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Այս հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ «Քաղաքականության կրթաթոշակներ» ծրագրի շրջանակներում, դրամաշնորհ N 18581։
Վերլուծությունն արտահայտում է հեղինակի տեսակետները,
որոնք կարող են չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի դիրքորոշումների ու տեսակետների հետ։

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի ստեղծման գաղափարը ծագել
է դեռևս 2012թ., երբ մի խումբ հետազոտողներ համախմբվեցին այն գաղափարի շուրջ, որ ժողովրդավարական պետության կայացման գործում նշանակալի
ներդրում կարող է ունենալ անկախ թինկ թանկը (think tank), որը կկարողանա
ձևավորել հանրային քաղաքականության օրակարգ և առաջ մղել քաղաքականության փոփոխությանը միտված իրատեսական ծրագրեր:
Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի (ՀՔԻ) անդամները փորձառու
վերլուծաբաններ են և հանրային քաղաքականության ձևավորման գործում անհատական ներդրում ունեցած մասնագետներ:
ՀՔԻ ստեղծման գործում անկյունաքար է հանդիսացել «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի» «Քաղաքականության կրթաթոշակներ»
ծրագիրը, որի կրթաթոշակառուներն են հանդիսացել թինկ թանկի նախաձեռնող խմբի գրեթե բոլոր անդամները: «Քաղաքականության կրթաթոշակներ»
ծրագիրն ընդլայնեց այսօր ՀՔԻ անդամ հանդիսացող վերլուծաբանների՝ քաղաքականության հետազոտության և բարելավման առաջարկությունների մշակման
հնարավորությունները:
ՀՔԻ առաքելությունն է՝ նպաստել թափանցիկ և հաշվետու հանրային քաղաքականության զարգացմանը` խթանելով մարդկային զարգացումը, ժողովրդավարությունը, իրավունքի գերակայությունը և արդյունավետ կառավարումը:
Հանրային քաղաքականության ինստիտուտը մշակում և իրականացնում է հետազոտություններ և քաղաքականության ուսումնասիրություններ, կազմակերպում է սեմինարներ, դասընթացներ և հանրային բանավեճեր, խթանում և աջակցում է հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացում հասարակության ներգրավմանն ու իրազեկմանը:

5

Ներածություն
Այս ուսումնասիրության համար հիմք է հանդիսացել 2013 թվականի
հուլիսի 25-ի ՀՀ կառավարության 857-Ն1 որոշմամբ աշխատանքային
հարցերի բնագավառում ստեղծվող նոր, խնդրահարույց իրավիճակը:
Կառավարության որոշմամբ ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունը և
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչությունը (այսուհետ՝ ԱՊՏ) միաձուլման ձևով
վերակազմակերպվել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական տեսչության:
Այս որոշման արդյունքում, ՀՀ-ում այլևս չկա աշխատանքային
օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ
նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ պայմանագրերի նորմատիվ դրույթների կատարման պահանջների նկատմամբ պետական
հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող առանձնացված պետական մարմին: Նախկին ԱՊՏ-ն կորցնում է իր բավականին բարձր,
օրենքով կարգավորվող կարգավիճակը: Ակնկալվում է, որ այն նախկինի պես ազդեցիկ չի կարող գտնվել գործատուների, աշխատողների և
արհմիությունների, պետական այլ մարմինների հետ հարաբերություններում: Երկու տեսչությունների միաձուլման արդյունքում միջոցների և
կադրային ռեսուրսի կրճատումը ևս կարող է խոչընդոտ դառնալ լիարժեք գործառնության համար:
Վերջապես, աշխատանքային խնդիրների բնագավառում պետական
հսկողությունն ու վերահսկողությունն իրականացվելու է Առողջապահության նախարարության կողմից, որը մասնագիտացված կառույց չէ այդ
բնագավառում: Իրավիճակն անհասկանալի է այն առումով, որ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առկայության պա-

