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սեն յակն է, որն էլ մի այն պա տաս խա նա տու է նյու թի բո վան դա կութ յան հա մար։ Դ րանք ար-

տա հայ տում են հե ղի նակ նե րի կար ծի քը և հաս տատ ված չեն Բաց հա սա րա կութ յան հիմն  ադ-

րամն  ե րի կող մի ց, հետ ևա բար չեն ներ կա յաց նում Բաց հա սա րա կութ յան հիմն  ադ րամն  ե րի 
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մընկ նել Բաց հա սա րա կութ յան հիմն  ադ րամն  ե րի տե սա կետ նե րին։ Վեր լու ծութ յան թո ղար կու-
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Սույն ու սումն  ա սի րութ յան նպա տակն է օ ժան դա կել հան րա յին ի րա զեկ ման բարձ րաց-

մա նը աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի ո լոր տում գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի վե րա բեր յալ: 

Ի րա վա կան դաշ տի ի մա ցութ յունն ու պատ շաճ կի րա ռու մը կա րող են նպաս տել աշ խա տող նե րի 

ի րա վունք նե րի տա րած ված խախ տումն  ե րի կանխ մա նը կամ վե րաց մա նը:

Հու սով ենք՝ սույն ձեռ նարկն օգ տա կար կլի նի աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի հա մար, 

ինչ պես նաև ո լոր տում մաս նա գի տա ցող ի րա վա բան նե րի և  այլ մաս նա գետ նե րի՝ ի րենց ա մե -

նօր յա գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:

Սույն ու սումն  ա սի րութ յու նում առ կա նյու թը ներ կա յաց նում է աշ խա տան քա յին խմբի մո տե-

ցումն  ե րը: Ու սումն  ա սի րութ յունն ի րա կա նաց վել է ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի կող մի ց մշակ-

ված մե  թո դա բա նութ յամբ: Ու ղե ցույ ցը չի ար տա հայ տում պե տա կան մար մի ն նե րի կամ հան րա-

հայտ ինս տի տուտ նե րի դիր քո րո շումն  ե րը, այլ ա ռա վե լա պես ար տա հայ տում է հե ղի նակ նե րի 

փոր ձը` վեր հա նե լու աշ խա տան քի ի րա վուն քին վե րա բե րող մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում 

առ կա մի  ջազ գա յին նոր մե  րի տե ղայ նա ցու մը ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նում և դ րանց հա մա պա-

տաս խա նութ յու նը: Հե ղի նակ նե րը կող ջու նեն ու ղե ցույ ցում թույլ տրված վրի պումն  ե րի, բաց թո-

ղումն  ե րի վե րա բեր յալ ցան կա ցած մեկնա բա նութ յուն կամ ա ռա ջարկ ված լրա ցում, ինչ պես նաև 

հար ցեր, թե ինչ պես պետք է կի րա ռել օ րեն քը կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րում:

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 34-րդ հոդ վա ծն  ամ րագ րում է, որ յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր և  իր 

ըն տա նի քի հա մար բա վա րար կեն սա մա կար դա կի, այդ թվում՝ բնա կա րա նի, ինչ պես նաև կեն-

սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման ի րա վունք։ Միա ժա մա նակ, հիմն  ա կան օ րեն քը սահ մա նում է, որ 

պե տութ յունն անհ րա ժեշտ մի  ջոց ներ է ձեռ նար կում այս ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Եվ որ պես պե տութ յան կող մի ց ձեռ նարկ ված մի  ջոց, ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը հռչա կել է յու րա-

քանչ յու րի աշ խա տան քի ընտ րութ յան ա զա տութ յու նը: 

Աշ խա տան քը մար դու հա մար ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կութ յուն: Այն հան դի սա նում է մար դու 

բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ա պա հով ման, ինք նա զար գաց ման, ար ժա նա պա տիվ գո յութ-

յան կար ևո րա գույն մի  ջոց նե րից մե  կը: Ա ռանց աշ խա տան քի հնա րա վոր չէ ա պա հո վել մար դու 

կեն սաա պա հով ման նվա զա գույն պայ ման նե րը, բա վա րա րել նյու թա կան ու հոգ ևոր պա հանջ-

մունք նե րը։ Աշ խա տան քը մար դու ար ժա նա վա յել կյ ան քի մի ակ և  ան փո խա րի նե լի պայ մանն 

է: Դ րա նով էլ պայ մա նա վոր ված է աշ խա տան քի ի րա վուն քի դե րը մար դու սո ցիալ-տնտե սա-

կան ի րա վունք նե րի շար քում։ Աշ խա տան քի ի րա վուն քը ոչ պա կաս կար ևոր է, քան մար դու այլ 

ի րա վունք նե րը, օ րի նակ՝ կյ ա նի ի րա վուն քը, կրթութ յան ի րա վուն քը կամ մի ա վոր վե լու ի րա-

վուն քը և  այլն: Ե թե չկա կյ անք ա ռանց գո յութ յան մի  ջոց նե րի, ա պա ա ռանց աշ խա տան քի չեն 

կա րող լի նել գո յութ յան մի  ջոց ներ։ Այդ է պատ ճա ռը, որ շատ հա ճախ աշ խա տան քի ի րա վուն քի 

սահ մա նա փակ ման կամ այդ պի սի սահ մա նա փակ ման սպառ նա լի քով մար դուն ստի պում են 

հրա ժար վել իր այլ ի րա վունք նե րից, օ րի նակ՝ հա վաք նե րի ա զա տութ յան, մի ա վոր վե լու, կար-

ծիք հայտ նե լու և  այլ ի րա վունք նե րի ի րա ցու մի ց: Հետ ևա բար, աշ խա տան քի ի րա վուն քը, որ-

պես մար դու գո յութ յան մի ակ և հիմն  ա կան պայ ման, պետք է պաշտ պան ված լի նի պե տութ յան 
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կող մի ց տրված լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք նե րով: 

1. Աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք նե րը

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 32-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է՝ « Յու րա քանչ յուր ոք ու նի աշ խա-

տան քի ընտ րութ յան ա զա տութ յուն»: Դա նշա նա կում է, որ մի այն կոնկ րետ ան ձին է պատ կա-

նում ար տադ րա կան, գի տա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի, սե փա կան ու նա կութ յուն-

նե րի ու հմտութ յուն նե րի տնօ րին ման բա ցա ռիկ ի րա վուն քը:

Որ ևէ աշ խա տանք ընտ րե լու և  աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մե ջ մտնե լու դեպ-

քում աշ խա տողն ու նի ի րա վա կան ակ տե րով ե րաշ խա վոր ված ո րո շա կի ի րա վունք ներ, ինչ պի-

սիք են ար դա րա ցի և պե տութ յան կող մի ց սահ ման ված նվա զա գույ նից ոչ ցածր աշ խա տա վար-

ձի ի րա վուն քը, անվ տան գութ յան ու հի գիե նա յի պա հանջ նե րը բա վա րա րող աշ խա տան քա յին 

պայ ման նե րի ի րա վուն քը, հանգս տի և  ար ձա կուր դի ի րա վուն քը, իր տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 

և  աշ խա տան քա յին շա հե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով գոր ծա դու լի ի րա վուն քը և  այլն1: 

Սահ մա նա դիրն ամ րագ րե լով նշված հիմն  ա րար ի րա վունք նե րը, որ պես յու րա քանչ յու րի 

ան քակ տե լի ի րա վունք, ըստ էութ յան, նա խա տե սել է, որ օ րեն քով սահ ման ված աշ խա տա ժա-

մա նա կի տևո ղութ յու նը, հանգստ յան օ րե րը, ա մե  նամ յա վճա րո վի ար ձա կուրդ նե րը և  այլ ի րա-

վունք ներ ե րաշ խա վոր վում են բո լոր այն ան ձանց հա մար, ով քեր աշ խա տան քա յին պայ մա-

նագ րի հի ման վրա կա տա րում են ո րո շա կի աշ խա տանք ներ: Սա նշա նա կում է, որ կնքե լով աշ-

խա տան քա յին պայ մա նա գիր՝ քա ղա քա ցին ի րա վունք ու նի իր գոր ծա տո ւից պա հան ջե լու պահ-

պա նել օ րեն քով սահ ման ված աշ խա տա ժա մա նա կի տևո ղութ յու նը, տրա մադ րել, հանգստ յան 

օ րեր և վ ճա րո վի ար ձա կուրդ, իսկ գոր ծա տուն, պար տա վոր է այդ պա հանջ նե րը բա վա րա րել և 

պայ ման ներ ա պա հո վել աշ խա տո ղի աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ի րաց ման հա մար:

2. Աշ խա տան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը ներ պե տա կան հա մա կարգում

Ան ձի աշ խա տան քա յին ի րա վունքն ի րե նից ներ կա յաց նում է մի  ջազ գա յին և ներ պե տա կան 

ի րա վա կան ակ տե րով աշ խա տո ղին վե րա պահ ված կոնկ րետ վար քագ ծի հնա րա վոր տե սակ ու 

չափ, ո րին հա մա պա տաս խա նում է աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րութ յան մյուս սուբ յեկ տի՝ 

գոր ծա տո ւի կոնկ րետ ի րա վա կան պար տա կա նութ յու նը:

Աշ խա տողն ու գոր ծա տուն ի րենց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը պար տա-

վոր են ի րա կա նաց նել մի այն օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով: 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ գոր ծա տու նե րը, աշ խա տող նե րը և ն րանց 

ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լիս կամ պար տա կա նութ յուն նե րը կա-

տա րե լիս պար տա վոր են պահ պա նել օ րեն քը, գոր ծել բա րե խիղճ և  ող ջա մի տ՝ չխախ տե լով այլ 

ան ձանց՝ օ րեն քով պաշտ պան վող ի րա վունք ներն ու շա հե րը:

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի չա րա շա հումն  ար գել վում է: Այս ար գելքն ամ րագր ված է 

օ րեն քով, և ն պա տակն է ա պա հո վել աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րում բա րեխղ ճութ-

յունն ու ող ջամ տութ յու նը, ինչն էլ կհան գեց նի աշ խա տան քի բնա կա նոն ըն թաց քի ա պա հով մա-

նը: Մաս նա վո րա պես, ե թե աշ խա տողն ու նի օ րենսդ րութ յամբ ե րաշ խա վոր ված հանգս տի ի րա-

վունք, ա պա գոր ծա տուն ու նի այն տրա մադ րե լու պար տա կա նութ յուն: Սա կայն աշ խա տողն այդ 

ի րա վուն քը կա րող է ի րա կա նաց նել մի այն օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և  օ րեն քով նա-

խա տես ված կար գով2, ո րի պա րա գա յում չի խա թար վի նաև աշ խա տան քի բնա կա նոն կազ մա-

կեր պու մը: Մեկ այլ դեպ քում, ե թե գոր ծա տուն ու նի աշ խա տո ղի նկատ մամբ կար գա պա հա կան 

1 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդվածներ 32-33

2 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 164
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տույ ժեր կի րա ռե լու ի րա վունք, ա պա այդ ի րա վուն քը կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն օ րեն քով 

նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գով (աշ խա տո ղի կող մի ց կար գա պա հա կան խախ տում կա-

տա րե լը, խախտ ման մա սին բա ցատ րութ յուն ներ կա յաց նե լը և  այլն), ո րի պա րա գա յում կբա-

ցառ վի գոր ծա տո ւի կող մի ց կա մա յա կան վար քագ ծի դրսևո րու մը: 

Ըստ էութ յան, գոր ծա տո ւի կա մա յա կա նութ յուն նե րի օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կու մը 

կամ ար գել քը ե րաշ խիք են աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծութ յան հա մար:

Աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը ներ կա յումս Հա յաս տա նում կար ևո-

րա գույն սո ցիա լա կան խնդիր նե րից է հան դի սա նում, քա նի որ երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան 

ի րա վի ճա կով և գոր ծազր կութ յան մե ծ ծա վալ նե րով պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րը խո-

ցե լի սո ցիա լա կան խավ են, ո րոնք աշ խա տան քը չկորց նե լու հա մար հա ճախ ստիպ ված են լի-

նում հա մա կերպ վել ի րենց ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման հետ: Այս տե սանկյ  ու նից կար ևոր է, 

որ աշ խա տող նե րը տե ղե կաց ված լի նեն ի րենց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ու ղի նե րի և 

դ րանց գործ նա կան կի րա ռութ յան մա սին:

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի խախ տումն  եր ծնող հիմն  ա կան պատ ճառ նե րից է մարդ-

կանց ի րա վա գի տակ ցութ յան ցածր մա կար դա կը (գոր ծող օ րենք նե րի մա սին տե ղե կաց ված չլի-

նե լը): Ին չի՞ կա րող է հան գեց նել օ րենք նե րի չի մա ցութ յու նը: Նախ՝ այն թույլ չի տա լիս աշ խա-

տո ղին ի րա կա նաց նե լու օ րենսդ րութ յամբ ի րեն վե րա պահ ված ի րա վունք նե րը ողջ ծա վա լով: 

Սե փա կան ի րա վունք նե րի չի մա ցութ յու նը բե րում է գոր ծա տո ւի կող մի ց չա րա շա հումն  ե րի, մաս-

նա վո րա պես, խախտ վում են ան ձի` օ րեն քով նա խա տես ված հանգս տի, պատ շաճ վար ձատ-

րութ յան, նոր մալ աշ խա տա ժա մա նա կի և  այլ կար ևո րա գույն աշ խա տան քա յին ի րա վունք ներ: 

Օ րենք նե րից ան տեղյ  ա կութ յու նը կա րող է հան գեց նել նաև աշ խա տո ղի կող մի ց իր պար տա-

կա նութ յուն նե րը հստակ չի մա նա լուն, ին չը, բնա կա նա բար, աշ խա տո ղի հա մար կա ռա ջաց նի 

ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ: Մինչ դեռ օ րեն քի չի մա ցութ յու նը չի ա զա տում ան ձին պա տաս-

խա նատ վութ յու նից:

Խո սե լով աշ խա տո ղի աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին՝ անհ-

րա ժեշտ է նախ հաս կա նալ, թե ինչ է ի րե նից ներ կա յաց նում ի րա վա կան պաշտ պան վա ծութ-

յու նը: Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նութ յունն ի րե նից ներ կա յաց նում 

է օ րենսդ րա կան կար գով ի րա վունք նե րի ամ րագր վա ծութ յուն և պատ շաճ մե  խա նիզմն  ե րի 

սահ մա նում՝ այդ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն ներն օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի  ջոց նե-

րով պաշտ պա նե լու ի րա վունք։ Աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի նոր մե  րը մի  կող մի ց կար գա վո րում 

են աշ խա տող նե րի ու գոր ծա տու նե րի աշ խա տան քա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, մյուս կող-

մի ց ա պա հո վում են նրանց ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը ինչ պես 

մի մ յանց, այն պես էլ այլ ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րից։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը (այ սու հետ` Օ րենս գիրք)3, 

ման րա մասն սահ մա նե լով աշ խա տո ղի ի րա վունք նե րը, մի ա ժա մա նակ թույ լատ րում է կի րա-

ռել օ րեն քի ա նա լո գիան, այ սինքն` աշ խա տո ղի այն ի րա վունք նե րը, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն չեն 

սահ ման վել Օ րենսգր քի կոնկ րետ նոր մով, դրանց վրա կա րե լի է տա րա ծել աշ խա տան քա յին 

օ րենսդ րութ յան այլ նոր մե  րը կամ դրանք կա րե լի է բխեց նել աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան 

սկզբուն քե րից, այ սինքն` կի րա ռել ի րա վուն քի ա նա լո գիան: Սա կայն Օ րենսգր քով ամ րագր ված 

այդ ի րա վունք նե րի գործ նա կան ի րա ցու մը հնա րա վոր է մի այն հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք-

3 Ընդունվել է 09.11.204 թ., ուժի մե ջ է մտել 21.06.2005 թ.
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նե րի՝ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մե  խա նիզմն  ե րի առ կա յութ յան դեպ քում: Այ լա պես աշ խա-

տո ղի ցան կա ցած ի րա վունք կա րող է լի նել մի այն հռչա կագ րա յին և  ա նար գել ոտ նա հար վել 

գոր ծա տո ւի կող մի ց:

Հա մա ձայն Օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի՝ աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա-

նութ յունն ի րա կա նաց վում է.

  ի րա վուն քը ճա նա չե լով,

  մի նչև ի րա վուն քի խախ տու մը ե ղած դրութ յու նը վե րա կանգ նե լով,

  ի րա վուն քը խախ տող կամ դրա խախտ ման հա մար վտանգ ստեղ ծող գոր ծո ղութ-

յուն նե րը կան խե լով կամ վե րաց նե լով,

  պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի ակտն ան վա վեր ճա նա չե լով,

  դա տա րա նի կող մի ց պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի՝ օ րեն-

քին հա կա սող ակ տը չկի րա ռե լով,

  ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նութ յամբ,

  պար տա կա նութ յու նը բնե ղե նով կա տա րե լուն հար կադ րե լով,

  վն ա սի հա տու ցում ստա նա լով,

  տու գանք (տու ժանք) բռնա գան ձե լով,

  ի րա վա հա րա բե րութ յու նը դա դա րեց նե լով կամ փո փո խե լով,

  օ րեն քով նա խա տես ված այլ ե ղա նակ նե րով։

Ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան վե րոնշ ված ե ղա նակ նե րի ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված 

է աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի կոնկ րետ խախտ ման տե սա կով: Ի րա վուն քը ճա նա չե լը կամ 

մի նչև խախ տու մը ե ղած դրութ յու նը վե րա կանգ նե լը կամ պաշտ պա նութ յան այլ մի  ջոց աշ խա-

տո ղը կա րող է ի րաց նել դա տա կան կամ ար տա դա տա կան ճա նա պար հով:

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ե ղա նակ նե րից է ի րա վուն քի ինք նա-

պաշտ պա նութ յու նը: Պաշտ պա նութ յան այս ե ղա նա կի էութ յունն այն է, որ ի րա վուն քի կրո ղը՝ 

աշ խա տո ղը, ինքն է հո գում իր խախտ ված կամ վի ճարկ վող ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու խնդի-

րը՝ ա ռանց ի րա վա սու պե տա կան մար մի ն նե րի ու կազ մա կեր պութ յուն նե րի օ ժան դա կութ յա նը 

դի մե  լու։ Ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նութ յու նը կա րող է ար տա հայտ վել, օ րի նակ՝ զբա ղեց րած 

պաշ տո նի նկա րագ րով չնա խա տես ված հանձ նա րա րութ յու նը աշ խա տո ղի կող մի ց չկա տա րե լու 

կամ կա տա րե լուց հրա ժար վե լու, ի րա վուն քը խախ տող գոր ծո ղութ յա նը չհա մա ձայ նե լու (օ րի-

նակ` հա մա ձայ նութ յուն ա ռանց վճար ման ար տա ժա մում ներգ րա վե լու մա սին կամ հա մա ձայ-

նութ յուն աշ խա տա վար ձի վճա րու մը օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տից եր կա րաձ գե լու մա սին 

և  այլն) ձևե րով։ Աշ խա տո ղը մի ա ժա մա նակ կա րող է կի րա ռել ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան 

տար բեր ե ղա նակ ներ, օ րի նակ, ե թե իր ա ռող ջա կան վի ճա կին հա կա ցուց ված աշ խա տան քի փո-

խադր ված աշ խա տո ղը հրա ժար վում է կա տա րել ի րեն հանձ նա րար ված աշ խա տան քը (ի րա-

վուն քի ինք նա պաշտ պա նութ յուն), ա պա դա նրան չի զրկում ի րեն իր նախ կին աշ խա տան քը 

տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քից (մի նչև ի րա-

վուն քի խախ տու մը ե ղած դրութ յու նը վե րա կանգ նե լը)։

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը կա րող են պաշտ պան վել նաև ի րա վուն քը խախ տող կամ 

դրա խախտ ման հա մար վտանգ ստեղ ծող գոր ծո ղութ յուն նե րը կան խե լով կամ վե րաց նե լով, 

օ րի նակ, այն դեպ քե րում, ե թե գոր ծա տուն խո չըն դո տում է աշ խա տո ղի մուտ քը աշ խա տա տեղ 

կամ չի տրա մադ րում աշ խա տան քի անվ տան գութ յան հա մար անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան 

մի  ջոց ներ:

Գործ նա կան տե սա կե տից հատ կա պես կար ևոր վում է աշ խա տո ղի պաշտ պան վա ծութ յու-
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նը աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի դա դա րեց ման գոր ծըն թա ցում, քա նի որ այդ ժա-

մա նակ ա ռա վել մե ծ է աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի խախտ ման հնա րա վո րութ յու նը: Այս տեղ 

առ կա են աշ խա տո ղի ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծութ յան ո րո շա կի մե  խա նիզմն  եր, մաս նա-

վո րա պես, գոր ծա տո ւի կող մի ց ծա նուց ման պար տա կա նութ յու նը, ար ձակ ման նպաս տը, ինչ-

պես նաև աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու ար գելք նե րը և  այլն:

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով Օ րենս գիր քը 

ե րաշ խա վո րում է մի ա վոր վե լու ա զա տութ յան ի րա վուն քի ա պա հո վու մը, նե րառ յալ` ար հես-

տակ ցա կան մի ութ յուն ներ ստեղ ծե լու կամ դրանց ան դա մագր վե լու ի րա վուն քը: Բա ցի այդ, 

Օ րենս գիր քը նա խա տե սել է նաև ներ կա յա ցուց չութ յան ինս տի տու տը: Վեր ջին ներս ի րա կա-

նաց նում են աշ խա տող նե րի աշ խա տան քա յին, մաս նա գի տա կան, տնտե սա կան և սո ցիա լա-

կան ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նութ յու նը: 

Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կար ևոր մի  ջոց է դա տա կան պաշտ-

պա նութ յու նը: Մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի ե րաշ խա վո րումն  ու խախտ ված 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը ցան կա ցած պե տութ յան կար ևո րա գույն խնդիր նե րից են: 

Խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ու դրանց վե րա կանգն ման հա մար պե տութ յու-

նը պար տա վոր է ստեղ ծել արդ յու նա վետ մե  խա նիզմն  եր: Այդ պի սի մե  խա նիզմն  ե րի շար քին են 

դաս վում դա տա րան նե րը, ո րոնց արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նից է կախ ված տվյ ալ պե տութ-

յու նում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան վա ծութ յան ու ե րաշ խա վոր վա ծութ յան մա կար դա կը:

Աշ խա տո ղը կա րող է դի մե լ դա տա րան իր խախտ ված աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի 

վե րա կանգն ման ու պաշտ պա նութ յան հայ ցով, ե թե առ կա է աշ խա տան քա յին վեճ: Հա մա-

ձայն Օ րենսգր քի 263-րդ հոդ վա ծի՝ աշ խա տան քա յին վե ճը աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի մի ջև 

տա րա ձայ նութ յունն է, որն ա ռա ջա նում է աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յամբ, այլ նոր մա տիվ 

ի րա վա կան ակ տե րով, ներ քին ի րա վա կան ակ տե րով, աշ խա տան քա յին կամ կո լեկ տիվ պայ-

մա նագ րով սահ ման ված ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ: 

Դա տա րանն այս դեպ քում պար տա վոր է օբ յեկ տիվ ու ա նա չառ քննութ յան են թար կել ի րա վա-

կան վե ճը և լու ծել այն օ րեն քի հի ման վրա: 

Գործ նա կա նում շատ հա ճախ աշ խա տող նե րի ցածր ի րա վա գի տակ ցութ յու նը թույլ չի 

տա լիս գի տակ ցել իր ի րա վունք նե րի խախտ ված լի նե լու փաս տը, ինչն էլ ար գելք է հան դի-

սա նում դրանց վե րա կանգն ման ուղ ղութ յամբ մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լուն: Մինչ դեռ, Օ րենս գիր քը 

սահ մա նում է հայ ցա յին վա ղե մութ յուն, ո րը ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն եր կու ա մի ս է4: 

Սա նշա նա կում է, որ այն դեպ քում, երբ օ րեն քի չի մա ցութ յան կամ գոր ծա տո ւի հետ բա նակ-

ցել փոր ձե լու պատ ճա ռով ան ձը չի զբաղ վում իր խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն-

ման հար ցով և բաց է թող նում օ րեն քով նա խա տես ված հայ ցա յին վա ղե մութ յան ժամկ  ե տը, 

զրկվում է այն դա տա կան կար գով պաշտ պա նե լու ի րա վուն քից: Շատ աշ խա տող ներ էլ, ո րոնց 

ի րա վունք նե րը խախտ ված են, խու սա փում են դի մե լ դա տա կան պաշտ պա նութ յան` գոր ծա-

տո ւի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը չվատ թա րաց նե լու, թե րա հա վա տութ յան, դա տա կան ա վե-

լորդ քաշք շու կից խու սա փե լու կամ այլ պատ ճառ նե րով: Աշ խա տող նե րի այդ պի սի վար քա գի ծը 

մե  ծա պես պայ մա նա վոր ված է նաև աշ խա տա շու կա յի կա ռուց ված քով:

Աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ կոչ ված են զբաղ վե լու նաև արհ-

մի ութ յուն նե րը: Սա կայն աշ խա տող ներն ի րենց ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման դեպ քում հիմ-

նա կա նում չեն դի մում արհ մի ութ յուն նե րին, այլ նա խընտ րում են բո ղո քել ա նա նուն կամ ա ռա-

ջար կութ յուն ներ ու նե նա լու դեպ քում դրանք գոր ծա տո ւին է հասց նել ոչ թե արհ մի ութ յան, այլ 

4 Հ Հ աշ խատ անքային օրենսգի րք,  հոդված 265 ( 12.03.14թ. ՀՕ-5-Ն խմբ.)
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այն մի ջ նոր դի մի  ջո ցով, ում շնոր հիվ ըն դուն վել են աշ խա տան քի կամ պահ պա նում են աշ խա-

տա տե ղը: Դա թերևս պայ մա նա վոր ված է արհ մի ութ յուն նե րի հան դեպ անվս տա հութ յամբ կամ 

գոր ծուն արհ մի ութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յամբ: Աշ խա տան քա յին վե ճե րի դեպ քում գոր ծա տո ւի 

