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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք 

 Հոդված 33. Աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ հսկողություն և 
վերահսկողություն իրականացնող մարմինները 

 
 

Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ 
պետական հսկողությունն ու վերահսկողությունը իրականացնում են համապատասխան պետական 
մարմինները, իսկ ոչ պետական վերահսկողությունը` աշխատողների ներկայացուցիչները և 
գործատուները (գործատուների ներկայացուցիչները): 

(33-րդ հոդվածը փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն) 
 
 Հոդված 33. Աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ պետական վերահսկողությունը  
Գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր 

պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերի 
պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողությունն  իրականացնում է ոլորտի 
լիազորված տեսչական մարմինը (այսուհետ՝ տեսչական մարմին)՝ օրենքով նախատեսված 
դեպքերում կիրառելով պատասխանատվության միջոցներ:» 
 

Հոդված 109. Աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերը 
1. Աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է` 
1. Աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է` 
1) կողմերի համաձայնությամբ. 
2) պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու դեպքում. 
3) աշխատողի նախաձեռնությամբ. 
4) գործատուի նախաձեռնությամբ. 
5) աշխատողի պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում. 
6) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի առկայության դեպքում, որին 

համապատասխան` աշխատողը ենթարկվել է այնպիսի պատասխանատվության, որը 
հնարավորություն չի տալիս շարունակելու աշխատանքը. 

7) եթե օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատողը զրկվել է որոշակի աշխատանքներ 
կատարելու իրավունքներից. 

 8) եթե աշխատողը մինչև տասնվեց տարեկան է, և ծնողներից մեկը, որդեգրողը կամ 
հոգաբարձուն կամ խնամակալը, նրա առողջության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող բժիշկը 
կամ աշխատանքի անվտանգության ապահովման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության լիազորած՝ վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը  պահանջում է 
աշխատանքային պայմանագրի լուծում. 

9) աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու դեպքում. 
10) ֆիզիկական անձ գործատուի մահվան դեպքում. 
11) աշխատողի մահվան դեպքում. 
12) աշխատանքի ընդունվելիս սույն օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և (կամ) 4-րդ 

կետերի համաձայն` աշխատողի ներկայացրած տեղեկատվությունը կեղծ լինելու դեպքում. 
12.1) աշխատողի և գործատուի համաձայնությամբ սահմանված փորձաշրջանի արդյունքներով. 
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13) աշխատանքի ընդունվելիս որոշակի աշխատանքներ կատարելու իրավունքներից զրկված 
լինելու փաստը աշխատողի թաքցնելու դեպքում: 

2. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում աշխատանքային պայմանագրի լուծումը 
ձևակերպվում է գործատուի ընդունած անհատական իրավական ակտով, բացառությամբ սույն 
օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքի: 

(109-րդ հոդվածը խմբ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, լրաց. 12.03.14 ՀՕ-5-Ն, փոփ. 17.12.14 ՀՕ-256-Ն, 
լրաց. 22.06.15 ՀՕ-96-Ն, փոփ. 21.03.18 ՀՕ-172-Ն) 

 
Հոդված 250. Աշխատանքի ժամանակավորապես դադարեցումը 

1. Նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով աշխատանքը ժամանակավորապես 
դադարեցվում է, եթե` 

1) աշխատողը չի ծանոթացել աշխատանքի անվտանգ կատարման կանոններին. 
2) առաջացել է աշխատանքի միջոցի անսարքություն կամ վթարային վիճակ. 
3) աշխատանքը կատարվում է սահմանված տեխնոլոգիական կանոնակարգի խախտումներով. 
4) աշխատողները ապահովված չեն կոլեկտիվ և (կամ) անհատական պաշտպանության 

միջոցներով. 
5) աշխատավայրը վտանգավոր կամ վնասակար է կյանքի և առողջության համար: 
2. Կազմակերպությունում կամ կազմակերպության ստորաբաժանումներում վտանգ 

առաջանալու դեպքում գործատուն պարտավոր է` 
1) բոլոր աշխատողներին և այն անձանց, որոնց կարող է վտանգ սպառնալ, հնարավորինս արագ 

տեղեկացնել սպառնացող վտանգի, ինչպես նաև աշխատողների անվտանգության ապահովման և 
առողջության պահպանման համար ձեռնարկվելիք միջոցառումների և աշխատողների կողմից 
կատարվելիք գործողությունների մասին. 

2) ձեռնարկել միջոցներ աշխատանքների դադարեցման համար և հրահանգել աշխատողներին` 
լքելու աշխատանքային տարածքը և տեղափոխվելու անվտանգ վայր. 

3) կազմակերպել տուժողներին առաջին բուժօգնության տրամադրումը և աշխատողների 
տեղահանումը. 

4) հնարավորինս արագ տեղեկացնել համապատասխան ներքին և արտաքին 
ծառայություններին ու մարմիններին` վտանգի և տուժած աշխատողների մասին. 

