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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի 

աշխատանքային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 105-րդ հոդվածը լրացնել 6-րդ 

մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«6. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն հոդվածի 1-2-րդ և 5-

րդ մասերի դրույթները չեն տարածվում պետական, տարածքային կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և համայնքային 

կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

կառավարմանն անցած կազմակերպություններում ու հիմնարկներում (անկախ 

սեփականության ձևից) ռազմական դրությամբ պայմանավորված աշխատողների 

աշխատանքի վայրի փոփոխման դեպքերի վրա։»: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածում` 

1. վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 124. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը` 

կապված զինվորական ծառայության անցնելու և կամավորական հիմունքներով 

մարտական գործողությունների մասնակցելու հետ», 

2. 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Զինվորական հաշվառման պարտականություններ կատարելու, 

վարժական հավաքների, զինվորական վարժանքների, զորավարժությունների 

մասնակցելու կամ զորահավաքային զինվորական ծառայության զորակոչվելու 

ընթացքում աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում 

են օրենքով սահմանված կարգով:»: 



3. լրացնել նոր 3-րդ և 4-րդ մասերով հետևյալ խմբագրությամբ. 

4. «3. Զորահավաքային զինվորական ծառայություն իրականացնելիս կամ 

որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ 

կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական 

լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա 

այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս 

աշխատողն ազատվում է աշխատանքային պարտականությունների 

կատարումից` պահպանելով աշխատատեղը (պաշտոնը)։ 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում աշխատանքային 

պարտականությունների կատարումից աշխատողն ազատվում է Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի 

տրամադրած՝ զորահավաքային զորակոչի կանչվելու վերաբերյալ ծանուցման կամ 

կամավորական հիմունքներով պաշտպանությանը ներգրավելու մասին տեղեկանքի 

հիման վրա, իսկ աշխատանքային պարտականությունների կատարումից 

ազատված ժամանակահատվածի համար գործատուի կողմից աշխատողի 

վարձատրությունը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ 

պայմանագրով, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։»։ 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 138-րդ հոդվածում՝ 

1. 2-րդ մասի 2-րդ կետում «զորակոչային տեղամասերին կցագրվելու, 

վարժական հավաքներին մասնակցելու և ժամկետային» բառերը փոխարինել 

«վարժական հավաքներին, զինվորական վարժանքներին կամ 

զորավարժություններին մասնակցելու, ինչպես նաև զորահավաքային» բառերով, 

2. 2-րդ մասը լրացնել նոր 2.1-ին ենթակետով հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«2.1) որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ 

կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական 

լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 

երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու 

ժամանակահատվածը.» 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 6.1-ին կետով. 



«6.1) վարժական հավաքների մասնակցելու, զորահավաքային զինվորական 

ծառայություն իրականացնելու կամ որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող 

անձ (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի 

Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ 

պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական 

փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության 

մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածը.»: 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ նոր 

խմբագրությամբ. 

«Հոդված 166. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելը 

1. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչել թույլատրվում է միայն աշխատողի 

համաձայնությամբ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

դեպքերի: 

2. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում պետական, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և 

համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական 

դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 

մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ 

սեփականության ձևից) աշխատողներին ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելիս 

աշխատողի համաձայնությունը չի պահանջվում։ 

3. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում ամենամյա 

արձակուրդի չօգտագործված մասը տրամադրվում է սույն օրենսգրքի 167-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերին համապատասխան:»: 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին 

նախադասությունը «հոդվածի» բառից հետո լրացնել «1-ին և 2-րդ մասերի» 

բառերով: 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի՝ 

1. 1-ին մասի 4.1-ին կետը ճանաչել ուժը կորցրած� 



2. 2-րդ մասից հանել «, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 4.1-ին 

կետի,» բառերը. 

3. 4-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած: 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 184-րդ հոդվածում՝ 

1. 1-ին պարբերությունը համարակալել «1» թվագրությամբ և «տոկոսի 

չափով» բառերից հետո լրացնել «բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսված դեպքի» բառերով. 

2. լրացնել 2-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ. 

«2. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն հոդվածի 1-ին 

մասում ամրագրված դրույթը հավելում վճարելու պարտավորության մասով չի 

տարածվում պետական, տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, պետական և համայնքային 

կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ 

սեփականության ձևից) աշխատողներին ռազմական դրությամբ պայմանավորված 

աշխատանքում ներգրավելու դեպքերի վրա:»: 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 185-րդ հոդվածում՝ 

1. 1-ին մասը «արձակուրդին» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ 

սույն հոդվածի 1.1-ին մասով նախատեսված դեպքի» բառերով. 

2. լրացնել 1.1-ին մասով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«1.1. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն հոդվածի 1-ին 

մասում ամրագրված դրույթը չի տարածվում պետական, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և 

համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական 

դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 

մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ 

սեփականության ձևից) աշխատողներին ռազմական դրությամբ պայմանավորված 

աշխատանքում ներգրավելու դեպքերի վրա:»: 

Հոդված 10. Օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ նախադասությունը 

«պարապուրդում» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաև զինվորական հաշվառման 

պարտականություններ կատարելու, վարժական հավաքների, զինվորական 

վարժանքների, զորավարժությունների մասնակցելու, զորահավաքային 



զինվորական ծառայություն իրականացնելու կամ որպես զինվորական ծառայության 

մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի 

Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ 

պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական 

փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության 

մարտական գործողություններին մասնակցելու ամիսները» բառերով: 

Հոդված 11. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է մինչև սույն օրենքի ուժի 

