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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 857-Ն որոշմամբ ՀՀ 

առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 

տեսչությունը և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ 

աշխատանքի պետական տեսչությունը միաձուլման ձևով վերակազմակերպվեցին ՀՀ 

առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական 

տեսչության ներքո (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին): Վերջինիս անվանումն ու 

կանոնադրությունը փոփոխությունների են ենթարկվել ՀՀ կառավարության 2017 

թվականի ապրիլի 27-ի N 444-Ն որոշմամբ` տեսչական բարեփոխումների գործընթացի 

շրջանակներում:  

Տեսչական մարմնի փոփոխված կանոնադրության 1-ին կետի համաձայն` 

տեսչական մարմինն իրականացնում է վերահսկողական և (կամ) օրենքով սահմանված 

այլ գործառույթներ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ աշխատողների առողջության և անվտանգության 

ապահովման բնագավառներում:  

Կանոնադրության 11-րդ կետի 10-րդ ենթակետով սահմանված են աշխատողների 

առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառում տեսչական 

մարմնին վերապահված գործառույթները, համաձայն որի` տեսչական մարմինն 

աշխատանքային պայմանագրերի կնքման և լուծման կարգի պահպանման, աշխատանքի 

ընդունման և ազատման մասին իրավական ակտերի ընդունման և պահպանման, 

անօրինական աշխատանքների հայտնաբերման, սեռային հատկանիշով 

պայմանավորված խտրականության, օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում 

աշխատավարձի հաշվարկման ու վճարման, Հայաստանի Հանրապետության 
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օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կոլեկտիվ պայմանագրերով (համաձայնագրերով) 

նախատեսված պարտավորությունների կատարման ընթացքի նկատմամբ 

վերահսկողություն իրականացնելու որևէ լիազորություն չունի: 

Արդյունքում, Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված Աշխատանքի 

միջազգային կազմակերպության մի շարք կոնվենցիաներով և Վերանայված եվրոպական 

սոցիալական խարտիայով ստանձնած մի շարք պարտավորություններ մեր պետության 

կողմից պարզապես չեն կատարվում: 

Մասնավորապես, ՀՀ կողմից վավերացված և 2005 թ. դեկտեմբերի 17-ից ուժի մեջ 

մտած «Արդյունաբերությունում և առևտրում աշխատանքի տեսչության մասին» թիվ 

81 Կոնվենցիայի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ, որի համար սույն Կոնվենցիան ուժի մեջ է, 

պետք է աշխատանքի տեսչության համակարգ ունենա արդյունաբերական 

ձեռնարկություններում:  

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի համաձայն` աշխատանքի 

տեսչության համակարգի գործառույթներն են՝ ապահովել աշխատանքի ընթացքում 

աշխատողների աշխատանքի պայմանների և պաշտպանության հետ կապված 

իրավական դրույթների կատարումը, ինչպիսիք են աշխատանքային օրվա տևողության, 

աշխատավարձի, անվտանգության, առողջապահության և բարեկեցության դրույթները, 

այնքանով, որքանով դրանց կատարումն ապահովելու համար լիազորված են 

աշխատանքի տեսուչները:  

Վերանայված եվրոպական սոցիալական Խարտիայի (ՀՀ կողմից վավերացվել և 

2004 թ. մարտի 1-ից ուժի մեջ է մտել) 3-րդ մասի Հոդված Ա-ի 4-րդ կետի համաձայն ևս՝ 

յուրաքանչյուր Կողմ, ազգային պայմաններին համապատասխան, պետք է պահի 

աշխատանքային վերահսկողության համակարգ:  

Վերոնշյալ միջազգային իրավական փաստաթղթերի վերլուծությունը վկայում է, որ 

Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և 

աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 
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նկատմամբ ամբողջական պետական վերահսկողություն իրականացնելու 

հանձնառություն:  

Բացի այդ, ՀՀ իշխանություններին նույնաբովանդակ առաջարկություններ են 

արված մի շարք միջազգային կառույցների կողմից հրապարակած զեկույցներում, 

ինչպիսիք են Հայաստանի կողմից Եվրոպայի Խորհրդի «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ 

պայքարի մասին» կոնվենցիայի դրույթների կատարման վերաբերյալ զեկույցը (ԳՐԵՏԱ 

(2016)18), ԱՄՆ Պետքարտուղարության կողմից հրապարակված մարդկանց թրաֆիքինգի 

վերաբերյալ ամենամյա զեկույցներ (30.07.2019 և 27.06.2017), ԵԱՀԿ գործող նախագահի՝ 

մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ և 

համակարգող Մադինա Ժարբուսինովայի 2016 թ. հոկտեմբերի 10-14-ը Հայաստան 

կատարած այցի արդյունքում մշակված Հայաստանի մասին զեկույցը, GSP+ դիտանցման 

զեկույցները և այլն: 

Միևնույն ժամանակ, միջազգային փորձի ուսումնասիրությունները ևս վկայում են, 

որ եվրոպական մի շարք երկրներում համապատասխան տեսչական մարմինները 

լիարժեք վերահսկողություն են իրականացնում աշխատողների աշխատանքի 

պայմանների և պաշտպանության հետ կապված իրավական դրույթների կատարման 

նկատմամբ (տե՛ս ստորև ներկայացված աղյուսակը): 

 

 աշխատանքային 
առողջություն և 
անվտանգություն 

չհայտարա
րված աշ- 
խատանք 

աշխատան- 
քային ժամեր 

հավասար 
վերաբեր-
մունք 

Աշխատավարձ Սոցիալա-
կան 
ապահովու-
թյուն 

Իսպանիա x x x x x x 

Բելգիա x x x x x  

Ֆրանսիա x x x x x  

Իտալիա x x x x x x 

Չեխիա x x x x x  

Հունաստան x x x x x  

Հունգարիա x x x x x  
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Լատվիա x x x x x  