վրա ազ դե լու որ ևէ ի րա վա կան լծակ արհ մի ութ յուն նե րը չու նեն, շու կա յա կան տնտե սութ յան 

պայ ման նե րում նոր ձևա վոր ված աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յու նե րը և  աշ խա տա շու կա յի 

գեր հա գեց վա ծութ յու նը շա հե կան պայ ման ներ են ստեղ ծել գոր ծա տո ւի հա մար: Ուս տի շատ 

կար ևոր է մե ծ լիա զո րութ յուն նե րով օժտ ված արհ մի ութ յան առ կա յութ յու նը որ պես հա կակ շիռ, 

ո րը կկա րո ղա նա պաշտ պա նել աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը գոր ծա-

տու նե րի կա մա յա կա նութ յուն նե րից: Անհ րա ժեշտ է մե  ծաց նել արհ մի ութ յու նե րի դեր ակա տա-

րութ յու նը աշ խա տան քա յին վե ճե րի լուծ ման գոր ծում:

«Ար հես տակ ցա կան մի ութ յուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ արհ մի ութ յունն ի րա-

վունք ու նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով կազ մա կեր պել և  անց կաց նել հա վաք ներ, գոր ծա-

դուլ ներ և հան րա յին մի  ջո ցա ռումն  եր, դրանց հետ կապ ված բա նակ ցութ յուն ներ վա րել պե տա-

կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, գոր ծա տու նե րի, այլ կազ մա-

կեր պութ յուն նե րի, նրանց պաշ տո նա տար ան ձանց հետ5: Սա կայն գոր ծա դու լը կամ հան րա յին 

մի  ջո ցա ռու մը, որ պես աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան գոր ծիք, արհ մի ութ յուն նե րի կող մի ց ոչ 

մի  ան գամ չի կի րառ վել, ինչն էլ փաս տում է նրանց պա սի վութ յու նը և  ա ռա ջաց նում անվս տա-

հութ յուն այդ մարմն  ի նկատ մամբ:

Աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հար ցում կար ևոր դեր ու նի նաև ՀՀ 

աշ խա տան քի պե տա կան տես չութ յու նը (այ սու հետ՝ Տես չութ յուն)6: Հա յաս տա նը 2003 թ. ան-

դա մակ ցեց Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յա նը, իսկ մե կ տա րի անց ՀՀ կա ռա-

վա րութ յան 2004 թ. հու լի սի 29-ի N 1146-Ն ո րոշ մամբ ստեղծ վեց ՀՀ Աշ խա տան քի պե տա կան 

տես չութ յու նը՝ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան հա մա կար գում: 

Իսկ 2005 թ. մար տի 24-ին ըն դուն վեց օ րենք Աշ խա տան քի պե տա կան տես չութ յան մա սին, ըստ 

ո րի Տես չութ յան հիմն  ա կան գոր ծա ռույ թը ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով պե տա-

կան հսկո ղութ յուն և վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նելն է՝ գոր ծա տու նե րի կող մի ց ՀՀ աշ խա-

տան քա յին օ րենսդ րութ յան և  աշ խա տան քի ի րա վուն քի նոր մե ր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ 

ի րա վա կան ակ տե րի պահ պան ման նկատ մամբ: Ե թե աշ խա տո ղը գտնում է, որ գոր ծա տուն 

խախ տել է իր ի րա վունք նե րը, ա պա կա րող է դի մե լ Տես չութ յուն, ո րի հի ման վրա վեր ջինս 

ի րա կա նաց նում է ըստ անհ րա ժեշ տութ յան ստու գում: Դի մու մը կա րող է ներ կա յաց վել նաև, 

ե թե տվյ ալ գոր ծա տո ւի մոտ ար տադ րա կան այն պի սի ի րադ րութ յուն է ստեղծ վում, ո րը կա րող 

է ա ռա ջաց նել ար տադ րութ յան տա րած քում գտնվող ան ձանց կյ ան քի և  ա ռող ջութ յան հա մար 

ծանր կամ վտան գա վոր հետ ևանք ներ7:

Տես չութ յու նը «Ս տու գումն  ե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի8 հի ման վրա ի րա կա նաց նում է ստու-

գումն  եր, ո րի ըն թաց քում, բա ցի խախ տումն  ար ձա նագ րե լուց ու սումն  ա սի րում է նաև խախտ-

ման պատ ճառ նե րը և գոր ծա տո ւին դրանց վե րաց ման, աշ խա տող նե րի խախտ ված ի րա վունք-

նե րի վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ է ներ կա յաց նում: Բա ցի այդ, Տես-

չութ յան կող մի ց խախ տումն  ար ձա նագ րող ո րո շու մը կա րող է կար ևոր ա պա ցույց հան դի սա-

նալ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա մար դա տա րան դի մե  լիս:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2013 թ. հու լի սի 25-ի N 857-Ն ո րոշ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե-

5 «Արհեստակցական մի ություննների մասին» ՀՀ օր են ք,  հ ոդվ ած  20

6 Մինչև ՀՀ կառավարության 2013 թ. հուլիսի 25-ի N 857-Ն որոշումը

7 «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 23

8 Ընդ ունվել է 17.05. 2000 թ.
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տութ յան ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան պե տա կան հի գիե նիկ և հա կա հա մա ճա րա-

կա յին տես չութ յու նը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար-

ցե րի նա խա րա րութ յան Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան աշ խա տան քի պե տա կան տես չութ-

յու նը մի ա ձուլ ման ձևով վե րա կազ մա կերպ վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ա ռող ջա-

պա հութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազ մի  ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան տես չութ յան: 

Թեև նոր տես չութ յան կա նո նադ րութ յամբ պահ պան վում է նախ կին Տես չութ յան գոր ծա ռույթ-

նե րի մե ծ մա սը, սա կայն էա կան վն աս է հասց վել տես չութ յան ի րա վա կան կար գա վի ճա կին: 

Մաս նա վո րա պես, նախ կի նում Տես չութ յան գոր ծու նեութ յու նը կար գա վոր վում էր «ՀՀ աշ խա-

տան քի պե տա կան տես չութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ներ կա յումս՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ-

մամբ: Ներ կա տես չութ յան ան վան մե ջ բա ցա կա յում է «աշ խա տանք» բա ռը, բա ցի այդ էա-

կա նո րեն կրճատ վել են տես չութ յան լիա զո րութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես աշ խա տան քա յին 

օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի կա տար ման առն չութ յամբ ստու գումն  ե րի ի րա կա նա ցու մը: Նոր 

տես չութ յան կա նո նադ րութ յան 10-րդ հոդ վա ծում (ժզ և ժէ կե տեր) ա նուղ ղա կիո րեն նշվում է 

ստու գումն  ե րի հնա րա վո րութ յան մա սին, այն է՝ 

ժզ) գոր ծա տու  նե րից պա հանջ վու մ է հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րի ձեռ նար-

կու մ` ու  սու մն  ա սի րու թ յան և (կամ) ստու  գու մն  ե րի արդ յու ն քու մ աշ խա տան քի 

կազ մա կերպ ման ըն թաց քու մ հայտ նա բեր ված այն խախ տու մն  ե րը և թե րու թ-

յու ն նե րը վե րաց նե լու  հա մար, ո րոնք կա րող են վտանգ սպառ նալ աշ խա տո ղի 

կյ ան քին կամ ա ռող ջու թ յա նը, 

ժէ) ստու  գու մն  ե րի արդ յու ն քու մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան աշ խա տան քա-

յին օ րենսդ րու թ յան և  աշ խա տան քի ի րա վու ն քի նոր մե ր պա րու  նա կող այլ ի րա-

վա կան ակ տե րի` հան ցա գոր ծու թ յան հատ կա նիշ ներ պա րու  նա կող խախ տու մ-

նե րին վե րա բե րող նյու  թերն ի րա վա պահ մար մի ն ներ ներ կա յաց նե լը: 

Այ սինքն, աշ խա տո ղի դի մու մի  կամ բո ղո քի հետ կապ ված ստեղծ ված նոր տես չութ յու նը չի 

կա րող ստու գումն  եր ի րա կա նաց նել գոր ծա տո ւի մոտ, ին չի արդ յուն քում զգա լիո րեն կնվա զի 

դի մում-ա հա զան գե րի քա նա կը տես չութ յուն, որ պես աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ-

պա նութ յան ինս տի տուտ, քա նի որ վեր ջինս բա վա րար ի րա վա կան լծակ ներ չու նի պաշտ պա-

նե լու աշ խա տո ղին: Բա ցի այդ, իր գոր ծու նեութ յան ա վե լի քան 6 ա մի ս նե րի ըն թաց քում նոր 

տես չութ յան կող մի ց չի ի րա կա նաց վել տա րե կան պլա նով նա խա տես ված որ ևէ ծրագ րա յին 

ստու գում, ին չը բա ցատր վում է կա նո նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե րի ոչ հստա կութ յամբ9:

Նոր տես չութ յան կա նո նադ րութ յան մե ջ տեղ չեն գտել «աշ խա տան քի գլխա վոր պե տա-

կան տե սուչ», «աշ խա տան քի պե տա կան տե սուչ» հաս կա ցութ յուն նե րը, այդ կար գա վի ճակ նե-

րից բխող ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը: Որ պես դրա բա ցա սա կան հետ ևանք՝ 

լուրջ խնդիր ներ են ծա գում նաև աշ խա տան քա յին ի րա վա խախ տումն  ե րի դեպ քում վար չա կան 

տույ ժեր կի րա ռե լու հար ցում, քա նի որ ներ կա տես չութ յան աշ խա տա կազ մը հա մալ րած քաղ-

ծա ռա յող նե րը չեն հա մար վում աշ խա տան քի տե սուչ ներ, ինչ պես նախ կին տես չութ յան դեպ-

քում, մի նչ դեռ վար չա կան տույ ժեր նշա նա կե լու ի րա վունք ու նեն մի այն աշ խա տան քի գլխա-

9 http://www.osf.am/wp-content/uploads/2014/06/Labour-Inspection-in-Arm enia-A.-Mejlumyan.pdf



11

վոր տե սու չը, նրա տե ղա կալ նե րը և տա րած քա յին մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րը՝ տե սուչ նե րը10: 

Վար չա րա րութ յան կազ մա կերպ ման տե սանկյ  ու նից բա վա րար հիմն  ա վոր ված չէ Տես-

չութ յան են թա կա յութ յան փո փո խութ յան հար ցը: Թեև այս հար ցում պե տութ յու նը ու նի լայն 

հա յե ցո ղութ յուն, սա կայն ՀՀ-ում Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան առ-

կա յութ յան պա րա գա յում անտ րա մա բա նա կան է աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի ո լոր տի հար-

ցե րի կար գա վո րու մը վստահ ել Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յա նը: Միև նույն ժա մա նակ, 

Տես չութ յան կար գա վի ճա կի փո փո խութ յու նը հա կա սում է նաև Հա յաս տա նի կող մի ց վա վե-

րաց ված ԱՄԿ «Աշ խա տան քի հար ցե րի կար գա վոր ման` դե րի, գոր ծա ռույթ նե րի, կազ մա կերպ-

ման մա սին» N 150 Կոն վեն ցիա յին և «Աշ խա տան քի տես չութ յան մա սին» N 81 Կոն վեն ցիա յին: N 

150 Կոն վեն ցիան խո սե լով աշ խա տան քի հար ցե րի կար գա վոր ման հա մա կար գի մա սին՝ ա ռա-

ջին հեր թին նշում է «Աշ խա տան քի հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը», այ նու հետև, որ պես այ լընտ-

րանք՝ հա ման ման այլ մար մի  ն: Իսկ ԱՄԿ N 81 Կոն վեն ցիան սահ մա նում է, որ «Աշ խա տան-

քի տես չութ յու նը գտնվում է կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան հսկո ղութ յան և վե րահս կո ղութ յան 

ներ քո........»: Թե որ քա նով է ոչ ո լոր տա յին՝ Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան աշ խա տա-

կազ մը հա մար վում Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված «կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն»՝ վի ճա հա-

րույց է:

ԱՄԿ N 81 Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «Աշ խա տան քի տե սուչ նե րի թի վը 

պետք է լի նի բա վա րար տես չա կան ծա ռա յութ յան պար տա կա նութ յուն նե րի արդ յու նա վետ ի րա-

կա նաց ման հա մար», մի նչ դեռ նոր տես չութ յան ձևա վո րումն  ու ղեկց վեց նաև կադ րե րի կրճատ-

մամբ: Նախ կին Տես չութ յունն ու ներ 149 հաս տիք, ո րոն ցից 134-ը ՝աշ խա տան քի պե տա կան տե-

սուչ ներ: Ներ կա յումս նրանց թի վը կազ մում է 62, ընդ ո րում՝ 12-ը ներ կա յաց նում են կենտ րո-

նա կան ա պա րա տը: Այս պի սով, կա ռույ ցի մի ա ձուլ ման հետ ևան քով աշ խա տան քի տե սուչ նե-

րի թի վը կրճատ վել է շուրջ 2 ան գամ: Կադ րա յին ռե սուր սի կտրուկ նվա զու մը կաս կա ծի տակ 

է դնում տա րե կան պլա նով հաս տատ ված ստու գումն  ե րի՝ ամ բողջ ծա վա լով ի րա կա նաց ման 

ի րա տե սա կա նութ յու նը: Խնդ րա հա րույց է նաև ըստ անհ րա ժեշ տութ յան (քա ղա քա ցի նե րի դի-

մում-բո ղոք նե րի հի ման վրա) ստու գումն  ե րի ծա վա լի ա պա հո վու մը11: 

Թեև ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված է աշ խա տող նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան ման և  

անվ տան գութ յան ա պա հով ման նոր մե  րի սահ ման ման պա հան ջը և  աշ խա տան քի պե տա կան 

տես չութ յան` դրանց պահ պան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու լիա զո րութ-

յու նը, սա կայն այս նոր մա տիվն  ե րը մի նչ օրս օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված չեն: Այս պի սի պայ-

ման նե րում ինք նան պա տակ է դառ նում տես չութ յան կա ռուց ված քում Աշ խա տան քի անվ տան-

գութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան բաժ նի գո յութ յու նը, քա նի որ նրա գոր ծու նեութ յու նը չի 

հիմն  վում հստակ չա փո րո շիչ նե րի և  ու ղե նի շե րի վրա: Դ րա գոր ծառ նութ յու նը խնդրա հա րույց 

է, քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշվեց, ՀՀ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված չեն աշ խա տան քի 

անվ տանգ պայ ման նե րի նոր մե ր կամ չա փա նիշ ներ, սա կայն դրանց խախտ ման դեպ քում գոր-

ծա տո ւի հա մար սահ ման ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յուն12: Կա ռա վա րութ յան ո րոշ-

մամբ, նո րաս տեղծ տես չութ յան կազ մում ձևա վոր վել են աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պահ-

պան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող 2 բա ժին՝ 

• Աշ խա տան քի անվ տան գութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան բա ժին, 

• Աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան նոր մե  րի պահ պան ման վե րահս կո ղութ յան բա ժին

Կա ռուց ված քա յին նման բա ժա նու մը այն քան էլ հիմն  ա վոր ված չէ, քա նի որ աշ խա տան քի 

10 Վարչկան իրավախախտումն երի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, հոդված  230
11 http://www.osf.am/wp-content/uploads/2014/06/Labour-Inspect ion-in-Armenia-A.-Mejlumyan.pdf
12 Վարչական իրավախախտումն ե րի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, հոդված 961
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անվ տանգ պայ ման նե րի ա պա հո վու մը աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան կար ևոր պա հանջ նե-

րից մե կն է և  աշ խա տո ղի ի րա վուն քը: Ուս տի աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան նոր մե  րի պահ-

պան ման վե րահս կո ղութ յան բա ժի նը ի րա վա սու է կա տա րել նաև այդ գոր ծա ռույ թը: 

Սա կայն այս տեղ առ կա է մե կ այլ խնդիր ևս՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2012 թ. N 1486-Ն ո րոշ-

մամբ հաս տատ վել է Տես չութ յան ռիս կի վրա հիմն  ված ստու գումն  ե րի մե  թո դա բա նութ յու նը և 

ս տու գա թեր թը13: Այս ստու գա թեր թում աշ խա տան քի անվ տան գութ յան և  ա ռողջ պայ ման նե րի 

հար ցե րը նե րառ ված չեն, հետ ևա բար՝ չեն կա րող ստուգ ման են թարկ վել: Իսկ «Ս տու գումն  ե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քը հստակ սահ մա նում է, որ «Ս տու գում ի րա կա նաց նող ան ձինք ........ պետք է 

պա տաս խա նեն բա ցա ռա պես տվյ ալ գոր ծու նեութ յան հա մար նա խա տես ված ստու գա թեր թում 

ընդգրկ ված հար ցե րին և ս տու գեն դրանք կար գա վո րող նոր մե  րի կա տար ման պա հանջ նե րը»14: 

Այս պի սով, նման սահ մա նա փա կումն  ե րի պա րա գա յում պարզ չէ, թե Աշ խա տան քի անվ-

տան գութ յան նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յան բա ժինն ինչ պես է արդ յու նա վե տո րեն ի րա կա-

նաց նե լու իր գոր ծա ռույթ նե րը: Խն դի րը ոչ թե բաժ նի մե ջ է, այլ դրա հա մար հիմք հան դի սա ցող 

նոր մե  րի բա ցա կա յութ յան: 

3. Աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը վեր պե տա կան համակար-

գում

Աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի կար ևոր աղբ յուր են հան դի սա նում նաև մի  ջազ գա յին ի րա-

վա կան ակ տե րը։ Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ի րա վա կան 

հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մասն են: ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ « Մի-

ջազ գա յին պայ մա նագ րերն ու ժի մե ջ են մտնում մի այն վա վե րաց վե լուց կամ հաս տատ վե լուց 

հե տո: Ե թե վա վե րաց ված մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րում սահ ման վում են այլ նոր մե ր, քան նա-

խա տես ված են օ րենք նե րով, ա պա կի րառ վում են այդ նոր մե  րը»: 

Հարկ է նկա տել, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը հստակ չի սահ մա նում, որ վա վե րաց-

ված մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը հա մար վում են ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան բաղ կա-

ցու ցիչ մաս: Աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի աղ բուր նե րը սահ մա նող Օ րենսգր քի նոր մը թվար կու-

մի ց դուրս է թո ղել վա վե րաց ված մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը և մի այն սահ մա նել է ազ գա յին 

և մի  ջազ գա յին նոր մե  րի մրցակ ցութ յան հայտ նի կա նո նը՝ հօ գուտ մի  ջազ գա յին նոր մի , ըստ ո րի, 

ե թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րով սահ ման ված են այլ նոր մե ր, 

քան նա խա տես ված են սույն օ րենսգր քով, ա պա կի րառ վում են պայ մա նագ րի նոր մե  րը:

13 ՀՀ Կառավարո ւթյան 2012 թ. նոյեմբերի 22-ի 1486-Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի  ն ախ ար արո ւթ յան Հայաստանի Հանրապետության  Աշխատանքի պետական տեսչության 

ռիսկի վրա հիմն ված ստուգումն երի մե թոդաբանո ւթյ ուն ն ու ռիսկա յնու թյո ւն ը որոշող չափա նիշ ների  ընդհանու ր 

նկարագ իրը և ստու գումն  եր ի ստուգաթ երթը  հաստատելու մաս ին

14 «Ս տո ւգումն  երի մասի ն» Հ Հ օրե նք, հո դվա ծ 3 , կետ 4
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ՀՀ-ի կողմի ց վավերացված մի ջագային փաստաթղթերի ցանկ

Հ/Հ Փաստաթղթի անվանումը Ընդունման 
տարեթիվը

ՀՀ կողմի ց 
վավերաց. 
տարեթիվը

Ուժի մե ջ 
մտնելու 

տարեթիվը

Վերահսկող 
մարմի ն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

1.
 Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ-
հա նուր հռչա կա գիր*

10.12.1948 ՄԻԿ

2.
 Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին մի  ջազ գա-
յին դաշ նա գիր / ՔՔԻՄԴ 

16.12.1966 23.06.1993 23.09.1993 ՄԻԿ

3.

 Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի մա սին մի  ջազ գա-
յին դաշ նագ րի կա մընտ րիր ար-
ձա նագ րութ յուն

23.09.1993 23.06.1993 23.09.1993 ՄԻԿ

4.
Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և 
մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի մի -
ջազ գա յին դաշ նա գիր /ՏՍՄԻՄԴ

16.12.1966 13.09.1993 13.12.1993 ՏՍՄԻԿ*

5.
 Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա-
կի մա սին կոն վեն ցիա

28.07.1951 12.04.1993 12.04.1993 ՄԻԿ

6.
 Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա-
կի մա սին կոն վեն ցիա յի ար ձա-
նագ րութ յուն

04.10.1967 12.04.1993 12.04.1993 ՄԻԿ

7.
Ա պատ րիդ նե րի (քա ղա քա ցիութ-
յուն չու նե ցող ան ձանց) կար գա-
վի ճա կի մա սին կոն վեն ցիա 

28.09.1954 16.03.1994 16.03.1994 ՄԻԿ

8.
 Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա-
նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 
մա սին կոն վեն ցիա

18.12.1979 13.09.1993 13.10.1993 ԿՆԽՎԿ

9.
 Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան 
բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին 
կոն վեն ցիա

21.12.1965 23.06.1993 23.07.1993 ՌԽՎԿ

10.
Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին 
կոն վեն ցիա 

20.11.1989թ. 14.09.2006 14.10.2006 ԵԻԿ

11.

 Հա մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց 
տղա մարդ կանց և կա նանց հա-
վա սար վար ձատր ման մա սի ( Հա-
վա սար վար ձատ րութ յան մա սին) 
կոն վեն ցիա

29.06.1951 29.07.1995 29.07.1995 ԱՄԳ

12.
Աշ խա տան քի և զ բաղ վա ծութ յան 
բնա գա վա ռում խտրա կա նութ յան 
մա սին կոն վեն ցիա

05.07.1958 
21.12.1993 21.12.1993 ԱՄԳ

13.
Աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի մա սին կոն վեն ցիա

23. 06.1971 21.12.1993 29.07.1995 ԱՄԳ

14.
Զ բաղ վա ծութ յան բնա գա վա ռում 
քա ղա քա կա նութ յան մա սին կոն-
վեն ցիա 

09.07.1964 21.12.1993 29.07.1995 ԱՄԳ

15.
 Խո շոր արդ յու նա բե րա կան վթար-
նե րի կան խար գել ման մա սին կոն-
վեն ցիա

22.06.1993 06.11.1995 03.01.1997 ԱՄԳ

16.
 Պե տա կան ծա ռա յութ յան մե ջ աշ-
խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն-
նե րի մա սին կոն վեն ցիա 

27.06.1978 21.12.1993 29.07.1995 ԱՄԳ

17.
 Հան քա հո րե րում աշ խա տան քի հի-
գիե նա յի և  անվ տան գութ յան մա-
սին կոն վեն ցիա 

22.06.1995 12.10.1998 27.04.2000 ԱՄԳ
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18.

 Կո լեկ տիվ բա նակ ցութ յուն ներ 
կազ մա կեր պե լու և վա րե լու ի րա-
վուն քի սկզբունք նե րի կի րառ ման 
մա սին կոն վեն ցիա 

01.07.1949 24.09.2003 12.11.2004 ԱՄԳ

19.
 Հար կա դիր աշ խա տան քի վե րաց-
ման մա սին կոն վեն ցիա

25.06.1957 25.10.2004 17.12.2005 ԱՄԳ

20.
Ար տադ րա կան պա տա հար նե րի 
դեպ քում աշ խա տող նե րին փոխ-
հա տու ցե լու մա սին կոն վեն ցիա 

10.06.1925 25.10.2004 17.12.2004 ԱՄԳ

21.
Արդ յու նա բե րութ յան և  առևտ րի 
մե ջ Աշ խա տան քի տես չութ յան մա-
սին կոն վեն ցիա 

11.07.1947 25.10.2004 17.12.2005 ԱՄԳ

22.
Աշ խա տա վար ձի պաշտ պա նութ-
յան մա սին կոն վեն ցիա

01.07.1949 25.10.2004 17.12.2005 ԱՄԳ

23.
 Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ-
խա տան քի մա սին կոն վեն ցիա

28.06.1930 25.10.2004 17.12.2005 ԱՄԳ

24.
Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
սահ ման ման մա սին կոն վեն ցիա

22.06.1970 13.12.2004 29.04.2006 ԱՄԳ

25.

Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին նոր-
մե  րի կա տար մանն ա ջակ ցե լու 
հա մար ե ռա կողմ խորհր դակ ցութ-
յուն նե րի մա սին կոն վեն ցիա 

21.06.1976 13.12.2004 22.01.2005 ԱՄԳ

26.
 Կո լեկ տիվ բա նակ ցութ յուն նե րին 
ա ջակ ցե լու մա սին կոն վեն ցիա

03.06.1981 13.12.2004 29.04.2006 ԱՄԳ

27.
Աշ խա տան քի վի ճա կագ րութ յան 
մա սին կոն վեն ցիա

25.06.1985 13.12.2004 29.04.2006 ԱՄԳ

28.

Աշ խա տան քի հար ցե րի կար գա-
վոր ման դե րի, գոր ծա ռույթ նե րի, 
կազ մա կերպ ման մա սին կոն վեն-
ցիա 

26.06.1978 28.02.2005 18.05.2006 ԱՄԳ

29.

 Գոր ծա տո ւի անվ ճա րու նա կութ յան 
դեպ քում աշ խա տող նե րի պա-
հանջ նե րի պաշտ պա նութ յան մա-
սին կոն վեն ցիա 

23.06.1992 28.02.2005 18.05.2006 ԱՄԳ

30.

 Մաս նա գի տա կան հի վան դութ յուն-
նե րի դեպ քում աշ խա տող նե րին 
փոխ հա տուց ման մա սին կոն վեն-
ցիա 

10.06.1925 28.02.2005 18.05.2005 ԱՄԳ

31.

