
Տեղեկանք 
գործող օրենքի փոփոխվող և լրացվող հոդվածի վերաբերյալ 

 
Հոդված 23. Աշխատանքի թույլտվություն ստանալու բացառությունները
  

Առանց աշխատանքի թույլտվության Հայաստանի Հանրապետությունում կարող 
են աշխատել` 

ա) Հայաստանի Հանրապետության մշտական և հատուկ կացության 
կարգավիճակ ունեցողները, ինչպես նաև սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» 
կետով նախատեսված հիմքերով Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր 
կացության կարգավիճակ ունեցողները. 

բ) սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետով նախատեսված հիմքերով 
Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր կացության կարգավիճակ 
ունեցողները` կացության ժամկետը չգերազանցող ժամանակահատվածով. 

գ) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, միջազգային 
կազմակերպությունների և դրանց ներկայացուցչությունների աշխատակիցների 
ընտանիքի անդամները` փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա. 

դ) մերձսահմանային շրջանների աշխատողները, ինչպես նաև կարճ ժամկետով 
ժամանող մշակութային և սպորտային մասնագիտություն ունեցող անձինք. 

ե) օտարերկրյա կապիտալի մասնակցությամբ առևտրային 
կազմակերպությունների հիմնադիրները, տնօրենները կամ լիազորված 
ներկայացուցիչները. 

զ) օտարերկրյա պետության առևտրային կազմակերպությունների 
աշխատակիցները՝ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված այդ 
կազմակերպությունների ներկայացուցչություններում աշխատելու նպատակով. 

է) օտարերկրյա առևտրային կազմակերպության կողմից իր մասնաճյուղ կամ 
ներկայացուցչություն առաքվող կամ օտարերկրյա առևտրային 
կազմակերպություններից գնված մեքենաները, սարքավորումները, հաստոցները 
տեղադրելու, վերանորոգելու և դրանք շահագործելու համար աշխատողներին 
որակավորելու նպատակով 6 ամսից ոչ ավել ժամկետով ժամանող օտարերկրյա 
մասնագետները. 

ը) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի հիման վրա 
ժամանող մասնագետները կամ այլ անձինք. 

թ) Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններում 
դասախոսություններ կարդալու նպատակով հրավիրված օտարերկրյա ուսումնական 
հաստատությունների դասախոսները. 

ժ) լրատվական գործունեություն իրականացնող օտարերկրյա 
կազմակերպությունների հավատարմագրված ներկայացուցիչները. 

ժա) փախստականի կարգավիճակ ունեցող, Հայաստանի Հանրապետությունում 
քաղաքական ապաստան ստացած օտարերկրյա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն 
չունեցող անձինք` կացության ժամկետը չգերազանցող ժամանակահատվածով. 



ժբ) համապատասխան միջազգային պայմանագրերի հիման վրա 
արձակուրդների ժամանակ աշխատանքային փոխանակումների շրջանակներում 
աշխատանք կատարող ուսանողները. 

ժգ) օրենքով սահմանված կարգով զոհի կամ հատուկ կատեգորիայի զոհի 
կարգավիճակ ունեցող անձինք և հատուկ կատեգորիայի զոհի օրինական 
ներկայացուցիչը. 

ժդ) Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային 
պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված 
օտարերկրացիները. 

ժե) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած` առանձին 
մասնագիտություններով բարձր որակավորում ունեցող օտարերկրացի 
մասնագետները․ 

ժզ) օտարերկրացի դատապարտյալները կամ կալանավորված անձինք, ինչպես 
նաև պրոբացիայի շահառու հանդիսացող օտարերկրացիները․ 

ժէ) օտարերկրացի այն մարզիկները, ովքեր՝ ունեն պրոֆեսիոնալ կարգավիճակ 
և միաժամանակ կնքում են մարզական գործունեության մասին պայմանագիր, այդ 
թվում նաև աշխատանքային պայմանագիր գործատուի հետ։ 

 
 

 

 