Լեհաստան x x x x x  

Ռումինիա x x x x x  

Ուկրաինա   x x x x 

Ռուսաստան x x x    

Դանիա x      

Գերմանիա x      

Միացյալ 

Թագավորություն 

x      

    

Աղյուսակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Դանիայի, Գերմանիայի և Միացյալ 

Թագավորության աշխատանքային տեսչական մարմիններն առավել սահմանափակ 

վերահսկողություն են իրականացնում աշխատանքային իրավահարաբերությունների 

ոլորտում՝ կենտրոնանալով միայն աշխատողների առողջության և անվտանգության վրա: 

Այդուհանդերձ, այս դեպքերում աշխատողների առողջությունն ու անվտանգությունը 

ներառում են հարցերի այնպիսի լայն շրջանակ կապված առողջության և անվտանգության 

հետ, ինչպիսիք են օրինակ՝ աշխատանքային ժամանակը, աշխատանքային պայմանները, 

հղի կանանց իրավունքները և այլն: 

Նախկինում գործող և 2013 թվականի հուլիսից իր գործունեությունը դադարեցրած 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ աշխատանքի պետական 

տեսչությունը որպես հիմնական գործառույթ մեծամասամբ իրականացնում էր պատժիչ 

գործունեություն, ինչը դուրս է ոլորտը կարգավորող միջազգային իրավական 

փաստաթղթերի տրամաբանությունից: Հետևաբար, միանգամայն տրամաբանական է 

տեսչական բարեփոխումների արդյունքում այդ կառույցի գործունեության դադարեցումը: 

Վերջինիս իրավահաջորդ հանդիսացող առողջապահական պետական տեսչության 

կողմից ներկայում իրականացվում են միջազգային իրավական փաստաթղթերով 

ամրագրված միայն սահմանափակ թվով լիազորություններ: 
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Թեև «Արդյունաբերությունում և առևտրում աշխատանքի տեսչության մասին» թիվ 

81 Կոնվենցիան չի բացառում, որ ազգային օրենսդրությամբ կարող են նախատեսված 

լինել և արդյունավետորեն կիրառվել համապատասխան պատժամիջոցներ այն 

իրավական դրույթների խախտման համար, որոնց կատարումը աշխատանքի տեսուչների 

հսկողության ներքո է, ինչպես նաև իրենց պարտականությունները կատարելիս 

աշխատանքի տեսուչներին հակադրվելու համար, այդուհանդերձ այս ձևակերպումը չի 

ենթադրում, որ ազգային օրենսդրությամբ ուղղակիորեն տեսուչի կամ տեսչական մարմնի 

վրա պետք է դրված լինեն պատժիչ ֆունկցիաները: Չնայած նրան, որ ՀՀ կողմից 

վավերացված աշխատանքային իրավունքներին առնչվող մի շարք կոնվենցիաներով, 

ինչպիսիք են «Աշխատավարձի պաշտպանության մասին», «Նվազագույն աշխատավարձի 

սահմանման ընթացակարգերի մասին», «Վճարովի արձակուրդների մասին 

(վերանայված)» կոնվենցիաները, սահմանվում է դրանցով ամրագրված իրավունքների 

խախտման դեպքում համապատասխան պատժամիջոցներ նշանակելու 

հնարավորություն, այդուհանդերձ դա չի հանդիսանում վերջիններիս առաջնային 

առաքելությունը: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ որպես հնարավոր լուծման տարբերակ կարող է 

դիտարկվել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի N 444-Ն որոշման մեջ կատարել 

համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ` առողջապահական պետական 

տեսչությանը վերապահելով աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային 

իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ 

պայմանագրերի կատարման նկատմամբ ամբողջական պետական վերահսկողություն 

իրականացնելու լիազորությունը: Համապատասխանաբար, աշխատանքային 

օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի, կոլեկտիվ պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ 

պետական վերահսկողություն իրականացնելու՝ Տեսչական մարմնի լիազորությունն 

առաջարկում ենք նաև ամրագրել մշակման փուլում գտնվող ՀՀ աշխատանքային նոր 

օրենսգրքում: Օրենսդրորեն կարող է սահմանվել առաջին անգամ ստուգման 
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արդյունքում խորհրդատվություն և պարտադիր կատարման հանձնարարականներ տալու 

մեխանիզմը, ինչը հնարավորություն կտա կառույցին հիմնականում իրականացնել 

կանխարգելիչ գործառույթներ՝ հնարավորություն ընձեռելով վեր հանել աշխատանքային 

օրենսդրության առկա խնդիրներն ու միջոցներ ձեռնարկել դրանք վերացնելու 

ուղղությամբ:  

Վերոնշյալ փոփոխությունները թույլ կտան ապահովել Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության կոնվենցիաներով Հայաստանի Հանրապետության կողմից 

ստանձնած պարտավորությունների կատարումը և մեր ներպետական օրենսդրության 

դրույթները համապատասխանեցնել ՀՀ միջազգային պայմանագրերի  պահանջներին՝ 

ապահովելով «Աշխատանքի տեսչության մասին» թիվ 81 կոնվենցիայի պահանջներին 

համապատասխան արդյունավետ ու լիարժեքորեն գործող աշխատանքի տեսչության 

համակարգի առկայությունը: 

 Նշված մոտեցման ընդունման պարագայում և հաշվի առնելով այն, որ 

առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում առողջապահական պետական 

տեսչությունը կունենա միանգամայն նոր առաքելություն՝ անհրաժեշտ կլինի քննարկել 

նաև վերջինս վերանվանելու նպատակահարմարության հարցը: 


