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Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների 

արհմիության առաջարկությունները Աշխատանքային օրենսգրքի 

փոփոխությունների վերաբերյալ 

Խմբագրված 17․05․2021 

 

1․ Գործող Օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը, ինչպես նաև Օրենսգրքի 

23-րդ հոդվածի վերնագիրը առաջարկում ենք թողնել անփոփոխ։  

 

Հիմնավորում. «Աշխատողների ներկայացուցիչների» բառերից առաջ 

Նախագծով առաջարկվող «կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում» 

բառերն ավելորդ են, քանի որ հակասություն են առաջացնում «Միավորման 

ազատության և կազմակերպման իրավունքի պաշտպանության մասին» Աշխատանքի 

միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) թիվ 87 հիմնարար կոնվենցիայի հետ։ 

Միավորման ազատության սկզբունքը սահմանում է, որ աշխատողների 

կազմակերպությունները իրավունք ունեն ազատորեն  ստեղծել իրենց միավորումներ, 

հաստատելով կանոնադրություններն ու կանոնները, որոշել իրենց գործողությունների 

շրջանակը, ձևակերպել իրենց պահանջներն ու օրակարգը։ Աշխատողների 

ներկայացուցիչների իրավունքն է որոշել, թե ինչպիսի հարաբերություններում են 

նրանք հանդես գալիս՝ կոլեկտիվ, անհատական, աշխատանքային կամ դրա հետ 

կապված սոցիալ-տնտեսական և այլն։ Համաձայն ԱՄԿ կարգավորումների՝ 

օրենսդրությունը չի կարող սահմանափակել արհմիություններին ներկայացնելու 

իրենց առանձին անդամների աշխատանքային խնդիրները (տես՝ ԱՄԿ «Միավորման 

ազատության և կազմակերպման իրավունքի պաշտպանության մասին» հիմնարար  

կոնվենցիայի խախտումների ժողովածու՝ ըստ ԱՄԿ Միավորման ազատության 

հանձնաժողովի որոշումների, 6-րդ հրատարակում, կետ 7441)։ Առաջարկվող 

փոփոխությունը սահմանափակում է աշխատողների ներկայացուցիչների 

գործունեության շրջանակը և հակասություն է առաջացնում Հոդված 22-ի հետ, որով 

գործատուների և աշխատողների ներկայացուցչությունը կարող է իրականացվել 

ինչպես կոլեկտիվ, այնպես էլ անհատական աշխատանքային 

հարաբերություններում:  

 
1 https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-
association/WCMS_632659/lang--en/index.htm  

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_632659/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/WCMS_632659/lang--en/index.htm
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—————————————————— 

 

2․ Օրենսգրքի հոդված 14-ում նախագծով առաջարկվող աշխատանքային 

հարաբերությունների ծագման վայրի հասկացությունն անհասկանալի է։ Խնդրում ենք 

ավելի մանրամասնել նման կատեգորիայի ստեղծման անհրաժեշտությունը։  

 

——————————————— 

3․ Աշխատանքային օրենսգրքի հոդված 22-ի  

1-ին մասում առաջարկվում է առաջին նախադասության մեջ 

«աշխատանքային» բառը հանել։  

Հիմնավորում՝ աշխատանքային հարաբերություններում թե՛ գործատուն, թե՛ 

աշխատողն ունեն իրավունքներ ու պարտականություններ, ուստի «աշխատանքային 

իրավունքներ» եզրույթ օգտագործումը սահմանափակումներ է ենթադրում 

աշխատողների ու գործատուների  իրավունքները։  Տես նաև Օրենսգրքի հոդված 24-ը, 

որտեղ նշվում է, որ աշխատողները կարող են ունենալ նաև մասնագիտական, 

տնտեսական և սոցիալական իրավունքներ։  

 

