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Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին 

Հոդված 7. Աշխատանքային օրենսդրության գործողության ոլորտը 
1. Աշխատանքային օրենսդրությունը և աշխատանքային իրավունքի նորմեր 

պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերը տարածվում են Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում ծագած աշխատանքային հարաբերությունների 
վրա, անկախ նրանից, թե որտեղ է կատարվում աշխատանքը` Հայաստանի 
Հանրապետությունում, թե գործատուի հանձնարարությամբ` այլ պետությունում: 

2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության և 
աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական 
ակտերի դրույթները ենթակա են պարտադիր կատարման բոլոր գործատուների 
(քաղաքացիներ կամ կազմակերպություններ) համար` անկախ նրանց 
կազմակերպական-իրավական և սեփականության ձևից: 

3. Նավերում կամ օդանավերում (թռչող սարքերում) իրականացվող 
աշխատանքների ժամանակ ծագող աշխատանքային հարաբերությունները 
կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 
օրենսդրությամբ և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ 
իրավական ակտերով, եթե այդ նավերը լողում են, կամ օդանավերը (թռչող 
սարքերը) թռիչք են կատարում Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո կամ 
նշագրված են Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով: 

Տրանսպորտային այլ միջոցներում կատարվող աշխատանքի ժամանակ 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը և 
աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական 
ակտերը կիրառվում են, եթե գործատուի սեփականություն հանդիսացող 
տրանսպորտային միջոցները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության 
դատազորության ներքո: 

4. Եթե գործատուն օտարերկրյա պետությունն է կամ նրա դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունը, օտարերկրյա կազմակերպությունը կամ օտարերկրյա անձը, 
ապա Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը և 
աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական 
ակտերը տարածվում են Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող 
աշխատողների հետ ծագած աշխատանքային հարաբերությունների վրա այնքանով, 
որքանով չի խախտվում դիվանագիտական անձեռնմխելիությունը: 

5. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը և այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերը չեն տարածվում օտարերկրյա գործատուների և 
Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես չբնակվող աշխատողների միջև 
ծագած աշխատանքային հարաբերությունների վրա, անկախ այն հանգամանքից, որ 
աշխատողները գործատուի հանձնարարությամբ աշխատանք են կատարում 
Հայաստանի Հանրապետությունում: 

6. Եթե դատական կարգով հաստատված է, որ գործատուի և աշխատողի միջև 
կնքված քաղաքացիաիրավական բնույթի պայմանագրով փաստացի կարգավորվում 
են աշխատանքային հարաբերություններ, ապա նման հարաբերությունների 
նկատմամբ կիրառվում են աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային 
իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի դրույթները: 

 
7. Հանրային պաշտոններ և հանրային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
աշխատողների աշխատանքային (ծառայողական) հարաբերությունները 

Deleted: 7. Քաղաքական, 
հայեցողական կամ 
քաղաքացիական պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց, ինչպես նաև 
քաղաքացիական, օրենքով 
սահմանված այլ պետական 
(հատուկ) ծառայությունների և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ծառայողների, ինչպես 
նաև Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի աշխատողների 
աշխատանքային (ծառայողական) 
հարաբերությունները 
կարգավորվում են սույն 
օրենսգրքով, եթե 
համապատասխան օրենքներով այլ 
բան նախատեսված չէ:



կարգավորվում են սույն օրենսգրքով, եթե համապատասխան օրենքներով այլ բան 
նախատեսված չէ:8. Սույն օրենսգիրքը չի կարգավորում ուղղիչ հիմնարկներում 
պատիժը կրող քաղաքացիների մասնակցությամբ աշխատանքային 
հարաբերությունները, բացառությամբ այն հարաբերությունների, որոնք վերաբերում 
են աշխատաժամանակի և հանգստի ռեժիմին, աշխատանքի վարձատրությանը, 
աշխատողների անվտանգությանը և առողջությանը: 

 
 

Հոդված 44. Սույն օրենսգրքի 2-րդ բաժնի նորմերի կիրառման 
առանձնահատկությունները 

1. Օրենքով սահմանված պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
աշխատողների նկատմամբ սույն օրենսգրքի 2-րդ բաժնի նորմերը կիրառվում են 
սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

2. Զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության մարմինների 

ծառայողների և հանրային պաշտոն (բացառությամբ հայեցողական պաշտոնների)  

զբաղեցնող անձանց մասնակցությամբ աշխատանքային հարաբերությունների 

նկատմամբ չեն կիրառվում սույն օրենսգրքի 2-րդ բաժնով սահմանված նորմերը: 

Հոդված 48. Հանրապետական, ճյուղային և տարածքային կոլեկտիվ
պայմանագրերի կողմերը 

1. Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի կողմերն են արհեստակցական 
կազմակերպությունների հանրապետական միությունը, գործատուների 
հանրապետական միությունը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

2. Ճյուղային կոլեկտիվ պայմանագրի կողմերն են տնտեսության 
(արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապատասխան ճյուղի 
գործատուների միությունը և արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային 
հանրապետական միությունը: 

Եթե գործատուն Հայաստանի Հանրապետությունն է կամ համայնքը, ապա 
ճյուղային կոլեկտիվ պայմանագրի կողմերն են արհեստակցական 
կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միությունը և 
համապատասխան պետական մարմինը կամ համայնքի ղեկավարը: 

3. Տարածքային կոլեկտիվ պայմանագրի կողմերն են որոշակի տարածքում 
գործունեություն ծավալող գործատուների տարածքային միությունը և 
արհեստակցական կազմակերպությունների տարածքային միությունը: 