1

ՀՀ Կառավարության 2013թ. հուլիսի 25-ի 857-Ն որոշում, «Հայաստանի
Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1300-ն
որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, 2002 թվականի
նոյեմբերի 14-ի N 1821-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, 2010
թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1319-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և
2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1146-ն, 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 1893-ն,
2004 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1724-ն ու 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1316ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», http://goo.gl/BNkWrJ
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րագայում այլ մարմին է իրականացնելու աշխատանքային հարցերի առնչությամբ պետական քաղաքականությունը:
Այսպիսով, առաջ են գալիս նոր ռիսկեր, որոնք լրացուցիչ հետազոտության և, քաղաքականության այլընտրանքների մշակման միջոցով,
կանխարգելման կարիք ունեն:
Հենց այդ մտահոգությամբ էլ պայմանավորված է տվյալ հետազոտության նպատակը՝
1. Ուսումնասիրել Հայաստանի աշխատանքային օրենսդրության
շրջանակներում պետական հսկողության և վերահսկողության
հիմնախնդիրները,
2. Առաջարկել պետական հսկողության և վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիներ:
Հետազոտությունը գալիս է լրացնելու աշխատանքային խնդիրների
բնագավառում պետական մարմինների գործունեության ուսումնասիրությունների պակասը: Նախկինում իրականացված հետազոտությունները
հիմնականում վերաբերել են Հայաստանի աշխատաշուկային2 և դրա
զարգացման միտումներին3, աշխատանքային օրենսդրությանն4 ու դրա
բարեփոխման5 խնդիրներին, աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ քաղաքացիների իրազեկվածությանը6 և աշխատանքային միգրացիային7: Ընդ որում, վերջին թեման ուսումնասիրությունների գերակա

2

Labour market in Armenia: Analysis and Policy / Mirzakhanian A., Yerevan, 1999.
Հայաստանի աշխատաշուկայի զարգացումները, հատոր I / Մարդկային
զարգացման ծրագրերի բաժանմունք, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի
տարածաշրջան, Համաշխարհային բանկի փաստաթուղթ, 2007թ:
4
Некоторые вопросы формирования трудового законодательства републики Армения
/ Армянский центр стратегических и национальных исследований, научный
редактор Манассерян Т., Ереван, 2003.
5
Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային իրավահարաբերությունները
կարգավորող հիմնական իրավական ակտի՝ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի
առանձին դրույթների վերլուծությունը և դրանց բարեփոխմանն ուղղված
առաջարկությունները / Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն,
Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2012:
6
Հայ երիտասարդների իրազեկվածությունն աշխատանքային իրավունքների և
արհմիությունների դերի վերաբերյալ / «Ազատ Հասարակություն» ՀԿ, Երևան,
Ասողիկ:
7
Աշխատանքային էմիգրացիան Հայաստանից 2002-2005թթ.: Տնային տնտեսությունների սոցիոլոգիական հարցում / Մինասյան Ա, Հանչիլովա Բ., Երևան,
Անտարես, 2005թ.:
3
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ուղղությունն է վերջին տարիներին. Հայաստանից արտագաղթի բարձր
տեմպերի պայմաններում թե՛ հասարակության, թե՛ հետազոտողների
ուշադրության կենտրոնում են գտնվում աշխատանքային միգրացիայի
խնդիրները:
Բացի նշված տպագիր հրատարակումներից, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում և կայքերում8 բազմաթիվ են հրապարակումները Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ:
Այնուամենայնիվ, տարատեսակ հրապարակումներում և աշխատություններում բավական քիչ է անդրադարձը այս բնագավառում պետական քաղաքականության, մասնավորապես՝ ԱՊՏ գործունեության
խնդիրներին:
Բացի տվյալ հետազոտության արդյունքներից, այս վերլուծության