2-րդ մասը առաջարկում ենք հանել 

Ներկայիս խմբագրությունում կոլեկտիվ աշխատանքային 

հարաբերություններում աշխատողների կեսից ավելիի կամքը ներկայացնելու 

պահանջը անհիմն է։ Մեծ  կոլեկտիվներում աշխատողները կարող են միավորվել 

տարբեր արհմիություններում, նաև ըստ ոլորտների, նմանատիպ մասնագիտական 

աշխատանք կատարողները մեկ արհմիության մեջ, այլ աշխատողները՝ մեկ ուրիշի 

մեջ։ Օրինակ՝ 1000 աշխատող ունեցող խոշոր կազմակերպությունում հնարավոր է 

լինի դեպք,  երբ 100 տեխնիկական աշխատողները միավորված են մեկ 

արհմիությունում, 200 մասնագետներ այլ արհմիությունում, 50 վարորդները՝ 

երրորդում, դրանցից ոչ մեկը չի միավորում աշխատողների կեսից ավելին, բայց 

յուրաքանչյուրը ներկայացնում է նույն ոլորտի բոլոր աշխատողներին։ Ըստ այդմ՝ 

աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի հետ կապված կարգավորումները տեղին չեն։ 

Մանավանդ, որ համաձայն ԱՄԿ միավորման ազատության հանձնաժողովի որոշման, 

արհմիության անդամների համեմատաբար նվազ թվաքանակը չի կարող պատճառ 
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հանդիսանալ արհմիության՝ որպես աշխատողների ներկայացուցչի, 

լիազորությունները սահմանափակելու համար։ (Տես՝ Հանձնաժողովի որոշումների 

ժողովածուի 525 և 526 կետերը)։  

Միաժամանակ, համաձայն «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ 

օրենքի՝ 3 և ավելի աշխատող կարող են ստեղծել արհեստակցական միություն, որը 

աշխատողների ներկայացուցչական մարմինն է, այս դեպքում ներկայացուցչությունը 

ծագում է արհեստակցական միության ստեղծման պահից։ Այն դեպքում, երբ 

աշխատողների ներկայացուցիչ է հանդիսանում ոչ թե արհմիությունը, այլ ժողովի 

կողմից ընտրված ներկայացուցիչը, ներկայացուցչությունը ծագում է ժողովի 

կայացման ու ներկայացուցիչներ ընտրելու պահից՝ անկախ ժողովի մասնակիցների 

քանակից։  

 

————————————————————— 

4․ Օրենսգրքի հոդված 23-ում վերնագիրը առաջարկում ենք թողնել անփոփոխ  

Հոդվածը շարադրել հետևյալ կերպ․ 

 

«1. Աշխատողների իրավունքներն ու շահերը ներկայացնելու և կոլեկտիվ 

աշխատանքային հարաբերություններում դրանք պաշտպանելու իրավունք ունեն 

աշխատողների ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ աշխատողների ներկայացուցիչներ 

կամ աշխատողների ներկայացուցիչ)՝ արհեստակցական միությունները, 

աշխատողների ժողովի (համաժողովի) կողմից ընտրված ներկայացուցիչները 

(մարմինը): 

2. Եթե կազմակերպության  

1) աշխատողների կեսից ավելին միավորված են մեկ արհեստակցական, ապա 

կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում այդ արհեստակցական 

միությունը ներկայացնում և պաշտպանում է կազմակերպության բոլոր 

աշխատողների իրավունքներն ու շահերը. 

2) աշխատողները միավորված են մեկ կամ մի քանի արհեստակցական 

միություններում, որոնցից որևէ մեկը չի միավորում կազմակերպության 

աշխատողների կեսից ավելիին, ապա կոլեկտիվ աշխատանքային 

հարաբերություններում տվյալ արհեստակցական միությունները ներկայացնում և 
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պաշտպանում են միայն իր անդամների իրավունքները և շահերը, եթե չունեն մնացած 

աշխատողների համաձայնությունը՝ ներկայացնելու նաև իրենց շահերը․ 

3) աշխատողները միավորված չեն որևէ արհեստակցական միության կազմում, 

ապա կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում բոլոր աշխատողների 

իրավունքներն ու շահերը ներկայացնելու և դրանք պաշտպանելու նպատակով, 

աշխատողների ժողովի (համաժողովի) կողմից կարող են ընտրվել ներկայացուցիչներ 

(մարմին). 