մեջ մտնելը կնքված աշխատանքային պայմանագրերից (անհատական իրավական 

ակտերից) ծագած հարաբերությունների վրա։ 

3. Սույն օրենքի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ և 10-րդ հոդվածների 

գործողությունը տարածվում է մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ծագած և սույն 

օրենքի ուժի մտնելու պահին շարունակվող աշխատանքային հարաբերությունների 

վրա: 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

 

1. Առկա իրավիճակը և կարգավորման ենթակա խնդիրը 

 

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարվելու մասին» N 1586-Ն 

որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում 

հայտարարվել է ռազմական դրություն: 

Վերոնշյալ որոշման հավելվածի 7-րդ կետով սահմանվել է, որ պետական և 

տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպությունների գործունեությունը փոխադրվում է ռազմական դրության 

աշխատանքային ռեժիմի: 

Հայտարարված ռազմական դրությամբ պայմանավորված անհրաժեշտություն 

է առաջացել փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նաև ՀՀ աշխատանքային 



օրենսգրքում (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)՝ ուղղված ռազմական դրություն 

հայտարարվելու հանգամանքով պայմանավորված աշխատանքային 

հարաբերություններում առաջացող մի շարք հարցերի կարգավորմանն ու առավել 

հստակեցմանը: 

Որոշմամբ հայտարարվել է պահեստազորի սպայական, ենթասպայական և 

շարքային կազմի մինչև 55 տարեկան պահեստազորում հաշվառված 

քաղաքացիների զորահավաքային զորակոչ, ինչպես նաև պատերազմական 

ժամանակի հաստիքներին կցագրված պահեստազորայինների զորահավաքային 

զորակոչ: 

 

2. Առաջարկվող կարգավորման նպատակը 

 

Առաջարկվող կարգավորման նպատակը ռազմական դրություն 

հայտարարվելու հանգամանքով պայմանավորված աշխատանքային 

հարաբերություններում առաջացող մի շարք հարցերի կարգավորումն ու եղած 

դրույթների առավել հստակեցումն է: 

Առաջարկվող կարգավորման նպատակը նաև հայրենիքի առջև իրենց 

պարտքը կատարող անձանց աշխատանքային հարաբերություններում որոշակի 

երաշխիքներ նախատեսելն է: 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ներկայացված նախագծով 

(այսուհետ՝ Նախագիծ) առաջարկվում են հետևյալ կարգավորումները" 

 Զորահավաքային զինվորական ծառայություն իրականացնելիս կամ 

որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ 

կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական 

լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 

երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս 

աշխատողն ազատվի աշխատանքային պարտականությունների կատարումից` 

պահպանելով աշխատողի աշխատատեղը (պաշտոնը), ինչպես նաև նույն 

ժամանակահատվածը հաշվարկելով վերջինիս աշխատանքային ստաժում: 

Նախատեսվել է նաև, որ նշված դեպքերում. աշխատանքային 



պարտականությունների կատարումից ազատված ժամանակահատվածի համար 

գործատուի կողմից աշխատողի վարձատրությունը որոշվում է կողմերի 

համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ պայմանագրով, եթե օրենքով գործատուի կողմից 

աշխատողի վարձատրության այլ կարգ նախատեսված չէ: 

 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռազմական դրություն 

հայտարարված լինելու դեպքում պետական և տարածքային կառավարման, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների 

գործունեությունը փոխադրվում է ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի՝ 

օբյեկտիվ անհրաժեշտություն կարող է լինել արձակուրդից հետ կանչելու նշված 

մարմինների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների՝ արձակուրդում 

գտնվող աշխատողներին: Առաջարկվում է Օրենսգրքում սահմանել, որ վերոնշյալ 

մարմինների ու կազմակերպությունների գործունեությունը ռազմական դրության 

աշխատանքային ռեժիմի փոխադրման շրջանակներում ամենամյա արձակուրդից 

հետ կանչելու դեպքում աշխատողի համաձայնությունը չի պահանջվում (Օրենսգրքի 

գործող կարգավորման համաձայն՝ աշխատողին ամենամյա արձակուրդից հետ 

կանչել թույլատրվում է միայն աշխատողի համաձայնությամբ): 

 Աշխատողների համար սահմանել զորահավաքային զինվորական 

ծառայություն իրականացնելու կամ որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող 

անձ (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի 

Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ 

պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական 

փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության 

մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածը իրենց՝ 

ամենամյա արձակուրդի իրավունք կուտակող աշխատանքային ստաժում ներառելու 

վերաբերյալ  երաշխիք: 

 ՀՀ պետական բյուջեի վրա լրացուցիչ ֆինանսական 

ծանրաբեռնվածություն չառաջացնելու նպատակով նախատեսվում է, որ 

աշխատողներին՝ արտաժամյա և գիշերային աշխատանքների, հանգստյան և ոչ 

աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերին կատարված օրերի համար 

Օրենսգրքով սահմանված հավելումների վճարման դրույթները չտարածվեն 



ռազմական դրության ժամանակահատվածում պետական, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և 

համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական 

դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 

մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ 

սեփականության ձևից) աշխատողների վրա, եթե նրանք ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված են ներգրավվելու այդ աշխատանքին:  

 

 

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և 

անձինք 

 

Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության 

նախարարության, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և 

Ազգային ժողովի «Իմ Քայլը» խմբակցության կողմից: 

 

4. Ակնկալվող արդյունքը 

 

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է հստակ սահմանել զորահավաքային 

զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում աշխատողի աշխատատեղի 

պահպանման և ստաժի հաշվարկման երաշխիքը, ինչպես նաև գործատուի կողմից 

նրան վարձատրության հնարավորություն նախատեսել: 