 Պե տա կան մար մի ն նե րի կող մի ց 
կնքվող պայ մա նագ րե րում աշ խա-
տան քա յին հոդ ված նե րի մա սին 
կոն վեն ցիա 

29.06.1949 28.02.2005 18.05.2006 ԱՄԳ 

32.
 Միա վոր ման ա զա տութ յան և կազ-
մա կեր պե լու ի րա վուն քի պաշտ-
պա նութ յան մա սին կոն վեն ցիա 

09.07.1948 22.03.2005 02.01.2007 ԱՄԳ

33.
Ե րե խա յի աշ խա տան քի վատ թա-
րա գույն ձևե րի մա սին կոն վեն ցիա

17.06.1999 22.03.2005 02.01.2007

34.
Ի րա վա հա վա սա րութ յան մա սին 
/սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան 
ո լոր տում/ կոն վեն ցիա

28.05.1962 
03.10.2005  05.11.2005 ԱՄԳ

35.
Վ ճա րո վի ար ձա կուրդ նե րի մա սին 
/վե րա նայ ված/ կոն վեն ցիա 

24.06.1970 03.10.2005 27.01.2007 ԱՄԳ

36.
Ա մե ն շա բաթ յա հանգս տի մա սին 
/արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում/ 
կոն վեն ցիա 

17.11.1921 03.10.2005 27.01.2007  ԱՄԳ
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37.
 Միգ րանտ աշ խա տող նե րի մա սին 
/լրա ցու ցիչ դրույթ ներ/ կոն վեն-
ցիա 

24.06.1975 03.10.2005 27.01.2007 ՄԻԿ

38.
Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
սահ ման ման ըն թա ցա կար գի մա-
սին կոն վեն ցիա 

16.06.1928 03.10.2005 27.01.2007 ԱՄԳ

39.
Ն վա զա գույն տա րի քի մա սին կոն-
վեն ցիա

26.06.1973 03.10.2005 27.01.2007 ԱՄԳ

40.
Զ բաղ վա ծութ յան հա մար մի գ րա-
ցիա յի մա սին /վե րա նայ ված/ կոն-
վեն ցիա

01.07.1949 03.10.2005 27.01.2007 ԱՄԳ

41.
 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց ի րա վունք նե րի մա սին կոն-
վեն ցիա՝ կից ա ռար կութ յամբ

13.12.2006
17.05.2010 19.06.2010 ՀԱԻԿ

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

42.
 Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո-
ցիա լա կան խար տիա*** 

03.05.1996 25.12.2003 01.03.2004 ՍԻԵԿ****

43.

 Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա-
րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ-
պա նութ յան մա սին եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա

04.11.1950 26.04.2002 26.04.2002 ՄԻԵԴ

* Թեև ՄԻՀՀ-ը պայ մա նա գիր չէ, սա կայն մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում հիմն  ա րար 

փաս տա թուղթ է, ո րի դրույթ նե րը ձեռք են բե րել միջազ գա յին սո վո րույ թա յին ի րա վուն քի կար-

գա վի ճակ և հա մընդ հա նուր բնույթ են կրում՝ արդ յու նա վե տո րեն վե րար տադր վե լով միջազ-

գա յին պայ մա նագ րե րում:

** Հա յաս տա նի կող մի ց ստո րագր վել է, սա կայն դեռևս չի վա վե րաց վել Տն տե սա կան, սո-

ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նագ րի 2008 թ. ըն դուն ված լրա-

ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յու նը, ո րի հա մա ձայն Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա-

վունք նե րի կո մի  տեն քննում է հա մա պա տաս խան ան դամ պե տութ յան ան ձի կամ ան ձանց 

խմբի կող մի ց ներ կա յաց ված դի մու մը, ո րով ան ձինք պնդում են Դաշ նագ րով նա խա տես ված 

տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սին: Այդ ար ձա նագ-

րութ յան վա վե րաց մամբ աշ խա տող նե րը հնա րա վո րութ յուն կստա նան ի րենց ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նութ յունը հայ ցել Կո մի  տեից:

*** ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի հիմ քը Խար տա յի հիմն  ա րար սկզբունք  ներ են, սա-

կայն Խար տիա յի մի  շարք ա ռանց քա յին հար ցեր Օ րենսգր քում չեն ար տա ցոլ վել, օ րի նակ՝ 

Խար տիա յի հոդ ված 24-ը (աշ խա տան քից ա զա տե լու դե պում աշ խա տող նե րի պաշտ պան վա-

ծութ յան ի րա վուն քը), Խար տիա յի հոդ ված 25-ը (գոր ծա տո ւի անվ ճա րու նա կութ յան դեպ քում 

աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի պաշտ պան վա ծութ յան ի րա վուն քը), Խար տիա յի հոդ ված 26-ը 

(աշ խա տան քի ժա մա նակ ար ժա նա պա տիվ վե րա բեր մուն քի ի րա վուն քը) և  այլն։ Ս րանք լուրջ 

բաց թո ղումն  եր են օ րենսդ րի կող մի ց և  են թա կա են վե րա նայ ման:

**** 1998 թ. ու ժի մե ջ է մտել Վե րա նայ ված եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա յի լրա-

ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յու նը, ո րը նա խա տե սում է Խար տիա յի դրույթ նե րի խախտ ման վե րա բեր-

յալ պե տութ յան դեմ կո լեկ տիվ դի մումն  ե րի ներ կա յաց ման հնա րա վո րութ յուն: Այդ դի մումն  ե րը 

քննում է Սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կո մի  տեն: Կո լեկ տիվ դի մումն  ե րի ներ կա-

յաց ման հնա րա վո րութ յուն ու նեն գոր ծա տու նե րի, ար հես տակ ցա կան մի ութ յուն նե րի մի  ջազ-

գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը, խորհր դատ վա կան գոր ծա ռույթ ու նե ցող այլ մի  ջազ գա յին ոչ 
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կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը մի նչ օրս չի ստո-

րագ րել այդ ար ձա նագ րութ յու նը:

4. Աշխատանքային իրավունքի առանձին ինստիտուտների մի ջազգային և 

ազգային իրավակարգավորման համադրումը (Աղյ ուսակ 1)

Ս տորև կներ կա յաց վի աշ խա տան քի ի րա վուն քը կար գա վո րող մի  ջազ գա յին նոր մե  րի իմպ-

լե մե ն տա ցիան ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մե ջ և դ րանց հա մա պա տաս խա նութ յու նը՝ ըստ ա ռան-

ձին ինս տի տուտ նե րի: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

 Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր

ՀՈԴՎԱԾ 23

1. Յու րաքանչյու ր ոք ու նի աշխատանքի, …… իրավու նք:

  Տնտեսական, սոցիալական և մշակու թային իրավու նքների մի ջազգային դաշնագիր

ՀՈԴՎԱԾ 6

1. Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են աշ խա տան քի ի րա վու ն-

քը,….:

 Ռասայական խտրականու թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա 

ՀՈԴՎԱԾ 5

« Մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ար գե լել ու  վե րաց նել ռա սա-

յա կան խտրա կա նու թ յու նն իր բո լոր ձևե րով և  ա պա հո վել յու  րա քանչ յու  րի ի րա-

վա հա վա սա րու թ յու նն օ րեն քի առջև՝ ա ռանց ռա սա յի, մաշ կի գու յ նի, ազ գա յին 

կամ էթ նի կա կան ծագ ման տար բե րակ ման, հատ կա պես, հետև յալ ի րա վու նք նե-

րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թ յամբ.

(ե) տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի կա պակ ցու թ-

յամբ, մաս նա վո րա պես՝

(i) աշ խա տան քի, …….. ի րա վու ն քի»

  Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 

ՀՈԴՎԱԾ 1

Աշ խա տան քի ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով 

Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են ՝

2. պաշտ պա նել արդ յու  նա վետ կեր պով իր ապ րու ս տը վաս տա կե լու  աշ խա տո ղի 

ի րա վու ն քը նրա կող մի ց ա զա տո րեն ընտր ված ցան կա ցած աշ խա տան քով:
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Բ. Ազգային օրենսդրություն

  ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք hոդված 3, մաս 1, կետ 1՝ Աշ խա տան քա յին օ րենսդ-

րու թ յան հիմն  ա կան սկզբու նք նե րից են աշ խա տան քի ա զա տու թ յու  նը, նե րառ յալ` աշ խա-

տան քի ի րա վու ն քը ….:

Ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ ամ րագր ված չէ աշ խա տան քի ի րա վուն-

քը, ին չը նշա նա կում է, որ պե տութ յու նը սահ մա նադ րութ յան մա կար-

դա կով չի ճա նա չում այդ ի րա վուն քը: Միայն ՀՀ աշ խա տան քա յին 

օ րենս գիրքն է մատ նան շում աշ խա տան քի ի րա վուն քի մա սին, այն էլ 

որ պես աշ խա տան քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի բա ղադ րիչ, մի նչ դեռ, 

աշ խա տան քի ա զա տութ յու նը պետք է բխի մար դու աշ խա տան քի 

ի րա վուն քից: Այս ի րա վուն քի՝ օ րենսդ րութ յամբ և սահ մա նադ րա կան 

մա կար դա կով ամ րագ րե լու անհ րա ժեշ տութ յունն ակն հայտ է: 

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

 Մարդու  իրավու նքների համընդհանու ր հռչակագիր

ՀՈԴՎԱԾ 23

1. Յու րաքանչյու ր ոք ու նի … աշխատանքի ազատ ընտրու թյան …… իրավու նք:

  Տնտեսական, սոցիալական և մշակու թային իրավու նքների մի ջազգային դաշնագիր 

ՀՈԴՎԱԾ 6

1. Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են աշ խա տան քի ի րա վու ն քը, 

որն իր մե ջ նե րա ռու մ է յու  րա քանչ յու ր մար դու  ի րա վու ն քը իր ապ րու ս տի հա մար աշ-

խա տան քով վաս տա կե լու  հնա րա վո րու թ յու ն ստա նա լը, ո րը նա ա զա տո րեն ընտ րու մ 

է, կամ ո րին նա ա զա տո րեն հա մա ձայ նու մ է, և կ ձեռ նար կեն հարկ ե ղած քայ լեր այդ 

ի րա վու ն քի ա պա հով ման հա մար:

 Ռասայական խտրականու թյան բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիա 
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ՀՈԴՎԱԾ 5

« Մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ար գե լել ու  վե րաց նել ռա սա-

յա կան խտրա կա նու թ յու նն իր բո լոր ձևե րով և  ա պա հո վել յու  րա քանչ յու  րի ի րա-

վա հա վա սա րու թ յու նն օ րեն քի առջև՝ ա ռանց ռա սա յի, մաշ կի գու յ նի, ազ գա յին 

կամ էթ նի կա կան ծագ ման տար բե րակ ման, հատ կա պես, հետև յալ ի րա վու նք նե-

րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թ յամբ.

(ե) տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի կա պակ ցու թ-

յամբ, մաս նա վո րա պես՝

(i) աշ խա տան քի, աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թ յան, աշ խա տան քի ար դար 

և ն պաս տա վոր պայ ման նե րի, գոր ծազր կու թ յու  նից պաշտ պան վա ծու թ յան, հա-

վա սար աշ խա տան քի դի մաց հա վա սար վար ձատ րու թ յան, ար դար և բա վա րար 

վար ձատ րու թ յան ի րա վու ն քի»:

  Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 

ՀՈԴՎԱԾ 1

Աշ խա տան քի ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով 

Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են ՝

2. պաշտ պա նել արդ յու  նա վետ կեր պով իր ապ րու ս տը վաս տա կե լու  աշ խա տո ղի 

ի րա վու ն քը նրա կող մի ց ա զա տո րեն ընտր ված ցան կա ցած աշ խա տան քով: 

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 32՝ Յու րա քանչ յուր ոք ու նի աշ խա տան քի ընտ րութ յան 

ա զա տութ յուն:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք հոդ ված 3 մաս 1, կետ 1՝ Աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թ-

յան հիմն  ա կան սկզբու նք նե րից են աշ խա տան քի ա զա տու թ յու  նը, նե րառ յալ` աշ խա-

տան քի ի րա վու ն քը (ո րը յու  րա քանչ յու րն ա զա տո րեն ընտ րու մ է կամ ո րին ա զա տո րեն 

հա մա ձայ նու մ է), աշ խա տան քա յին ու  նա կու թ յու ն նե րը տնօ րի նե լու , մաս նա գի տու թ յան և 

գոր ծու  նեու թ յան տե սա կի ընտ րու թ յան ի րա վու ն քը:

  «Զ բաղ վա ծու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 8՝ զբաղ վա ծու թ յան պե տա կան քա ղա քա կա-

նու թ յան հիմն  ա կան սկզբու նք ներն են` աշ խա տա նքի կամավորու թյու նը և աշխատանքի 

ազատ ընտրու թյու նը` բացառելով խտրականու թյու նը:

  «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» ՀՀ օրենք

Վե րո շա րադր ված նոր մե  րի հա մադ րու մի ց պարզ է դառ նում, որ 

մի  ջազ գա յին ակ տե րը սահ մա նում են նախ մար դու աշ խա տան քի 

ի րա վուն քը, այ նու հետև անդ րա դառ նում աշ խա տան քի ընտ րութ-

յան ա զա տութ յան ի րա վուն քին: Մինչ դեռ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու-
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նում աշ խա տան քի ի րա վունքն ամ րագր ված չէ, այլ հռչակ ված է 

աշ խա տան քի ընտ րութ յան ա զա տութ յու նը, ին չը նշա նա կում է, որ 

մար դու աշ խա տան քի ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մար պե տութ-

յան կող մի ց որ ևէ ե րաշ խիք նա խա տես ված չէ: Այ սինքն՝ պե տութ-

յու նը չի կրում սահ մա նադ րա կան պար տա վո րութ յուն ա պա հո վե-

լու մար դու աշ խա տան քի ի րա վուն քի ի րա ցու մը, այլ ա պա հո վում է 

տար բեր աշ խա տանք նե րի մի ջև ընտ րութ յան ա զա տութ յու նը: Սա-

կայն աշ խա տան քի ընտ րութ յան ա զա տութ յու նը հռչա կե լով սահ-

մա նադ րա կան ի րա վունք և պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ-

նա կան սկզբունք, այ դու հան դերձ պե տութ յու նը չի ա պա հո վել այն 

ի րա վա կան մե  խա նիզմն  ե րը, ո րոնք կբա ցա ռեն գոր ծա տո ւի կող մի ց 

այդ ա զա տութ յան ա նօ րի նա կան սահ մա նա փա կումն  ե րը, այ սինքն՝ 

հա վա սա րակշռ ված չեն աշ խա տո ղի՝ աշ խա տան քի ընտ րութ յան 

ա զա տութ յան ի րա վուն քը գոր ծա տո ւի՝ այդ ի րա վուն քը ա պա հո վե-

լու հան դի պա կաց պար տա կա նութ յամբ: Դ րա արդ յուն քում ան ձը 

հա ճախ ստիպ ված է լի նում ընտ րութ յուն կա տա րել գոր ծա տո ւի 

կող մի ց սահ ման ված ան վե րահս կե լի պա հանջ նե րով կամ ո րա կա-

վո րում չպա հան ջող աշ խա տանք նե րի մի ջև:

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԳԵԼՔ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

  Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վու նք նե րի մա սին մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 8

3. ա) Ոչ ոք չպետք է բռնա դատ վի հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի.

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թ յու ն նե րի պաշտ պա նու թ յան մա սին   

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա

 ՀՈԴ ՎԱԾ 4

2. Ոչ ոք չպետք է պար տադր վի կա տա րե լու  պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ-

խա տանք:

3. Սու յն հոդ վա ծի նպա տակ նե րի հա մար «պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա-

տանք» հաս կա ցու թ յու  նը չի նե րա ռու մ՝

ա) ցան կա ցած աշ խա տանք, ո րը սո վո րա բար պա հանջ վու մ է կա տա րել սու յն 

Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի դրու յթ նե րի հա մա ձայն կա լան քի տակ գտնվե լու  

կամ նման կա լան քից պայ մա նա կա նո րեն ա զատ ված լի նե լու  ըն թաց քու մ,

բ) զին վո րա կան բնու յ թի ցան կա ցած ծա ռա յու թ յու ն, իսկ այն երկր նե րու մ, որ տեղ 

օ րի նա կան է ճա նաչ վու մ զին վո րա կան ծա ռա յու թ յու  նից հրա ժար վե լը` հա մոզ-
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մու նք նե րից ել նե լով՝ պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թ յան փո խա րեն նշա-

նակ ված ծա ռա յու թ յու  նը,

գ) ցան կա ցած ծա ռա յու թ յու ն, ո րը պար տա դիր է բնակ չու թ յան կյ ան քին կամ բա-

րե կե ցու թ յա նը սպառ նա ցող ար տա կարգ դրու թ յան կամ ա ղե տի դեպ քու մ,

դ) սո վո րա կան քա ղա քա ցիա կան պար տա կա նու թ յու ն նե րի մաս կազ մող ցան-

կա ցած աշ խա տանք կամ ծա ռա յու թ յու ն:

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր 

ՀՈԴ ՎԱԾ 6.

1. Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են աշ խա տան քի ի րա վու ն քը, 

որն իր մե ջ նե րա ռու մ է յու  րա քանչ յու ր մար դու  ի րա վու ն քը իր ապ րու ս տի հա մար աշ-

խա տան քով վաս տա կե լու  հնա րա վո րու թ յու ն ստա նա լը, ո րը նա ա զա տո րեն ընտ րու մ է, 

կամ ո րին նա ա զա տո րեն հա մա ձայ նու մ է, և կ ձեռ նար կեն հարկ ե ղած քայ լեր այդ 

ի րա վու ն քի ա պա հով ման հա մար:

  Հաշ ման դա մու թ յու ն ու  նե ցող ան ձանց ի րա վու նք նե րի մա սին կոն վեն ցիա

ՀՈԴ ՎԱԾ 27

2. Մաս նա կից պե տու թ յու ն ներն ա պա հո վու մ են, որ հաշ ման դա մու թ յու ն ու  նե ցող ան ձինք 

չպահ վեն ստրկու թ յան կամ ծա ռա յու թ յան մե ջ և մ յու ս նե րի հետ հա վա սար հի մու նք նե-

րով պաշտ պան ված լի նեն հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քից:

  Հար կա դիր աշ խա տան քի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա

  Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի մա սին կոն վեն ցիա

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 32՝ Հար կա դիր աշ խա տանքն ար գել վու մ է:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք հոդ ված 3, մաս 1, կետ 2՝ Աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թ-

յան հիմն  ա կան սկզբու նք ներն են ցան կա ցած ձևի (բնու յ թի) հար կա դիր աշ խա տան քի և  

աշ խա տող նե րի նկատ մամբ բռնու թ յու ն նե րի ար գե լու  մը: 

  ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 132՝ Մար դու  թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծու  մը

Նշ ված հոդ վա ծի ի մաս տով շա հա գոր ծու մ են հա մար վու մ այլ ան ձի հար կա դիր 

աշ խա տան քը կամ ծա ռա յու թ յու ն նե րը:

ՀՀ ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ այս ի րա վուն քը սահ մա նող և  ե րաշ-

խա վո րող նոր մե րն առ կա են, իսկ քրեա կան պա տաս խա նատ վութ-

յան ու ժով դրանք նաև պաշտ պան ված են: « Մարդ կա յին թրա ֆի-
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քին գի մա սին 2010 թ. Հա յաս տան (ԽՈՒՄԲ 2)» ԱՄՆ Պետ քար տու-

ղա րութ յան Զե կույ ցում, ո րը հրա տա րակ վել է 2010 թ. հու նի սի 14-

ին, ար ձա նագր ված է, որ « Հա յաս տան ցի կա նանց և տ ղա մարդ-

կանց են թար կում են հար կա դիր աշ խա տան քի Ռու սաս տա նում, և 

Հա յաս տան ցի կա նանց են թար կում են հար կա դիր աշ խա տան քի 

Թուր քիա յում: Երկ րի ներ սում տղա նե րը են թարկ վում են հար կա-

դիր աշ խա տան քի, իսկ կա նայք ու աղ ջիկ նե րը` հար կա դիր մարմ-

նա վա ճա ռութ յան: Հա յաս տա նում հար կա դիր աշ խա տան քի են են-

թարկ վում ռու սաս տան ցի կա նայք:15 Զե կույ ցում անդ րա դարձ է կա-

տար վել նաև կա ռա վա րութ յան ձեռ նար կած քայ լե րին, նշե լով, որ 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յունն ամ բող ջութ յամբ չի բա վա րա րում 

թրա ֆի քին գի վե րաց ման նվա զա գույն ստան դարտ նե րին, սա կայն 

զգա լի աշ խա տանք ներ է կա տա րում այդ ուղ ղութ յամբ, մա սան վո-

րա պես, թրա ֆի քին գի կան խար գել ման նպա տա կով ի րա կա նաց վել 

են ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ գրքույկ նե րի ու տե ղե կա տու թեր-

թիկ նե րի հրա տա րակ ման և տա րած ման, մարդ կանց թրա ֆի քին գի 

վտան գի մա սին ի րա զեկ վա ծութ յան մե  ծաց մանն ուղղ ված ար շավ-

նե րի մի  ջո ցով: Եվ այդ ո լոր տում ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման նպա-

տա կով, մի ա ժա մա նակ ա ռա ջարկ վել է հզո րաց նել ՀԿ-նե րի գոր-

ծու նեութ յունն ու ա ջակ ցել նրանց աշ խա տանք նե րին՝ լայն ի րա զեկ-

ման նպա տա կով:

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՎԱՍԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

  Քաղաքացիական և քաղաքական իրավու նքների մասին մի ջազգային դաշնագիր 
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Բո լոր մար դիկ հա վա սար են օ րեն քի ա ռաջ և, ա ռանց որ ևէ խտրա կա նու թ յան, 

ու  նեն օ րեն քի հա վա սար պաշտ պա նու թ յան ի րա վու նք; այդ առն չու թ յամբ որ ևէ 

կար գի խտրա կա նու թ յու ն պետք է ար գել վի օ րեն քով, և  օ րեն քը բո լոր ան ձանց 

հա մար պետք է ե րաշ խա վո րի հա վա սար և  արդ յու  նա վետ պաշտ պա նու թ յու ն 

խտրա կա նու թ յու  նից, ըստ որ ևէ հատ կա նի շի, այն է` ըստ ռա սա յի, մաշ կի գու յ նի, 

սե ռի, լեզ վի, կրո նի, քա ղա քա կան կամ այլ հա մոզ մու նք նե րի, ազ գա յին կամ սո-

ցիա լա կան ծագ ման, գու յ քա յին վի ճա կի, ծննդի կամ այլ հան գա ման քի:

  Հաշմանդամու թյու ն ու նեցող անձանց իրավու նքների մասին կոնվենցիա՝ կից 

առարկու թյամբ

15 Տես՝ http://armenian.armenia.usembassy.gov/news061510.html
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ՀՈԴՎԱԾ 27

1. Մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են հաշ ման դա մու թ յու ն ու  նե ցող ան ձանց` մյու ս-

նե րի հետ հա վա սար հի մու նք նե րով աշ խա տան քի ի րա վու ն քը. սա նե րա ռու մ է ապ րու ս-

տի մի  ջոց ներ վաս տա կե լու  ի րա վու ն քը աշ խա տան քի մի  ջո ցով, ո րը նա ձեռք է բե րու մ 

իր ա զատ ընտ րու թ յան ու  հա մա ձայ նու թ յան պայ ման նե րու մ, ինչ պես նաև աշ խա տու  ժի 

շու  կա յու մ և հաշ ման դա մու թ յու ն ու  նե ցող ան ձի հա մար բաց, ընդգր կու ն ու  մատ չե լի աշ-

խա տան քա յին մի  ջա վայ րու մ: 

  Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 
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Պետու թյու նները պարտավորվու մ են ճանաչել

ա) աշխատանքի մատչելիու թյու նը …

  Աշխատանքի և զբաղմու նքների բնագավառու մ խտրականու թյան մասին կոնվենցիա

Բ. Ազգային օրենսդրություն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 141՝ Բո լոր մար դիկ հա վա սար են օ րեն քի առջև: Խտ րա-

կա նու թ յու  նը, կախ ված սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գու յ նից, էթ նի կա կան կամ սո ցիա լա կան 

ծա գու  մի ց, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար հա յաց քից, քա-

ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք րա մաս նու թ յա նը պատ կա նե լու թ յու  նից, 

գու յ քա յին վի ճա կից, ծնու ն դից, հաշ ման դա մու թ յու  նից, տա րի քից կամ անձ նա կան կամ 

սո ցիա լա կան բնու յ թի այլ հան գա մանք նե րից, ար գել վու մ է:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 180, մաս 3՝ Աշ խա տանք նե րի ո րա կա վոր ման 

հա մա կար գի կի րառ ման դեպ քու մ մի և նու յն չա փա նիշ նե րը պետք է կի րառ վեն ինչ պես 

տղա մարդ կանց, այն պես էլ կա նանց նկատ մամբ, և  այդ հա մա կար գը պետք է մշակ ված 

լի նի այն պես, որ բա ցա ռի սե ռա յին հատ կա նիշ նե րով ցան կա ցած խտրա կա նու թ յու ն:

  « Հան րա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 6, մաս 1 (7)՝ Հան րա յին ծա ռա յու թ-

յան հիմն  ա կան սկզբու նք ներն են քա ղա քա ցի նե րի հա մար հան րա յին ծա ռա յու թ յան հա-

վա սար մատ չե լիու թ յու  նը՝ ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րին և  աշ խա տան քա յին 

ու  նա կու թ յու ն նե րին հա մա պա տաս խան.

  « Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 5 (զ)՝ Քա ղա քա ցիա կան ծա-

ռա յու թ յան հիմն  ա կան սկզբու նք ներն են՝ քա ղա քա ցի նե րի հա մար քա ղա քա ցիա կան ծա-

ռա յու թ յան հա վա սար մատ չե լիու թ յու  նը` ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րին և  աշ-

խա տան քա յին ու  նա կու թ յու ն նե րին հա մա պա տաս խան.

  « Հար կա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 7 (5)՝ Հար կա յին ծա ռա յու թ յան 

կազ մա կերպ ման սկզբու նք ներն են քա ղա քա ցի նե րի հա մար հար կա յին ծա ռա յու թ յան 

հա վա սար մատ չե լիու թ յու  նը` ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րին և  աշ խա տան քա-
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յին ու  նա կու թ յու ն նե րին հա մա պա տաս խան.