3. Կազմակերպությունում աշխատողների ներկայացուցիչների բացակայության 

դեպքում աշխատողների ժողովի (համաժողովի) կողմից աշխատողների 

ներկայացուցչության և շահերի պաշտպանության գործառույթները կարող են 

փոխանցվել համապատասխան ճյուղային կամ տարածքային արհեստակցական 

միությանը: Այդ դեպքում աշխատողների ժողովը (համաժողովը) ընտրում է 

ներկայացուցիչ (ներկայացուցիչներ), որը ճյուղային կամ տարածքային 

արհեստակցական միության պատվիրակության կազմում մասնակցում է տվյալ 

գործատուի հետ վարվող կոլեկտիվ բանակցություններին: 

4. Միևնույն անձը միաժամանակ չի կարող ներկայացնել աշխատողների և 

գործատուների շահերն ու պաշտպանել դրանք»: 

 

Հիմնավորում․ Եթե կոլեկտիվի աշխատողների մի մասը միավորված է որևէ 

արհեստակցական միությունում, հնարավոր է ստեղծվի իրավիճակ, որից դուրս գալու 

համար գործատուն կփորձի գործող արհմիությանը հակակշիռ ստեղծել՝ նպաստելով 

աշխատողների ժողովի կողմից ընտրվող ներկայացուցիչների (մարմինների) 

ստեղծմանը։ Դրանից խուսափելու համար, աշխատողների ժողովի կողմից ընտրվող 

ներկայացուցիչների (մարմինների) ստեղծումը կարելի է թույլատրել միայն այն 

կոլեկտիվներում, որտեղ աշխատողները միավորված չեն որևէ արհմիությունում։  

Եվրոպական երկրներում աշխատողների ներկայացուցչությունն ու գործատուի 

կազմակերպություններում ղեկավարման պրոցեսում աշխատողների 

մասնակցությունը լիարժեք ապահովելու համար օրենքով նախատեսվում են 

աշխատանքային խորհուրդներ։ Դրանց նպատակը արհմիության փոխարինելը չէ և ոչ 

էլ գործատուի հետ կոլեկտիվ բանակցություններ վարելը։ Կոլեկտիվներում 

աշխատանքային խորհուրդների ձևավորումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ 

Եվրոպայում արհմիությունները չեն ձևավորվում կոլեկտիվներում։  

Արհմիությունները Եվրոպայում ձևավորվում են ճյուղային (ոլորտային) 