Նախագծի ընդունմամբ միաժամանակ կապահովվի ռազմական դրություն 

հայտարարված լինելու ժամանակահատվածում պետական և տարածքային 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպությունների, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ պայմանավորված որևէ 

ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կառավարմանն անցած 

կազմակերպությունների ու հիմնարկների աշխատանքի անխափան իրականացումը՝ 

հնարավորություն տալով վերջիններիս անհրաժեշտության դեպքում հետ կանչել 

արձակուրդում գտնվող աշխատողներին՝ առանց վերջիններիս համաձայնությունը 

նախապես ստանալու: Կամրագրվի նաև զորահավաքային զինվորական 

ծառայություն իրականացնելու կամ որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող 

անձ (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով մարտական 



գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածում այդ աշխատողների 

համար ամենամյա արձակուրդի իրավունք կուտակող աշխատանքային ստաժում 

ներառելու վերաբերյալ երաշխիք: 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Հոդված 105. Աշխատանքի էական պայմանները փոփոխելը 

 

1. Արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) 

տեխնոլոգիական և (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման 

դեպքում թույլատրվում է փոփոխել աշխատանքի էական պայմանները: 

1.1. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում երեխային 

փաստացի խնամող՝ արձակուրդում չգտնվող անձի՝ մինչև մեկ տարեկան երեխա 

խնամելու ամբողջ ժամանակահատվածում աշխատանքի էական պայմանները չեն 

կարող փոփոխվել նվազ բարենպաստ պայմանների, բացառությամբ պաշտոնի 

անվանման և (կամ) տարակարգերի: 

2. Աշխատանքի էական պայմաններ են աշխատանքի վայրը, աշխատանքի 

վարձատրության չափը և (կամ) այն որոշելու ձևը, արտոնությունները, 

աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմը, տարակարգերը և 

պաշտոնների անվանումները, աշխատանքային պայմանագրի տեսակը, որոնց և 

(կամ) գործատուի փոփոխման դեպքում գործատուն աշխատողին պետք է ծանուցի 

սույն օրենսգրքի 115-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում, բացառությամբ 

հետևյալ դեպքերի. 

1) հիմնական աշխատավարձի չափի և (կամ) հավելումների, 

հավելավճարների բարձրացման դեպքում, երբ մյուս պայմանները պահպանվում են. 

2) օրական և (կամ) շաբաթական աշխատաժամանակի կրճատման դեպքում, 

երբ մյուս պայմանները պահպանվում են: 

3. Առանց աշխատողի գրավոր համաձայնության աշխատանքի 

վարձատրության չափը և (կամ) այն որոշելու ձևը գործատուն կարող է փոփոխել 

միայն օրենքով կամ կոլեկտիվ պայմանագրով աշխատանքի վարձատրության 

պայմանների փոփոխության դեպքում, որի մասին գործատուն գրավոր ձևով պետք է 

ծանուցի աշխատողին ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ՝ մինչև նոր պայմանների ուժի մեջ 

մտնելը: 



4. Աշխատողը չի կարող տեղափոխվել այնպիսի աշխատանքի, որն 

առողջական վիճակի բերումով նրան հակացուցված է բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովի եզրակացությամբ: 

5. Եթե աշխատանքի նախկին էական պայմանները չեն կարող պահպանվել, 

իսկ աշխատողը չի տվել իր գրավոր համաձայնությունը աշխատանքը նոր 

պայմաններում շարունակելու համար, ապա աշխատանքային պայմանագիրը 

լուծվում է սույն օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի համաձայն: 

6. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն հոդվածի 1-2-րդ և 5-րդ 

մասերի դրույթները չեն տարածվում պետական, տարածքային կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և համայնքային 

կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկներում (անկախ 

սեփականության ձևից) աշխատողների ռազմական դրությամբ պայմանավորված 

աշխատանքի վայրի փոփոխման դեպքերի վրա։ 

 

Հոդված 124. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը` կապված 

զինվորական ծառայության անցնելու հետ 

 

Հոդված 124. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումը` կապված 

զինվորական ծառայության անցնելու և կամավորական հիմունքներով մարտական 

գործողությունների մասնակցելու հետ 

 

1. Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու 

դեպքում ոչ ուշ, քան համապատասխան ծանուցագրում նշված ժամկետից երեք օր 

առաջ, գործատուն լուծում է աշխատանքային պայմանագիրը: 

Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո` 

մեկ ամսվա ընթացքում, աշխատողը կարող է դիմել գործատուին նոր 

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար: Եթե նշված ժամկետներում 

աշխատողը դիմում է գործատուին, ապա գործատուն պարտավոր է երեք օրվա 

ընթացքում կնքել նոր աշխատանքային պայմանագիր, որի էական պայմանները 

աշխատողի համար չեն կարող լինել նվազ բարենպաստ, քան մինչև պարտադիր 



ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելը գործող աշխատանքային 

պայմանագրի պայմաններն էին: 

2. Զինվորական հաշվառման պարտականություններ կատարելու, 

զորակոչային տեղամասերի կցագրվելու և վարժական հավաքների կանչվելու 

ընթացքում աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում 

են օրենքով սահմանված կարգով: 

2. Զինվորական հաշվառման պարտականություններ կատարելու, 

վարժական հավաքների, զինվորական վարժանքների, զորավարժությունների 

մասնակցելու կամ զորահավաքային զինվորական ծառայության զորակոչվելու 

ընթացքում աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում 

են օրենքով սահմանված կարգով: 