  « Դա տա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 12՝ … դա տա կան ծա ռա յու թ-

յան պաշ տոն զբա ղեց նե լու  ի րա վու նք ու  նեն դա տա կան ծա ռա յու թ յան տվյ ալ պաշ տո նի 

անձ նագ րով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը բա վա րա րող, 18 տա րին լրա ցած, հա յե րե նին 

պատ շաճ տի րա պե տող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան քա ղա քա ցի նե րը` ան կախ ազ-

գու թ յու  նից, ռա սա յից, սե ռից, դա վա նան քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, սո-

ցիա լա կան ծա գու  մի ց, գու յ քա յին կամ այլ դրու թ յու  նից:

  « Դա տա խա զու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 32՝ Դա տա խազ կա րող է նշա նակ վել 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յու  նու մ մշտա պես բնակ վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ-

յան այն քա ղա քա ցին, ով`

1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յու  նու մ ստա ցել է բա կա լավ րի կամ դիպ լո մա վոր-

ված մաս նա գե տի բարձ րա գու յն ի րա վա բա նա կան կրթու թ յան ո րա կա վոր ման 

աս տի ճան կամ նմա նա տիպ աս տի ճան է ձեռք բե րել օ տա րերկր յա պե տու թ յու -

նու մ, ո րի ճա նա չու մն  ու  հա մար ժե քու թ յան հաս տա տու  մը Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թ յու  նու մ ի րա կա նաց վել են օ րեն քով սահ ման ված կար գով,

2) տի րա պե տու մ է գրա կան հա յե րե նին:

  «Ոս տի կա նու թ յու  նու մ ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 11՝ Ան կախ ազ գու թ յու  նից, 

ռա սա յից, սե ռից, սո ցիա լա կան ծա գու  մի ց, գու յ քա յին կամ այլ դրու թ յու  նից ոս տի կա նու թ-

յու  նու մ ծա ռա յու թ յան կա րող է անց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան մի նչև 30 տա րե-

կան այն քա ղա քա ցին, ո րը բա վա րա րու մ է օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին:

  «Ազ գա յին անվ տան գու թ յան մար մի ն նե րու մ ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 14, 

մաս 1՝ Ազ գա յին անվ տան գու թ յան մար մի ն նե րու մ ծա ռա յու թ յան կա րող է ըն դու ն վել Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան մի նչև 30 տա րե կան (բա ցա ռու թ յամբ տե ղա փոխ ված նե րի) 

այն քա ղա քա ցին, ով ան ցել է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թ յու ն (բա ցա ռու թ յամբ 

ի գա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րի, բարձ րա գու յն ու  սու մն  ա կան հաս տա տու թ յու ն ներ ա վար-

տած այ նան ձանց, ով քեր ու ս ման ըն թաց քու մ ան ցել են զին վո րա կան պատ րաս տու թ յու ն 

և հանձ նել սահ ման ված քննու թ յու ն նե րը, ինչ պես նաև սահ ման ված կար գով պար տա դիր 

զին վո րա կան ծա ռա յու թ յան զո րա կո չից ըն տա նե կան դրու թ յան բեր մամբ տար կե տու մ 

ստա ցած և պա հես տա զո րու մ գրանց ված ան ձանց), տի րա պե տու մ է հա յե րե նին, իր գործ-

նա կան, անձ նա կան, բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րով, կրթու թ յամբ, ա ռող ջա կան վի ճա կով 

ֆի զի կա կան պատ րաս տա կա նու թ յամբ ու  նակ է կա տա րե լու  ազ գա յին անվ տան գու թ յան 

մար մի ն նե րի ծա ռա յո ղի պար տա կա նու թ յու ն նե րը` ան կախ ազ գու թ յու  նից, ռա սա յից, սե-

ռից, սո ցիա լա կան ծա գու  մի ց, գու յ քա յին կամ այլ դրու թ յու  նից:

  « Դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 24՝ Դի վա նա գի տա կան 

ծա ռա յու թ յան պաշ տո նի նշա նակ վե լու  ի րա վու նք ու  նի մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թ յան այն քա ղա քա ցին, ով տի րա պե տու մ է հա յե րե նին, առն վազն եր կու  օ տար լեզ վի, 
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ու  նի բարձ րա գու յն կրթու թ յու ն և բա վա րա րու մ է ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թ յան 

հաս տա տած` հա մա պա տաս խան պաշ տո նի նկա րագ րի պա հանջ նե րը

  «Հ յու  պա տո սա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 14՝ Հ յու  պա տո սա կան հիմ-

նար կի ղե կա վա րը կա րող է լի նել մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան քա ղա քա ցին:

  « Հա մայն քա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 11՝ հա մայն քա յին ծա ռա յու թ-

յան պաշ տոն զբա ղեց նե լու  ի րա վու նք ու  նեն հա մայն քա յին ծա ռա յու թ յան տվյ ալ պաշ տո-

նի անձ նագ րով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը բա վա րա րող, հա յե րե նին տի րա պե տող, 18 

տա րին լրա ցած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան քա ղա քա ցի նե րը և Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թ յու  նու մ փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ու  նե ցող նե րը` ան կախ ազ գու թ յու  նից, 

ռա սա յից, սե ռից, դա վա նան քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, սո ցիա լա կան ծա-

գու  մի ց, գու յ քա յին կամ այլ դրու թ յու  նից:

  « Մաք սա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 8, մաս 1՝ Մաք սա յին ծա ռա յու թ յան 

պաշ տո նի նշա նակ վե լու  ի րա վու նք ու  նի մի այն բարձ րա գու յն կրթու թ յու ն ու  նե ցող, հա յե-

րե նին տի րա պե տող և պաշ տո նի նկա րագ րի պա հանջ նե րը բա վա րա րող ՀՀ քա ղա քա-

ցին:

  «Փր կա րար ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 29, մաս 1՝ Փր կա րա րա կան ծա-

ռա յու թ յու  նու մ ծա ռա յու թ յան կա րող է անց նել մի նչև 30 տա րե կան Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թ յան այն քա ղա քա ցին, որն ան ցել է պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու թ յու ն 

(բա ցա ռու թ յամբ` կա նանց և  օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րի), տի րա պե տու մ է 

հա յե րե նին, իր գործ նա կան, անձ նա կան, բա րո յա կան հատ կա նիշ նե րով, կրթու թ յամբ, 

ա ռող ջա կան վի ճա կով և ֆի զի կա կան պատ րաս տա կա նու թ յամբ ու  նակ է կա տա րե լու  

փրկա րա րա կան ծա ռա յո ղի պար տա կա նու թ յու ն նե րը` ան կախ ազ գու թ յու  նից, ռա սա յից, 

սե ռից, սո ցիա լա կան ծա գու  մի ց, գու յ քա յին կամ այլ դրու թ յու  նից:

Թեև ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը հռչա կում է բո լո րի հա վա սա րութ յու նը 

և  ար գե լում է ցան կա ցած հիմ քով խտրա կա նութ յու նը, սա կայն այդ 

ար գել քը չի մաս նա վո րեց նում աշ խա տան քի ի րա վուն քի նկատ մամբ, 

ինչ պես նաև չի պա րու նա կում նոր մե ր աշ խա տան քի հա վա սար մատ-

չե լութ յան վե րա բեր յալ: Աշ խա տա տե ղի հա վա սար մատ չե լիութ յան 

ի րա վուն քը ամ րագր ված չէ նաև Օ րենսգր քում: ՀՀ աշ խա տան քա յին 

օ րենսգր քով խտրա կա նութ յան ար գել քը ամ րագր վել է մի այն աշ խա-

տանք նե րի ո րա կա վոր ման և  աշ խա տա վար ձի սահ ման ման հետ կապ-

ված հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման դեպ քե րի հա մար՝ կար գա-

վո րու մի ց դուրս թող նե լով աշ խա տան քա յին մյուս, այդ թվում՝ աշ խա-

տան քի ըն դուն ման հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը16: Հան րա յին 

ծա ռա յութ յան ո լոր տը կար գա վո րող ա ռան ձին օ րենք ներ (օ րի նակ՝ Քա-

ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան մա սին ՀՀ օ րեն քը, Հար կա յին ծա ռա յութ-

16 ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 180, մաս 3
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յան մա սին ՀՀ օ րեն քը և  այլն) ամ րագ րում են քա ղա քա ցի նե րի՝ տվյ ալ 

պաշ տոն նե րի հա մար հա վա սար մատ չե լիութ յան հնա րա վո րութ յու նը: 

Բայց մի այն այդ քա նը, որ ևէ լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք սահ ման ված չէ այդ 

ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար: Օ րի նակ՝ ե թե քա ղա քա ցիա կան ծա ռա-

յութ յան նույն պաշ տո նին հա վակ նում են մի  քա նի սը և բո լորն էլ անց-

նում են սահ ման ված մրցու թա յին շե մը, հաղ թող նե րից մե կն է նշա-

նակ վում տվյ ալ պաշ տո նում՝ նշա նա կե լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող 

պաշ տո նա տար ան ձի հա յե ցո ղութ յամբ: Այ սինքն՝ բա ցառ վեց հա վա-

սար մատ չե լիութ յան հնա րա վո րութ յու նը: Փաս տո րեն, աշ խա տա տե-

ղի մատ չե լիութ յան կամ դրա նկատ մամբ աշ խա տող նե րի հա վա սար, 

ա ռանց խտրա կա նութ յան հնա րա վո րութ յան ի րա վուն քը ազ գա յին 

օ րենսդ րութ յամբ ամ րագր ված չէ: Թեև ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր-

քի 3-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի և հ նա-

րա վո րութ յուն նե րի հա վա սա րութ յու նը, սա կայն դա վե րա բե րում է ար-

դեն իսկ աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մե ջ գտնվող ան ձանց: 

Նույն հոդ վածն ամ րագ րում է նաև աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն-

նե րում կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րութ յան սկզբուն քը՝ ան կախ նրանց 

սե ռից, ռա սա յից, ազ գութ յու նից, լեզ վից, ծա գու մի ց, քա ղա քա ցիութ յու-

նից, սո ցիա լա կան դրութ յու նից, դա վա նան քից, ա մուս նա կան վի ճա կից 

և  ըն տա նե կան դրութ յու նից, տա րի քից, հա մոզ մունք նե րից կամ տե սա-

կետ նե րից, կու սակ ցութ յուն նե րին, ար հես տակ ցա կան մի ութ յուն նե րին 

կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին ան դա մակ ցե լուց, ինչ-

պես նաև աշ խա տո ղի գործ նա կան հատ կա նիշ նե րի հետ չկապ ված այլ 

հան գա մանք նե րից, սա կայն այդ նոր մը վե րա բե րում է ոչ թե աշ խա-

տող նե րին, այլ աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րութ յան կող մե  րին, 

այ սինքն՝ Գոր ծա տո ւին և  աշ խա տո ղին: Ն ման ի րա վա կար գա վոր ման, 

ա վե լի ստույգ՝ ի րա վա կար գա վոր ման բա ցա կա յութ յան պա րա գա յում 

գոր ծա տու նե րը կաշ կանդ ված չեն աշ խա տա տե ղին ներ կա յաց վող պա-

հանջ նե րի մե ջ սահ մա նե լու գործ նա կան հատ կա նիշ նե րի հետ չկապ-

ված այլ չա փա նիշ ներ ևս, օ րի նակ՝ ար տա քին բա րե մաս նութ յուն, տա-

րի քա յին շեմ և  այլն, դրա նով իսկ սահ մա նա փա կե լով ան ձի՝ աշ խա-

տան քի ընտ րութ յան ա զա տութ յան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը և 

մի  ջազ գա յին նոր մե  րով սահ ման ված աշ խա տա տե ղի հա վա սար մատ-

չե լիութ յան հնա րա վո րութ յու նը: Ընդ ո րում, նշված և ն մա նա տիպ սահ-

մա նա փակ մամբ աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում 

աշ խա տո ղը զրկված է նաև ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան հնա րա վո-

րութ յու նից, քա նի որ աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի պատ շաճ 

ծագ ման հիմ քի (աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր կամ հրա ման) բա ցա-

կա յութ յան պա րա գա յում ան ձը չի կա րող հա մար վել աշ խա տող, ուս տի 

և  օժտ ված չէ աշ խա տո ղի՝ օ րեն քով սահ ման ված ի րա վունք նե րով ու 

պար տա կա նութ յուն նե րով:
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2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ

ՄԻԱ ՎՈՐ ՎԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ 

Ա.  Մի ջազ գա յին ակ տեր, հոդ ված ներ

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի հա մընդ հա նու ր հռչա կա գիր 

ՀՈԴ ՎԱԾ 20

1. Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի խա ղաղ ժո ղովն  ե րի ու  մի ախմ բու թ յու ն նե րի ա զա տու թ-

յան ի րա վու նք:

2. Ոչ ոք չի կա րող հար կադր վել որ ևէ մի ու թ յան մե ջ մտնե լու :

ՀՈԴ ՎԱԾ 23

4. Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի ար հես տակ ցա կան մի ու թ յու ն ներ ստեղ ծե լու  և  իր շա-

հե րը պաշտ պա նե լու  հա մար ար հես տակ ցա կան մի ու թ յու ն ներ ըն դու ն վե լու  ի րա-

վու նք:

  Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վու նք նե րի մա սին մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 22

1. Յու  րա քանչ յու ր մարդ ու  նի ու  րիշ նե րի հետ ըն կե րակ ցու թ յան ա զա տու թ յան 

ի րա վու նք, նե րառ յալ արհ մի ու թ յու ն ներ ստեղ ծե լու  և  իր շա հե րի պաշտ պա նու թ-

յան հա մար դրանց մե ջ մտնե լու  ի րա վու ն քը:

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 8

1. Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ա պա հո վել.

ա) յու  րա քանչ յու ր մար դու  ի րա վու նքն իր տնտե սա կան և սո ցիա լա կան շա հե-

րի ի րա կա նաց ման և պաշտ պա նու թ յան հա մար ստեղ ծե լու  ար հես տակ ցա կան 

մի ու թ յու ն ներ և  այդ պի սին նե րի մե ջ մտնե լու  ըստ իր ընտ րու թ յան` հա մա պա-

տաս խան կազ մա կեր պու թ յան կա նոն նե րի պահ պան ման մի ակ պայ մա նով:

 Ռա սա յա կան խտրա կա նու թ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 5

 …մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ար գե լել ու  վե րաց նել ռա սա յա կան 

խտրա կա նու թ յու  նը …...

  (ե) տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի կա պակ ցու թ յամբ, մաս-

նա վո րա պես՝

  (ii) ար հես տակ ցա կան մի ութ յուն ներ ստեղ ծե լու և դ րանց ան դա մակ ցե լու ի րա վուն քի
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  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 5 

Ի րենց տնտե սա կան և սո ցիա լա կան շա հե րի պաշտ պա նու թ յան հա մար տե ղա-

կան, ազ գա յին կամ մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պու թ յու ն ներ ստեղ ծե լու  և  այդ կազ-

մա կեր պու թ յու ն նե րին մի ա նա լու ` աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու  նե րի ա զա տու թ-

յու  նը ե րաշ խա վո րե լու  կամ ա պա հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ 

են, որ ազ գա յին օ րենսդ րու թ յու  նը չի խո չըն դո տե լու  և չի կի րառ վե լու  այն պես, 

որ խո չըն դո տի այս ա զա տու թ յա նը:

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թ յու ն նե րի պաշտ պա նու թ յան մա սին եվ րո-

պա կան կոն վեն ցիա

ՀՈԴ ՎԱԾ 11

1. Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի խա ղաղ հա վաք նե րի ա զա տու թ յան և  այ լոց հետ մի ա վոր վե լու  

ա զա տու թ յան ի րա վու նք` նե րառ յալ իր շա հե րի պաշտ պա նու թ յան հա մար արհ մի ու թ յու ն-

ներ ստեղ ծե լու  և դ րանց ան դա մակ ցե լու  ի րա վու ն քը։

 Միա վոր ման ա զա տու թ յան և կազ մա կեր պե լու  ի րա վու ն քի պաշտ պա նու թ յան մա սին կոն-

վեն ցիա

ՀՈԴ ՎԱԾ 2

Աշ խա տող նե րը և գոր ծա տու  նե րը, ա ռանց որ ևէ տար բե րու թ յան, ի րա վու նք ու -

նեն ի րենց ընտ րու թ յամբ ստեղ ծե լու  կազ մա կեր պու թ յու ն ներ, ինչ պես նաև ան-

դա մակ ցե լու  այդ պի սի կազ մա կեր պու թ յու ն նե րին` վեր ջին նե րիս կա նո նադ րու թ-

յու ն նե րին են թարկ վե լու  մի ակ պայ մա նով, ա ռանց նախ նա կան թու յլտ վու թ յան:

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն` հոդ ված 28՝ Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի այլ ան ձանց հետ մի ա վո-

րու մն  եր կազ մե  լու , այդ թվու մ՝ ար հես տակ ցա կան մի ու թ յու ն ներ կազ մե  լու  և դ րանց ան-

դա մագր վե լու  ի րա վու նք:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 3, մաս 1 (7)՝ Աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թ-

յան հիմն  ա կան սկզբու նք ներն են …  աշ խա տան քա յին ի րա վու նք նե րի և շա հե րի պաշտ-

պա նու թ յան հա մար ա զա տո րեն մի ա վոր վե լու  ի րա վու ն քի ա պա հո վու  մը (նե րառ յալ` ար-

հես տակ ցա կան և գոր ծա տու  նե րի մի ու թ յու ն ներ ստեղ ծե լու  կամ դրանց ան դա մագր վե լու  

ի րա վու ն քը).

ՀՈԴ ՎԱԾ 21՝ 

«Ար հես տակ ցա կան մի ու թ յու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 20 Ար հես տակ-

ցա կան մի ու թ յու նն ի րա վու նք ու  նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով կազ մա կեր պել 

և  անց կաց նել հա վաք ներ, գոր ծա դու լ ներ և հան րա յին մի  ջո ցա ռու մն  եր, դրանց 

հետ կապ ված բա նակ ցու թ յու ն ներ վա րել պե տա կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան 
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ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, գոր ծա տու  նե րի, այլ կազ մա կեր պու թ յու ն նե-

րի, նրանց պաշ տո նա տար ան ձանց հետ:

  « Հա վաք նե րի ա զա տու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 6՝ 1. Հա վաք նե րին մաս նակ-

ցե լու  ի րա վու նք ու  նի յու  րա քանչ յու ր ոք ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան քա ղա-

քա ցի նե րը, օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րը և քա ղա քա ցիու թ յու ն չու  նե ցող ան ձինք): 

2. Ոչ ոք ի րա վու նք չու  նի պար տադ րե լու  ան ձին մաս նակ ցել որ ևէ հա վա քի կամ խո չըն-

դո տել նրա մաս նակ ցու թ յու  նը որ ևէ հա վա քի։

  Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենս գիրք, հոդ ված 1801, մաս 17՝ 

Ա ռանց բռնու թ յու ն գոր ծադ րե լու  կամ այն գոր ծադ րե լու  սպառ նա լի քի օ րի նա կան հա-

վաք նե րին մաս նակ ցե լու ն խո չըն դո տե լը ա ռա ջաց նու մ է տու  գան քի նշա նա կու մ` սահ-

ման ված նվա զա գու յն աշ խա տա վար ձի եր կու  հար յու  րա պա տի կից մի նչև հինգ հար յու  րա-

պա տի կի չա փով:

Միա վոր վե լու ի րա վուն քը ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մե ջ գրե թե 

ար տա ցոլ ված է մի աջզ գա յին նոր մե  րի բո վան դա կա յին կրկնութ-

յամբ: Հարկ է նկա տել, որ մի ա վոր վե լու ի րա վուն քը նաև նե րա ռում 

է միա վոր մա նը կամ արհմիութ յա նը չան դա մակ ցե լու ի րա վուն քը: 

ՄԻԵԿ 11-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում միա վոր վե լու ա զա տութ յան 

ի րա վուն քը վե րա բե րում է միայն մաս նա վոր ի րա վուն քի ո լոր տի 

մարմիննե րին և թույ լատ րում է «ի րա վա չափ սահ մա նա փա կում-

ներ» ո րոշ պե տա կան ծա ռա յող նե րի (օ րի նակ`զին ված ու ժե րի, ոս-

տի կա նութ յան ծա ռա յող նե րի և  այլն) հա մար: Ն ման ի րա վա կար գա-

վո րում նա խա տես ված է նաև ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ:

Չ նա յած ի րա վուն քի առ կա յութ յա նը, գնա լով Հա յաս տա նում նվա-

զում է արհ մի ութ յուն նե րին ան դա մակ ցե լու մի  տու մը: Դա թերևս 

բա ցատր վում է նրա նով, որ արհ մի ութ յուն նե րը, որ պես աշ խա տող-

նե րի ներ կա յա ցուց չա կան մար մի ն, որ ևէ ի րա վա կան լծակ չու նեն 

ազ դե լու գոր ծա տո ւի ո րո շումն  ե րի, այդ թվում՝ աշ խա տո ղին կար-

գա պա հա կան տույ ժի են թար կե լու կամ աշ խա տան քից ա զա տե լու 

ո րո շումն  ե րի վրա: 2009 թ.-ի դրութ յամբ արհ մի ութ յուն նե րի կազ-

մում գրանց ված ան դամն  ե րի թի վը հաս նում է 251.187-ի, ին չը հան-

րա պե տութ յու նում զբաղ ված նե րի 23,4%-ն  է17: 

17 Հայսատանյան արհմի ություններ. խնդիրներ, մարտահրավերներ և կարիքներ, Երևան -2010
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ԳՈՐ ԾԱ ԴՈՒ ԼԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

Ա.  Մի ջազ գա յին ակ տեր, հոդ ված ներ

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 8

1. Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ա պա հո վել.

դ) գոր ծա դու  լի ի րա վու ն քը` յու  րա քանչ յու ր երկ րի օ րենք նե րին հա մա պա տաս-

խան դրա ի րա կա նաց ման պայ մա նով:

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 32՝ Աշ խա տող ներն ի րենց տնտե սա կան, սո ցիա լա կան 

և  աշ խա տան քա յին շա հե րի պաշտ պա նու թ յան նպա տա կով ու  նեն գոր ծա դու  լի ի րա վու նք, 

ո րի ի րա կա նաց ման կար գը և սահ մա նա փա կու մն  ե րը սահ ման վու մ են օ րեն քով:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 25, մաս 2 (3) Ար հես տակ ցա կան մի ու թ յու ն նե-

րը ի րա վու նք ու  նեն 3) կազ մա կեր պե լու  և գլ խա վո րե լու  գոր ծա դու լ ներ:

և հոդ ված ներ 73-82 

  «Ար հես տակ ցա կան մի ու թ յու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 20՝ Ար հես տակ ցա կան 

մի ու թ յու նն ի րա վու նք ու  նի օ րեն քով սահ ման ված կար գով կազ մա կեր պել և  անց կաց նել 

… գոր ծա դու լ ներ …, դրանց հետ կապ ված բա նակ ցու թ յու ն ներ վա րել պե տա կան մար-

մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, գոր ծա տու  նե րի, այլ կազ մա-

կեր պու թ յու ն նե րի, նրանց պաշ տո նա տար ան ձանց հետ:

  Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենս գիրք, հոդ ված 412՝  գոր ծա դու լ 

հայ տա րա րե լու  մա սին ո րո շու մն  ըն դու ն վե լու ց հե տո և գոր ծա դու  լի ըն թաց քու մ բո լոր 

կամ ա ռան ձին աշ խա տող նե րին ի րենց աշ խա տա տե ղե րը հա ճա խե լու ն խո չըն դո տե լը, 

աշ խա տող նե րին աշ խա տանք տրա մադ րե լու ց հրա ժար վե լը, գոր ծա դու  լին մաս նակ ցե լու  

հա մար աշ խա տող նե րին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թ յան են թար կե լը` ա ռա-

ջաց նու մ է տու  գան քի նշա նա կու մ խախ տու մ թու յլ տված ան ձի նկատ մամբ` սահ ման ված 

նվա զա գու յն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փով:

  ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 155՝ Գոր ծա դու  լի մաս նակ ցե լու ն կամ գոր ծա դու  լի 

մաս նակ ցե լու ց հրա ժար վե լու ն հար կադ րե լը պատժ վու մ է տու  գան քով՝ նվա զա գու յն աշ-

խա տա վար ձի եր կու  հար յու  րա պա տի կից չորս հար յու  րա պա տի կի չա փով, կամ կա լան քով՝ 

ա ռա վե լա գու յ նը եր կու  ա մի ս ժամկ  ե տով:
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Գոր ծա դու լի ի րա վուն քը աշ խա տո ղի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք-

նե րից է, ո րը լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ է սահ մա նում աշ խա տան քա-

յին վե ճե րի լուծ ման հա մար: Փաս տո րեն, գոր ծա դու լը կո լեկ տիվ 

աշ խա տան քա յին վե ճի լուծ ման նպա տա կով մե կ կամ մի  քա նի 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տող նե րի կամ աշ խա տող նե րի խմբի 

աշ խա տան քի լրիվ կամ մաս նա կի ժա մա նա կա վոր դա դա րե ցումն  

է: Թեև գոր ծա դու լը աշ խա տո ղի սահ մա նադ րա կան ի րա վունքն է, 

սա կայն դրա ի րաց ման մե  խա նիզմն  ե րը ի րենց օ րենսդ րութ յամբ 

այն քան բար դեց ված ու խրթին են, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում դրա 

գործ նա կան կի րա ռութ յու նը լուրջ դժվա րութ յուն ներ է ա ռա ջաց-

նում: Այս պես, հա մա ձայն ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 74-րդ 

հոդ վա ծի՝ գոր ծա դուլ հայ տա րա րե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է 