սկզբունքով և միավորում են որոշակի ոլորտում աշխատողներին, իսկ առանձին 

վերցրած աշխատատեղերում, որպես այդպիսին, չկան արհեստակցական 



5 
 

կազմակերպություններ իրենց ղեկավար մարմիններով։ Նման դեպքերում գոնե խոշոր 

կոլեկտիվներում ճյուղային արհմիություններն ունենում են ներկայացուցիչներ (shop 

steward) կամ արհմիության որևէ անդամի վստահվում է զբաղվել արհմիության հետ 

կապված գործառույթներով՝ կոլեկտիվ բանակցություններով և այլն։ Հայաստանում 

արհմիությունները գործում են հենց կոլեկտիվներում (enterprise unionism), այսինքն 

արհեստակցական կազմակերպությունը միավորում է տվյալ ընկերությունում 

աշխատողներին, և այդ արհեստակցական կազմակերպությունն ունի ղեկավար 

մարմին, որն արդեն իսկ տվյալ կոլեկտիվում է գործում։ Այսպիսով, այն ունի լիարժեք 

ներկայացուցչական լիազորություն տվյալ կոլեկտիվի աշխատողների համար։  

 Բացի այդ, համաձայն ԱՄԿ միավորման ազատության հանձնաժողովի 

որոշման, արհմիության անդամների համեմատաբար նվազ թվաքանակը չի կարող 

պատճառ հանդիսանալ արհմիության՝ որպես աշխատողների ներկայացուցչի, 

լիազորությունները սահմանափակելու համար։ (Տես՝ Միավորման ազատության և 

կազմակերպման իրավունքի պաշտպանության մասին» հիմնարար  կոնվենցիայի 

խախտումների ժողովածու՝ ըստ ԱՄԿ Միավորման ազատության հանձնաժողովի 

որոշումների, 6-րդ հրատարակում, կետ 525 և 526)։  

 

--------------------------------------- 

5․ Օրենսգրքի հոդված 24-ում  

«պաշտպանելիս ղեկավարվում են» բառերից հետո շարադրել «Հայաստանի 

Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային օրենսդրությամբ և 

աշխատանքի միջազգային ստանդարտներով, սույն օրենսգրքով, օրենքներով, այլ 

նորմատիվ իրավական ակտերով և իրենց կանոնադրություններով:» 

------------------------------- 

 

6․ Օրենսգրքի հոդված 26-ի  1-ին մասի 2-րդ կետը խմբագրել հետևյալ կերպ․ 

«աշխատողների վրա ազդող որոշումներ ընդունելուց առաջ քննարկել այն 

աշխատողների ներկայացուցիչների հետ, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված 

դեպքերում ստանալ նրանց համաձայնությունը»  
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Հիմնավորում՝ սոցիալական գործընկերության ու կոլեկտիվ 

բանակցությունների տեսանկյունից անհրաժեշտ  է, որպեսզի օրենքը պահանջի, որ 

որոշումներ ընդունելուց առաջ գործատուն դրանք քննարկի աշխատողների 

ներկայացուցչի հետ։ Նման պահանջի բացակայությունը գործնականում ստեղծում է 

իրավիճակ, երբ գործատուները սոցիալական երկխոսության իմիտացիա ստեղծելու 

նպատակով համար արդեն իսկ ընդունված որոշման մասին «պոստֆակտում» 

տեղեկացնում են աշխատողների ներկայացուցչին, կամ ներգրավում են վերջինիս 

որոշումների ընդունման ընթացքում այնպես, որ չի պահպանվում նրանց լիարժեք 

ընդգրկումը պրոցեսին։  

————————————————————— 

7․ Նախագծով առաջարկվող փոփոխություններում, որոշ հոդվածներում, 

«կազմակերպություն» բառը փոխարինվել է «գործատուի մոտ» բառակապակցությամբ, 

որը հավանաբար ստացվել է   ռուսերենից թարգմանության արդյունքում։ 

Ռուսաստանի Աշխատանքային օրենսգրքում օգտագործվում է  «у работодателя» 

արտահայտությունը, որը ճիշտ չէ թարգմանել  «գործատուի մոտ», քանի որ միշտ չէ 

փոխանցում  նույն իմաստը։ Առաջարկվում է օգտագործել «գործատուի 

կազմակերպությունում (ձեռնարկությունում, հաստատությունում, ընկերությունում, 

հիմնարկում)» բառակապակցությունը։ 

 

 

8․ Օրենսգրքի հոդված 38-ի 1-ին և 2-դ մասը առաջարկում ենք շարադրել հետևյալ 

կերպ․ 

«1․ Գործատուները և աշխատողներն ունեն օրենքով չարգելված բոլոր 

եղանակներով իրենց իրավունքների ինքնապաշտպանության իրավունք: 

2․ Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը, Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 

գործերի ենթակայությանը համապատասխան, իրականացնում է դատարանը:» 

