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ՀՀ Ազգային Ժողովի նախագահ 

պարոն Ալեն Սիմոնյանին, 

Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին,  

Ազգային ժողովի պատգամավորներին 

 

ՀՀ Ազգային Ժողովի հարգելի նախագահ, 

ԱԺ մշտական հանձնաժողովների հարգելի նախագահներ, 

ԱԺ հարգելի պատգամավորներ 

 

«Հայաստանի հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (Կ-083-05.11.2021-ԱՍ-011/0), 

որով առաջարկվում է թույլատրել գործատուին լուծել աշխատանքային պայմանագիրը 

ԿՈՎԻԴ-19-ի դեմ պատվաստում կամ 7-օրը մեկ ՊՇՌ թեստավորում  չունեցող 

աշխատողներին, դրական եզրակացության է արժանացել ԱԺ Աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից։  

Հոկտեմբեր ամսին, նշված օրենսդրական նախագծի վերաբերյալ կայացավ 

սոցիալական գործընկերների միջև եռակողմ քննարկում, որի ընթացքում և՛ Գործատուների 

միության, և՛ Արհմիությունների  ներկայացուցիչները դեմ արտահայտվեցին 

նախաձեռնությանը։ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների 

արհմիությունը ևս դեմ է արտահայտվել այդ խմբագրությամբ օրենսդրական նախագծին, 

համարելով, որ այն պարարտ հող է ստեղծելու գործատուի կողմից կամայականությունների 

դրսևորման համար։ Թեպետ, համարում ենք, որ չպատվաստված և չթեստավորված 
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աշխատողին աշխատավայրում գտնվելն արգելելը ընդունելի է, պայմանով, որ 

թեստավորման ծախսերը հոգում է պետությունը կամ գործատուն, սակայն դա  չպետք է 

հիմք հանդիսանա գործատուի կողմից աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու համար։ 

Ակնհայտ է, որ կան աշխատողներ, ինչպիսիք են գործատուի մտերիմները, բարեկամները 

(փոքր և միջին կամ  ընտանեկան ձեռնարկություններում, մասնավոր ոլորտում), բարձր 

մասնագիտական կարողություններով գործատուի համար արժեքավոր աշխատողները, 

որոնց գործատուն ոչ մի պարագայում աշխատանքից չի ազատելու, նույնիսկ եթե նրանք 

չներկայացնեն ՊՇՌ թեստեր և պատվաստված չլինեն։ Իրավական ճիշտ ձևակերպումը 

նման դեպքերում գտնելը բարդ չէ, օրինակ՝ աշխատողին կարելի «ուղարկել հեռավար 

աշխատանքի»։ Միևնույն ժամանակ, գործատուն ոչ հարմար կամ ոչ ցանկալի 

աշխատողներին աշխատանքից ազատելու համար կարող է հեշտությամբ չարաշահել վերը 

նշված օրենսդրական նախագծի դրույթները, այդպիսով, տարբեր աշխատողների միջև 

ստեղծելով անհավասար և անարդար պայմաններ։  

Բացի այդ, անհասկանալի է, թե հանրային առողջապահական ճգնաժամի 

տեսանկյունից ինչ էական խնդիր է լուծվելու չպատվաստված աշխատողներին 

աշխատանքից հեռացնելը, քանի որ տվյալ անձինք միևնույն է շարունակելու են մնալ 

չպատվաստված։  

Սոցիալական գործընկերների դիտարկումները, այնուամենայնիվ, հաշվի չեն 

առնվել, չնայած ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորություններին և 2020թ․ հոկտեմբերի 

5-ին կնքված Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրին։  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ մեր կողմից ՀՀ առողջապահության 

նախարարությանը նոյեմբերի 8-ին հարցում է ուղարկվել, պարզելու, թե առնվազն 

պատվաստման մեկ դեղաչափ ստացած 600 հազարից (այժմ արդեն մոտ 780000) ավելի 

քաղաքացիներից քանիսն են գրանցված աշխատողներ։ Ի պատասխան հարցմանը 

նախարարությունից հայտնել են, որ նման վիճակագրության չեն տիրապետում։  

Վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետությունում ԿՈՎԻԴ-19 ՊՇՌ 

հետազոտությունների քանակը միջինում կազմում է օրական 7300։ Հաշվի առնելով, որ ՀՀ 

այցելուներն այլևս Զվարթնոց օդանավակայանում թեստավորում չեն անցնում, իսկ 

աշխատողների համար գործում է շաբաթը մեկ թեստավորման պահանջը, կարելի 
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ենթադրել, որ թեստավորումների մեծ մասը բաժին է ընկնում հենց աշխատողներին, և 

ուրեմն շաբաթվա կտրվածքով թեստավորվում են 45-50 հազար աշխատողներ։ Այս 

գնահատմամբ ՀՀ-ում գրանցված մոտ 650 հազար աշխատողներից պատվաստված չէ 

առավելագույնը 50 հազարը, ինչը շատ փոքր թիվ է։ Կարծում ենք, փոքրաթիվ 

չպատվաստված աշխատողներին պատվաստելու համար հնարավոր է ձեռնարկել այլ 

միջոցառումներ՝ խնդրահարույց խմբագրությամբ օրենսդրական նախագիծն ընդունելու 

փոխարեն։   

Խնդրում ենք հաշվի առնել վերը նշված դիտարկումները, ինչպես նաև պահպանել 

սոցիալական երկխոսության սկզբունքը և կողմ չքվեարկել օրենսդրական նախագծին 

ներկայիս խմբագրությամբ։  

 

Հարգանքով՝ 

Հայաստանի պետհիմնարկների,  

ՏԻՄ-երի աշխատողների  

արհմիության նախագահ                                                             Անահիտ Ասատրյան 
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