մի այն ար հես տակ ցա կան մի ութ յա նը: Ընդ ո րում, գոր ծա դու լը հայ-

տա րար վում է այն դեպ քում, ե թե այդ մա սին ո րո շու մը գաղտ նի 

քվեար կութ յամբ հա վա նութ յան է ար ժա նա ցել կազ մա կեր պութ յան 

աշ խա տող նե րի ընդ հա նուր թվի եր կու եր րոր դի կող մի ց կամ կազ-

մա կեր պութ յան ա ռանձ նաց ված (կա ռուց ված քա յին) ստո րա բա ժա-

նու մում գոր ծա դուլ հայ տա րա րե լու դեպ քում՝ այդ ստո րա բա ժան-

ման աշ խա տող նե րի եր կու եր րոր դի կող մի ց: Իսկ կազ մա կեր պութ-

յու նում ար հես տակ ցա կան մի ութ յան բա ցա կա յութ յան դեպ քում 

գոր ծա դուլ հայ տա րա րե լու գոր ծա ռույթ նե րը կազ մա կեր պութ յան 

աշ խա տող նե րի ժո ղո վի (հա մա ժո ղո վի) ո րոշ մամբ փո խանց վում են 

հա մա պա տաս խան ճյու ղա յին կամ տա րած քա յին ար հես տակ ցա-

կան մի ութ յա նը: Ս տաց վում է այն պես, որ մի  կող մի ց աշ խա տողն 

ու նի սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված ի րա վունք, մյուս կող մի ց՝ 

չի կա րող օգտ վել այդ ի րա վուն քից՝ ի րաց ման մե  խա նիզմն  ե րի 

բար դութ յան պատ ճա ռով: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև մե ր օ րե րում 

արհ մի ութ յուն նե րի ոչ բա վա րար ակ տի վութ յու նը կամ ա վե լի շուտ՝ 

գոր ծուն ան գոր ծութ յու նը, ա պա հաս կա նա լի կդառ նա, թե ին չու 

գոր ծա դուլ ներ երբ ևէ չեն կազ մա կերպ վել: 

Հարկ է նկա տել նաև, որ գոր ծա դու լի ի րա վուն քի հստակ ճա նա-

չում Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան որ ևէ կոն վեն-

ցիա յում կամ հանձ նա րա րա կա նում գո յութ յուն չու նի, սա կայն ԱՄԿ 

Միա վոր վե լու ա զա տութ յան կոմիտեն հա ճախ նշել է, որ գոր ծա-

դու լի ի րա վուն քը աշ խա տող նե րի և ն րանց կազ մա կեր պութ յուն նե-

րի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րից է և  ամ րագ րել է այն սահ ման նե-

րը, ո րոնց շրջա նա կում այն պետք է ար տա հայտ վի: Բա ցի այդ, 

Աշ խա տան քի միջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան եր կու բա նաձ ևե րը, 

ո րոնք ԱՄԿ քա ղա քա կա նութ յան հա մար պա րու նա կում են ղե կա-

վար դրույթ ներ, ընդգ ծել են ան դամ-պե տութ յուն նե րում գոր ծա դու-
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լի ի րա վուն քի ճա նա չու մը18:

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ այդ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը պաշտ պան-

ված է նաև վար չա կան և ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յան սպառ-

նա լի քով:

ՆՈՐ ՄԱԼ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

Ա.  Մի ջազ գա յին ակ տեր, հոդ ված ներ

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի հա մընդ հա նու ր հռչա կա գիր 

ՀՈԴ ՎԱԾ 24 

Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի հանգս տի ու  ժա ման ցի ի րա վու նք, նե րառ յալ` աշ խա-

տան քա յին օր վա խե լա մի տ սահ մա նա փակ ման և պար բե րա կան վճա րո վի ար-

ձա կու ր դի ի րա վու ն քը:

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 7

Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են աշ խա տան քի 

ար դար և ն պաս տա վոր պայ ման նե րի` յու  րա քանչ յու  րի ի րա վու ն քը, մաս նա վո-

րա պես,

d/ հան գիս տը, ժա մանցն ու  աշ խա տան քա յին ժա մա նա կի խե լա մի տ սահ մա նա-

փա կու  մը և վ ճար վող պար բե րա կան ար ձա կու ր դը, հա վա սա րա պես և վար ձատ-

րու թ յու  նը՝ տո նա կան օ րե րի դի մաց:

  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 2

Աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա-

հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

1. օ րա կան և շա բա թա կան աշ խա տան քա յին ժա մե  րի բա նա կան տևո ղու թ յու -

նը ա պա հո վե լու  հա մար աշ խա տան քա յին շա բա թը պետք է աս տի ճա նա բար 

կրճատ վի այն չա փով, ո րը թու յ լատր վու մ է ար տադ րա կան ա ճով և  այլ հա մա-

պա տաս խան գոր ծոն նե րով:

18 «Աշխատանքի մի ջազգային կազմակերպության անդամ-պետություններում հակաարհմի ութենական օրենս դրու-

թյան վերացման մասին»` ընդունված 1957 թ., որը կարգավորում է «ար հմի ությունների իրավունքների, այդ թվում` 

աշխատողների կողմի ց գործ ադուլի իրավունքի արդյունավետ և անսահմանափակ իրականացման ապահովման 

վերաբերյալ օրենքների ընդունումը (ԱՄԿ, 1957 թ.): 

1970 թ. բանաձև՝ «Արհմի ությունների իրավունք ներին և քաղաքացիական ազատությունների հետ նրանց ունեցած 

կապի մասին», որով հորդորվում է արհմի ությունների իրավունքների նկատմամբ ամբողջական և համընդհանուր 

հ ար գա նք ի ա պա հովումը` ի թիվս այլոց հատուկ ուշադրություն դարձնել գործադուլի իրավունքին (ԱՄԿ, 1970 թ):
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2008 թ. դեկ տեմ բե րի 5-ին ԱՄԿ 18-րդ կոն ֆե րան սում ըն դուն վել է աշ խա-

տա ժա մա նա կի ո րոշ ման մա սին ԱՄԿ բա նաձ ևը:

1994 թ. ԱՄԿ-ն  ըն դու նել է Ոչ լրիվ աշ խա տա ժա մա նա կի մա սին- R182 

Հանձ նա րա րա կա նը, N 18219

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 33՝ Ա ռա վե լա գու յն աշ խա տա ժա մա նա կը սահ ման վու մ 

է օ րեն քով:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք հոդ ված 139-149՝ Աշ խա տա ժա մա նա կի նոր մալ տևո ղու թ յու -

նը չի կա րող անց նել շա բա թա կան 40 ժա մի ց: Աշ խա տա ժա մա նա կի ա ռա վե լա գու յն տևո ղու թ-

յու  նը, նե րառ յալ` ար տա ժամ յա աշ խա տան քը, չի կա րող անց նել օ րա կան 12 ժա մի ց (հանգս տի 

և սն վե լու  հա մար` ընդ մի  ջու  մը նե րառ յալ), իսկ շա բաթ վա ըն թաց քու մ` 48 ժա մի ց:

  «Ոս տի կա նու թ յու  նու մ ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 28՝ Ոս տի կա նու թ յան ծա-

ռա յող նե րի հա մար սահ ման վու մ է հնգօր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ:

3. Ոս տի կա նու թ յան այն ծա ռա յող նե րի հա մար, ով քեր ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թ յու ն-

նե րը կա տա րու մ են ա ռող ջու թ յան հա մար վն ա սա կար պայ ման նե րու մ, սահ ման վու մ է 

աշ խա տա ժա մա նա կի կրճատ տևո ղու թ յու ն:

  «Փր կա րար ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 45 մաս 1՝ Ծա ռա յող նե րի հա մար 

սահ ման վու մ է հնգօր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ` 40 ժամ տևո ղու թ յամբ:

  ՀՀ կա ռա վա րու թ յան ո րո շու մն  եր՝ N 201-Ն20, N 1223-Ն21, N 2138-Ն22, N 1471-Ն23, N 2038-Ն24, N 

604-Ն25

Հարկ նկա տել, որ մի  ջազ գա յին փաս տաթղ թե րը չեն ամ րագ րում 

19 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312520:NO

20 01.02.2007 թ. Առողջապահական, հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական դաստիարակչական, էներ գա-

մատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի և աշխատանքի այլ առանձնահատուկ 

բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների աշխատանքի և հանգստ ի ռե ժիմի  առանձնահատկությունները 

սահ մանելու մասին

21 11.08.2005 թ. Առանձին կատեգորիայի աշխատողների` օրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ 

պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին

22 24.11. 2005 թ. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմի ն նե րո ւմ և դրանց են թակա կազմա կեր պու-

թյուններո ւմ աշխատաժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանելու մասին 

23 15.08.2005 թ. Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրի վարման կարգը և ձևը սահմանելու մասին

24 19.12.2002 թ. Ոստիկանությունում առողջության համար վն ասակար  պայմաններում ծառայողներին աշխատաժամանակի 

կրճատ տևողություն և լրացուցիչ արձակուրդի տևողություն նախատեսող ծառայությունների ցանկը սահմանելու մասին

25 06.04.2006 թ. Առողջության համար վն ասակար պայմաններում ծա ռայողական պարտականություններ կատա-

րող փրկարար ծառայողների համար աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն ունեցող ծառայությունների, աշ-

խա տանք ների ցանկը, ինչպես նաև այդ աշխատաժամանակի տևողությունը և վարձատրության պայմանները 

սահ մա նելու մասին
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աշ խա տա ժա մա նա կի «ող ջա մի տ, խլա մի տ սահ ման փակ ման» չա փը, 

դա կար գա վոր վում է ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ: ՀՀ Սահ մանդ րութ-

յու նը ևս դ րա կար գա վո րու մը թո ղել է օ րեն քին: ՀՀ աշ խա տան քա յին 

օ րենս գիր քը սահ մա նել է շա բա թա կան 40 ժա մը որ պես ա ռա վե լա-

գույն շեմ՝ նոր մալ աշ խա տան քի տևո ղութ յան հա մար:

ՀԱՆԳՍ ՏԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

Ա.  Մի ջազ գա յին ակ տեր, հոդ ված ներ

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի հա մընդ հա նու ր հռչա կա գիր 

ՀՈԴ ՎԱԾ 24 

Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի հանգս տի ու  ժա ման ցի ի րա վու նք, նե րառ յալ` աշ խա-

տան քա յին օր վա խե լա մի տ սահ մա նա փակ ման և պար բե րա կան վճա րո վի ար-

ձա կու ր դի ի րա վու ն քը:

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 7

Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են աշ խա տան քի 

ար դար և ն պաս տա վոր պայ ման նե րի` յու  րա քանչ յու  րի ի րա վու ն քը, մաս նա վո-

րա պես d/ հան գիս տը, ժա մանցն ու  աշ խա տան քա յին ժա մա նա կի խե լա մի տ 

սահ մա նա փա կու  մը և վ ճար վող պար բե րա կան ար ձա կու ր դը, հա վա սա րա պես և 

վար ձատ րու թ յու  նը` տո նա կան օ րե րի դի մաց:

  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 2

Աշ խա տան քի ար դար պայ ման նե րի ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա-

հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

2. ա պա հո վել վճա րո վի ոչ աշ խա տան քա յին օ րեր,

3. ա պա հո վել տա րե կան նվա զա գու յ նը չորս շա բաթ յա վճա րո վի ար ձա կու րդ,

5.տրա մադ րել շա բա թա կան հան գիստ, ո րը հնա րա վո րին չա փով պետք է հա-

մընկ նի հա մա պա տաս խան երկ րու մ կամ տա րա ծաշր ջա նու մ ա վան դու յ թով կամ 

սո վո րու յ թով որ պես հանգս տի օր ճա նաչ ված օր վա հետ:

  Վ ճա րո վի ար ձա կու րդ նե րի մա սին /վե րա նայ ված/ կոն վեն ցիա

  Ա մե ն շա բաթ յա հանգս տի մա սին /արդ յու  նա բե րու թ յան ո լոր տու մ/ կոն վեն ցիա
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Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 33՝ Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի հանգս տի ի րա վու նք:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված ներ 150-170՝ Հանգս տի ժա մա նա կը աշ խա տան-

քից ա զատ ժա մա նակն է, որն աշ խա տողն օգ տա գոր ծու մ է իր հա յե ցո ղու թ յամբ:

  Ար հես տակ ցա կան մի ու թ յու ն նե րի մա սին ՀՀ օ րենք, հոդ ված 27՝ Գոր ծա տու ն, կո լեկ տիվ 

պայ մա նագ րին (հա մա ձայ նագ րին) հա մա պա տաս խան, ար հես տակ ցա կան մի ու թ յա նը 

տրա մադ րու մ է ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ և  այլ գու յք` աշ խա տող նե րի աշ խա տան քի և 

հանգս տի պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև նրանց ա ռող ջու թ յան պահ պան մա-

նը նպա տա կաու ղղ ված մի  ջո ցա ռու մն  եր կազ մա կեր պե լու  հա մար:

  « Հան րա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 26, մաս 1 (3)` Հան րա յին ծա ռա յո ղի 

և բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի սո ցիա լա կան ե րաշ խիք ներն են…. 3) ա մե  նամ-

յա վճա րո վի ար ձա կու ր դը.

  « Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 26, մաս 1 (գ) Պե տու թ յու  նը 

քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յո ղի հա մար ե րաշ խա վո րու մ է ա մե  նամ յա վճա րո վի ար ձա կու րդ:

  « Դա տա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 32, մաս 1 (3)` Դա տա կան ծա ռա-

յո ղի հա մար ե րաշ խա վոր վու մ են ա մե  նամ յա վճա րո վի ար ձա կու րդ:

  « Դա տա խա զու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 57 (2)`  Պե տու թ յու  նը դա տա խազ նե րի 

հա մար ե րաշ խա վո րու մ է ա մե  նամ յա վճա րո վի ար ձա կու րդ:

  «Ոս տի կա նու թ յու  նու մ ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 32՝ Ոս տի կա նու թ յան ծա-

ռա յող նե րի հա մար սահ ման վու մ են դրա մա կան բա վա րար ման պահ պան մամբ հետև յալ 

ար ձա կու րդ նե րը.

1) ա մե  նամ յա,

2) ու  սու մն  ա կան,

3) լրա ցու  ցիչ (ել նե լով ծա ռա յու թ յան ստա ժից, վն ա սա կար պայ ման նե րու մ պար-

տա կա նու թ յու ն նե րի կա տար ման և ծա ռա յու թ յան հա տու կ բնու յ թից):

Ոս տի կա նու թ յան ծա ռա յո ղին կա րող է տրա մադր վել նաև կար ճատև ար ձա-

կու րդ:

ՀՈԴ ՎԱԾ 33՝ 

Ոս տի կա նու թ յան ծա ռա յող նե րին տրվու մ է ա մե  նամ յա ար ձա կու րդ: Ա մե  նամ յա 

ար ձա կու ր դի տևո ղու թ յու  նը կազ մու մ է 30 օր:

  «Ազ գա յին անվ տան գու թ յան մար մի ն նե րու մ ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք՝ հոդ ված 37, 

մաս 1՝ Ազ գա յին անվ տան գու թ յան մար մի ն նե րի ծա ռա յո ղին վար ձատ րու թ յան պահ պան-
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մամբ տրվու մ են՝

1) հեր թա կան (ա մե  նամ յա) ար ձա կու րդ,

2) ու  սու մն  ա կան ար ձա կու րդ,

3) լրա ցու  ցիչ (կար ճա ժամկ  ետ) ար ձա կու րդ,

4) հի վան դու թ յան պատ ճա ռով ար ձա կու րդ,

5) կին ծա ռա յող նե րին` նա խածննդ յան և հետծննդ յան, ինչ պես նաև ե րե խա յի 

խնամ քի ար ձա կու րդ:

  « Դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 45 (բ)՝ Պե տու թ յու  նը դի-

վա նա գե տի հա մար ե րաշ խա վո րու մ է ա մե  նամ յա վճա րո վի ար ձա կու րդ:

  « Հա մայն քա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 26, մաս 1 (գ)՝ Հա մայն քա յին 

ծա ռա յո ղի հա մար ե րաշ խա վոր վու մ է ա մե  նամ յա վճա րո վի ար ձա կու րդ:

  «Փր կա րար ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 49 ՝ ծա ռա յող նե րի հա մար սահ-

ման վու մ են դրա մա կան բա վա րար ման պահ պան մամբ հետև յալ ար ձա կու րդ նե րը՝

ա) հեր թա կան,

բ) ու  սու մն  ա կան,

գ) լրա ցու  ցիչ,

դ) հի վան դու թ յան պատ ճա ռով,

ե) հղիու թ յան և ծնն դա բե րու թ յան, ե րե խա յի խնամ քի, ընդ ո րու մ` դրա մա կան 

բա վա րա րու  մը պահ պան վու մ է հղիու թ յան և ծնն դա բե րու թ յան ար ձա կու ր դի ժա-

մա նակ:

  ՀՀ կա ռա վա րու թ յան ո րո շու մն  եր՝ N 1384-Ն26, N 1599-Ն27

ՀՀ ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ ամ րագր ված է հանգս տի ի րա վուն քը: 

Խո սե լով յու րա քանչ յուրի հանգս տի ի րա վուն քի մա սին՝ ՀՀ Սահ մա-

նադ րութ յու նը նկա տի ու նի աշ խա տող ան ձին: Սա կայն ՀՀ աշ խա-

տան քա յին օ րենսդ րութ յու նը որ ևէ նոր մով չի սահ մա նում, որ հան-

գիս տը աշ խա տո ղի ի րա վունքն է և դ րան հա մա պա տաս խա նում է 

գոր ծա տո ւի՝ այդ հան գիս տը տրա մադ րե լու պար տա կա նութ յու նը: 

Ն ման ի րա վա կար գա վոր ման բա ցա կա յութ յան պա րա գա յում գոր ծա-

տուն շատ հա ճախ խախ տում է աշ խա տո ղի հանգս տի ի րա վուն քը, 

մաս նա վո րա պես, ա մե  նամ յա ար ձա կուր դի տրա մադ րու մը՝ վկա յա-

26 11.08.2005 թ. Ամե նամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների 

ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին

27 11.08.2005 թ. Ամե նամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների 

ցանկը սահմանելու մասին
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կո չե լով հա մա պա տաս խան իմ պե րա տիվ նոր մի  բա ցա կա յութ յու նը 

կամ աշ խա տո ղի՝ նման պա հանջ չներ կա յաց նե լու փաս տը:

ՀԱ ՎԱ ՍԱՐ ԵՎ  ԱՐ ԴԱՐ 

ՎԱՐ ՁԱՏ ՐՈՒԹ ՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

Ա.  Մի ջազ գա յին ակ տեր, հոդ ված ներ

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի հա մընդ հա նու ր հռչա կա գիր 

ՀՈԴ ՎԱԾ 23 

2. Յու  րա քանչ յու ր ոք, ա ռանց որ ևէ խտրա կա նու թ յան, ու  նի հա վա սար աշ խա-

տան քի հա մար հա վա սար վար ձատ րու թ յան ի րա վու նք:

3. Յու  րա քանչ յու ր աշ խա տող ի րա վու նք ու  նի ար դար ու  գո հա ցու  ցիչ վար ձատ րու թ-

յան, ո րը ա պա հո վի մար դա վա յել գո յու թ յու ն իր և  իր ըն տա նի քի հա մար և  անհ-

րա ժեշ տու թ յան դեպ քու մ լրաց վի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թ յան այլ մի  ջոց նե րով:

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

 ՀՈԴ ՎԱԾ 7

Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են աշ խա տան քի ար-

դար և ն պաս տա վոր պայ ման նե րի՝ յու  րա քանչ յու  րի ի րա վու ն քը, մաս նա վո րա պես՝

a/ վար ձատ րու թ յու  նը, ո րը որ պես նվա զա գու յ նը բո լոր աշ խա տա վոր նե րի հա-

մար ա պա հո վու մ է,

i/ ար դար աշ խա տա վար ձով և հա վա սար ար ժե քի դի մաց հա վա սար վար ձատ-

րու թ յամբ` ա ռանց որ ևէ տար բե րու թ յան, ընդս մի ն մաս նա վո րա պես, կա նանց 

հա մար պետք է ե րաշ խա վոր վեն աշ խա տան քի այն պայ ման նե րից ոչ վատ պայ-

ման ներ, ո րոն ցից օգտ վու մ են տղա մար դիկ` հա վա սար աշ խա տան քի դի մաց 

հա վա սար վար ձով:

 Ռա սա յա կան խտրա կա նու թ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա Հ.5(i)

ՀՈԴ ՎԱԾ 5

…. մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ար գե լել ու  վե րաց նել ռա սա-

յա կան խտրա կա նու թ յու  նը …...

(ե) տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի կա պակ ցու թ-

յամբ, մաս նա վո րա պես՝

(i) ………, հա վա սար աշ խա տան քի դի մաց հա վա սար վար ձատ րու թ յան, ար դար 

և բա վա րար վար ձատ րու թ յան ի րա վու ն քի:

  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 
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ՀՈԴ ՎԱԾ 4 

Ար դա րա ցի վար ձատր ման ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  

նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

1. ճա նա չել աշ խա տող նե րի վար ձատր ման ի րա վու ն քը, ո րը նրանց և ն րանց ըն-

տա նիք նե րին կա պա հո վի պատ շաճ կեն սա մա կար դակ,

2. ճա նա չել աշ խա տող նե րի վար ձատր ման դրու յ քա չա փի ա վե լաց ման ի րա վու ն քը 

ար տա ժամ յա աշ խա տան քի հա մար, բա ցա ռու թ յամբ ա ռանձ նա հա տու կ դեպ քե րի,

  Հա վա սար վար ձատ րու թ յան մա սին Կոն վեն ցիա 

  Աշ խա տա վար ձի պաշտ պա նու թ յան մա սին Կոն վեն ցիա 

  Ն վա զա գու յն աշ խա տա վար ձի սահ ման ման մա սին կոն վեն ցիա

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն հոդ ված 32՝ Յու  րա քանչ յու ր աշ խա տող ու  նի ար դա րա ցի և  օ րեն-

քով սահ ման ված նվա զա գու յ նից ոչ ցածր աշ խա տա վար ձի ի րա վու նք

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 3, մաս 1 (6), հոդ ված ներ 178-179՝ Աշ խա-

տան քա յին օ րենսդ րու թ յան հիմն  ա կան սկզբու նք նե րից է՝ յու  րա քանչ յու ր աշ խա տո ղի` 

ժա մա նա կին և  ամ բող ջու թ յամբ աշ խա տան քի ար դա րա ցի վար ձատ րու թ յան ի րա վու ն-

քի ա պա հո վու  մը` օ րեն քով սահ ման ված նվա զա գու յն աշ խա տա վար ձի չա փից ոչ ցածր: 

Տ ղա մարդ կանց և կա նանց մի և նու յն կամ հա մար ժեք աշ խա տան քի դի մաց վճար վու մ է 

նու յն չա փով աշ խա տա վարձ:

  «Ոստիկանու թյու նու մ ծառայու թյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 21, մաս 1՝ Ոս տի կա նու թ-

յան յու  րա քանչ յու ր ծա ռա յող ու  նի ծա ռա յու թ յան հա մար հա մար ժեք դրա մա կան բա վա-

րար ման ի րա վու նք:

  «Ազ գա յին անվ տան գու թ յան մար մի ն նե րու մ ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 29 

(6.1)՝ ազ գա յին անվ տան գու թ յան մար մի ն նե րի ծա ռա յո ղի ի րա վու նք ներն են ծա ռա յու թ-

յան հա մար հա մար ժեք վար ձատ րու թ յու ն ստա նա լը. Հոդ ված 31 Ազ գա յին անվ տան գու թ յան 

մար մի ն նե րի յու  րա քանչ յու ր ծա ռա յող (սու յն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րու մ նաև կադ րե-

րի տրա մադ րու թ յան տակ գտնվող ը) ու  նի վար ձատ րու թ յան ի րա վու նք:

  « Դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 42 (ե) Դի վա նա գե տի հիմն  ա-

կան ի րա վու նք ներն են աշ խա տան քի, աշ խա տա վար ձի, ա ռող ջու թ յան պաշտ պա նու թ յու  նը, 

անվ տանգ և  անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րով ա պա հով վա ծու թ յու  նը.

  « Հա մայն քա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 26, մաս 1 (բ)՝ Հա մայն քա յին 

ծա ռա յո ղի հա մար ե րաշ խա վոր վու մ են վար ձատ րու թ յու ն, իր զբա ղեց րած պաշ տո նի են-
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թախմ բին հա մա պա տաս խա նող դա սա յին աս տի ճա նից ա վե լի բարձր դա սա յին աս տի-

ճա նի հա մար հա վե լավ ճար և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան օ րենսդ րու թ յամբ նա խա-

տես ված այլ վճար ներ.

  « Մաք սա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 23 (10)՝ Մաք սա յին ծա ռա յողն ի րա-

վու նք ու  նի` աշ խա տան քի, վար ձատ րու թ յան, ա ռող ջու թ յան պաշտ պա նու թ յան, անվ տանգ 

և  անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ա պա հով վա ծու թ յան.

  « Հար կա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 24՝ Հար կա յին ծա ռա յող նե րի վար-

ձատ րու թ յան հա մա կարգն ու  նի հետև յալ կա ռու ց ված քը.

1) հիմն  ա կան աշ խա տա վարձ` պաշ տո նա յին դրու յ քա չափ, ո րը պայ մա նա վոր-

ված է հար կա յին ծա ռա յու թ յան պաշ տոն նե րի դա սա կարգ ման հա մա կար գու մ 

տվյ ալ պաշ տո նի զբա ղեց րած դիր քով և հար կա յին ծա ռա յո ղի` հար կա յին մարմ-

նու մ ու  նե ցած աշ խա տան քի ստա ժով.