Հիմնավորում․ տես՝ Հոդված 22-ի վերաբերյալ առաջարկի հիմնավորում 

«աշխատանքային» բառի հետ կապված։ Միաժամանակ առաջարկվում է 1-ին և 2-րդ 

հոդվածների տեղերը փոխել, որ 3-րդ հոդվածը լինի երկրորդի տրամաբանական 

շարունակությունը։   
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————————— 

 

9․ Գործող Օրենսգրքի հոդված 45-ի 2-րդ կետը առաջարկում ենք լրացնել հետևյալ 

նախադասությամբ  

«Կոլեկտիվ բանակցությունների առաջարկ ստացած կողմը իրավունք չունի 

հրաժարվել բանակցություններից։» 

3-րդ կետը շարադրել հետևյալ կերպ`  

«Կոլեկտիվ բանակցության  կողմերը 7 օրվա ընթացքում պայմանավորվում են 

կոլեկտիվ բանակցությունները սկսելու օրվա և ընթացակարգի վերաբերյալ:» 

Հիմնավորում. բանակցային գործընթացը  ձեռնտու է ինչպես աշխատողներին, 

այնպես էլ գործատուներին, այնպես որ, դրանից հրաժարվելու հնարավորություն 

տալը կառուցողական մոտեցում չէ։ Միաժամանակ  պետք է լինի հստակ ժամկետ 

բանակցությունները սկսվելու օրվա և ընթացակարգի վերաբերյալ, անտեղի 

ձգձգումներից խուսափելու համար 

———————————————————— 

 

10․ Գործող Օրենսգրքի հոդված 48-ի 2-րդ կետում  ավելացնել՝ 

«Քաղաքացիական ծառայողների դեպքում ճյուղային կոլեկտիվ պայմանագրի 

կողմերն են համապատասխան ոլորտի  ճյուղային հանրապետական միությունը և ՀՀ 

կառավարության որոշմամբ ստեղծված համապատասխան հանձնաժողովը կամ 

լիազորված մարմինը։  

Համայնքային ծառայողների դեպքում ճյուղային կոլեկտիվ պայմանագրի 

կողմերն են համապատասխան ոլորտի ճյուղային հանրապետական միությունը և ՀՀ 

կառավարության որոշմամբ ստեղծված համապատասխան հանձնաժողովը կամ 

լիազորված մարմինը»: 

 

Հիմնավորում. չնայած գործող օրենսգրքում սահմանված է, որ «եթե գործատուն 

Հայաստանի Հանրապետությունն է կամ համայնքը, ապա ճյուղային կոլեկտիվ 

պայմանագրի կողմերն են արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային 

հանրապետական միությունը և համապատասխան պետական կառավարման 
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մարմինը կամ համայնքի ղեկավարը», սակայն անհրաժեշտ է, որ  ընդունվի որոշում և 

սահմանվի  համապատասխան կառավարման մարմինը, որի հետ  պետք է բանակցի 

ճյուղային հանրապետական արհմիությունը:  

Քանի որ կոլեկտիվ բանակցությունների հիմնական խնդիրներից է նաև 

աշխատողների վարձատրության հետ կապված բանակցությունները, անհրաժեշտ է, 

որ բանակցող կողմը ունենա համապատասխան  իրավասություն:  

Լիազորված մարմնի/հանձնաժողովի բացակայությունը թույլ չի տալիս կնքել 

ճյուղային մակարդակով կոլեկտիվ պայմանագիր վերը նշված աշխատողների համար: 

Այս կարգավորումների բացակայության պատճառով  քաղաքացիական ու 

համայքնային ծառայողների համար սահմանափակվում է կոլեկտիվ բանակցելու 

ազատությունը, ինչը հակասում է միջազգային օրենսդրությանը (ՀՀ կողմից 

վավերացված ԱՄԿ կոնվենցիաներ 151 և 154): 

Օրինակներ միջազգային փորձից.  