3. Զորահավաքային զինվորական ծառայություն իրականացնելիս, ինչպես 

նաև որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ 

կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական 

լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 

երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս 

աշխատողն ազատվում է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից` 

պահպանելով աշխատատեղը (պաշտոնը)։ 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերում աշխատանքային 

պարտականությունների կատարումից աշխատողն ազատվում է Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի 

տրամադրած՝ զորահավաքային զորակոչի կանչվելու վերաբերյալ ծանուցման կամ 

կամավորական հիմունքներով պաշտպանությանը ներգրավելու մասին տեղեկանքի 

հիման վրա, իսկ աշխատանքային պարտականությունների կատարումից 

ազատված ժամանակահատվածի համար գործատուի կողմից աշխատողի 

վարձատրությունը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ 

պայմանագրով, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։ 

(124-րդ հոդվածը փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, 22.06.15 ՀՕ-96-Ն օրենքներ) 

 

Հոդված 138. Աշխատաժամանակի կառուցվածքը 

 

1. Աշխատաժամանակը ներառում է` 



1) փաստացի աշխատած ժամանակահատվածը, հերթապահությունը 

աշխատավայրում կամ տանը. 

2) գործուղման ժամանակահատվածը. 

3) աշխատավայրը, աշխատանքային գործիքները և պաշտպանության 

միջոցները կարգի բերելու կամ նախապատրաստելու համար անհրաժեշտ 

ժամանակահատվածը. 

4) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ գործատուի ներքին իրավական 

ակտերով սահմանված կարգով աշխատաժամանակում ներառվող ընդմիջումները. 

5) պարտադիր բժշկական զննության ժամանակահատվածը. 

6) աշխատավայրում կամ ուսումնական հաստատություններում 

որակավորման բարձրացման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը. 

7) սույն օրենսգրքի 108-րդ հոդվածով սահմանված կարգով աշխատողին 

աշխատանքի չթույլատրելու ժամանակահատվածը, եթե աշխատանքի 

չթույլատրված աշխատողին թույլատրվում է մնալ աշխատավայրում` պահպանելով 

աշխատավայրում սահմանված կարգը. 

8) պարապուրդի ժամանակահատվածը. 

9) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված այլ ժամանակահատվածներ: 

2. Աշխատաժամանակում չեն ներառվում, սակայն աշխատանքային ստաժում 

հաշվարկվում են` 

1) գործատուի կամ նրա ներկայացուցչի համաձայնությամբ աշխատանքի 

չներկայանալու ժամանակահատվածը. 

2) պետական, հասարակական կամ քաղաքացիական 

պարտականությունների կատարման, զինվորական հաշվառման 

պարտականություններ կատարելու, զորակոչային տեղամասերին կցագրվելու, 

վարժական հավաքներին մասնակցելու և ժամկետային վարժական հավաքներին, 

զինվորական վարժանքներին կամ զորավարժություններին մասնակցելու, ինչպես 

նաև զորահավաքային զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները. 

2.1) որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ 

կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական 

լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 



երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու 

ժամանակահատվածը. 

3) ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածը. 

4) հանգստի կամ սնվելու համար ընդմիջումները, ամենօրյա 

(միջհերթափոխային), ամենշաբաթյա անընդմեջ հանգիստը, սույն օրենսգրքով ոչ 

աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերը, արձակուրդը: Նշված 

ժամանակահատվածները կարող են ներառվել աշխատաժամանակում, եթե 

աշխատողն այդ օրերին կատարում է աշխատանք` սույն օրենսգրքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով. 

5) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական ակտերով 

սահմանված այլ ժամանակահատվածներ: 

Հոդված 165. Ամենամյա արձակուրդի համար անհրաժեշտ աշխատանքային 

ստաժը 

 

Աշխատանքային տարում, որի համար տրամադրվում է ամենամյա արձակուրդ, 

ներառվում են` 

1) փաստացի աշխատած ժամանակահատվածը. 

2) այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում, օրենսդրությանը 

համապատասխան, պահպանվում են աշխատողի աշխատատեղը (պաշտոնը) և 

աշխատավարձը` ամբողջությամբ կամ մասամբ. 

3) աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածը. 

4) վճարովի ամենամյա արձակուրդի ժամանակահատվածը. 

5) հարկադիր պարապուրդում աշխատողի գտնվելու ժամանակահատվածը` 

նախկին աշխատանքին վերադառնալու դեպքում. 

6) օրինական գործադուլի ժամանակահատվածը. 

6.1) վարժական հավաքների մասնակցելու, զորահավաքային զինվորական 

ծառայություն իրականացնելու կամ որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող 

անձ (կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի 

Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ 

պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական 

փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության 

մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածը. 

7) օրենսդրությամբ սահմանված այլ ժամանակահատվածներ: 



(165-րդ հոդվածը փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն) 
 

 
Հոդված 166. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելը 

 

Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչել թույլատրվում է միայն աշխատողի 

համաձայնությամբ: Ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված մասը տրամադրվում է 

սույն օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերին համապատասխան: 

 

Հոդված 166. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելը 

 

1. Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչել թույլատրվում է միայն աշխատողի 

համաձայնությամբ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

դեպքերի:  

2. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում պետական, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և 

համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական 

դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 

մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ 

սեփականության ձևից) աշխատողներին ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելիս 

աշխատողի համաձայնությունը չի պահանջվում։ 

3. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված դեպքերում ամենամյա 

արձակուրդի չօգտագործված մասը տրամադրվում է սույն օրենսգրքի 167-րդ 

հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերին համապատասխան: 

 

Հոդված 169. Ամենամյա արձակուրդի վճարումը 

 

1. Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին 

աշխատավարձ, որը հաշվարկվում է աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը 

տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով բազմապատկելու միջոցով: 

Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական 

ակտով ամենամյա արձակուրդի համար կարող են սահմանվել ավելի մեծ 

վճարումներ, քան սահմանված է սույն օրենսգրքով, բացառությամբ պետական և 



համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների, Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկի: 

2. Ամենամյա արձակուրդի համար աշխատավարձի վճարումն 

իրականացվում է ոչ ուշ, քան ամենամյա արձակուրդն սկսելուց երեք օր առաջ, իսկ 

եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա ամենամյա 

արձակուրդն սկսելու` աշխատողի դիմումում նշված ժամկետից հետո` երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե աշխատողի համար հաշվարկված 

աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ 

պատճառներով, ապա ամենամյա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, 

որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված 

ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա 

արձակուրդի համար: 

3. Սույն օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն` 

աշխատանքի ներգրավված աշխատողին վճարվում է աշխատավարձ` անկախ 

ամենամյա արձակուրդի համար վճարումը կատարած լինելու հանգամանքից: 

Վճարված, սակայն չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի օրերը հետագայում 

օգտագործելու դեպքում այս օրերի համար գործատուն վճարում է սույն օրենսգրքով 

սահմանված կարգով միջին աշխատավարձ: 

(169-րդ հոդվածը փոփ. 27.02.06 ՀՕ-39-Ն, 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, 22.06.15 ՀՕ-96-

Ն օրենքներ) 

 

Հոդված 175. Պետական կամ հասարակական պարտականությունների 

կատարման համար աշխատանքային պարտականությունների կատարումից 

ազատումը 

 

1. Աշխատողն ազատվում է աշխատանքային պարտականությունների 

կատարումից` պահպանելով աշխատատեղը (պաշտոնը)` 

1) ընտրական իրավունքն իրականացնելիս. 

2) հետաքննության, նախաքննության մարմինների, դատախազի և 

դատարանի կանչով որպես վկա, տուժող, փորձագետ, մասնագետ, թարգմանիչ, 

ընթերակա ներկայանալիս. 

3) որպես աշխատողների ներկայացուցիչ` դատական նիստերին 

մասնակցելիս. 



4) դոնորի պարտականություններ կատարելիս. 

4.1) որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)` 

կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական 

լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 

երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս. 

5) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 

դեպքերում: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 4.1-

ին կետի, սահմանված` պետական կամ հասարակական պարտականությունների 

կատարման համար աշխատանքային պարտականությունների կատարումից 

ազատված աշխատողի միջին աշխատավարձը վճարում կամ հատուցում է այն 

կազմակերպությունը (մարմինը), որի առաջադրած պարտականությունները 

կատարում է աշխատողը, իսկ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների աշխատողների միջին աշխատավարձը վճարվում է աշխատողի 

հիմնական աշխատատեղից, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ: Վճարվող 

միջին աշխատավարձը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով` 

1) միջին ժամային աշխատավարձը, եթե աշխատանքային 

պարտականությունների կատարումից ազատված ժամանակահատվածը չի 

գերազանցում մեկ շաբաթը. 

2) միջին օրական աշխատավարձը, եթե աշխատանքային 

պարտականությունների կատարումից ազատված ժամանակահատվածը 

գերազանցում է մեկ շաբաթը: 

3. Կազմակերպությունում գործող աշխատողների ներկայացուցչական 

մարմիններում ընտրված աշխատողները տարվա ընթացքում ազատվում են 

աշխատանքային պարտականությունների կատարումից մինչև վեց աշխատանքային 

օր ժամկետով` աշխատողների ներկայացուցչական մարմինների միջոցառումներին 

մասնակցելու կամ որպես աշխատողների ներկայացուցչական մարմնի անդամ` 

որակավորումը բարձրացնելու համար: Աշխատանքային պարտականությունների 

կատարումից ազատման և այդ օրերի համար վճարման կարգը սահմանվում է 

կոլեկտիվ պայմանագրով կամ աշխատողների ժողովի (համաժողովի) որոշմամբ: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 4.1-ին կետով սահմանված դեպքում 

աշխատանքային պարտականությունների կատարումից աշխատողն ազատվում է 



Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր 

մարմնի տրամադրած` կամավորական համարվելու մասին տեղեկանքի հիման վրա, 

իսկ աշխատանքային պարտականությունների կատարումից ազատված 

ժամանակահատվածի համար աշխատողի վարձատրությունը որոշվում է կողմերի 

համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ պայմանագրով: 

(175-րդ հոդվածը փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, 17.06.16 ՀՕ-109-Ն (տարածվում է 

2016 թվականի ապրիլի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա) օրենք) 

 

Հոդված 184. Արտաժամյա աշխատանքի և գիշերային աշխատանքի 

վարձատրությունը 

 

1. Արտաժամյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամի համար, ժամային 

դրույքաչափից բացի, վճարվում է հավելում` ժամային դրույքաչափի 50 տոկոսից ոչ 

պակաս չափով, իսկ գիշերային աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամի համար` ոչ 

պակաս, քան ժամային դրույքաչափի 30 տոկոսի չափով, բացառությամբ սույն 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքի: 

2. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն հոդվածի 1-ին մասում 

ամրագրված դրույթը հավելում վճարելու պարտավորության մասով չի տարածվում 

պետական, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, պետական և համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, 

ինչպես նաև ռազմական դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական 

կառավարման լիազոր մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու 

հիմնարկների (անկախ սեփականության ձևից) աշխատողներին ռազմական 

դրությամբ պայմանավորված աշխատանքում ներգրավելու դեպքերի վրա: 