2) լրա ցու  ցիչ աշ խա տա վարձ, ո րը նե րա ռու մ է` 

- աշ խա տան քի հա տու կ պայ ման նե րի, աշ խար հագ րա կան մի  ջա վայ րի, տո նա-

կան և հանգստ յան օ րե րին, գի շե րա յին ժա մե  րին աշ խա տե լու  հա մար տրվող 

հա վե լու մն  ե րը,

- հար կա յին ծա ռա յու թ յան դա սա յին և հա տու կ կո չու մն  ե րի հա մար տրվող հա-

վե լավ ճար նե րը,

- ծա ռա յո ղա կան գոր ծու  նեու թ յան գնա հատ ման արդ յու նք նե րով, հա տու կ ա ռա-

ջադ րանք նե րի ո րակյ  ալ կա տար ման, ինչ պես նաև հար կա յին մարմն  ի գոր ծու -

նեու թ յան ամ փոփ ցու  ցա նիշ նե րից ել նե լով` հար կա յին ծա ռա յու թ յան նյու  թա կան 

խրա խու ս ման և հա մա կար գի զար գաց ման ֆոն դից տրվող պարգ ևատ րու մն  ե րը:

  «Նվազագու յն աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենք

  ՀՀ կառավարու թյան որոշու մն եր՝ N 1651-Ն28, N 1011-Ն29

Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը սահ մա նում է հան րա յին և մաս-

նա վոր ո լոր տում աշ խա տո ղի վար ձատ րութ յան ի րա վուն քը, սա-

կայն չի շեշ տադր վում բա վա րար կամ ար դա րա ցի վար ձատ րութ յան 

ա պա հո վու մը: Մի ջազ գա յին ակ տե րը աշ խա տան քը և  աշ խա տա-

վար ձը դի տում են որ պես մար դու կեն սա պա հով ման մի  ջոց, մի նչ-

դեռ Հա յաս տա նի պա րա գա յում սահ մա նա ված նվա զա գույն աշ խա-

տա վար ձը զգա լիո րեն զի ջում է նվա զա գույն զամբ յու ղի չա փը: Մեր 

օ րենսդ րութ յու նը մի այն հռչա կում է կա նանց և տ ղա մարդ կանց աշ-

28 11.12.2003 թ. Ազգային անվտանգության մարմի ններում արտաժամյա, հանգստյան և տոն օրերի ծառայության 

համար հավելավճարների վճարման կարգը սահմանելու մասին

29 12.08.2010 թ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության 

ոստի կանությունում արտաժամյա, հանգստյան և տոն օրերի ծառայության, ինչպես նաև հերթապահության ժամա-

նակի համար հավելավճար վճարելու կարգը և չափը սահմանելու մասին
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խա տան քի դի մաց հա վա սար վար ձատ րութ յու նը և որ ևէ կերպ չի 

անդ րա դառ նում նույն աշ խա տան քը կա տա րող ան ձանց հա վա սար 

վար ձատ րութ յա նը:

Բա ցի դա շատ կազ մա կեր պութ յուն ներ թաքց նում են ի րենց աշ խա-

տա կից նե րին վճար վող աշ խա տա վար ձե րի ի րա կան չա փը` վեր ջին-

նե րիս հետ հա մա ձայ նութ յան գա լով ֆոր մալ ամ րագր վա ծից ա ռա-

վել ցածր կամ բարձր աշ խա տա վարձ վճա րե լու շուրջ: Ն վա զեց նե-

լու հա մար այս ռիս կե րը, հար կա վոր է կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ 

սահ մա նել ա ռա վել ռիս կա յին հա մար վող այն կազ մա կեր պութ յուն-

նե րի ցան կը, ո րոնք պար տա դիր կեր պով աշ խա տա վար ձե րը պետք 

է բան կա յին փո խան ցումն  ե րի մի  ջո ցով վճա րեն: Ճիշտ է, այս մե -

խա նիզ մը չի չե զո քաց նում հնա րա վոր բո լոր ռիս կե րը, սա կայն բար-

դաց նում է աշ խա տո ղի հետ ստվե րա յին հա մա ձայ նութ յան կա յաց-

ման ե ղա նակ նե րը: 

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը 2011 թ. իր տա րե կան զե կույ-

ցում նույն պես անդ րա դար ձել է աշ խա տան քի վար ձատ րութ յան 

խնդրին` «ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծով սահ-

ման ված է աշ խա տա վար ձի ին դեք սա վոր ման պա հան ջը` Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով: 

Բայց, մի նչ օրս, աշ խա տա վար ձի ին դեք սա վոր ման կարգ չի սահ-

ման վել: Պաշտ պա նի հարց մանն ի պա տաս խան, նա խա րա րութ յան 

կող մի ց հաս տատ վել է հա մա պա տաս խան կար գի բա ցա կա յութ-

յու նը և պատ ճա ռա բան վել, որ սո ցիալ-տնտե սա կան զար գաց ման 

ներ կա փու լում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը 

ձեռն պահ է մն ում ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա-

ծով նա խա տես ված աշ խա տա վար ձի ին դեք սա վոր ման օ րենսդ րա-

կան պա հան ջի կի րա ռու մի ց` հաշ վի առ նե լով մակ րոտն տե սա կան 

հնա րա վոր ռիս կե րը: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ տնտե սութ յու նում գնա ճի 

հաշ վառ մամբ աշ խա տա վար ձի ճշգրտու մը, մաս նա գետ նե րի կար-

ծի քով, ան խու սա փե լիո րեն կհան գեց նի ֆիս կալ ան կա յու նութ յան, 

քրո նիկ բարձր գնա ճի30:»

30  http://www.pashtpan.am/library/library/page/101/type/3  ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2011. Բաժին 1
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ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ԱՌՈՂՋ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

 Մարդու  իրավու նքների համընդհանու ր հռչակագիր 

ՀՈԴ ՎԱԾ 23

1. Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի աշ խա տան քի… ար դար ու  բա րեն պաստ պայ ման նե րի 

ի րա վու նք:

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 7

Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են աշ խա տան քի 

ար դար և ն պաս տա վոր պայ ման նե րի` յու  րա քանչ յու  րի ի րա վու ն քը, մաս նա վո-

րա պես`

b/ աշ խա տան քի այն պի սի պայ ման նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նու մ են անվ-

տան գու թ յան և հի գիե նա յի պա հանջ նե րին:

ՀՈԴ ՎԱԾ 12

2. Այն մի  ջոց նե րը, ո րոնք այդ ի րա վու ն քի ի րա կա նաց ման հա մար պետք է ըն-

դու ն վեն սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րի կող մի ց, ընդգր կու մ են 

մի  ջո ցա ռու մն  եր, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա նու ն

b/ ար տա քին մի  ջա վայ րի հի գիե նա յի և  արդ յու  նա բե րու թ յան մե ջ աշ խա տան քի 

հի գիե նա յի բո լոր կող մե  րի բա րե լավ ման:

 Ռա սա յա կան խտրա կա նու թ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 5

…. մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ար գե լել ու  վե րաց նել ռա սա-

յա կան խտրա կա նու թ յու  նը …...

(ե) տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի կա պակ ցու թ-

յամբ, մաս նա վո րա պես՝

(i) աշ խա տան քի ար դար և ն պաս տա վոր պայ ման նե րի:

  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 3

Անվ տանգ և  ա ռող ջու թ յան հա մար անվն  աս աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ի րա-

վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը, խորհր-

դակ ցե լով գոր ծա տու  նե րի և  աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թ յու ն նե րի հետ, պար-

տա վոր վու մ են՝



41

1. ձևա կեր պել, ի րա կա նաց նել և պար բե րա բար վե րա նա յել աշ խա տան քա յին 

անվ տան գու թ յա նը, աշ խա տան քա յին ա ռող ջու թ յա նը և  աշ խա տան քա յին մի  ջա-

վայ րին վե րա բե րող ա ռանձ նա հա տու կ ազ գա յին քա ղա քա կա նու թ յու  նը: Այդ քա-

ղա քա կա նու թ յան ա ռաջ նա յին նպա տա կը պետք է լի նի աշ խա տան քա յին անվ-

տան գու թ յան ու  ա ռող ջու թ յան բա րե լա վու  մը և  աշ խա տան քի ըն թաց քու մ ծա գող, 

դրա հետ կապ ված կամ տե ղի ու  նե ցող վթար նե րի և  ա ռող ջու թ յու  նը վն ա սե լու  

հնա րա վո րու թ յան կան խու  մը` մաս նա վո րա պես նվա զեց նե լով աշ խա տան քա յին 

մի  ջա վայ րին հա տու կ վտանգ նե րի պատ ճառ նե րը,

2. թո ղար կել անվ տան գու թ յան և  ա ռող ջու թ յան պահ պան ման կա նո նա կար գեր,

3. ա պա հո վել այդ կա նո նա կար գե րի կի րար կու  մը վե րահս կո ղու թ յան մի  ջոց նե րով,

4. խթա նել աշ խա տան քա յին ա ռող ջու թ յան պահ պան ման ծա ռա յու թ յու ն նե-

րի աս տի ճա նա կան զար գա ցու  մը բո լոր աշ խա տող նե րի հա մար` հիմն  ա կա նու մ 

կան խիչ և խորհր դատ վա կան գոր ծա ռու յթ նե րով:

 Խոշոր արդյու նաբերական վթարների կանխարգելման մասին կոնվենցիա

  Հանքահորերու մ աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգու թյան մասին կոնվենցիա

Բ. Ազգային օրենսդրություն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 32՝ Յու  րա քանչ յու ր աշ խա տող ու  նի ….. անվ տան գու թ-

յան ու  հի գիե նա յի պա հանջ նե րը բա վա րա րող աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ի րա վու նք:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 3, մ1(4), հոդ ված ներ 242-256՝ Աշ խա տան քա-

յին օ րենսդ րու թ յան հիմն  ա կան սկզբու նք ներն են՝ յու  րա քանչ յու ր աշ խա տո ղի հա մար 

աշ խա տան քի ար դա րա ցի պայ ման նե րի ի րա վու ն քի ա պա հո վու  մը (նե րառ յալ` անվ տան-

գու թ յան ա պա հով ման և հի գիե նա յի պա հանջ նե րը բա վա րա րող պայ ման նե րը

  « Դա տա խա զու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 57 (1) Պե տու թ յու  նը դա տա խազ նե րի 

հա մար ե րաշ խա վո րու մ է ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թ յու ն նե րի կա տար ման հա մար 

անվ տանգ և  անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման ներ:

  « Հա մայն քա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 26, մաս 1 (1) Հան րա յին ծա ռա-

յո ղի և բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձի սո ցիա լա կան ե րաշ խիք ներն են ծա ռա յո-

ղա կան պար տա կա նու թ յու ն նե րի կա տար ման հա մար անվ տանգ և  անհ րա ժեշտ աշ խա-

տան քա յին պայ ման նե րը:

  « Դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 45՝ Պե տու թ յու  նը դի վա նա-

գե տի հա մար ե րաշ խա վո րու մ է ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թ յու ն նե րի կա տար ման հա-

մար անվ տանգ և  անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ա պա հո վու մ:

  « Հա մայն քա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 26, մաս 1 (ա)՝ Հա մայն քա-
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յին ծա ռա յո ղի հա մար ե րաշ խա վոր վու մ են ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թ յու ն նե րի կա-

տար ման հա մար անվ տանգ և  անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման ներ:

  « Հար կա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 40 (6)  Հար կա յին ծա ռա յո ղի ի րա-

վու նք ներն են անվ տանգ և  անհ րա ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ա պա հով վա-

ծու թ յու  նը:

  « Մա քա սա յին ծա ռա յու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 23 (10)՝ Մաք սա յին ծա ռա յողն 

ի րա վու նք ու  նի` աշ խա տան քի, …  ա ռող ջու թ յան պաշտ պա նու թ յան, անվ տանգ և  անհ րա-

ժեշտ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի ա պա հով վա ծու թ յան:

  Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենս գիրք, հոդ ված 961՝ Աշ խա-

տան քի ա ռողջ և  անվ տանգ կա տար ման պա հանջ ներ սահ մա նող տեխ նի կա կան կա նո-

նա կար գե րը խախ տե լը` ա ռա ջաց նու մ է տու  գան քի նշա նա կու մ գոր ծա տու  ի նկատ մամբ` 

սահ ման ված նվա զա գու յն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փով:

  ՀՀ Ք րեա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 157՝ Աշ խա տան քի պաշտ պա նու թ յան կա նոն նե րը 

խախ տե լը

1. Տեխ նի կա յի անվ տան գու թ յան կամ աշ խա տան քի պաշտ պա նու թ յան կա նոն նե-

րը խախ տե լը՝ դրանց պահ պան ման հա մար պա տաս խա նա տու  ան ձի կող մի ց, 

ե թե մար դու  ա ռող ջու թ յանն անզ գու  շու թ յամբ պատ ճառ վել է ծանր կամ մի  ջին 

ծան րու թ յան վն աս կամ մաս նա գի տա կան հի վան դու թ յու ն՝ պատժ վու մ է տու  գան-

քով՝ նվա զա գու յն աշ խա տա վար ձի եր կու  հար յու  րա պա տի կից չորս հար յու  րա պա-

տի կի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գու յ նը եր կու  տա րի ժամկ  ե տով:

2. Նու յն ա րար քը, որն անզ գու  շու թ յամբ ա ռա ջաց րել է տու  ժո ղի մահ՝ պատժ վու մ 

է ա զա տազրկ մամբ՝ ա ռա վե լա գու յ նը հինգ տա րի ժամկ  ե տով՝ ո րո շա կի պաշ-

տոն ներ զբա ղեց նե լու  կամ ո րո շա կի գոր ծու  նեու թ յամբ զբաղ վե լու  ի րա վու ն քից 

զրկե լով՝ ա ռա վե լա գու յ նը ե րեք տա րի ժամկ  ե տով կամ ա ռանց դրա:

  ՀՀ կառավարու թյան որոշու մն եր՝ N 347-Ն31 , N 1007-Ն32, 

  ՀՀ առողջապահու թյան նախարարի հրամաններ՝ 13.03.2006 թ. N 252-Ն33, 15.08.2005 թ. 

31 27.03.2003 թ. Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական 

բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբա ղված անձինք ենթակա են առո ղջական 

վիճակի պարտադիր բժ շկական զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկ ը, ան-

ձն ա կան սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց ան վանացանկի և անձին 

ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը հաստատելու մասին 

32 29.06.2006 թ. Կազմակերպության աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության հ արցերով 

հանձնաժողովի գործ ունեության կարգը հաստատել ու մասին

33 Աշխատատեղերում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության հիգիենիկ ն որմե  ր ը ՀՆ N 2.2.4-005-06 հաստատելու 

մ աս ին
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N 756-Ն34, 11.02.2002 թ. N 8235, 29.11.2002 թ.N 80436, 20.12.2002 թ. N 85737, 11.05.2006 թ.  

N 490-Ն38, 12.05.2006 թ. N 493-Ն39, 17.05.2006թ. 533-Ն40 և այլն:

Աշ խա տող նե րի անվ տան գութ յու նը և  ա ռող ջութ յու նը աշ խա տան-

քա յին գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում աշ խա տող նե րի կյ ան քի և  

ա ռող ջութ յան պահ պան ման հա մա կարգն է, ո րը նե րա ռում է ի րա-

վա կան, սո ցիալ-տնտե սա կան, կազ մա կեր պա կան-տեխ նի կա կան, 

սա նի տա րա հի գիե նիկ, բուժ կան խար գե լիչ, վե րա կանգ նո ղա կան և  

այլ մի  ջո ցա ռումն  եր: ՀՀ աշ խա տան քա յին նոր օ րենսգր քով սահ-

ման վեց, որ գոր ծա տուն պար տա վոր է ա պա հո վել աշ խա տող նե րի 

ա ռող ջութ յան և  անվ տան գութ յան պահ պա նութ յու նը. աշ խա տան քի 

ժա մա նակ յու րա քանչ յուր աշ խա տո ղի հա մար պետք է ստեղծ վեն 

օ րեն քով սահ ման ված` պատ շաճ, անվ տանգ և  ա ռող ջութ յան հա-

մար անվն  աս պայ ման ներ: ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի ու ժի 

մե ջ մտնե լուց հե տո օ րենս դի րը գոր ծա տու նե րի հա մար սահ մա-

նեց ե րեք տա րի ժամկ  ետ աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան կա նոն-

նե րը, անվ տանգ և  ա ռող ջութ յան հա մար անվն  աս աշ խա տան քա յին 

պայ ման ներն ա պա հո վե լու հա մար41: Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում 

գոր ծա տու նե րի մոտ աշ խա տան քի պայ ման նե րի նկատ մամբ պե-

տա կան լիա զոր ված մարմն  ի կող մի ց հսկո ղութ յուն չէր ի րա կա նաց-

վում և տույ ժեր գոր ծա տո ւի նկատ մամբ չէին կի րառ վում: Աշ խա-

տան քի ա ռողջ պայ ման նե րը կար գա վո րող նոր մա տի վա յին բա զան 

հիմն  ա կա նում ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա ման նե րով 

հաս տատ ված ստան դարտ ներն են, ո րոնք ոչ մի այն բա վա րար չեն 

և չեն նե րա ռում աշ խա տան քի բո լոր բնա գա վառ նե րը, այլև այդ 

ստան դարտ նե րը պետք է հաս տատ վեն ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող-

մի ց: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը, 2011 թ. իր տա րե կան 

զե կույ ցում անդ րա դառ նա լով այս խնդրին, նշել է. « Նա խա րա-

րու թ յու  նը 2011 թ. մշա կել և ՀՀ կա ռա վա րու թ յու ն է ներ կա յաց րել 

«Աշ խա տող նե րի անվ տան գու թ յան ա պա հով ման և  ա ռող ջու թ յան 

34 Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական մի ջավայրի վն ասակար և վտանգավոր գործոնների, 

աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների N 2.2-002-05 սանիտարական կանոն-

ները և նորմե րը հասատատելու մասին

35 Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման N 2.III.4.2... սանիտարական կանոնները հաստատելու 

մասին

36 Գեղեցկության սրահներին ներ կայացվող N 2-III-2.2. 3 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին

37 Նախադպրոցական կազմակերպությունների (հիմն արկների) N 2.III.1 սանիտարական նորմե րը և կանոնները 

հաս տատելու մասին

38 Աշխատատեղերում ինֆրաձայնի հիգիենիկ նորմե րը ՀՆ N 2.2.4-008-06 հաստատելու մասին

39 Աշխատատեղերում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման հիգիենիկ նորմե րը ՀՆ N 2.2.4-007-06 հաստատելու մասին

40 Աշխատատեղերում, բն ակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հի գիե նի կ նորմե րը ՀՆ N 

2.2.4-009-06 հաստատելու մասին

41 «ՀՀ աշխատանքային օրենքսգիրքը գործողության մե ջ դնելու մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5
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պահ պան ման հիմն  ա կան կա նոն նե րը և նոր մե  րը հաս տա տե լու  

մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան կա ռա վա րու թ յան ո րոշ-

ման նա խա գի ծը, ո րը ՀՀ վար չա պե տի հանձ նա րա րա կա նով հան-

վել է շրջա նա ռու թ յու  նից, իսկ հար ցը հանձ նա րար վել է քննար կել 

ՀՀ է կո նո մի  կա յի նա խա րա րու թ յան տես չա կան բա րե փո խու մն  ե րի 

շրջա նակ նե րու մ: ՀՀ կա ռա վա րու թ յան կող մի ց հա մա պա տաս խան 

նոր մե  րը չսահ մա նե լու  հետ ևան քով աշ խա տող նե րի անվ տան գու թ-

յան ու  հի գիե նա յի պա հանջ նե րը բա վա րա րող աշ խա տան քա յին 

պայ ման նե րի սահ մա նադ րա կան ի րա վու ն քը շա րու  նա կու մ է մն ալ 

չա պա հով ված»42: Աշ խա տան քի ա ռողջ և  անվ տանգ պայ ման նե րի 

ա պա հով ման լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք է աշ խա տան քի պաշտ պա նութ-

յան կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար նա խա տես ված վար չա կան և 

ք րեա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը:

3. ԱՌԱՆՁԻՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

ԿԱՆԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

  Քաղաքացիական և քաղաքական իրավու նքների մասին մի ջազգային դաշնագիր

ՀՈԴՎԱԾ 3

Սու յն դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը պար տա վոր վու մ են ա պա հո վել 

տղա մարդ կանց ու  կա նանց հա վա սար ի րա վու նք` օգտ վե լու  սու յն դաշ նագ րով 

նա խա տես ված քա ղա քա ցիա կան ու  քա ղա քա կան բո լոր ի րա վու նք նե րից:

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 10

Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ըն դու  նու մ են՝

2. Հա տու կ պաշտ պա նու թ յու ն պետք է տրա մադր վի մայ րե րին` մի նչև ծննդա-

բե րու թ յու  նը և դ րա նից հե տո ըն կած խե լա մի տ ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քու մ: 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քու մ աշ խա տող մայ րե րին պետք է տրա մադր վի 

վճա րո վի ար ձա կու րդ կամ ար ձա կու րդ` սո ցիա լա կան ա պա հո վու թ յան բա վա-

րար նպաստ նե րով հան դերձ:

  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նու թ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին կոն վեն ցիա

ՀՈԴ ՎԱԾ 11

1. Մաս նա կից պե տութ յուն նե րը ձեռ նար կում են բո լոր հա մա պա տաս խան մի -

ջոց նե րը՝ վե րաց նե լու կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յու նը զբաղ վա ծութ-

42 http://www.pashtpan.am/library/library/page/101/type/3
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յան բնա գա վա ռում, տղա մարդ կանց և կա նանց հա վա սա րութ յան հի ման վրա 

մի և նույն ի րա վունք ներն ա պա հո վե լու նպա տա կով, մաս նա վո րա պես.

(ա) աշ խա տան քի ի րա վուն քը՝ որ պես բո լոր մարդ կանց ան կապ տե լի ի րա վունք,

(բ) աշ խա տան քի ըն դուն վե լու մի և նույն հնա րա վո րութ յուն նե րի ի րա վուն քը, նե-

րառ յալ՝ աշ խա տան քի ըն դու նե լիս ընտ րութ յան մի և նույն չա փա նիշ նե րի կի րա-

ռու մը,

(գ) մաս նա գի տութ յան և  աշ խա տան քի ա զատ ընտ րութ յան ի րա վուն քը, ա ռաջ-

խա ղաց ման, զբաղ վա ծութ յան ե րաշ խի քի և բո լոր ար տո նութ յուն նե րից ու ծա-

ռա յութ յան պայ ման նե րից օգտ վե լու ի րա վուն քը, մաս նա գի տա կան պատ րաս-

տութ յուն և վե րա պատ րաս տում ստա նա լու ի րա վուն քը, նե րառ յալ՝ ա շա կեր-

տու մը, բարձ րո րակ մաս նա գի տա կան պատ րաս տութ յու նը և կա նո նա վոր վե-

րա պատ րաս տու մը,

(դ) հա վա սար վար ձատ րութ յան ի րա վուն քը, նե րառ յալ՝ ար տո նութ յուն նե րը, 

հա վա սա րար ժեք աշ խա տան քի դի մաց հա վա սար մո տեց ման ի րա վուն քը, ինչ-

պես նաև աշ խա տան քի ո րա կի գնա հատ ման դեպ քում հա վա սար մո տեց ման 

ի րա վուն քը,

(ե) սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան ի րա վուն քը, մաս նա վո րա պես, կեն սա թո շա կի 

անց նե լու, գոր ծազր կութ յան, հի վան դութ յան, հաշ ման դա մութ յան ու ծե րութ յան 

և  աշ խա տու նա կութ յան կորս տի այլ դեպ քե րում, ինչ պես նաև վճա րո վի ար ձա-

կուր դի ի րա վուն քը,

(զ) ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ յան և  աշ խա տան քի պայ ման նե րի անվ տան-

գութ յան ի րա վուն քը, նե րառ յալ՝ վե րար տադ րութ յան գոր ծա ռույ թի պաշտ պա-

նու մը:

2. Ա մուս նութ յան կամ մայ րութ յան հիմ քով կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ-

յու նը կան խե լու և  աշ խա տան քի արդ յու նա վետ ի րա վունք ե րաշ խա վո րե լու հա-

մար մաս նա կից պե տութ յուն նե րը ձեռ նար կում են հա մա պա տաս խան մի  ջոց-

ներ՝

(ա) պատ ժա մի  ջոց նե րի կի րառ ման սպառ նա լի քի ներ քո ար գե լե լու աշ խա տան-

քից ա զա տու մը հղիութ յան կամ հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան ար ձա կուր դի 

հի ման վրա, կամ աշ խա տան քից ա զա տե լիս ա մուս նա կան դրութ յան հիմ քով 

խտրա կա նութ յու նը,

(բ) տրա մադ րե լու հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան վճա րո վի կամ սո ցիա լա-

կան հա մե  մա տե լի նպաստ նե րով ար ձա կուրդ՝ ա ռանց կորց նե լու աշ խա տան քի 

նախ կին տե ղը, վե րա դա սութ յու նը կամ սո ցիա լա կան նպաստ նե րը,

(գ) խրա խու սե լու անհ րա ժեշտ օ ժան դակ սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

տրա մադ րու մը, ո րոնք ծնող նե րին հնա րա վո րութ յուն կտան ի րենց ըն տա նե կան 

պար տա կա նութ յուն նե րը հա մա տե ղե լու աշ խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն-

նե րի և հա սա րա կա կան կյ ան քին մաս նակ ցութ յան հետ, մաս նա վո րա պես, ե րե-
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խա նե րի խնամ քով զբաղ վող հաս տա տութ յուն նե րի ցան ցի ստեղծ ման և զար-

գաց ման մի  ջո ցով,

(դ) հղիութ յան ըն թաց քում ա պա հո վե լու կա նանց հա տուկ պաշտ պա նութ յունն 

աշ խա տան քի այն տե սակ նե րում, ո րոնց վն ա սա կա րութ յու նը նրանց ա ռող ջութ-

յան հա մար ա պա ցուց ված է:

  Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա

ՀՈԴՎԱԾ 8

Աշ խա տող կա նանց մայ րու թ յան պաշտ պան վա ծու թ յան ի րա վու ն քի արդ յու  նա-

վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

1. աշ խա տող կա նանց ա պա հո վել առն վազն մի նչև տասն չորս շա բաթ յա ար ձա-

կու ր դով ե րե խա յի ծննդից ա ռաջ և հե տո` մի ա սին վերց րած` վար ձատր վող ար-

ձա կու ր դի, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թ յան հա մա պա տաս խան նպաստ նե րի կամ 

հա սա րա կա կան ֆոն դե րից ստաց վող նպաստ նե րի հի ման վրա,

2. հա մա րել ա նօ րի նա կան գոր ծա տու  ի՝ կնո ջը աշ խա տան քից ա զատ ման ծա նու -