5) մինչև մասնագիտացված ծառայությունների ժամանումը վտանգի վերացման համար 
ներգրավել կազմակերպության անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության 
ծառայության, ինչպես նաև համապատասխան ուսուցում անցած աշխատողներին: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում, եթե գործատուն միջոցներ չի 
ձեռնարկում աշխատողներին հնարավոր վտանգից պաշտպանելու համար, ապա աշխատանքի 
դադարեցման պահանջով իրավունք ունեն հանդես գալու կազմակերպության անվտանգության 
ապահովման և առողջության պահպանության ծառայությունը, ինչպես նաև աշխատողների 
ներկայացուցիչները: Եթե գործատուն հրաժարվում է կատարել կազմակերպության 
անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության ծառայության կամ աշխատողների 
ներկայացուցիչների պահանջը, ապա վերջիններս այդ մասին տեղեկացնում են աշխատանքի 
անվտանգության ապահովման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած՝ վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին: Աշխատանքի անվտանգության 
ապահովման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած՝ 
վերահսկողություն իրականացնող  տՏեսչական մարմնի  ղեկավարը աշխատողների 
անվտանգության ապահովման և առողջության վիճակի գնահատումից հետո կարող է որոշում 
ընդունել` պարտավորեցնելով գործատուին դադարեցնել աշխատանքը: Եթե գործատուն 
հրաժարվում է կատարել աշխատանքի անվտանգության ապահովման նկատմամբ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության լիազորած՝ վերահսկողություն իրականացնող տեսչական 
մարմնի ղեկավարի պահանջները, ապա վերջինս իրավունք ունի դիմելու ոստիկանություն` 
աշխատանքի դադարեցման պահանջի կատարման և վտանգավոր աշխատատեղերից 
աշխատողների տեղահանման համար: 



3 
 

4. Աշխատանքի միջոցների անսարքության կամ վթարային վիճակի առաջացման մասին 
աշխատողները պարտավոր են անմիջապես տեղեկացնել գործատուին: 

5. Յուրաքանչյուր կազմակերպություն պարտավոր է ունենալ աշխատողների տեղահանման 
պլան: 

6. Այն կազմակերպությունները, որտեղ արտադրվում, օգտագործվում, պահպանվում են 
վտանգավոր նյութեր, պարտավոր են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ունենալ հնարավոր 
վթարի մասին նախազգուշացնելու և հետևանքները վերացնելու համար գործողությունների 
պլաններ: 

7. Աշխատողների տեղահանման պլանները պետք է փակցվեն տեսանելի տեղերում: 
Կազմակերպության անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության ծառայությունն 
ու արհեստակցական միությունը պարտավոր են տեղեկացված լինել տեղահանման և վթարների 
նախազգուշացման ու վերացման պլաններին: 

8. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում աշխատանքը ժամանակավորապես 
դադարեցվելիս պահպանվում է աշխատողի միջին աշխատավարձը, որի հաշվարկման համար հիմք 
է ընդունվում միջին ժամային աշխատավարձի չափը: 

9. Եթե բնական պայմանները խոչընդոտում են աշխատանքների անվտանգ իրականացմանը, 
ապա աշխատանքները պետք է դադարեցվեն: Վտանգի առաջացման դեպքում արտադրությունում 
դժբախտ պատահարները կանխելու համար գործատուն իրավունք ունի սույն օրենսգրքով 
սահմանված կարգով աշխատողներին փոխադրելու աշխատանքային պայմանագրով 
չնախատեսված այլ աշխատանքի: 

(250-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 26.05.08 ՀՕ-75-Ն, փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, 17.12.14 ՀՕ-256-Ն, 
21.03.18 ՀՕ-172-Ն) 

 
Հոդված 260. Աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերի, մասնագիտական 

հիվանդությունների մասին հայտնելը 
1. Աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքից տուժած, մասնագիտական սուր հիվանդությամբ 

հիվանդացած աշխատողը (եթե ի վիճակի է), ինչպես նաև այն անձը, որը ականատես է եղել 
դժբախտ պատահարին կամ դրա հետևանքներին, պարտավոր են անմիջապես այդ մասին հայտնել 
ստորաբաժանման ղեկավարին, գործատուին, կազմակերպության աշխատողների անվտանգության 
և առողջության հարցերով ծառայությանը: 

2. Աշխատանքի վայրում աշխատողի մահվան դեպքում գործատուն պարտավոր է անհապաղ 
հայտնել ապահովագրողին, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը և աշխատանքի 
անվտանգության ապահովման նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած՝ վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնին: 

(260-րդ հոդվածը փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, 17.12.14 ՀՕ-256-Ն, 21.03.18 ՀՕ-172-Ն) 
 
Հոդված 262. Աշխատողների անվտանգության և առողջության պահպանման նկատմամբ 

իրականացվող վերահսկողությունը 
1. Աշխատողների անվտանգության և առողջության պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողությունն իրականացնում է  աշխատանքի անվտանգության ապահովման նկատմամբ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած՝ վերահսկողություն իրականացնող 
տեսչական մարմինը: 

(262-րդ հոդվածը խմբ. 21.03.18 ՀՕ-172-Ն) 