(184-րդ հոդվածը խմբ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն) 
 

Հոդված 185. Աշխատանքի վարձատրությունը հանգստյան և ոչ 

աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերին 

 

1. Հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և 

հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքը, եթե այն նախատեսված չէ 

աշխատանքի ժամանակացույցով, կողմերի համաձայնությամբ վարձատրվում է 

ժամային (օրական) դրույքաչափի կամ գործավարձի առնվազն կրկնակի չափով, 



կամ աշխատողին մեկ ամսվա ընթացքում տրամադրվում է վճարովի այլ հանգստյան 

օր, կամ այդ օրը ավելացվում է ամենամյա արձակուրդին, բացառությամբ սույն 

հոդվածի 1.1-ին մասով նախատեսված դեպքի: 

1.1. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն հոդվածի 1-ին 

մասում ամրագրված դրույթը չի տարածվում պետական, տարածքային 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական և 

համայնքային կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական 

դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 

մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ 

սեփականության ձևից) աշխատողներին ռազմական դրությամբ պայմանավորված 

աշխատանքում ներգրավելու դեպքերի վրա: 

2. Աշխատանքի ժամանակացույցով օրենքով սահմանված ոչ 

աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքը 

վարձատրվում է ժամային (օրական) դրույքաչափի կամ գործավարձի առնվազն 

կրկնակի չափով: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված պահանջները չեն 

տարածվում առողջապահական, հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական 

դաստիարակչական, էներգամատակարարման, գազամատակարարման, 

ջերմամատակարարման, կապի և աշխատանքի այլ առանձնահատուկ բնույթ 

ունեցող բնագավառների աշխատողների վրա այն դեպքում, եթե աշխատանքը 

կատարվում է միմյանց հաջորդող առնվազն հինգ ոչ աշխատանքային (տոնական, 

հիշատակի, հանգստյան) օրերից որևէ մեկի ընթացքում: Ընդ որում, սույն մասով 

նախատեսված դեպքում ոչ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարված 

աշխատանքի դիմաց հավելման չափը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ կամ 

կոլեկտիվ պայմանագրով: 

(185-րդ հոդվածը խմբ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, լրաց. 12.12.13 ՀՕ-151-Ն) 
 

Հոդված 195. Միջին աշխատավարձը 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, կոլեկտիվ կամ 

աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում աշխատողներին 

երաշխավորվում է միջին աշխատավարձ: Սույն օրենսգրքով նախատեսված միջին 

աշխատավարձի չափը որոշելու բոլոր դեպքերի համար սահմանվում է 



հաշվարկման միասնական կարգ: Միջին աշխատավարձի հաշվարկման համար 

հաշվի են առնվում աշխատանքի վարձատրության բոլոր տեսակները (հիմնական 

աշխատավարձ, լրացուցիչ աշխատավարձ` հավելումներ, հավելավճարներ, 

լրավճարներ, պարգևատրումներ և այլն), որոնք կիրառվում են տվյալ 

կազմակերպությունում` անկախ վճարման աղբյուրից: 

2. Աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձի չափը որոշվում է այդպիսի 

պահանջ առաջանալու ամսվան նախորդող վերջին տասներկու ամիսների 

ընթացքում տվյալ գործատուի կողմից աշխատողի համար հաշվարկված 

աշխատանքի վարձատրության բոլոր տեսակների (հիմնական աշխատավարձ, 

լրացուցիչ աշխատավարձ` հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, 

պարգևատրումներ և այլն) ընդհանուր գումարը տասներկուսի բաժանելու միջոցով: 

Հաշվառման ենթակա տասներկու ամիսներում չպետք է ներառվեն այն 

ամիսները, որոնց ընթացքում աշխատողը եղել է ժամանակավոր 

անաշխատունակության մեջ և (կամ) արձակուրդում և (կամ) ոչ իր մեղքով 

պարապուրդում, ինչպես նաև զինվորական հաշվառման պարտականություններ 

կատարելու, վարժական հավաքների, զինվորական վարժանքների, 

զորավարժությունների մասնակցելու, զորահավաքային զինվորական ծառայություն 

իրականացնելու կամ որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ 

(կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում 

պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման 

վրա այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու 

ամիսները: 

Եթե սույն մասի երկրորդ պարբերությունում նշված պատճառներից որևէ 

մեկով տասներկու ամիսները չեն ձևավորվում, կամ միջին ամսական 

աշխատավարձը հաշվարկելու պահանջն առաջացել է մինչև աշխատողի առաջին 

աշխատանքային տարին լրանալը, ապա աշխատողի միջին աշխատավարձի չափը 

հաշվարկվում է` տվյալ ժամանակահատվածում մյուս բոլոր ամիսների ընթացքում 

աշխատողի համար հաշվարկված աշխատանքի վարձատրության բոլոր 

տեսակների (բացառությամբ պարգևատրման գումարների) ընդհանուր գումարն այդ 

ամիսների թվի վրա բաժանելու միջոցով, իսկ պարգևատրման գումարները միջին 

աշխատավարձի մեջ հաշվի են առնվում 1/12-ի չափով: 



Այն դեպքում, երբ միջին ամսական աշխատավարձի հաշվարկման պահանջ 

առաջանալու ամսվան նախորդող տասներկու ամիսներում աշխատողը չի ունեցել 

փաստացի հաշվարկված աշխատավարձ, կամ տասներկու ամիսներում առկա են 

սույն մասի երկրորդ պարբերությունում թվարկված դեպքերը, միջին 

աշխատավարձի փոխարեն հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում աշխատողի 