ցու մ տա լը այն ժա մա նա կաշր ջա նից սկսած, երբ կի նը ծա նու  ցու մ է իր գոր ծա-

տու  ին իր հղիու թ յան մա սին, մի նչև նրա մայ րու թ յա նը հատ կաց ված ար ձա կու ր-

դի վեր ջը, կամ` նրան աշ խա տան քից ա զատ ման ծա նու  ցու մ տա լը այն պի սի ժա-

մա նակ, որ ծա նու ց ման ժամկ  ե տը կվեր ջա նա վե րոնշ յալ ժա մա նա կաշր ջա նու մ,

3. ա պա հո վել, որ ի րենց ե րե խա նե րին կե րակ րող մայ րե րը այդ նպա տա կով 

բա վա րար չա փով լրա ցու  ցիչ ժա մա նա կի ի րա վու նք ու  նե նան,

4. կա նո նա կար գել գի շե րա յին ժա մե  րին աշ խա տող հղի, նոր ծննդա բե րած կա-

նանց կամ ի րենց ե րե խա նե րին կե րակ րող կա նանց աշ խա տան քը,

5. ար գե լել ստո րերկր յա հան քա յին արդ յու  նա բե րու թ յու  նու մ՝ վտան գա վո րու թ-

յան, ա ռող ջու թ յան վն ա սա կա րու թ յան կամ դժվար բնու յ թի պատ ճա ռով ան հա-

մա պա տաս խան ցան կա ցած այլ աշ խա տան քու մ հղի կա նանց, նոր ծննդա բե րած 

կամ ի րենց ե րե խա նե րին կե րակ րող կա նանց աշ խա տան քը, ինչ պես նաև հա-

մա պա տաս խան մի  ջոց ներ ձեռ նար կել այդ կա նանց աշ խա տան քի ի րա վու նք նե-

րը պաշտ պա նե լու  հա մար: 

Բ. Ազգային օրենսդրություն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 35՝ Մայ րու թ յան հետ կապ ված պատ ճառ նե րով աշ խա-

տան քից ա զա տելն ար գել վու մ է: Յու  րա քանչ յու ր աշ խա տող կին հղիու թ յան և ծնն դա-

բե րու թ յան դեպ քու մ ու  նի վճա րո վի ար ձա կու ր դի և նոր ծնված ե րե խա յի խնամ քի կամ 

ե րե խա յի որ դեգր ման հա մար ար ձա կու ր դի ի րա վու նք:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 144, մաս 4՝ Հ ղի կա նայք և մի նչև մե կ տա-

րե կան ե րե խա խնա մող աշ խա տո ղը կա րող են ար տա ժամ յա աշ խա տան քի ներգ րավ վել 
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մի այն ի րենց հա մա ձայ նու թ յամբ: 

Հոդ ված 148, մաս 4՝ Հ ղի կա նայք և մի նչև ե րեք տա րե կան ե րե խա խնա մող 

աշ խա տո ղը կա րող են գի շե րա յին աշ խա տան քի ներգ րավ վել մի այն ի րենց հա-

մա ձայ նու թ յամբ: 

Հոդ ված 149, մաս 4՝ Հ ղի կա նայք և մի նչև ե րեք տա րե կան ե րե խա խնա մող 

աշ խա տո ղը կա րող են տա նը կամ կազ մա կեր պու թ յու  նու մ հեր թա պա հու թ յան 

ներգ րավ վել մի այն ի րենց հա մա ձայ նու թ յամբ: 

Հոդ ված 155, մաս 6՝ Հ ղի կա նայք, մի նչև մե կ տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ-

խա տող նե րը կա րող են հանգստ յան օ րե րին աշ խա տան քի ներգ րավ վել մի այն 

ի րենց հա մա ձայ նու թ յամբ:

Հոդ ված 156, մաս 2՝ Հ ղի կա նայք, մի նչև մե կ տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ-

խա տող նե րը կա րող են ոչ աշ խա տան քա յին` տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րին 

աշ խա տան քի ներգ րավ վել մի այն ի րենց հա մա ձայ նու թ յամբ: 

Հոդ ված 180, մաս 3՝ Աշ խա տանք նե րի ո րա կա վոր ման հա մա կար գի կի րառ ման 

դեպ քու մ մի և նու յն չա փա նիշ նե րը պետք է կի րառ վեն ինչ պես տղա մարդ կանց, 

այն պես էլ կա նանց նկատ մամբ, և  այդ հա մա կար գը պետք է մշակ ված լի նի 

այն պես, որ բա ցա ռի սե ռա յին հատ կա նիշ նե րով ցան կա ցած խտրա կա նու թ յու ն:

Հոդ ված 209, մաս 3՝ Հ ղի կա նայք և մի նչև մե կ տա րե կան ե րե խա խնա մող աշ-

խա տո ղները կա րող են գոր ծու ղ ման ու  ղարկ վել մի այն ի րենց հա մա ձայ նու թ յամբ:

Հոդ ված 258 Մայ րու թ յան պաշտ պա նու թ յու  նը

  Աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թ յան մա սին ՀՀ օ րենք, հոդ ված 10, կետ 14՝ Աշ խա տան-

քի պե տա կան տես չու թ յու նն հսկո ղու թ յու ն և վե րահս կո ղու թ յու ն է ի րա կա նաց նու մ հղի 

կամ ե րե խա յին կրծքով կե րակ րող կա նանց և  ե րե խա խնա մող աշ խա տող նե րին` աշ խա-

տան քա յին օ րենսդ րու թ յամբ սահ ման ված ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման նկատ մամբ.

   ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 156՝ Հ ղի կնո ջը կամ մի նչև ե րեք տա րե կան ե րե-

խա ու  նե ցող ան ձին աշ խա տան քի ըն դու  նե լու ց ան հիմն  հրա ժար վե լը կամ աշ խա տան քից 

ան հիմն  ա զա տե լը:

Ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը, մե ծ հաշ վով, ար տա ցո լել է կա նանց 

աշ խա տան քի ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րը ան գամ քրեա կան պա-

տաս խա նատ վութ յան սպառ նա լի քով: Դա կան խար գե լիչ նորմ է, 

ո րը կզսպի գոր ծա տո ւին կա նանց նկատ մամբ խտրա կան վե րա բեր-

մունք ցու ցա բե րել: Գոր ծա տե ղում կա նանց նկատ մամբ խտրա կան 

կամ ան բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քի մա սին պաշ տո նա կան վի-

ճա կագ րութ յուն առ կա չէ: 
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ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

  Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՀՈԴ ՎԱԾ 10

Սու յն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե տու թ յու ն նե րը ըն դու  նու մ են՝

3.Ե րե խա նե րը և դե ռա հաս նե րը պետք է պաշտ պան ված լի նեն տնտե սա կան և 

սո ցիա լա կան շա հա գոր ծու  մի ց: Ն րանց բա րո յա կա նու թ յան և  ա ռող ջու թ յան հա-

մար վն ա սա կար կամ նրանց կյ ան քի հա մար վտան գա վոր կամ նրանց բնա կա-

նոն զար գաց մա նը հնա րա վոր վն ա սա բեր բնա գա վա ռու մ նրանց աշ խա տան քի 

օգ տա գոր ծու  մը պետք է պատ ժե լի լի նի օ րեն քով: Դ րա նից բա ցի, պե տու թ յու ն-

նե րը պետք է սահ մա նեն տա րի քա յին չա փեր, ո րոն ցից ներքև ման կա կան վճա-

րո վի աշ խա տան քից օգտ վելն ար գել վու մ է և պատժ վու մ օ րեն քով:

  Ե րե խա յի ի րա վու նք նե րի մա սին կոն վեն ցիա

ՀՈԴ ՎԱԾ 32

1. Մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը ճա նա չու մ են ե րե խա յի՝ տնտե սա կան շա հա գոր-

ծու  մի ց և  այն պի սի աշ խա տանք կա տա րե լու ց պաշտ պան վե լու  ի րա վու ն քը, ո րը 

կա րող է վտան գա վոր լի նել կամ խո չըն դո տել ե րե խա յի կրթու թ յա նը կամ վն ա-

սել նրա ա ռող ջու թ յա նը և ֆի զի կա կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու  սո ցիա լա կան 

զար գաց մա նը:

Այդ նպա տա կով, մաս նա կից պե տու թ յու ն նե րը, մաս նա վո րա պես՝

(ա) սահ մա նու մ են աշ խա տան քի ըն դու  նե լու  նվա զա գու յն տա րիք կամ նվա զա-

գու յն տա րիք ներ,

(բ) նա խա տե սու մ են աշ խա տան քա յին ժա մե  րի և  աշ խա տան քի պայ ման նե րի 

կա նո նա կար գու մ,

(գ) սու յն հոդ վա ծի արդ յու  նա վետ ի րա կա նա ցու մն  ա պա հո վե լու  հա մար նա խա-

տե սու մ են հա մա պա տաս խան պատ ժա մի  ջոց ներ կամ այլ պա տաս խա նատ-

վու թ յան ձևեր:

Մո նի տո րինգն ի րա կա նաց նում է Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կոմիտեն:

  Վերանայված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 7

Ե րե խա նե րի և  ե րի տա սարդ նե րի պաշտ պան վա ծու թ յան ի րա վու ն քի արդ յու  նա-

վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

1. աշ խա տան քի ըն դու ն ման հա մար որ պես նվա զա գու յն տա րիք ա պա հո վել 15 

տա րե կա նը, բա ցա ռու թ յամբ այն ե րե խա նե րի, ո րոնք զբաղ վու մ են ըն դու ն ված 
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թեթև աշ խա տան քով, ա ռանց վն ա սե լու  նրանց ա ռող ջու թ յու  նը, բա րո յա կան 

կեր պա րը կամ խան գա րե լու  կրթու թ յա նը,

2. աշ խա տան քի ըն դու ն ման հա մար որ պես նվա զա գու յն տա րիք ա պա հո վել 18 

տա րե կա նը` այն ըն դու ն ված աշ խա տանք նե րի առն չու թ յամբ, ո րոնք հա մար վու մ 

են վտան գա վոր կամ վն ա սա կար են ա ռող ջու թ յա նը,

3. ա պա հո վել, որ դեռևս պար տա դիր կրթու թ յան են թա կա ան ձինք չզբաղ վեն 

այն պի սի աշ խա տան քով, ո րի պատ ճա ռով կզրկվեն ի րենց կրթու թ յու  նից լրիվ 

օգտ վե լու  հնա րա վո րու թ յու  նից,

4. ա պա հո վել, որ 18 տա րե կա նից ցածր ան ձանց աշ խա տա ժա մե  րը սահ մա նա-

փակ վեն՝ ել նե լով նրանց զար գաց ման անհ րա ժեշ տու թ յու  նից և, մաս նա վո րա-

պես, նրանց մաս նա գի տա կան ու ս ման նկա տա ռու մն  ե րից,

5. ճա նա չել ե րի տա սարդ աշ խա տող նե րի և  ա շա կերտ նե րի` ար դար աշ խա տա-

վար ձի կամ այլ հա մա պա տաս խան նպաստ նե րի ի րա վու ն քը,

6. ա պա հո վել, որ սո վո րա կան աշ խա տա ժա մա նա կի ըն թաց քու մ գոր ծա տու  ի 

հա մա ձայ նու թ յամբ մաս նա գի տա կան ու ս ման հա մար ե րի տա սարդ նե րի ծախ-

սած ժա մա նա կը հա մար վի որ պես աշ խա տան քա յին օր վա բաղ կա ցու  ցիչ մաս,

7. ա պա հո վել, որ 18 տա րե կա նից ցածր աշ խա տող ան ձինք տա րե կան նվա զա-

գու յ նը չորս շա բաթ յա վճա րո վի ար ձա կու ր դի ի րա վու նք ու  նե նան,

8. ա պա հո վել, որ 18 տա րե կա նից ցածր աշ խա տող ան ձինք չկա տա րեն գի շե-

րա յին աշ խա տանք, բա ցա ռու թ յամբ ազ գա յին օ րենք նե րով կամ կա նո նա կար-

գե րով սահ ման ված ո րո շա կի աշ խա տանք նե րի,

9. ա պա հո վել, որ ազ գա յին օ րենք նե րով կամ կա նո նա կար գե րով նա խա տես ված 

աշ խա տան քով զբաղ ված 18 տա րե կա նից ցածր տա րի քի աշ խա տող ան ձինք 

են թարկ վեն կա նո նա վոր բժշկա կան ստու  գու մն  ե րի,

10. ե րաշ խա վո րել հա տու կ պաշտ պա նու թ յու ն ֆի զի կա կան և բա րո յա կան 

վտանգ նե րից, ո րոնց են թա կա են ե րե խա նե րը և  ե րի տա սարդ նե րը և, մաս նա-

վո րա պես, նրանց աշ խա տան քից ու ղ ղա կիո րեն կամ ա նու ղ ղա կիո րեն ծա գող 

վտանգ նե րի դեմ:

  Երեխայի աշխատանքի վատթարագու յն ձևերի մասին կոնվենցիա

05.12.2008 թ.՝ ընդունվեց Երեխաների աշխատանքի վիճակագրության 

մասին ԱՄԿ բանաձև:

R190 – Երեխաների աշխատանքի վատթարագույն ձևերի մասին ԱՄԿ 

Հանձնարարական, 1999 (թիվ 190)43

Բ. Ազգային օրենսդրություն

43 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312528:NO
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  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 32՝ Մինչև 16 տա րե կան ե րե խա նե րին մշտա կան աշ-

խա տան քի ըն դու  նելն ար գել վու մ է։ Ն րանց ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի ըն դու ն ման 

կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վու մ են օ րեն քով։

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 17, մա սեր՝ 21, 3, 4 Տասն չոր սից մի նչև տասն վեց 

տա րե կան ան ձինք կա րող են ընդգրկ վել մի այն նրանց ա ռող ջու թ յա նը, անվ տան գու թ-

յա նը, կրթու թ յա նը և բա րո յա կա նու թ յա նը չվն ա սող ժա մա նա կա վոր աշ խա տանք նե րու մ: 

Տասն չոր սից մի նչև տաս նու թ տա րե կան ան ձինք չեն կա րող ընդգրկ վել աշ խա տան քի 

հանգստ յան, ոչ աշ խա տան քա յին` տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րին, բա ցա ռու թ յամբ մար-

զա կան և մ շա կու  թա յին մի  ջո ցա ռու մն  ե րին մաս նակ ցե լու  դեպ քե րի:. Տասն չոր սից մի նչև 

16 տա րե կան ան ձանց հետ կնքվու մ է ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր:

Հոդ ված 140, մաս 1՝ Աշ խա տա ժա մա նա կի կրճատ տևո ղու թ յու ն սահ ման վու մ է` 

տասն չոր սից մի նչև տասն վեց տա րե կան աշ խա տող նե րի հա մար` շա բա թա կան 

24 ժամ, տասն վե ցից մի նչև տաս նու թ տա րե կան նե րի հա մար` շա բա թա կան 36 

ժամ.

Հոդ ված 144, մաս 3 (1)՝ Ար տա ժամ յա աշ խա տանք նե րին չեն ներգ րավ վու մ 

մի նչև 18 տա րե կան աշ խա տող նե րը:

Հոդ ված 148, մաս 3՝ Գի շե րա յին աշ խա տան քի ներգ րա վել չի թու յ լատր վու մ 

մի նչև տաս նու թ տա րե կան ան ձանց:

Հոդ ված 149, մաս 4՝ Տա նը կամ կազ մա կեր պու թ յու  նու մ հեր թա պա հու թ յան 

ներգ րա վել չի թու յ լատր վու մ մի նչև տաս նու թ տա րե կան աշ խա տող նե րին:

Հոդ ված 153, մաս 2՝ Մինչև տաս նու թ տա րե կան աշ խա տող նե րին, ո րոնց աշ-

խա տա ժա մա նա կի տևո ղու թ յու  նը գե րա զան ցու մ է 4 ժա մը, աշ խա տա ժա մա նա-

կի ըն թաց քու մ պետք է տրվի հանգս տի հա մար լրա ցու  ցիչ ընդ մի  ջու մ` նվա զա-

գու յ նը 30 րո պե: 

Հոդ ված 154, մաս 2՝ Ա մե  նօր յա ա նընդ մե ջ հանգս տի տևո ղու թ յու  նը տասն չոր-

սից մի նչև տասն վեց տա րե կան աշ խա տող նե րի հա մար չի կա րող պա կաս լի նել 

14 ժա մի ց, իսկ տասն վե ցից մի նչև տաս նու թ տա րե կան աշ խա տող նե րի հա մար` 

ոչ պա կաս 12 ժա մի ց, և պետք է նե րա ռի ժա մը 22-ից մի նչև 6-ը: 

Հոդ ված 164, մաս 4 (1)՝ Ա նընդ մե ջ աշ խա տան քի վեց ա մի  սը լրա նա լու ց հե տո 

ա մե  նամ յա ար ձա կու ր դի ժա մա նա կի ընտ րու թ յան ի րա վու նք ու  նեն մի նչև տաս-

նու թ տա րե կան աշ խա տող նե րը:

Հոդ ված 209, մաս 3՝ Մինչև տաս նու թ տա րե կան աշ խա տո ղին ար գել վու մ է 

մի այ նակ ու  ղար կել գոր ծու ղ ման:

Հոդ ված 249, մաս 1՝ Մինչև տաս նու թ տա րե կան աշ խա տող նե րը պար տա-

վոր են անց նել բժշկա կան զննու թ յու ն աշ խա տան քի ըն դու ն ման ժա մա նակ, իսկ 

մի նչև տաս նու թ տա րե կան դառ նա լը` սահ ման ված պար բե րա կա նու թ յամբ:

Հոդ ված 257՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան օ րենսդ րու թ յամբ սահ ման ված 
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ծանր, վն ա սա կար, ա ռանձ նա պես ծանր, ա ռանձ նա պես վն ա սա կար աշ խա-

տանք նե րու մ, ինչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված այլ դեպ քե րու մ մի նչև տաս-

նու թ տա րե կան ան ձանց ներգ րա վելն ար գել վու մ է: Այդ դեպ քե րը սահ ման ված 

են ՀՀ կա ռա վա րու թ յան 2005 թ. դեկ տեմ բե րի 29-ի N 2308-Ն ո րոշ մամբ:

  «Ե րե խա յի ի րա վու նք նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 19՝ Ե րե խան ու  նի աշ խա տան քի 

ար տոն յալ պայ ման նե րի ի րա վու նք:

  «Աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, Հոդ ված 10 (14)՝ աշ խա տան-

քի պե տա կան տես չու թ յու  նը հսկո ղու թ յու ն և վե րահս կո ղու թ յու ն է ի րա կա նաց նու մ մի նչև 

18 տա րե կան ան ձանց աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թ յամբ սահ ման ված ե րաշ խիք նե րի 

ա պա հով ման նկատ մամբ:

  ՀՀ քրեա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 132.2՝ Ե րե խա յի թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծու  մը

ՄԱԿ-ի Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի կո մի  տեին ներ կա յաց ված Ե րե-

խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի կա տար-

ման վե րա բեր յալ ՀՀ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի զե կույ-

ցում մաս նա վո րա պես նշված է, որ «2008 թ. կա տար ված ու սում-

նա սի րութ յու նը վկա յում է, որ աշ խա տող ե րե խա նե րի թի վը 6.1% 

է՝ 7-18 տա րե կան /չլրա ցած/ ան չա փա հաս ներ ու նե ցող տնա յին 

տնտե սութ յուն նե րում: Սա կայն Հա յաս տա նում տնա յին տնտե սութ-

յան աշ խա տանք նե րում նե րառ ված են հա մար յա բո լոր ե րե խա նե րը: 

ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը թույլ է տա լիս աշ խա տել 16 և բարձր տա րի-

քի ան ձանց, ո րոշ դեպ քե րում նաև 14 տա րե կան ան ձանց՝ ծնո ղի/

խնա մա կա լի հա մա ձայ նութ յամբ: Օ րեն քը նա խա տե սում է ա ռող-

ջութ յա նը վն ա սող հստակ սահ ման ված պայ ման նե րի բա ցա ռում 

ե րե խա յի հա մար, հա կա ռակ դեպ քում նա խա տես վում են վար չա-

կան տույ ժեր: Սա կայն ու սումն  ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, 

որ ե րե խա նե րը կա րող են ա վե լի փոքր տա րի քում ներգ րավ վել 

աշ խա տանք նե րում, քան 14-ն  է, որ պես կա նոն ա ռանց ծնո ղի կամ 

խնա մա կա լի հա մա ձայ նութ յան: 

Չաշ խա տող ե րե խա նե րի հա մե  մա տութ յամբ, աշ խա տող ե րե խա նե-

րը ա վե լի հա ճախ են տևա կա նո րեն բա ցա կա յում դա սե րից կամ 

ընդ հան րա պես կրթութ յու նից դուրս մն ում, ա վե լի շատ են տրավ-

մա ներ ստա նում, ա վե լի քիչ հնա րա վո րութ յուն ներ են ու նե նում 

կրթութ յան շա րու նակ ման հա մար: Օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման 

տե սանկյ  ու նից, աշ խա տող ե րե խա նե րի 1/3-ը օ րեն քով թույ լատ րե-

լի սահ մա նից ներքև է գտնվում, հետ ևա բար, առ կա աշ խա տան-

քա յին օ րենսդ րութ յու նը չի կա րող ա պա հո վել աշ խա տող ե րե խա-

նե րի պաշտ պա նութ յու նը: Բա ցա ռա պես օ րենսդ րա կան մի  ջոց նե-
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րով ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ճա նա չու մը և  ե րե խա յի աշ խա տե լու 

պա րա գա յում նրա պաշտ պա նութ յան կազ մա կեր պու մը չի կա րող 

արդ յու նա վետ լի նել, անհ րա ժեշտ են վե րահս կո ղութ յան ճկուն մե -

խա նիզմն  եր:» Եվ որ պես զի հսկո ղա կան մե  խա նիզմն  երն ու ժե ղաց-

վեն՝ ա ռա ջարկ վել է ստեղ ծել ե րե խա յի աշ խա տան քի հա տուկ բա-

ժին, ո րը պետք է բա ցա հայ տի ե րե խա նե րի ա պօ րի նի աշ խա տան քի 

դեպ քե րը44:

ՄԻԳՐԱՆՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

  Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 

ՀՈԴՎԱԾ 18

Մ յու ս Կող մե  րի տա րածք նե րու մ շա հա վետ աշ խա տան քով զբաղ վե լու  ի րա վու ն քի 

արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

1. կի րա ռել գոր ծող կա նո նա կար գե րը ա զա տա կան ո գով,

2. պար զեց նել գոր ծող ձևա կա նու թ յու ն նե րը և կր ճա տել կամ վե րաց նել օ տա-

րերկր յա աշ խա տող նե րից կամ նրանց գոր ծա տու  նե րից գանձ վող պե տա կան 

տու ր քե րը և  այլ վճա րու մն  ե րը,

3. ան հա տա կան կամ կո լեկ տիվ հի մու ն քով ա զա տա կա նաց նել օ տա րերկր յա 

աշ խա տող նե րի աշ խա տան քը կար գա վո րող կա նո նա կար գե րը,

և ճա նա չել՝

4. եր կի րը թող նե լու  ի րենց քա ղա քա ցի նե րի ի րա վու ն քը՝ մյու ս Կող մե  րի տա-

րածք նե րու մ շա հա վետ աշ խա տան քով զբաղ վե լու  հա մար:

 Միգրանտ աշխատողների մասին /լրացու ցիչ դրու յթներ/ կոնվենցիա

  Զբաղվածու թյան համար մի գրացիայի մասին /վերանայված/ կոնվենցիա 

Բ. Ազգային օրենսդրություն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 32՝ Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի աշ խա տան քի ընտ րու թ յան 

ա զա տու թ յու ն:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 15, մաս 1՝ Օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րը, քա-

ղա քա ցիու թ յու ն չու  նե ցող ան ձինք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յու  նու մ ու  նեն այն պի սի 

աշ խա տան քա յին ի րա վու  նա կու թ յու ն, ինչ պի սին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան քա ղա-

քա ցի նե րը, ե թե օ րեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ:

44 www.ombuds.am/pages/downloadPdf/fi le_id/1685�
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  «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված ներ 22-29՝ Օ տա րերկ րա ցի ներն ի րա-

վու նք ու  նեն ա զա տո րեն տնօ րի նե լու  ի րենց աշ խա տան քա յին ու  նա կու թ յու ն նե րը, ընտ-

րե լու  մաս նա գի տու թ յան և գոր ծու  նեու թ յան տե սա կը, զբաղ վե լու  Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թ յան օ րենսդ րու թ յամբ չար գել ված տնտե սա կան գոր ծու  նեու թ յամբ` պահ պա նե լով 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան օ րենսդ րու թ յամբ սահ ման ված սահ մա նա փա կու մն  ե-

րը: Ե րաշ խա վոր վու մ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով 

սահ ման ված աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թ յու ն նե րի կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թ յան 

սկզբու ն քը` ան կախ նրանց սե ռից, ռա սա յից, ազ գու թ յու  նից, լեզ վից, քա ղա քա ցիու թ յու  նից 

և  աշ խա տո ղի գործ նա կան հատ կա նիշ նե րի հետ չկապ ված այլ հան գա մանք նե րից:

Քա նի որ ՀՀ Սահ մա նադ րութ յունն ամ րագ րում է յու րա քանչ յու րի՝ ՀՀ 

քա ղա քաց նե րի, քա ղա քա ցիութ յուն չու նե ցող ան ձանց, օ տա րերկ րա ցի-

նե րի աշ խա տան քի ա զա տութ յու նը, ուս տի օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե-

րը ևս  ի րա վունք ու նեն ա զա տո րեն տնօ րի նե լու ի րենց աշ խա տան քա-

յին ու նա կութ յուն նե րը, ընտ րե լու մաս նա գի տութ յան և գոր ծու նեութ յան 

տե սա կը: 2007 թ. գոր ծում է «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, 

ըստ ո րի գոր ծա տու ներն ի րա վունք ու նեն օ տա րերկ րա ցի աշ խա տո ղի 

հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր (ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման 

պայ մա նա գիր) կնքե լու և ն րա աշ խա տանքն օգ տա գոր ծե լու` լիա զոր ված 

մարմն  ի կող մի ց տրված աշ խա տան քի թույլտ վութ յան հի ման վրա, սա-

կայն մի նչ օրս չի ձևա վոր վել /ո րոշ վել թույլտ վութ յուն տվող մար մի  նը: 