Իտալիայիում, պետական աշխատողների և քաղաքացիական ծառայողների 

համար լիազորված բանակցող կողմ է ստեղծվել 1993թ.-ին՝ Կառավարության 

ներկայացուցչային բանակցության գործակալությունը  (Agency for Negotiating 

Representation of Public Administration - ARAN):  

Դանիայում քաղացիական ծառայողների համար համար որպես բանակցային 

մարմին է լիազորված Ֆինանսների նախարարությունը։  

Տես՝ ILO. Social dialogue in the public service in selected countries of European Union. 

Working Paper, Sectoral Policies Department, ILO, Geneva: ILO, 2018. 

WALTHERY, P., 2001. Institutional representativeness of local public sector trade union and 

employers’ organisations in the EU, Lille: Institut des Sciences du Travail. 

 

 

 

11․ Անկախ Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի առկայությունից Սոցիալական 

գործընկերությանը գործնականում ապահովելու համար առաջարկում ենք 

Աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսել ստեղծել Հանրապետական եռակողմ 

հանձնաժողով և սահմանել դրա ձևավորման կարգը և աշխատակարգը։   
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Հիմնավորում՝  

Եվրոպական երկրների գերակշիռ մեծամասնությունում անկախ սոցիալական 

գործընկերների միջև եղած համաձայնագրերից գոյություն ունեն Հանրապետական 

եռակողմ  հանձնաժողովներմ, որոնք հանդիսանում են օրենսդրական մշակման 

պրոցեսին մասնակցող մարմիններ։ Բուլղարիայում, Հունգարիայում և Լատվիայում 

հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովը այն մարմինն է, որը մասնակցում է բոլոր 

տիպի սոցիալ-տնտեսական ու աշխատանքային օրենքների մշակմանը, ներառյալ 

պետական բյուջեի, հարկային օրենսդրության, սոցապահովության և մինիմալ 

աշխատավարձին վերաբերող օրենքների՝ անկախ տվյալ ժամանակահատվածում 

եռակողմ պայմանագրի առկայությունից (Eurofound Report, National-level tripartism and 

EMU in the new EU Member States and candidate countries, 14 June 2004)։ Սլովակիայում 

օրենսդրությունը պարտադրում է կառավարությանը սոցիալական գործընկերների 

հետ քննարկել «հանրության կյանքի մակարդակի» հետ կապված բոլոր օրենսդրական 

նախաձեռնությունները։ Այլ Եվրոպական երկրներում, որտեղ կնքված են 

հանրապետական եռակողմ պայմանգրեր, վերջիններս սահմանում են ոչ թե 

սոցիալական գործընկերության բուն սկզբունքը, այլ լրացուցիչ երաշխիքներ, 

ինչպիսին են մինիմալ աշխատավարձը, տարբեր ոլորտի աշխատողների 

վարձատրության, աշխատաժամանակի, մասնագիտական վերապատրաստման հետ 

կապված դրույթներ։  

 

——————————————— 

 

 

12․ Գործող Օրենսգրքի  112 հոդվածի 3-րդ կետի  

առաջին նախադասության վերջում ավելացնել  «անկախ աշխատանքային 

պայմանագրի լուծման ծանուցման մեջ նշված ամսաթվից կամ  ծանուցման 

ժամկետից»։  

Հիմնավորում․ վերջին տարիներին շատացել են դեպքերը, երբ գործատուները 

աշխատողներին դրդում են դիմում գրել (ծանուցել) աշխատանքից ազատվելու մասին, 

նշելով աշխատանքից ազատվելու օրն ու ամիսը, օրինակ՝ դիմում ներկայացնելու  

օրվան հաջորդող օրերից մեկը, դրանից հետո գործատուներն անմիջապես ազատում 

են աշխատողին աշխատանքից, չսպասելով 3-օրյա ժամկետի ավարտին, որի 

ընթացքում աշխատողն իրավունք ունի ազատման մասին ծանուցումը հետ վերցնելու։ 
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Եթե աշխատողը նոր դիմում է գրում և խնդրում հաշվի չառնել նախորդ դիմումը, 