համար օրենսդրությամբ սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը կամ 

աշխատանքային պայմանագրով կամ աշխատանքի ընդունման մասին իրավական 

ակտով սահմանված ամսական աշխատավարձը: Եթե սահմանված է ժամային 

դրույքաչափ, ապա հաշվարկների համար հիմք է ընդունվում ժամային 

դրույքաչափը: 

Եթե միջին աշխատավարձի հաշվարկման ժամանակ սույն մասի երկրորդ 

պարբերությունով սահմանված կարգով հաշվարկից հանված ամիսներում 

աշխատողի համար հաշվարկվել են պարգևատրումներ, ապա պարգևատրման 

գումարը միջին աշխատավարձի մեջ հաշվի է առնվում սույն մասի երրորդ 

պարբերությունով սահմանված կարգով: 

3. Հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում միջին օրական 

աշխատավարձի չափը որոշվում է` միջին ամսական աշխատավարձը բաժանելով 

21-ի: Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում միջին օրական 

աշխատավարձի չափը որոշվում է` միջին ամսական աշխատավարձը բաժանելով 

25-ի: 

Մեկ ամսից պակաս աշխատած աշխատողների միջին օրական 

աշխատավարձը որոշվում է` աշխատած օրերի համար հաշվարկված աշխատանքի 

վարձատրության բոլոր տեսակների (հիմնական աշխատավարձ, լրացուցիչ 

աշխատավարձ` հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, պարգևատրումներ և 

այլն) ընդհանուր գումարը աշխատած օրերի թվի վրա բաժանելու միջոցով: 

4. Միջին ժամային աշխատավարձի չափը որոշվում է միջին ամսական 

աշխատավարձի և միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկելու համար 

հաշվառված ամիսների արտադրյալը բաժանելով միջին ամսական աշխատավարձը 

հաշվարկելու համար հաշվառված ամիսների ընթացքում տվյալ աշխատողի 

փաստացի աշխատած ժամերի քանակին: 

Մեկ ամսից պակաս աշխատած աշխատողների միջին ժամային 

աշխատավարձը որոշվում է` աշխատած օրերի համար հաշվարկված աշխատանքի 

վարձատրության բոլոր տեսակների (հիմնական աշխատավարձ, լրացուցիչ 



աշխատավարձ` հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, պարգևատրումներ և 

այլն) ընդհանուր գումարը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ 

կոլեկտիվ պայմանագրով կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի 

իրավական ակտով տվյալ աշխատողի համար սահմանված աշխատանքային 

ժամերի թվի վրա բաժանելու միջոցով: 

5. (195-րդ հոդվածի 5-րդ մասն ուժը կորցրել է 12.11.12 ՀՕ-220-Ն օրենք) 

6. (195-րդ հոդվածի 6-րդ մասն ուժը կորցրել է 12.11.12 ՀՕ-220-Ն օրենք) 

7. Այն դեպքում, եթե սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաշվարկված 

միջին ամսական կամ միջին ժամային աշխատավարձերը համապատասխանաբար 

ցածր են տվյալ պահին գործող նվազագույն ամսական աշխատավարձից կամ 

ժամային տարիֆային դրույքի նվազագույն չափից, ապա միջին ամսական կամ 

միջին ժամային աշխատավարձերի փոխարեն համապատասխանաբար հիմք է 

ընդունվում տվյալ պահին գործող նվազագույն ամսական աշխատավարձը կամ 

ժամային տարիֆային դրույքի նվազագույն չափը: 

(195-րդ հոդվածը փոփ. 16.12.05 ՀՕ-23-Ն, 24.06.10 ՀՕ-117-Ն, 12.11.12 ՀՕ-

220-Ն, 12.12.13 ՀՕ-151-Ն, 22.06.15 ՀՕ-96-Ն օրենքներ) 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> նախագծի (Խ-751-
02.10.2020-ԱՍ-011/1)  երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման համար ներկայացված գրավոր առաջարկների          

Առաջարկի հեղինակը Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է առաջարկը  Առաջարկը (փոփոխությունը, լրացումը) 

Առաջարկը ընդունելու կամ 
մերժելու վերաբերյալ հիմնական 

զեկուցողի եզրակացությունը 

Առաջարկն ընդունելու կամ 
մերժելու վերաբերյալ 

հանձնաժողովի որոշումը 

Հերիքնազ Տիգրանյան 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ>> նախագիծ (Խ-
751-02.10.2020-ԱՍ-011/1)   

Առաջարկում եմ նախագիծը լրացնել նոր 1-ին հոդվածով հետևյալ 
բովանդակությամբ և նախագծի մնացած հոդվածները 

վերահամարակալել: 
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի 

նոյեմբերի 9-ի աշխատանքային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 

105-րդ հոդվածը լրացնել 6-րդ մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«6. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն հոդվածի 

1-2-րդ և 5-րդ մասերի դրույթները չեն տարածվում պետական, 

տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, պետական և համայնքային կազմակերպությունների 

ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ 

պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 

մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպություններում ու 

հիմնարկներում (անկախ սեփականության ձևից) ռազմական 

դրությամբ պայմանավորված աշխատողների աշխատանքի վայրի 

փոփոխման դեպքերի վրա։»: 

 

Ընդունվել է:  
 

Ընդունվել է: 

Հերիքնազ Տիգրանյան 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ>> նախագիծ (Խ-
751-02.10.2020-ԱՍ-011/1)   