Ին չը նշա նա կում է, որ օ տա րերկ րա ցի ներն ու նեն այն պի սի աշ խա տան-

քա յին ի րա վու նա կութ յուն, ինչ պի սին ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը: 

Միշտ չէ, որ պե տութ յու նե րը բա վա րար ջան քերն են ներդ նում մի գ-

րանտ աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան հա մար, մաս նա վո րա պես, այդ 

են վկա յում Հա յաս տա նից 2002-2005 թթ. աշ խա տան քա յին է մի գ րա-

ցիա յի վե րա բեր յալ տնա յին տնտե սութ յուն նե րի հարց ման արդ յունք-

նե րը: Հա մա ձայն դրանց՝ մի գ րանտ նե րից մի այն քչե րին էր հա ջող վել 

ձեռք բե րել կոնկ րետ նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յուն աշ խա-

տան քի բնույ թի, վար ձատ րութ յան չա փի և կա ցա րա նա յին պայ ման նե-

րի վե րա բեր յալ մի նչ ընտր ված երկ րում հանգր վա նե լը: Յու րա քանչ յուր 

երկ րորդ մի գ րանտ պատ կե րա ցում չի ու նե ցել աշ խա տա վար ձի մա սին, 

յու րա քանչ յուր եր րոր դը չի ի մա ցել, թե ինչ պի սի աշ խա տանք պետք է 

կա տա րի և յու րա քանչ յուր չոր րոր դը պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք չի 

բե րել ան գամ կա ցա րա նա յին պայ ման նե րի վե րա բեր յալ»45: Բա ցի այդ, 

«մի գ րանտ նե րի 72.8%-ն  ու նե ցել է բան վո րի կար գա վի ճակ, ին չը եր կու 

ան գամ գե րա զան ցում է մի նչև մե կ նե լը Հա յաս տա նում աշ խա տանք 

ու նե ցող մի գ րանտ նե րի թվում բան վոր նե րի տո կո սը: … Միգ րանտ նե րի 

աշ խա տան քա յին օր վա մի  ջին տևո ղութ յու նը 10.5 ժամ է, աշ խա տան-

45 Աշխատանքային էմի գրացիան Հ այա ստ ան ից 2002-2005 թթ.: Տնային տնտեսությունների սոցիոլոգիական հար-

ցում / Աննա Մինասյան, Բլանկա Հանչիլովա, Երևան, Անտարես, 2005 թ., էջ 43: 
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քա յին մի գ րանտ նե րից մի այն 43.9%-ն  է ու նե ցել կա նո նա վոր հանգստ-

յան օ րեր»: Հարց ման արդ յունք նե րը ցույց են տվել նաև, որ հիմն  ա կա-

նում աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յու նե րը չեն ձևա կերպ վել, այլ ե ղել 

են բա նա վոր պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

 Մարդու  իրավու նքների համընդհանու ր հռչակագիր 

ՀՈԴՎԱԾ 23 

1. Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի …. գոր ծազր կու թ յու  նից պաշտ պան վե լու  ի րա վու նք

  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 10

Մաս նա գի տա կան ու ս ման ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  

նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

4. ա պա հո վել կամ, անհ րա ժեշ տու թ յան դեպ քու մ, խթա նել հա տու կ մի  ջոց նե րի 

ձեռ նար կու  մը եր կա րա ժամկ  ետ գոր ծա զու րկ նե րի վե րու  սու ց ման և վե րա մի ա-

վոր ման հա մար

28.11.1919 թ. Վա շինգ տո նու մ ԱՄԿ 1-ին նստաշր ջա նու մ ըն դու ն վել է Գոր-

ծազր կու թ յան մա սին Հանձ նա րա րա կան, N1, R001

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 37՝ Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի գոր ծազր կու թ յան և  օ րեն քով 

նա խա տես ված այլ դեպ քե րու մ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թ յան ի րա վու նք:

  «Զ բաղ վա ծու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, ո րով կար գա վո րու մ է գոր ծազր կու թ յան դեպ քու մ 

սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թ յան ձևե րը և  ի րա վա կան հիմ քե րը:

Ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով կար-

գա վո րում է գոր ծազր կութ յու նից պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քը: 

Սա կայն կար գա վոր ման մե  խա նիզմն  ե րի թե րի լի նե լու կամ պե-

տութ յան կող մի ց ոչ բա վա րար ջան քեր գոր ծադ րե լու արդ յունք նում 

Հա յաս տա նում, ոչ պաշ տո նա կան տվյ ալ նե րի հա մա ձայն` գոր ծազր-

կութ յու նը հաս նում է մի նչև 27 տո կո սի, ո րոշ տվյ ալ նե րով` գե րա-

զան ցում է ան գամ 30 տո կո սը:
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ԽԱԽՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի հա մընդ հա նու ր հռչա կա գիր 

ՀՈԴ ՎԱԾ 7

Բո լոր մար դիկ ու  նեն սու յն Հռ չա կա գի րը խախ տող որ ևէ խտրա կա նու թ յու  նից և 

ն ման խտրա կա նու թ յան սադ րան քից պաշտ պան վե լու  հա վա սար ի րա վու նք:

  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 24

Աշ խա տան քից ա զա տե լու  դեպ քե րու մ Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են ե րաշ խա-

վո րել, որ աշ խա տո ղը, ո րը պնդու մ է ի րեն աշ խա տան քից ա զա տե լու  ան հիմն  

լի նե լը, ի րա վու նք կու  նե նա բո ղո քար կե լու  որ ևէ ան կողմն  ա կալ մարմն  ի:

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թ յու ն նե րի պաշտ պա նու թ յան մա սին եվ րո-

պա կան կոն վեն ցիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 13

Յու  րա քանչ յու ր ոք, ու մ սու յն Կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված ի րա վու նք ներն ու  

ա զա տու թ յու ն նե րը խախտ վու մ են, ու  նի պե տա կան մար մի ն նե րի առջև ի րա վա-

կան պաշտ պա նու թ յան արդ յու  նա վետ մի  ջո ցի ի րա վու նք, նու յ նիսկ ե թե խախ-

տու  մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձինք:

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված ներ 18-19՝ Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի իր ի րա վու նք նե րի և  

ա զա տու թ յու ն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա-

կան պաշտ պա նու թ յան արդ յու  նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վու նք:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 38՝ Աշ խա տան քա յին ի րա վու նք նե րի պաշտ-

պա նու թ յու  նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թ յան 

օ րենսգր քով սահ ման ված գոր ծե րի են թա կա յու թ յա նը հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց-

նու մ է դա տա րա նը:

Հոդ ված ներ 264-265՝ Աշ խա տան քա յին վե ճե րը են թա կա են քննու թ յան դա-

տա կան կար գով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թ յան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թ յան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով: …աշ խա տո ղը հա մա պա տաս խան 

ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (փաս տա թու ղ թը) ստա նա լու  օր վա նից հե տո` 

եր կու  ամս վա ըն թաց քու մ, ի րա վու նք ու  նի դի մե  լու  դա տա րան: 
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  «Աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թ յան մա սին» ՀՀ օ րենք, հոդ ված 23՝ Տվյ  ալ կազ մա կեր-

պու թ յան աշ խա տող նե րի կող մի ց ստաց ված ա հա զանգ-դի մու մն  ե րը` կապ ված աշ խա-

տան քա յին օ րենսդ րու թ յան պա հանջ նե րի ակն հայտ խախ տու մն  ե րի կամ ա նօ րի նա կան 

աշ խա տան քի կա տար ման, ինչ պես նաև ար տադ րա կան այն պի սի ի րադ րու թ յու ն նե րի 

ստեղծ ման հետ, ո րոնք կա րող են ա ռա ջաց նել ար տադ րու թ յան տա րած քու մ գտնվող 

ան ձանց կյ ան քի և  ա ռող ջու թ յան հա մար ծանր կամ վտան գա վոր հետ ևանք ներ հիմք են 

ըստ անհ րա ժեշ տու թ յան ստու  գու մ ի րա կա նաց նե լու  հա մար:

Ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը սահ մա նում է աշ խա տան քա յին խախտ-

ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ո րոշ մե  խա նիզմն  եր, այդ 

թվում՝ մի  ջազ գա յին ակ տե րի հա մա ձայն՝ արդ յու նա վետ մարմն  ի 

դի մե  լու ի րա վուն քը: Տես չութ յան գոր ծա ռույթ նե րի անհս տա կութ-

յամբ պայ մա նա վոր ված ներ կա յումս ա ռա վել ար դու նա վետ մի  ջոց է 

դառ նում դա տա կան պաշտ պա նութ յու նը: Այս ո լոր տում ձևա վոր վել 

է ար դեն 57 նա խա դե պա յին դա տա կան ո րո շում: Աշ խա տան քա յին 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յունն ա ռա վել արդ յու նա վետ կլի նի, 

ե թե արհ մի ութ յա նը և Տես չութ յա նը օ րեն քով ի րա վունք վե րա պահ-

վի աշ խա տո ղի խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ դի-

մե լ դա տա րան, ին չը մե ր օ րենսդ րութ յամբ նա խա տե սած չէ:

Ե ՐԱՇ ԽԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ՀԱ ՏՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

Մի ջազ գա յին ակ տեր, հոդ ված ներ

  Վե րա նայ ված Եվ րո պա կան սո ցիա լա կան խար տիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 25

Ի րենց գոր ծա տու  ի անվ ճա րու  նա կու թ յան դեպ քու մ ի րենց հայ ցե րի պաշտ պան-

վա ծու թ յան՝ աշ խա տող նե րի ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե-

լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են ա պա հո վել, որ աշ խա տան քա յին 

պայ մա նագ րե րից կամ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թ յու ն նե րից բխող աշ խա-

տող նե րի հայ ցե րը ե րաշ խա վոր ված լի նեն որ ևէ ե րաշ խա վո րող հաս տա տու թ յու -

նով կամ պաշտ պան վա ծու թ յան ցան կա ցած այլ արդ յու  նա վետ ձևով:

 Գոր ծա տու  ի անվ ճա րու  նա կու թ յան դեպ քու մ աշ խա տող նե րի պա հանջ նե րի պաշտ պա-

նու թ յան մա սին կոն վեն ցիա

 Մաս նա գի տա կան հի վան դու թ յու ն նե րի դեպ քու մ աշ խա տող նե րին փոխ հա տու ց ման մա-

սին կոն վեն ցիա

  Ար տադ րա կան պա տա հար նե րի դեպ քու մ աշ խա տող նե րին փոխ հա տու  ցե լու  մա սին կոն-

վեն ցիա
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Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ Սահ մա նադ րու թ յու ն, հոդ ված 37՝ Յու  րա քանչ յու ր ոք ու  նի օ րեն քով նա խա տես ված 

դեպ քե րու մ սո ցիա լա կան ա պա հո վու թ յան ի րա վու նք:

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 170՝ Աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու  ծե լիս 

վճար վու մ է դրա մա կան հա տու  ցու մ չօգ տա գործ ված բո լոր ար ձա կու րդ նե րի հա մար:

Հոդ ված ներ 200-212՝ Աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թ յու ն նե րի հետ ևան քով ծա-

գած դրա մա կան պա հանջ նե րը, կապ ված աշ խա տո ղի կյ ան քին կամ ա ռող ջու թ-

յա նը պատ ճառ ված վն ա սի հետ, հա տու  ցու մ է գոր ծա տու ն` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թ յան օ րենսդ րու թ յամբ սահ ման ված կար գով: 

Գոր ծա տո ւի անվ ճա րու նա կութ յամբ կամ լու ծար մամբ պայ մա նա-

վոր ված աշ խա տո ղի դրա մա կան պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու ի րա-

վա կան մե  խա նիզմն  ե րը թեև առ կա են, սա կայն 23 հու լի սի 2009 թ. 

N 914-Ն ո րոշ մամբ նա խա տես ված կա պի տա լաց ման ֆոն դը դեռևս 

ձևա վոր ման փու լում է, ին չը նշա նա կում է, որ քա ղա քա ցի նե րի 

ստվար զանգ ված դեռ պետք է սպա սի կյ ան քին կամ ա ռող ջութ յա-

նը պատ ճառ ված վն ա սի հա մար նա խա տես ված փոխ հա տու ցու մը 

ստա նա լու իր հեր թին: Այս խնդրին անդ րա դար ձել է նաև ՀՀ Մար-

դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը 2011 թ. զե կույ ցում՝ նշե լով. « Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թ յու  նու մ աշ խա տան քի վայ րու մ դժբախտ 

դեպ քե րից և մաս նա գի տա կան հի վան դու թ յու ն նե րից աշ խա տո ղի 

կյ ան քին կամ ա ռող ջու թ յա նը պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ց ման 

խնդիր նե րը վճար ման հա մար պա տաս խա նա տու  կազ մա կեր պու թ-

յան լու  ծար ման դեպ քու մ մի նչ օրս մն ու մ են չկար գա վոր ված: Ն ման 

դեպ քե րու մ վն ա սի հա տու  ցու մ կա տա րե լու  պար տա կա նու թ յու ն կրող 

կազ մա կեր պու թ յու ն կամ հա տու ց ման հա մա կարգ նա խա տես ված 

չէ: 2011 թ. ըն թաց քու մ նա խա րա րու թ յան կող մի ց ՀՀ կենտ րո նա-

կան բան կի հետ հա մա տեղ մշակ վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թ յու  նու մ ար տադ րա կան դժբախտ դեպ քե րից և մաս նա գի տա-

կան հի վան դու թ յու ն նե րից ա պա հո վագ րու թ յան ներդր ման» հա յե-

ցա կար գը: Այս հա յե ցա կար գի ըն դու  նու  մը չի կա րող լու  ծել 2004 

թ. և դ րա նից հե տո մի նչ հա մա պա տաս խան օ րեն քի ըն դու  նու  մը 

ա ռող ջու թ յա նը վն աս պատ ճա ռած և փոխ հա տու  ցու մ չստա ցած ան-

ձանց խնդիր նե րը»46:

46 http://www.pashtpan.am/library/library/page/101/type/3  ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2011. Բաժին 1
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ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

  Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 

ՀՈԴՎԱԾ 4

Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են՝

4. ճա նա չել բո լոր աշ խա տող նե րի՝ աշ խա տան քից ա զատ վե լու  վե րա բեր յալ նա-

խա պես ծա նու  ցու մ ստա նա լու  ի րա վու ն քը:

Բ. Ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն

  ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք, հոդ ված 115` Գոր ծա տու  ի նա խա ձեռ նու թ յամբ և  օ րեն-

քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րու մ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու  ծե լու  դեպ քու մ 

գոր ծա տու ն պար տա վոր է աշ խա տո ղին գրա վոր ծա նու  ցել: 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը նա խա տե սում է ծա նու ցումն  ե-

րի ինս տի տու տի կի րա ռու մը ինչ պես աշ խա տան քից ա զատ վե լիս, 

այն պես էլ աշ խա տան քի էա կան պայ ման նե րը փո փո խե լու դեպ-

քում, դրա նով իսկ ա պա հո վե լով աշ խա տո ղի տե ղե կաց ված լի նե լու 

ի րա վուն քը: Ծա նուց ման հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է ո րո շա կի 

ժամկ  ետ ներ, ինչն ինք նան պա տակ չէ. դրա նով հնա րա վո րութ յուն 

է տրվում աշ խա տո ղին գտնե լու նոր աշ խա տանք՝ տրա մադ րե լով 

ծա նուց ման ժամկ  ե տի տա սը տո կո սի չա փով աշ խա տան քից ա զատ 

ժա մա նակ: Սա կայն ըստ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 115-րդ 

հոդ վա ծի՝ ծա նուց ման ժամկ  ետ նե րը աշ խա տո ղի՝ տվյ ալ գոր ծա-

տուի մոտ ու նե ցած ստա ժով պայ մա նա վոր ված, տար բե րակ ված են՝ 

14-ից մի նչև 60 օր: Ս տաց վում է այն պես, որ նույն հիմ քով ա զատ-

վե լու դեպ քում նույն գոր ծա տո ւի մոտ տար բեր ստաժ ու նե ցող աշ-

խա տող նե րը ծա նուց ման, հետ ևա բար նաև աշ խա տանք փնտրե լու 

տևո ղութ յան տար բեր ժա մա նա կա հատ ված են ձեռք բե րում, ինչն 

ար դեն իսկ խախ տում է ԱՕ 3-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված աշ խա-

տող նե րի հա վա սա րութ յան սկզբուն քը: Բա ցի այդ, օ րենսդ րի տար-

բե րակ ված մո տեց մամբ խախտ վում է ան ձի՝ աշ խա տան քի ընտ-

րութ յան ա զա տութ յան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը:
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ 

ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

   Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 

ՀՈԴՎԱԾ 24

Աշ խա տան քից ա զա տե լու  դեպ քե րու մ աշ խա տող նե րի պաշտ պան վա ծու թ յան 

ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար-

տա վոր վու մ են ճա նա չել՝

ա) բո լոր աշ խա տող նե րի այն ի րա վու ն քը, որ նրանց աշ խա տան քից ա զա տե-

լու  դեպ քու մ չպետք է դա դա րի ա ռանց նման ա զատ ման հա մար հիմն  ա վոր ված 

պատ ճառ նե րի, ո րոնք կապ ված են նրանց ըն դու  նա կու թ յան կամ վար քի հետ 

կամ հիմն  ված են ձեռ նար կու թ յան, հաս տա տու թ յան կամ ծա ռա յու թ յան գործ նա-

կան պա հանջ նե րի վրա,

բ) պատ շաճ փոխ հա տու ց ման կամ այլ հա մա պա տաս խան օգ նու թ յան նկատ-

մամբ այն աշ խա տող նե րի ի րա վու ն քը, ո րոնք աշ խա տան քից ա զատ վել են 

ա ռանց հիմն  ա վոր ված պատ ճա ռի:

Այս նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են ե րաշ խա վո րել, որ աշ խա տո ղը, 

ո րը պնդու մ է ի րեն աշ խա տան քից ա զա տե լու  ան հիմն  լի նե լը, ի րա վու նք կու  նե-

նա բո ղո քար կե լու  որ ևէ ան կողմն  ա կալ մարմն  ի:

Բ. Ազգային օրենսդրություն

Այս նորմն  ազգային օրենսդրությունում արտացոլված չէ:

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅՑԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա. Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

   Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 

ՀՈԴ ՎԱԾ 25

Ի րենց գոր ծա տու  ի անվ ճա րու  նա կու թ յան դեպ քու մ ի րենց հայ ցե րի պաշտ պան-

վա ծու թ յան՝ աշ խա տող նե րի ի րա վու ն քի արդ յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե-

լու  նպա տա կով Կող մե  րը պար տա վոր վու մ են ա պա հո վել, որ աշ խա տան քա յին 

պայ մա նագ րե րից կամ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թ յու ն նե րից բխող աշ խա-

տող նե րի հայ ցե րը ե րաշ խա վոր ված լի նեն որ ևէ ե րաշ խա վո րող հաս տա տու թ յու -

նով կամ պաշտ պան վա ծու թ յան ցան կա ցած այլ արդ յու  նա վետ ձևով: 
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Բ. Ազգային օրենսդրություն

Այս նորմն  ազգային օրենսդրությունում արտացոլված չէ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ա.Միջազգային ակտեր, հոդվածներ

   Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա 

Հոդված 26 Աշխատանքում արժանապատվության իրավունքը

Աշ խա տան քու մ բո լոր աշ խա տող նե րի ար ժա նա պատ վու թ յան ի րա վու ն քի արդ-

յու  նա վետ կի րա ռու  մը ա պա հո վե լու  նպա տա կով Կող մե  րը, խորհր դակ ցե լով 

գոր ծա տու  նե րի և  աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թ յու ն նե րի հետ, պար տա վոր-

վու մ են՝

1. նպաս տել ի րա զե կու թ յա նը, տե ղե կաց վա ծու թ յա նը և  աշ խա տա տե ղու մ կամ 

աշ խա տան քի հետ կապ ված` սե ռա կան հե տապնդ ման կանխ մա նը և ձեռ նար կել 

բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը նման վար քից աշ խա տող նե րին պաշտ-

պա նե լու  նպա տա կով,

2. նպաս տել ի րա զե կու թ յա նը, տե ղե կաց վա ծու թ յա նը և  աշ խա տա տե ղու մ կամ 

աշ խա տան քի հետ կապ ված` ան հատ աշ խա տող նե րի նկատ մամբ ու ղղ ված՝ 

կրկնվող ու  պար սա վե լի կամ ակն հայ տո րեն բա ցա սա կան և վի րա վո րա կան 

գոր ծո ղու թ յու ն նե րի կանխ մա նը և ձեռ նար կել բո լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց-

նե րը նման վար քից աշ խա տող նե րին պաշտ պա նե լու  նպա տա կով:

Բ. Ազգային օրենսդրություն

Չ նա յած ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ հայ-

ցա յին վա ղե մութ յուն չի տա րած վում աշ խա տո ղի պատ վի և  ար-

ժա նա պատ վութ յան պաշտ պա նութ յան պա հանջ նե րով, սա կայն աշ-

խա տան քում ար ժա նա պատ վութ յան ի րա վուն քը ազ գա յին օ րենսդ-

րութ յու նում ար տա ցոլ ված չէ:
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Աշ խա տան քի ի րա վուն քի և  այդ ի րա վուն քի ի րաց ման հետ կապ ված թվով 20 այլ հա րա-

կից աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ մի  ջազ գա յին նոր մե  րի և  ազ գա յին նոր մե  րի 

հա մադ րու մը տա լիս է հետև յալ պատ կե րը՝

մի  ջազ գա յին ակ տե րով ամ րագր ված 20 ի րա վուն քից ՀՀ օ րենդ րութ յու նում՝

• ամ բող ջութ յամբ ար տա ցոլ ված է 10 ի րա վունք, 

• մա սամբ է ար տա ցոլ ված 6 ի րա վունք,

• ընդ հան րա պես ար տա ցոլ ված չէ 4 ի րա վունք:

Այս դա սա կարգ ման հա մար հիմք է հան դի սա ցել այն հան գա մա նը, թե այդ ի րա վունք 

ամ րագ րող օ րենսդ րա կան հի մը որ քա նով է առ կա և սահ ման ված են արդ յոք ի րա վուն քի 

ի րաց ման մե  խա նիզմն  ե րը: Այս եր կու սի առ կա յութ յան դեպ քում գնա հատ վել է ամ բող ջութ յամբ 

ար տա ցոլ ված, օ րի նակ՝ հանգս տի ի րա վունք, վար ձատ րութ յան ի րա վունք և  այլն: Օ րեն քում 

ամ րագր ված լի նե լու, բայց կար գա վո րող են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րի բա ցա կա յութ յան կամ 

հա կա ռակ դեպ քում հա մար վել մա սամբ ար տա ցոլ ված,օ րի նակ՝ ա ռողջ և  անվ տանգ աշ խա-

տան քի ի րա վունք, աշ խա տա տե ղի հա վա սար մատ չե լիութ յան ի րա վունք և  այլ: Իսկ ընդ հան-

րա պես ազ գա յին օ րենսդ րու րամբ կար գա վոր ված չլի նե լու դեպ քում գնա հատ վել է ընդ հան-

րա պես ար տա ցոլ ված չէ, օ րի նակ՝ աշ խա տան քում ար ժա նա պատ վութ յան ի րա վունք և  այլն:
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

• ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րենք նե րով ամ րագ րել աշ խա տան քի ի րա վուն քը

• ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ ար տա ցո լել աշ խա տան քում ար ժա նա պատ վութ յան ի րա վուն քը և 

դ րա ի րաց ման ու պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րը

• ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ ար տա ցո լել գոր ծա տո ւի անվ ճա րու նա կութ յան դեպ քում հայ ցե րի 

պաշտ պան վա ծութ յան ի րա վուն քը

• ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ ար տա ցո լել աշ խա տան քից ա զա տե լու դեպ քե րում պաշտ պան-

վա ծութ յան ի րա վուն քը և դ րա ի րաց ման ու պաշտ պա նութ յան ե րաշ խիք նե րը

• ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման մա կար դա կով հաս տա տել աշ խա տան քի անվ տան-

գութ յան չա փո րո շիչ նե րը

• Օ րենսդ րութ յամբ արհ մի ութ յու նե րին օժ տել ի րա վա կան լծակ նե րով

• Օ րենսդ րո րեն լու ծել աշ խա տա վար ձի ին դեք սա վոր ման կար գի ըն դուն ման խնդի րը

• Օ րենսդ րո րեն սահ մանլ աշ խա տա տե ղի հա վա սար մատ չե լիութ յու նը նաև մաս նա վոր 

հատ վա ծի հա մար

• Օ րենսդ րո րեն ար գե լել մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րու մի ց ու հա մա պա տաս խան մաս նա-

գի տա կան ու նա կութ յուն նե րից բա ցի աշ խա տա տե ղին այլ պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լը:
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

ՄԻՀՀ  Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կա գիր

ՔՔԻՄԴ  Քա ղա քա ցիա կան և  քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի -

ջազ գա յին դաշ նա գիր 

ՏՍՄԻՄԴ Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի 

մի  ջազ գա յին դաշ նա գիր

ՏՍՄԻԿ Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մշա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո-

մի  տե

ԿՆԽՎԿ  Կա նանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման 

մա սին կոն վեն ցիա

ՌԽՎԿ  Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան վե րաց ման կոմիտե

ՄԻԿ  Մար դու ի րա վուն ք նե րի կոմիտե

ՄԱՄԿ  Միգ րանտ աշ խա տող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին միջազ գա յին կոն վեն ցիա

ԵԻԿ Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա

ՀԻԿ  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին

կոն վեն ցիա

ՄԻԵԿ  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա

ՄԻԵԴ  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան

ՏՍԽ ՄԱԿ-ի տնտե սա կան և  սո ցիա լա կան խոր հուրդ

ՌԽՎՄԿ  Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան բո լոր ձևե րի վե րաց ման մա սին

միջազ գա յին կոն վեն ցիա

ԱՄԿ Աշ խա տան քի միջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն

ԱՄԳ Աշ խա տան քի մի  ջազ գա յին գրա սեն յակ


