
Տեղեկանք 

Հոդված 6. Արհեստակցական կազմակերպության մասնակիցները (անդամները) 
  

Արհեստակցական կազմակերպության մասնակիցներ (անդամներ) կարող են լինել տվյալ 
գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս աշխատողները, այդ 
թվում` օտարերկրյա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք: 

Արհեստակցական կազմակերպության մասնակիցներ (անդամներ) կարող են լինել նաև 
տնտեսության (արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապատասխան 
ճյուղում (հարակից ճյուղերում)  տարբեր ճյուղերում գործունեություն իրականացնող 
գործատուների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողները: 

Աշխատողը կարող է մասնակից (անդամ) լինել մեկից ավելի կազմակերպությունների, 
եթե դա չի հակասում նրանց կանոնադրություններին: 

Արհեստակցական կազմակերպության մասնակից (անդամ) լինելու կարգը սահմանվում է 
այդ կազմակերպության կանոնադրությամբ: 

Արհեստակցական կազմակերպության մասնակից (անդամ) չեն կարող լինել Հայաստանի 
Հանրապետության զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության, 
դատախազության մարմինների ծառայողները, ինչպես նաև դատավորները և 
սահմանադրական դատարանի անդամները: 

Գործատուն չի կարող ընտրվել այն արհեստակցական կազմակերպության ղեկավար 
մարմինների կազմում, որին մասնակցում (անդամակցում) է տվյալ գործատուի աշխատողը: 

(6-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 24.10.06 ՀՕ-171-Ն) 
 
Հոդված 16. Արհեստակցական միության` կոլեկտիվ պայմանագիր կնքելու իրավունքը 

(վերնագիրը փոփ. 24.10.06 ՀՕ-171-Ն) 
  
Արհեստակցական միությունը, ի դեմս իր ղեկավար մարմնի կամ ներկայացուցչի, 

իրավունք ունի կոլեկտիվ պայմանագիր կնքել (վերակնքել) գործատուի գործատուների 
միության հետ: 

Գործատուն պարտավոր է ոչ ուշ, քան յոթնօրյա ժամկետում ապահովել կոլեկտիվ 
բանակցությունների վարումը իր աշխատողներին միավորող արհեստակցական միության 
հետ: 

Կոլեկտիվ պայմանագիրը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

Գործատուի հետ կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում արհեստակցական 
կազմակերպությունը կարող է հանդես գալ որպես աշխատողների ներկայացուցիչ, եթե 
արհեստակցական կազմակերպությանը մասնակցում է (անդամակցում է) գործատուի հետ 
աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողների կեսից ավելին: Այդպիսի 
ներկայացուցչական լիազորություններով օժտված արհեստակցական կազմակերպության 
կողմից գործատուի հետ կնքված կոլեկտիվ պայմանագրի դրույթները տարածվում են նաև 
գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած բոլոր այն աշխատողների վրա, 
որոնք արհեստակցական կազմակերպության մասնակից (անդամ) չեն: 

Եթե կազմակերպության արհեստակցական կազմակերպությանը մասնակցում է 
(անդամակցում է) գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագրեր կնքած աշխատողների 
ոչ ավելին, քան կեսը, ապա կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում 
արհեստակցական կազմակերպությունը ներկայացնում և պաշտպանում է միայն իր 
անդամների շահերը: 

Տվյալ գործատուի մոտ արհեստակցական կազմակերպության բացակայության դեպքում, 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, աշխատողների շահերի պաշտպանության 



գործառույթները կարող են փոխանցվել համապատասխան տարածքային կամ ճյուղային 
արհեստակցական միությանը: 

Եթե արհեստակցական կազմակերպության մասնակիցներ (անդամներ) են տնտեսության 
(արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապատասխան ճյուղում (հարակից 
ճյուղերում) տարբեր գործատուների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած տարբեր 
ճյուղերում գործունեություն իրականացնող  աշխատանքային հարաբերությունների մեջ 
գտնվող աշխատողները, ապա այդ դեպքում արհեստակցական կազմակերպությունը կարող 
է կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում յուրաքանչյուր գործատուի մոտ 
ներկայացնել և պաշտպանել աշխատողների շահերը, եթե տվյալ գործատուի հետ 
աշխատանքային պայմանագիր կնքած աշխատողների կեսից ավելին մասնակցում է 
(անդամակցում է) արհեստակցական կազմակերպությանը: Հակառակ դեպքում 
արհեստակցական կազմակերպությունը տվյալ գործատուի մոտ կարող է ներկայացնել և 
պաշտպանել միայն իր անդամների շահերը: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ կարող է բանակցել և 
համաձայնագիր կնքել արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական 
միությունը, պետական կառավարման մյուս մարմինների հետ կարող են բանակցել և 
համաձայնագիր կնքել արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային 
հանրապետական միությունները: 

(16-րդ հոդվածը լրաց., խմբ., փոփ. 24.10.06 ՀՕ-171-Ն) 
 
Հոդված 19. Արհեստակցական միության` միջնորդագիր ներկայացնելու իրավունքը 

  
Արհեստակցական միությունը, արհեստակցական միության մասնակցի (անդամի) 

իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու նպատակով, իրավասու է միջնորդագրով դիմել 
պետական մարմիններին, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, գործատուին կամ 
այլ անձանց, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով բողոքարկել նրանց 
գործողությունները (անգործությունը): նրանց որոշումների, գործողությունների կամ 
անգործության իրավաչափությունը վիճարկելու պահանջով դիմել դատարան: 
 