Առաջարկում եմ նախագծի 2-րդ հոդվածը խմբագրել հետևյալ 
կերպ. 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 138-րդ հոդվածում՝ 
1.2-րդ մասի 2-րդ կետում «զորակոչային տեղամասերին 
կցագրվելու, վարժական հավաքներին մասնակցելու և 
ժամկետային» բառերը փոխարինել «վարժական հավաքներին, 
զինվորական վարժանքներին կամ զորավարժություններին 
մասնակցելու, ինչպես նաև զորահավաքային» բառերով, 

Ընդունվել է:  
 

Ընդունվել է: 



2. «2.1) որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ 
(կամավորական)՝ կամավորական հիմունքներով Հայաստանի 
Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
կամ պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ 
ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 
երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին 
մասնակցելու ժամանակահատվածը.».2-րդ մասը լրացնել նոր 2.1-
ին ենթակետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

Հերիքնազ Տիգրանյան 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ>> նախագիծ (Խ-
751-02.10.2020-ԱՍ-011/1)   

Առաջարկում եմ նախագիծը լրացնել նոր 4-րդ հոդվածով հետևյալ 
բովանդակությամբ և նախագծի մնացած հոդվածները 

վերահամարակալել: 
Հոդված 4. Օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 6.1-ին կետով. 

«6.1) վարժական հավաքների մասնակցելու, զորահավաքային 

զինվորական ծառայություն իրականացնելու կամ որպես 

զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ 

կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, 

ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ 

պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ 

ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 

երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին 

մասնակցելու ժամանակահատվածը.»: 

Ընդունվել է:  
 

Ընդունվել է: 

Հերիքնազ Տիգրանյան 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ>> նախագիծ (Խ-
751-02.10.2020-ԱՍ-011/1)   

Առաջարկում եմ նախագծի 6-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ 
կերպ. 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին 
նախադասությունը «հոդվածի» բառից հետո լրացնել «1-ին և 2-րդ 
մասերի» բառերով: 

Ընդունվել է:  
 

Ընդունվել է: 

Հերիքնազ Տիգրանյան 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ>> նախագիծ (Խ-
751-02.10.2020-ԱՍ-011/1)   

Առաջարկում եմ նախագիծը լրացնել նոր 8-րդ հոդվածով հետևյալ 
բովանդակությամբ և նախագծի մնացած հոդվածները 

վերահամարակալել: 
Հոդված 8. Օրենսգրքի 184-րդ հոդվածում՝ 

 
1.1-ին պարբերությունը համարակալել «1» թվագրությամբ և 
«տոկոսի չափով» բառերից հետո լրացնել «բացառությամբ սույն 
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքի» բառերով. 

2. լրացնել 2-րդ մաս հետևյալ բովանդակությամբ. 
«2. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն 

հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված դրույթը հավելում վճարելու 
պարտավորության մասով չի տարածվում պետական, 

Ընդունվել է:  
 

Ընդունվել է: 



տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, պետական և համայնքային կազմակերպությունների 
ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ 
պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր 
մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու 
հիմնարկների (անկախ սեփականության ձևից) աշխատողներին 
ռազմական դրությամբ պայմանավորված աշխատանքում 
ներգրավելու դեպքերի վրա:»: 

Հերիքնազ Տիգրանյան 
 

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ>> նախագիծ (Խ-
751-02.10.2020-ԱՍ-011/1)   

Առաջարկում եմ նախագիծը լրացնել նոր 9 և 10-րդ հոդվածներով 
հետևյալ բովանդակությամբ. 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 185-րդ հոդվածում՝ 
1. 1-ին մասը «արձակուրդին» բառից հետո 

լրացնել «, բացառությամբ սույն հոդվածի 1.1-ին մասով 
նախատեսված դեպքի» բառերով. 

2. լրացնել 1.1-ին մասով հետևյալ 
բովանդակությամբ.  

«1.1. Ռազմական դրության ժամանակահատվածում սույն 
հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված դրույթը չի տարածվում 
պետական, տարածքային կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, պետական և համայնքային 
կազմակերպությունների ու հիմնարկների, ինչպես նաև ռազմական 
դրությամբ պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական 
կառավարման լիազոր մարմնի կառավարմանն անցած 
կազմակերպությունների ու հիմնարկների (անկախ սեփականության 
ձևից) աշխատողներին ռազմական դրությամբ պայմանավորված 
աշխատանքում ներգրավելու դեպքերի վրա:»: 
Հոդված 10. Օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 
նախադասությունը «պարապուրդում» բառից հետո լրացնել «, 
ինչպես նաև զինվորական հաշվառման պարտականություններ 
կատարելու, վարժական հավաքների, զինվորական վարժանքների, 
զորավարժությունների մասնակցելու, զորահավաքային 
զինվորական ծառայություն իրականացնելու կամ որպես 
զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ (կամավորական)՝ 
կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, 
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ 
պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ 
ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ 
երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին 
մասնակցելու ամիսները» բառերով: 

Ընդունվել է:  
 

Ընդունվել է: 

Հերիքնազ Տիգրանյան <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ>> նախագիծ (Խ-
751-02.10.2020-ԱՍ-011/0)   

Առաջարկում եմ նախագծի անցումային դրույթները 
խմբագրել հետևյալ կերպ.  

<< Հոդված 11. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 
2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է 

մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը կնքված աշխատանքային 
պայմանագրերից (անհատական իրավական ակտերից) ծագած 
հարաբերությունների վրա։ 

Ընդունվել է:  
 

Ընդունվել է: 



 

 

 

 

3.Սույն օրենքի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 11-րդ հոդվածների 
գործողությունը տարածվում է մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը 
ծագած և սույն օրենքի ուժի մտնելու պահին շարունակվող 
աշխատանքային հարաբերությունների վրա:>>: 


