
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 
փոփոխությունների փաթեթ
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Նախագծով սահմանվում են փոփոխություններ հետ�յալ 
ոլորտներում.

Փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 
ընդունման � ՀՀ Նախագահի կողմից ստորագրման դեպքում՝ 
ստորագրումից 6 ամիս անց։

Ամենամյա արձակուրդ

Աշխատանքային պայմանագրի էլեկտրոնային կնքում

■

■

Փորձաշրջան■

Աշխատանքային պայմանագրի էական պայմաններ■

Աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքեր■

Մասնագիտական ուսուցման պայմանագիր ■

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի (Օրենսգիրք) 
փոփոխությունների նախագիծն այս պահին 
քննարկվում է ՀՀ կառավարությունում։
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ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒ�ՈՒՆՆԵՐ

Սահմանվել է աշխատանքային 
պայմանագրի էլեկտրոնային կնքման 
ընթացակարգ։ Պայմանագիրը համարվում է 
կնքված, երբ կողմերը էլեկտրոնային 
եղանակով ստանում են ստորագրված 
պայմանագիրը։

Պետք է սահմանվի աշխատանքի վայրը,  
պայմանագրի լուծման ծանուցման կարգը 
կամ հղում Օրենսգրքի համապատասխան 
հոդվածին։

Աշխատանքային 
պայմանագրի 
բովանդակություն 
(հոդված 84)

Էլեկտրոնային կնքում 
(Հոդված 85)

Փորձաշրջանի ժամանակաշրջանի մեջ չի 
ընդգրկվում զինվորական 
պարտականությունների կատարման, 
վարժական հավաքներում մասնակցության 
ժամանակահատվածները։

Փորձաշրջանի 
բացառություններ 
(Հոդված 92)
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Պետք է իրականացվի մասնագիտական 
կարողությունների գնահատման 
համապատասխան ընթացակարգերը 
սահմանող ներքին իրավական ակտերին 
համապատասխան։

Փորձաշրջանի 
ընթացքում 
մասնագիտական 
կարողությունների 
գնահատում (Հոդված 120)

Մի�նույն գործատուի մոտ համատեղ 
աշխատող աշխատողի տարեկան 
արձակուրդը տրամադրվում է հիմնական 
աշխատանքի համար նախատեսված 
ամենամյա արձակուրդի հետ միաժամանակ:

Համատեղ աշխատանքի 
դեպքում ամենամյա 
արձակուրդ 
(Հոդված 99)

Գործադիր մարմինների 
աշխատանքային 
պայմանագրի լուծման 
առանձնահատկություննե
ր (Հոդված 109, մաս 4)

Պետք է հաշվի առնվեն  քաղաքացիական 
օրենսգրքի � տվյալ կազմակերպա-իրավական 
տեսակի ընկերության գործունեությունը 
կարգավորող օրենքները:
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԴ/18568/02/18 
գործով 14.04.2022թ. կայացված որոշմամբ 
արտահայտել է դիրքորոշում առ այն, որ 
գործադիր մարմնի հետ կնքված 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս 
գործատուն օժտված չէ անսահմանափակ 
ազատությամբ � հայեցողությամբ, 
մասնավորապես՝ եթե լուծումը 
պայմանավորված է այնպիսի 
հանգամանքներով, որոնք վկայում են 
խտրականության կամ իրավունքի 
չարաշահման մասին, ապա գործադիր 
մարմինն իրավասու է դատական կարգով 
վիճարկել այն։
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Գործատուն կարող է տուգանվել ծանուցման 
յուրաքանչյուր ժա�ետանց օրվա համար 
աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի 
չափով, եթե նա խախտի որոշակի 
ժա�ետով կնքված աշխատանքային 
պայմանագրի դադարեցման համար 
սահմանված ծանուցման ժա�ետները:

Որոշակի ժա�ետով 
կնքված պայմանագրի 
դադարման մասին 
ծանուցման ժա�ետների 
խախտման համար 
պատասխանատվություն 
(Հոդված 111)

Աշխատավարձի 
վերահաշվարկ (Հոդված 
213, մաս 2)

Հաշտարարություն 
(Հոդված 264)

Գործատուն իրավունք ունի վերահաշվարկել 
� նվազեցնել աշխատողի աշխատավարձը 
213-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն:

Աշխատանքային վեճերի լուծման համար 
առաջարկվում է հաշտարարություն։

Աշխատանքային տարվա 
հաշվարկ (Հոդված 165, 
մաս 1)

Աշխատանքային տարին, որի համար 
տրամադրվում է ամենամյա արձակուրդ, 
ներառում է նա� աշխատանքային տարվա 
ընթացքում մինչ� 15 օր տ�ողությամբ 
չվճարվող արձակուրդը:
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Ամենամյա արձակուրդի 
տեղափոխում (Հոդված 
167)

Ամենամյա արձակուրդի ամբողջական կամ 
մասնակի տեղափոխումը թույլատրվում է 
միայն աշխատողի գրավոր դիմումի կամ 
գրավոր համաձայնության դեպքում:

Բանավոր համաձայնությունը օրինական է 
ՄԻԱՅՆ այն դեպքերում, երբ աշխատողը՝

Ամենամյա արձակուրդի 
իրավունքի պահպանում 
(Հոդված 164, մաս 4)

Աշխատակիցը պահպանում է ամենամյա 
արձակուրդի իրավունքը, նույնիսկ եթե 
աշխատողին այն չի տրամադրվել 
աշխատանքային պայմանագրով 
սահմանված ժա�ետներում � կարգով:

գտնվում է ժամանակավոր 
անաշխատունակության վիճակում,

■

մասնակցում է աղետների � այլ 
արտակարգ իրավիճակների 
հետ�անքների կանխարգելմանը կամ 
վերացմանը,

■

մասնակցում է ուսումնամարզական 
հավաքների կամ զորավարժությունների.

