսգրքի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի «Իր գույքի հաշվին բառերից հետո ավելացնել` 

«իսկ այլ բնույթի ներկայացուչակն մարմինն իր գույքի, եթե այդպիսիք ունի, դրա 

բացակայության դեպքում գործադուլի մասնակիցների աշխատավարձի հաշվին» 

բառերը: 

 

11. Օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել 2-րդ պարբերությամբ հետևյալ 

բովանդակությամբ. «Եթե աշխատանքի բնույթից ակնհայտ չեն աշխատանքային 

պայմանագրի որոշակի ժամկետով կնքման հիմքերը, ապա գործատուն  պայմանագիրը 

որոշակի ժամկետով կնքելու դեպքում, պարտավոր է աշխատանքի ընդունման մասին 

իավական ակտով հիմնավորել պայմանագիրը որոշակի ժամկետով կնքելու 

անհրաժեշտությունը»:  

 

11.1 Հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերության «աշխատանքների ավարտը» բառերից 

հետո եղած բառերը և հետագա նախադասությունները մինչև «Որոշակի ժամկետով»  

բառերը  հանել: 3-րդ պարբերությունը  շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. «Եթե 

աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի ներքին  իրավական կամ 

անհատական ակտով չի հիմնավորված աշխատողի հետ աշխատանքային 

պայմանագիրը որոշակի ժամկետով կնքելու անհրաժեշտությունը, ապա 

աշխատանքային պայմանագիրը համարվում է կնքված անորոշ ժամկետով»: 

 

11.2 Հոդվածի 2-րդ մասում ավելացնել Հոդվածի 2-րդ մասում ավելացնել 6-րդ կետ 

հետևյալ բովանդակությամբ.ժ` «աշխատողի պահանջով, եթե գործատուի համար դա 

ընդունելի է»: 