 
Հոդված 86. Աշխատանքային պայմանագրի կնքման նախադրյալները 

1. Գործատուն իրավունք ունի ինքնուրույն, ուղղակիորեն (առանց մրցութային 
կամ այլ ընթացակարգերի) համալրելու թափուր կամ նոր ստեղծված 
աշխատատեղերը` կնքելով սույն օրենսգրքով նախատեսված աշխատանքային 
պայմանագրեր: Աշխատող փնտրող գործատուն կարող է թափուր կամ նոր 
ստեղծված աշխատատեղերը համալրել նաև իր կազմակերպած մրցույթով կամ 
օգտվել համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների 
ծառայություններից: Թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով մրցույթի 
կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև մրցույթում հաղթած անձանց հետ 
աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանում է գործատուն: 

 
 2. Հանրային ծառայության թափուր պաշտոնները համալրելու կարգը և 
պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

 
Հոդված 116. Զանգվածային ազատումները 

Deleted: ¶

Deleted: 2. Հատուկ ծառայողների, 
քաղաքական, հայեցողական և 
քաղաքացիական պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց 
մասնակցությամբ աշխատանքային 
հարաբերությունների նկատմամբ 
չեն կիրառվում սույն օրենսգրքի 2-
րդ բաժնով սահմանված նորմերը:¶

Deleted: կառավարման 

Deleted: 2. Քաղաքացիական, 
օրենքով սահմանված պետական 
(հատուկ) այլ ծառայությունների և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ծառայողների թափուր 
պաշտոնները համալրելու կարգը և 
պայմանները սահմանվում են 
«Քաղաքացիական ծառայության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով, այլ 
օրենքներով ու իրավական 
ակտերով:



1. Կազմակերպության լուծարման կամ աշխատողների թվաքանակի և (կամ) 
հաստիքների կրճատման դեպքում գործատուն պարտավոր է ոչ ուշ, քան երկու 
ամիս առաջ` մինչև աշխատանքային պայմանագրերը լուծելը, ազատվող 
աշխատողների թվաքանակի մասին տվյալները (ըստ մասնագիտությունների և 
սեռատարիքային կազմի) ներկայացնել զբաղվածության ոլորտում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմին և 
աշխատողների ներկայացուցչին, եթե նախատեսվում է երկու ամսվա ընթացքում 
աշխատանքից ազատել աշխատողների ընդհանուր թվի ավելի քան տասը տոկոսը, 
սակայն 10 աշխատողից ոչ պակաս (զանգվածային ազատումներ): 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 22.06.15 ՀՕ-96-Ն) 
2. Որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրով և սեզոնային 

աշխատանքային պայմանագրով աշխատողների ազատման դեպքերը, եթե դրանք 
կատարվել են առանց պայմանագրերում նշված ժամկետների խախտման, 
աշխատողների զանգվածային ազատումներ չեն համարվում: 

 
Հոդված 176. Չվճարվող արձակուրդը 

1. Աշխատողի պահանջով չվճարվող արձակուրդ տրամադրվում է` 
1) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող, ինչպես նաև մինչև մեկ 

տարեկան երեխային խնամելու համար արձակուրդում գտնվող կնոջ ամուսնուն: Այդ 
արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել երկու ամիսը. 

2) հաշմանդամ աշխատողին կամ ընտանիքի հիվանդ անդամին խնամող 
աշխատողին` բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ 
ավելի, քան 30 օր տարվա ընթացքում. 

3) ամուսնության համար` երեք աշխատանքային օր. 
4) ընտանիքի մահացած անդամի թաղման դեպքում` ոչ պակաս երեք օրից: 
2. Կոլեկտիվ պայմանագրով կարող են սահմանվել չվճարվող արձակուրդի այլ 

պատճառներ: 
3. Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով կամ կողմերի 

համաձայնությամբ նախատեսված դեպքերում աշխատողին կարող է տրամադրվել 
չվճարվող արձակուրդ` մեկ տարվա ընթացքում ոչ ավելի, քան 60 օր տևողությամբ:  

Հանրային պաշտոն զբաղեցնողներին և հանրային ծառայողներին կարող է մեկ 
աշխատանքային տարվա ընթացքում տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ ոչ ավելի, 
քան երեսուն օր, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: 

 
Հոդված 181. Պաշտոնատար անձանց և ծառայողների աշխատանքի

վարձատրությունը 
Հանրային պաշտոններ և հանրային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 
աշխատողների աշխատանքի վարձատրության կարգն ու պայմանները սահմանվում 
են օրենքով: 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  
  

  

Deleted: կառավարման 

Deleted: Քաղաքացիական, 
օրենքով սահմանված այլ 
պետական (հատուկ) 
ծառայությունների և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների 
ծառայողներին կարող է մեկ տարվա 
ընթացքում տրամադրվել չվճարվող 
արձակուրդ ոչ ավելի, քան երեսուն 
օր:

Deleted: Քաղաքական, 
հայեցողական կամ 
քաղաքացիական պաշտոն 
զբաղեցնող անձանց, ինչպես նաև 
քաղաքացիական, օրենքով 
սահմանված այլ պետական 
(հատուկ) ծառայությունների և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ծառայողների, 
պետական պաշտոնատար այլ 
անձանց, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական 
բանկի աշխատողների 
աշխատանքի վարձատրության 
կարգն ու պայմանները սահմանվում 
են օրենքով:¶


