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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Գալուստ Սահակյանի, Կարինե Աճեմյանի և Հայկ Գրիգորյանի` օրենսդրական նախա-

ձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի (Պ-171-06.12.2012-ՍՀ-010/0) վերաբերյալ: 

Օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածով ներկայացված խմբագրությամբ առաջարկվող 

փոփոխության անհրաժեշտությունը չկա, քանի որ  նույն օրենսգրքի 171-րդ հոդվածում 

արդեն իսկ նախատեսված է, որ նպատակային արձակուրդի, այդ թվում՝ նաև հղիության 

և ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակ պահպանվում է աշխատողի աշխատատեղը, 

իսկ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 2.1-ին կետի համաձայն արգելվում է գործատուի նախաձեռնությամբ լուծել 
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աշխատանքային պայմանագիրը հղի կանանց հետ` հղիության մասին գործատուին 

տեղեկանք ներկայացվելու օրվանից մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի 

ավարտման օրվանից հետո մեկ ամիսը լրանալը:  

Բացի դրանից, անհրաժեշտ է օրենքի նախագծից հանել  խախտում կատարելու 

համար պատասխանատվություն սահմանող դրույթները, քանի որ աշխատանքային 

օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահանջները խախտելու համար վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 41-րդ հոդվածով արդեն իսկ 

նախատեսված է պատասխանատվություն:  

Համաձայնելով օրենքի նախագծով առաջարկվող փոփոխությունների ընդհանուր 

տրամաբանությանը և միաժամանակ նպատակ ունենալով ապահովելու նպատակային 

արձակուրդի տարբեր տեսակների տրամադրման դեպքում աշխատողի աշխատատեղի 

պահպանման երաշխիքի միատեսակ կիրառումը՝ առաջարկում ենք օրենքի նախագիծը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի աշխա-

տանքային օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) 171-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«Նպատակային արձակուրդի ժամանակ պահպանվում է աշխատողի աշխատա-

տեղը՝ բացառությամբ սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախա-

տեսված դեպքի:»։ 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի երկրորդ մասը:»: 
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Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներ-

կայացված օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի իր կողմից ներկայացված առաջար-

կության ընդունման դեպքում:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 

Արտեմ Ասատրյանը։  

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 

    Հարգանքով` 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման 

դեպքում 

 

       «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 
առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 
 
 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի  Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին   Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի նախագծի 

բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

1. Հայաստանի  Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին Հայաստանի  Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 
նախագծի ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, 
ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ 
պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         3. Օրենքի  նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը 

կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի 

հակասում:  

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխա-

տեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական 

վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի` 

բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման  

վերաբերյալ 

 
Նախագծի ընդունումը կամ չընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի  

(ելքերի), ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը 
չի հանգեցնում: 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման   

   

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) 

սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ 

օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 18-Ն որոշման 

համաձայն:   

Նախագծի սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և 

դրանց ինդիկատորների հիման վրա:  

Նախագիծը` 

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի դրական 

ազդեցություն, 

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` դրական 

ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության 

գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 

հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում աշխատողի աշխատատեղի 

(պաշտոնի) պահպանման հետ կապված հարաբերություններին և Նախագծի 

ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` 

Նախագիծ) արգելվում է աշխատանքից ազատել կանանց` հղիության և 

ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում կամ մայրության ընթացքում` մինչև երեխայի 

երեք տարեկան լրանալը: 

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային 

շուկայի հետ, ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում 

մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի 

ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն իր մեջ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետի ենթակետերով 

նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-171-06.12.2012-ՍՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի 

աշխատանքային օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) 172-րդ հոդվածը լրացնել նոր 4-րդ 

եւ 5-րդ մասերով հետեւյալ բովանդակությամբ.  

«4. Հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում պահպանվում է աշխատողի 

աշխատատեղը (պաշտոնը), բացառությամբ uույն oրենuգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 

1-ին կետով նախատեuված դեպքի:  

«5.Սույն հոդվածի 4-րդ մասի խախտումը առաջ է բերում օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվություն:»:  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածը լրացնել նոր 3-րդ մասով հետեւյալ 

բովանդակությամբ.  

«3.Սույն հոդվածի 2-րդ մասի խախտումը առաջ է բերում օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվություն:»:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ - ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման 

անհրաժեշտության մասին  

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 172-րդ եւ 173-րդ հոդվածներում լրացումներ կատարելը, 

բխում է մի շարք միջազգային-իրավական փաստաթղթերի, ստանձնած 

պարտավորությունների, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի Կանանց նկատմամբ խտրականության 

բոլոր ձեւերի վերացման մասին կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ա) կետի 

պահանջներից, որի համաձայն արգելվում է աշխատանքից ազատում հղիության եւ 

ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում կամ մայրության ընթացքում` մինչեւ երեխայի 

երեք տարեկան դառնալը:  

Առաջարկվող լրացումները գենդերային տեսանկյունից ներդաշնակություն կմտցնեն ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքում՝ նկատի ունենալով, որ հղիության եւ ծննդաբերության 

արձակուրդի ընթացքում կպահպանվի կին աշխատողի աշխատատեղը (պաշտոնը), 

բացառությամբ Օրենuգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 1-ին կետով նախատեuված 

դեպքի, այսինքն կազմակերպության լուծարման (անհատ ձեռնարկատիրոջ 

գործունեության դադարման) դեպքում: Ինչպես այդ, այնպես էլ բացառությամբ 

Օրենuգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 1-ին եւ 2-րդ կետերով նախատեuված դեպքերի, 

այսինքն կազմակերպության լուծարման (անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության 

դադարման), ինչպես նաեւ արտադրության ծավալների եւ (կամ) տնտեսական եւ (կամ) 

տեխնոլոգիական եւ (կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման եւ 

(կամ) արտադրական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` աշխատողների քանակի 

եւ (կամ) հաստիքների կրճատման դեպքերում մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի 

համար տրամադրվող արձակուրդի ընթացքում աշխատողի աշխատատեղը (պաշտոնը) 

չպահպանելու դեպքում նախատեսվում է օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվություն (տես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 156-րդ հոդվածը):  

 

 

 

 

 

 


