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Ազգային Ժողովի նախագահ 

պարոն Արարատ Միրզոյանին 

 

Հարգելի պարոն Միրզոյան 

2020թ․ դեկտեմբերի 28-29-ին, ընդամենը երկու օրվա ընթացքում, Ազգային 

Ժողովի արտահերթ նիստի ժամանակ ընդունվեց ««ՀՀ պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման 

մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, 

որը հաջորդ իսկ օրը ստորագրվեց ՀՀ նախագահի կողմից։ Օրենքը հեղինակել էր ՀՀ 

կառավարությունը, որն առանց հանրային քննարկման, դեկտեմբերի 22-ին դրան 

հավանություն էր տվել հեռավար հարցման կարգով (հանրությունից գաղտնի)․ 

հանրությունը դրա մասին տեղեկացավ միայն կառավարության հաջորդ նիստին 

արված հայտարարությունից։   

Նշված օրենքը նոր ֆինանսական բեռ է դնում աշխատողների վրա, հետևաբար՝ 

այն վերաբերվում է ողջ աշխատող հանրությանը և զգալի փոփոխություն է առաջացնում 

մարդկանց աշխատանքային ու սոցիալական պայմաններում։ Այնուամենայնիվ, այն ոչ 

միայն չի դրվել հանրային քննարկման (օրենսդրական նախագծերի հրապարակման e-

draft համակարգում տեղադրվել էր Նախագծի բոլորովին այլ տարբերակ), այլ նաև չի 

քննարկվել դրա ուղղակի շահառուների՝ աշխատողների կամ նրանց  

ներկայացուցիչների՝ արհմիությունների հետ։   
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2020թ․ հոկտեմբերի 5-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի 

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Գործատուների հանրապետական միության 

միջև կնքվել է Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիր, որը սահմանում է, որ 

աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող 

և աշխատանքային իրավունքների ու շահերի պաշտպանության առումով էական 

նշանակություն ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը պետք է 

քննարկվեն սոցիալական գործընկերների հետ։ Գտնում ենք, որ Կառավարությունն ու 

Ազգային ժողովը խախտել են Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը։  

Վերը նշված օրենքը ռեգրեսիվ «ֆինանսական» պարտավորություն է սահմանում 

աշխատողների համար՝ առավելապես թիրախավորելով ցածր և միջին եկամուտներ 

ունեցողներին։ Գրեթե մինիմալին հավասար աշխատավարձ ստացողը պետք է վճարի 

իր եկամտի 2․85%-ը, 200 հազարից մի փոքր ավել աշխատավարձ ստացողը ՝ իր եկամտի 

2․5%-ը, իսկ 900 հազար և ավելի ստացողը՝ ընդամենը շուրջ 0․9%, ընդ որում՝ որքան 

բարձր աշխատավարձ, այնքան ցածր տոկոսային պարտավորություն:  

Ստացվում է, որ զինծառայողների ապահովագրությունը, որը պետության 

պարտավորվածությունն է՝ որպես  զինծառայողների գործատուի, իրականացվում է 

հիմնադրամի միջոցով, իսկ խնդրի լուծումը  դրվում է հիմնականում ցածր եկամուտ 

ունեցող աշխատողների վրա, մինչդեռ բարձր եկամուտ ունեցող աշխատողների 

մասնակցությունը չնչին է, իսկ պետությունն ու գործատուներն ընդհանրապես չեն 

մասնակցում գումարահավաքին։   

Հիշեցնենք, որ 2019թ․ ընդունվեց նոր Հարկային օրենսգիրքը, որով պակասեցվեց 

և համահարթեցվեց եկամտահարկը, նվազեցվեց շահութահարկը, ինչով կրճատվեցին և 

շարունակելու են կրճատվել պետության եկամուտները։ Այժմ պարզվում է, որ 

պետության եկամուտները բավարար չեն սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու 

համար, և իշխանություններն առանց աշխատողների ներկայացուցիչների հետ 

քննարկումների որոշեցին օգտագործել ցածր վարձատրվող  աշխատողների 

աշխատավարձի որոշակի մասը՝ որպեսզի լրացնեն պետական եկամուտների բացը։  

Գրեթե 30% աղքատություն, կյանքի բազային հարմարություններից զրկված 

աղքատ աշխատողներ ու աշխարհում ամենաբարձր գործազրկության ցուցանիշներից 

մեկն ունեցող, պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց համար 66140 դրամ 
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բազային աշխատավարձ սահմանած և մոտ 130 հազ․ դրամ միջին մաքուր ամսական 

եկամուտ ապահովող երկրում անթույլատրելի է անժողովրդավար ընթացակարգով ու 

հրատապ ընդունել նման սոցիալապես անարդար օրենք։  

Ներկայումս, երբ Հայաստանի Հանրապետությունն ապրում է երկու ծանրագույն 

ճգնաժամ, վերականգնվելու և դիմացկուն պետություն կառուցելու համար առավել 

կարևոր է հավատարիմ մնալ սոցիալական գործընկերության ու ժողովրդավարության 

սկզբունքներին։  

Խնդրում ենք հնարավորինս կարճ ժամկետներում կազմակերպել շահագրգիռ 

կողմերի հետ քննարկումներ՝ վերը նշված օրենքը վերանայելու կամ աշխատողներին 

փոխհատուցման տարբերակներ առաջարկելու նպատակով։ 

 

 

Հարգանքով՝ 

                  ՃՀՄ նախագահ                                      Ա. Ասատրյան

 

 

  