խնդրելով իրեն հետ տալ աշխատանքից ազատման մասին իր դիմումը, գործատուն 

մերժում է այն պատրվակով, որ աշխատողն ազատման համար կոնկրետ ամսաթիվ է 

նշել և արդեն իրավունք չունի հիմնվել ԱՕ հոդված 112-ի 3-րդ մասին։ Ավելին, նման 

դեպքի համար  առկա  է Վերաքննիչ դատարանի որոշում և աշխատողը չի 

կարողանում դատական կարգով պաշտպանել իր աշխատանքային պայմանագիրը 

լուծելու ծանուցումը սահմանված ժամկետում հետ վերցնելու իրավունքը։ 

 

----------—————— 

13․ Օրենսգրքի հոդված 218-ի 2-րդ կետում 

Առաջարկում ենք ներքին կարգապահական կանոններով կարգավորվող 

հարցերում ի թիվս թվարկվածներից, ավելացնել նաև արձակուրդների 

ժամանակացույցը կազմելու կարգը։  

Հիմնավորում․ Շատ կազմակերպություններում արձակուրդների 

տրամադրման կարգը կանոնակարգված չի, ինչը շատ հաճախ վեճերի առարկա է 

դառնում․ կամ աշխատողներն են հրաժարվում արձակուրդ վերցնելուց, կամ 

գործատուն է հրաժարվում այն տրամադրելուց։ Այդ խնդիրը կարող է մասամբ լուծվել, 

եթե կազմակերպությունը յուրաքանչյուր տարի կազմի արձակուրդների 

տրամադրման ժամանակացույց և դա ամրագրված լինի ներքին կարգապահական 

կանոններում։ 

 

—————————————— 

 

14․ Գործող Օրենսգրքի հոդված 251-ում վերնագիրը թողնել անփոփոխ։ 

1-ին մասը խմբագրել հետևյալ կերպ․ 

«Աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման 

մասին օրենքով և (կամ) նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

հանգստանալու, երեխաներին կրծքով կերակրելու, զգեստափոխվելու, հագուստը, 

կոշիկները, անհատական պաշտպանության միջոցները պահպանելու համար 

կազմակերպությունում կահավորվում են սանիտարական և անձնական հիգիենայի 
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սենյակներ կամ համապատասխան առանձնացված տեղեր` լվացարաններով, 

ցնցուղարաններով, զուգարաններով:» 

Հիմնավորում․ Առաջարկը խմբագրական է։ 

 

15․ Օրենսգրքի Հոդված 253-ում 

 երրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ կերպ․ 

«Գործատուն իր կազմակերպությունում ստեղծում է աշխատողների 

անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման հարցերով 

հանձնաժողով, որի գործունեության կարգը սահմանում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը:» 

 

Հիմնավորում․ Կարծում ենք պետք է խուսափել օրենսգրքում  կիրառել «կարող է» 

արտահայտությունը, քանի որ ակնհայտ է, որ այն ինչ արգելված չէ, թույլատրված է։ 

Դրա մասին ավելորդ անգամ գրելը օրենքում անիմաստ է։ 

 

———————————— 

 

16․ Գործող Օրենսգրքի Հոդված 261 -ում  

«կազմակերպությունում» բառը թողնել անփոփոխ։  

 

Հիմնավորում՝ մասնագիտական հիվանդությունների և դժբախտ դեպքերը տեղի են 

ունենում աշխատատեղում աշխատանքը իրականացնելու ընթացքում, այլ ոչ թե 

գործատուի մոտ։ Տես մեր թիվ 7 առաջարկությունը։ 

 