■
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Ամենամյա արձակուրդի 
չտրամադրման համար 
պատասխանատվություն
ը (Հոդված 164, մաս 5)

Աշխատողին ամենամյա արձակուրդը կամ 
ամենամյա արձակուրդի տեղափոխված 
մասը 18 ամսվա ընթացքում չտրամադրելու 
դեպքում (այն աշխատանքային տարվա 
ավարտից սկսած, որի համար աշխատողին 
ամենամյա արձակուրդ չի հատկացվել), 
գործատուն պարտավոր է վճարել 
փոխհատուցում աշխատողի միջին 
աշխատավարձի 0,15%-ի չափով 
յուրաքանչյուր օրվա համար, բայց ոչ ավելի, 
քան միջին ամսական աշխատավարձը, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
աշխատողը եղել է.

Ուսումնական արձակուրդ 
(Հոդված 174)

Գործատուի համաձայնությամբ աշխատողին 
կարող է տրվել ուսման արձակուրդ 
արտերկրում սովորելու ողջ 
ժամանակահատվածի համար՝ 
մասնագիտական որակավորումը 
բարձրացնելու նպատակով, բայց ոչ ավելի, 
քան երկու տարի:

երեխայի խնամքի արձակուրդում,■

գտնվել է ժամանակավոր 
անաշխատունակության վիճակում,

■

մասնակել է վարժական հավաքների։■
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Արձակուրդ աշխատանքի 
առաջին տարվա համար 
(Հոդված 164, մաս 2)

Աշխատանքային առաջին տարվա ամենամյա 
արձակուրդը սովորաբար տրվում է նույն 
գործատուի մոտ վեց ամիս շարունակական 
աշխատանքի անցնելուց հետո, սակայն 
կողմերի համաձայնությամբ այն կարող է 
տրվել նա� մինչ� աշխատողի՝ նույն 
գործատուի մոտ վեց ամիս շարունակական 
աշխատանքի ավարտը:

Ամենամյա արձակուրդի 
տրամադրումը 
աշխատողի կողմից 2.5 
տարի անընդմեջ 
աշխատանքային տարվա 
ընթացքում ամենամյա 
արձակուրդից 
հրաժարվելու 
պարագայում (Հոդված 
164, մաս 10)

Եթե աշխատողը խուսափում է կամ 
հրաժարվում է օգտվել ամենամյա 
արձակուրդից 2,5 անընդմեջ աշխատանքային 
տարվա ընթացքում, ապա գործատուն 
միակողմանի որոշում � տրամադրում է 
ամենամյա արձակուրդ։
Գործատուն ընդունում է անհատական 
իրավական ակտ՝ առանց աշխատողի դիմումի։

Աշխատողի կողմից իր ամենամյա 
արձակուրդից հրաժարվելու օրինական 
բացառությունները հետ�յալն են՝

երեխայի խնամքի արձակուրդում,■

ժամանակավոր անաշխատունակության 
վիճակ,

■

մասնակցություն աղետների � այլ 
արտակարգ իրավիճակների հետ�անքների 
կանխարգելմանը կամ վերացմանը, 
ուսումնական ճամբարներին կամ 
զորավարժություններին։

■
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Մասնագիտական 
ուսուցման պայմանագիր 
(Հոդվածներ 201.1, 201.2 � 
201.3)

Նախագիծը կարգավորում է պրակտիկայի � 
մասնագիտական վերապատրաստման 
պայմանագրի ինստիտուտները։

Գործատուն կարող է կնքել 
մասնագիտական ուսուցման պայմանագիր 
ոչ միայն պրակտիկանտների, այլ� արդեն 
իսկ առկա աշխատողների հետ: 
Մասնագիտական ուսուցման առավելագույն 
տ�ողությունը 5 ամիս է:

Մասնագիտական ուսուցման 
ժամանակահատվածում աշխատողի 
աշխատավարձը պահպանվում է, իսկ 
պրակտիկանտներն վճարվում է 
կրթաթոշակ, որի բանաձ�ը սահմանված է 
նախագծով

Երբ պրակտիկանտը մասնագիտական 
վերապատրաստումից հետո հրաժարվում է 
աշխատանքի ընդունելվուց, նա պարտավոր 
է հատուցել մասնագիտական ուսուցման 
կազմակերպման արդյունքում գործատուի 
կրած ծախսերը։
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Ուրախ կլինենք պատասխանել Ձեր հարցերին։

Աննա Մարգարյան
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ

M:  +374 99 890050
E:  anna.margaryan@hap.am 

Հարություն Հովհաննիսյան
ԱՎԱԳ ՓԱՍՏԱԲԱՆ

M:  +374 91 106367
E:  harut.hovhannisyan@hap.am

Տաճատ Ոսկանյան
ՓԱՍՏԱԲԱՆ

M:   +374 77 881726
E:  tachat.voskanyan@hap.am   

M:  +374 91 403605
E:  info@hap.am

ՀԱՊ թիմը պատրաստ է աջակցել Ձեզ աշխատանքային իրավունքի հետ 
կապված հարցերով։


