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ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

 

Կ-9141-29.03.2021-ԱՍ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 1985 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 
օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 201-րդ հոդվածը՝ 

1) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելը, առանց «Օտարերկրացիների մասին» 
օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքով տրամադրված ժամանակավոր կացության 
կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի, բացառությամբ առանց նման փաստաթղթի Հայաստանի 
Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք ունեցող օտարերկրացիների՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով:»: 

2) 3-րդ մասից հետո լրացնել 4-րդ եւ 5-րդ մասեր հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելը, առանց «Օտարերկրացիների մասին» 
օրենքով նախատեսված օտարերկրացի աշխատողների ընտրության միասնական էլեկտրոնային 
հարթակն օգտագործելու, բացառությամբ առանց կացության կարգավիճակի աշխատելու իրավունք 
ունեցող օտարերկրացիների՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի 
չափով: 

Սույն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերով նախատեսված տուգանքի նշանակման օրվանից հետո` մեկ 
տարվա ընթացքում, նույն խախտումը կրկնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով:»: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 1-ին մասի «եւ 201-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել 
«հոդվածներով եւ 201-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով» բառերով: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 1-ին մասի «3-րդ մասով» բառերը փոխարինել «3-5-րդ 
մասերով» բառերով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

Կ-9141-29.03.2021-ԱՍ-011/0      ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ  



փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 1985 թվականի դեկտեմբերի 06-ի 
օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 201-րդ հոդվածը՝ 

1) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելը, առանց «Օտարերկրացիների մասին» 
օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքով տրամադրված ժամանակավոր կացության 
կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի, բացառությամբ առանց նման փաստաթղթի Հայաստանի 
Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք ունեցող օտարերկրացիների՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի 
չափով:»: 

2) 3-րդ մասից հետո լրացնել 4-րդ եւ 5-րդ մասեր հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելը, առանց «Օտարերկրացիների մասին» 
օրենքով նախատեսված օտարերկրացի աշխատողների ընտրության միասնական էլեկտրոնային 
հարթակն օգտագործելու, բացառությամբ առանց կացության կարգավիճակի աշխատելու իրավունք 
ունեցող օտարերկրացիների՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի 
չափով: 

Սույն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերով նախատեսված տուգանքի նշանակման օրվանից հետո` մեկ 
տարվա ընթացքում, նույն խախտումը կրկնելը` 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 
չափով:»: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի 1-ին մասի «եւ 201-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել 
«հոդվածներով եւ 201-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով» բառերով: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածի 1-ին մասի «3-րդ մասով» բառերը փոխարինել «3-5-րդ 
մասերով» թվերով եւ բառերով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ <<ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> 
(Կ-914-29.03.2021-ԱՍ-011/0), <<ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>  (Կ-9141-29.03.2021-ԱՍ-011/0), <<ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ>> ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Կ-9142-29.03.2021-ԱՍ-011/0), 
<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> (Կ-9143-29.03.2021-ԱՍ-011/0), 
«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> Կ-9144-29.03.2021-ԱՍ-011/1 ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ 
ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ  ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 
ընդունելու կամ մերժելու 

վերաբերյալ հանձնաժողովի 
որոշումը 

      
1. ՀՀ կառավարություն ««Օտարերկրացիների 

մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 
հոդված 9 

Նախագծի 9-րդ հոդվածով առաջարկվող 
վերնագրից ենթադրվում է, որ հոդվածի 
բովանդակությունը պետք է ներկայացնի, թե ինչ 
է իրենից ներկայացնում միասնական 
էլեկտրոնային հարթակը, սակայն նշված 
հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է 
էլեկտրոնային միասնական հարթակում 
օտարերկրացի աշխատող ներգրավելու 
համար գործատուի կողմից սահմանված հայտը 
լրացնելու հետ կապված կարգավորում: Հաշվի 
առնելով այն, որ ներկայացված հոդվածի 
վերնագիրը չի համապատասխանում դրա 
բովանդակությանը՝ առաջարկում եմ հոդվածը 
շարադրել նոր խմբագրությամբ: 

Ընդունվել է։ 

Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 

Ընդունվել է։ 

 

2.  ՀՀ կառավարություն ««Օտարերկրացիների 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 
հոդված 1 ենթակետ 2 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ ենթակետում 
«հետևյալ խմբագրությամբ» բառերն 
անհրաժեշտ է փոխարինել «հետևյալ 
բովանդակությամբ» բառերով՝ նկատի 
ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 
պահանջները:Նույն դիտողությունը 
վերաբերում է նաև նախագծի 7-րդ հոդվածին, 
9-րդ հոդվածին, 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետին, 
17-րդ հոդվածի 1-ին կետին: 

Ընդունվել է։ 
Նախագծում կատարվել է 

համապատասխան 
փոփոխություն։ 

Ընդունվել է։ 

 

3. ՀՀ կառավարություն ««Օտարերկրացիների 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 
հոդված 11 1-ին մաս 

Նախագծի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասից 
անհրաժեշտ է հանել «որոշմամբ» բառը: 

Ընդունվել է։ 

   Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 

Ընդունվել է։ 
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4 ՀՀ կառավարություն ««Օտարերկրացիների 

մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 
հոդված 12 1-ին մաս 

Նախագծի 12-րդ հոդվածում 
«քաղաքացիներով» բառից հետո անհրաժեշտ 
է լրացնել «բառերը» բառը: 

Ընդունվել է։ 

   Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 

Ընդունվել է։ 

 

5 ՀՀ կառավարություն ««Օտարերկրացիների 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 
հոդված 14 1-ին մաս 

Նախագծի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետի 
«ժամկետում» բառից հետո անհրաժեշտ է 
լրացնել «բառերով» բառը: 

Ընդունվել է։ 

Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 

Ընդունվել է։ 

 

6 ՀՀ կառավարություն «Վարչական 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքում» 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 
հոդված 3 

«Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում» փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 3-րդ 
հոդվածից անհրաժեշտ է հանել «թվերով և» 
բառերը: 

Ընդունվել է։ 

   Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն։ 

Ընդունվել է։ 

 

 
 

 

 