—————————————— 

 

17․ Օրենսգրքի 7-րդ գլխում առաջարկում ենք ավելացնել հոդված հետևյալ 

բովանդակությամբ․ 

 

«Սոցիալական գործընկերության շրջանակներում, օրենսդրական 

նախաձեռնությամբ հանդես եկող մարմինը աշխատանքային օրենսդրության և 

աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող, գործատուի և աշխատողների 
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աշխատանքային իրավունքների և շահերի պաշտպանության առումով էական 

նշանակություն ունեցող, ինչպես նաև աշխատանքային հարաբերությունների վրա 

ազդող սոցիալ-տնտեսական բնույթի նորմեր պարունակող իրավական ակտերի 

նախագծեր մշակելիս քննարկվում է դրանք սոցիալական գործընկերների հետ՝ մինչև 

այդ նախագծերի ընդունումը»։  

 

Հիմնավորում 

Քաղաքականության մշակման ընթացքում ազգային մակարդակով եռակողմ 

սոցիալական գործընկերությունը արժանապատիվ աշխատանքի առաջխաղացման, 

ներառական զարգացման և լավ կառավարման հիմնական գործիքն է, ինչպես նաև 

ժողովրդավարության կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը։ Եռակողմ սոցիալական 

գործընկերությունն ամրագրված է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 

հիմնարար սկզբունքներում, այն պետք է կիրառվի անկախ սոցիալական 

գործընկերների միջև ստորագրված եռակողմ համաձայնագրի առկայությունից։ 

Սակայն, ներկայումս Հայաստանում համապատասխան օրենսդրական ակտերի 

նախագծերի ընդունման ընթացքում եռակողմ խորհրդակցության պահանջը որևէ 

օրենսդրական ակտով սահմանված չէ։ Նմանատիպ պահանջ առկա է միայն ներկայիս 

Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի նախաբանի 5-րդ պարբերության մեջ, և այն 

դեպքում, եթե որևէ ժամանակաշրջանում տարբեր պատճառներով կոլեկտիվ 

պայմանագրի գործողությունը դադարած լինի, սոցիալական գործընկերությունը 

վտանգված կլինի։ Հետևաբար անհրաժեշտ է, որպեսզի սոցիալական 

գործընկերության սկզբունքն ամրագրվի օրենքով, նույն տրամաբանությամբ, ինչպես 

կազմակերպության մակարդակում այն ամրագրված է Օրենսգրքի հոդված 26-ով, 

համաձայն որի, գործատուն պարտավոր է խորհրդակցել աշխատողների 

ներկայացուցիչների հետ որոշումներ ընդունելիս։ Օրենսդրական նախագծերով 

հանդես եկող մարմիններն ու կառավարությունը նույնպես պետք է  քննարկեն 

որոշումները սոցիալական գործընկերների հետ։  

Բազմաթիվ երկրներում ազգային մակարդակի սոցիալական գործընկերության 

սկզբունքն ամրագրված է օրենքով, անկախ գործընկերների միջև գոյություն ունեցող 

պայմանագրերից ու համաձայնագրերից։ Մասնավորապես, Եվրոպական միության 

գործունեության Հռչակագրի (Treaty on the Functioning of the European Union) 151 և 154 

հոդվածները սահմանում են, որ սոցիալական երկխոսության նպատակը Եվրոպական 

կառավարման բարելավումն է՝ որոշումների կայացման և կիրառման գործընթացում 

սոցիալական գործընկերներին ներգրավելու միջոցով, իսկ Եվրահանձնաժողովը 
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սոցիալական քաղաքականության բնագավառում ցանկացած գործողությունից առաջ 

պետք է խորհրդակցի սոցիալական գործընկերների հետ։ Եռակողմ խորհրդակցության 

պարտավորությունն օրենքով է սահմանված նաև ԵԱՏՄ անդամ երկրներում։ 