մեջ ներառված են նաև հեղինակի նախորդ՝ 2011-2012թթ. իրականացրած հետազոտության առավել կարևոր եզրահանգումները: Դրանք տեղ
են գտել «Աշխատանքի տեսչության կարևորությունը Հայաստանում»
գլխում: Նախորդ հետազոտության եզրահանգումներն առավել ընդգրկուն են և անդրադառնում են աշխատանքային խնդիրների լայն շրջանակի: Կարծում ենք՝ դրանք կօգնեն պատկերացում ձևավորել Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համատեքստի և գործոնների բազմազանության վերաբերյալ:
Տվյալ ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր
նաև նախորդ հետազոտության այն եզրահանգմամբ, որ Հայաստանում
աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության բնագավառում մեծապես պահանջված է պետական միջամտության և վերահսկողության
դերը: Արված էր եզրահանգում այն մասին, որ մոտ ապագայում դժվար
է ակնկալել Հայաստանում աշխատանքային շարժումների ձևավորում
կամ արհմիությունների դերի ուժեղացում: Այս և բազմաթիվ այլ գործոններ վկայում են այն մասին, որ աշխատանքային հարցերի բնագավառում գերակա դերը դեռևս պատկանում է պետությանը: Եվ պետության
ուժեղ դերի պահպանման պայմաններում է, որ հնարավոր է ակնկալել
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Օրինակ՝ «Մարդու իրավունքները Հայաստանում» (www.hra.am) կայքի
«Աշխատանքային իրավունք» ենթաբաժնում թեև տեղադրված են աշխատանքային
խնդիրներին վերաբերող հոդվածներ, սակայն դրանց քանակը մեծ չէ, իսկ
թարմացման ինտենսիվությունը ցածր է (մի քանի ամիսը մեկ):
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աշխատողների ինքնակազմակերպման և հասարակական վերահսկողության այլ ձևերի զարգացումը:
Հետազոտության մեթոդաբանությունը: Ուսումնասիրության շրջանակներում կիրառվել են հետազոտության որակական մեթոդներ: Դրանք
էին.
Փորձագիտական հարցազրույցներ: Այս հարցազրույցները հիմնականում իրականացվել են ուսումնասիրության ավարտական փուլում:
Դրանց միջոցով քննարկվել և վերստին ստուգվել են հեղինակի առաջ
քաշած վարկածները, եզրահանգումներն ու առաջարկությունների կիրառելիությունը (իրատեսականությունը): Փորձագետների ընտրության
համար կիրառվել է ձնակույտի մեթոդը. նախապես, գրականության և
մամուլի հրապարակումների, նաև՝ հեղինակի ունեցած տեղեկատվության հիման վրա ձևավորվել է փորձագետների ցանկը: Ցանկը ձևավորելու համար հաշվի են առնվել փորձագետի՝ աշխատանքային իրավունքի, օրենսդրության և աշխատանքային այլ խնդիրների բնագավառում ունեցած փորձառությունը, թեմային առնչվող հրապարակումներն
ու բնագավառում ծավալած ներկա և նախկին գործունեությունը: Փորձագետների նախնական ցանկն այնուհետև հարստացվել և փոփոխվել
է հետազոտության մասնակից փորձագետների կարծիքների հիման
վրա: Հարցվող փորձագետներն իրենք երաշխավորել են նոր փորձագետների և այսպես շարունակ: Հարցման դադարեցման հիմք է հանդիսացել ստացվող տեղեկատվության և կարծիքների բովանդակության
կրկնությունը, նոր բովանդակության բացակայությունը:
Հետազոտության մասնակից փորձագետները գործունեության բավական լայն դաշտ են ներկայացնում: Նրանց թվում են՝ աշխատանքի
տեսչության ներկա և նախկին աշխատակիցներ ու պետական պաշտոնյաներ, հետազոտողներ և դասախոսներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, գործատուների և արհմիությունների
ներկայացուցիչներ:
Ընդհանուր առմամբ, հարցազրույցներ են իրականացվել 14 փորձագետների հետ:
Փաստաթղթերի վերլուծություն: Վերլուծության ենթարկված փաստաթղթերի տեսակներն են.
− Աշխատանքային իրավունքին և իրավահարաբերություններին
առնչվող ՀՀ և միջազգային իրավական ակտերն ու այլ փաստաթղթերը,
− Տեսական աշխատություններն ու հետազոտությունները,
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− Տարատեսակ վիճակագրական տվյալները, հաշվետվություններն
ու արձանագրությունները,
− Մամուլի հրապարակումները (այդ թվում՝ լրագրողական և հրապարակախոսական հոդվածներ, հարցազրույցներ, և այլն):
Փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը ներկայացված է «Օգտագործված գրականության ցանկ» հատվածում:

Շնորհակալություն եմ հայտնում «Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան» կազմակերպությանը՝ ավելի քան 3 տարի շարունակվող համագործակցության, ֆինանսական և խորհրդատվական
նշանակալի օժանդակության համար: Առանց այդ աջակցության, այս
հետազոտությունները կյանքի չէին կոչվի:
Շնորհակալություն եմ հայտնում հետազոտության մասնակից բոլոր
փորձագետներին, որոնց տեսակետներն ու խորհրդատվությունը էապես հարստացրել են այս վերլուծությունը:
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Աշխատանքի տեսչություններ.
անցյալ և ներկա
Պատմական ակնարկ
Աշխատանքի տեսչության գաղափարն առաջին անգամ ամրագրվել
է Մեծ Բրիտանիայում` 19-րդ դարի սկզբին, երբ 1802թ. Պառլամենտը
ակտ հրապարակեց ֆաբրիկաներում ենթավարպետների վարքականոնի և առողջության պաշտպանության վերաբերյալ: Սկզբնական շրջանում ակտի կատարումը վերահսկվում էր կամավորության սկզբունքով
ձևավորվող հանձնաժողովների կողմից: Սակայն վերահսկողության
այս ձևն արդյունավետ չէր և 1833թ. Պառլամենտը սահմանեց վերահսկող անձանց լիազորությունները: Նման լիազորություններով օժտված
առաջին 4 անձինք էլ հանդիսացան աշխարհում առաջին աշխատանքի
տեսուչները: Գերմանիայում նմանատիպ տեսչություն ստեղծվեց միայն
1852թ.: Ֆրանսիայում աշխատանքի պաշտպանության առաջին ակտն
ընդունվել էր դեռ 1841թ., սակայն տեսչության հիմնադրումը տեղի ունեցավ դրանից միայն 30 տարի անց9:
Ռուսաստանում աշխատանքի առաջին տեսչությունը ստեղծվեց
1882թ.՝ մանկահասակ աշխատողների աշխատանքային պայմանների
հսկողության համար: 1918թ. ընդունվեց Աշխատանքի ժողկոմին կից
աշխատանքի տեսչության հիմնադրման դեկրետը: Տեսչության պարտականությունների մեջ էր մտնում տնտեսական գործունեությամբ
զբաղվող անձանց կյանքի, առողջության և աշխատանքի պաշտպանությունը: 1994թ. ՌԴ նախագահի հրամանով ստեղծվել և մինչ օրս գործում է Աշխատանքի դաշնային տեսչությունը: Տեսչությունը գործում է
Աշխատանքի և զբաղվածության դաշնային ծառայության ենթակայության ներքո և կազմված է աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման հսկողության 9 ենթաբաժիններից10: Ընդհանուր առմամբ, այս տեսչության գործառույթներն ու լիազորությունները բավական մոտ են, իսկ որոշ դեպքերում նաև` նույնական են ՀՀ նախկին
ԱՊՏ գործառույթներին:
Առաջին տեսուչները մեծ ուշադրություն էին դարձնում հատկապես
երեխաների աշխատանքային պայմաններին և առողջությանը հասցվող
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վնասին: Ընդ որում, սա արվում էր ոչ միայն մարդասիրական
նպատակներից ելնելով: Կառավարությունները դիտարկում էին երեխաներին որպես ապագա զինվորներ և այդ պատճառով էին առավելապես
անհանգստացած նրանց առողջության համար11:
1890թ. 15 եվրոպական երկրներ Բեռլինում կոնֆերանս հրավիրեցին՝ աշխատանքի միջազգային չափանիշների հաստատման նպատակով: Այս կոնֆերանսում առաջին անգամ հաստատվեց այն մոտեցումը, որ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարումը պետք է վերահսկվի բավարար քանակությամբ, հատուկ որակավորում ունեցող և կառավարության կողմից վարձատրվող մասնագետների կողմից, որոնք պետք է անկախ լինեն և՛ աշխատողներից,
և՛ գործատուներից12:
1919թ. առաջին անգամ անցկացվող Աշխատանքի միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում հանձնարարականների ձևով ընդունվեցին
աշխատանքի տեսչությանն առնչվող առաջին միջազգային չափանիշները: Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից աշխատանքի տեսչությանը վերաբերող պահանջներ ձևակերպվեցին նաև
1923թ.: Սակայն այս բոլոր հանձնարարականները պարտադիր բնույթ
չունեին: Հետագա գիտաժողովների ընթացքում շարունակական զարգացում ապրելով և կատարելագործվելով՝ դրանք արտացոլվեցին Աշխատանքի տեսչության կոնվենցիայում (1947թ.) և դրա հանձնարարականներում: Այս գործիքների միջոցով հաստատվում էր այն սկզբունքը,
որ աշխատանքի տեսչությունը հանրային գործառույթ է, որը գտնվում է
պետության պատասխանատվության ներքո: Այն պետք է կազմակերպված լինի որպես համակարգ՝ պետական համակարգի շրջանակներում:
Աշխատանքի տեսուչները դիտարկվում էին որպես անկախ մասնագետներ և պետք է պաշտպանված լինեին բոլոր տեսակի ճնշումներից՝
իրենց գործառույթներն անկողմնակալ կերպով իրականացնելու համար13:
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Աշխատանքի տեսչության մասին Կոնվենցիան
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության Գլխավոր խորհրդաժողովը 1947թ. հուլիսին ընդունեց «Արդյունաբերությունում և առևտրում
աշխատանքի տեսչության մասին» Կոնվենցիան, որն առավել հայտնի է
որպես «Աշխատանքի տեսչության մասին» 1947 թվականի Կոնվենցիա
կամ N 81 Կոնվենցիա:
Հայաստանի Հանրապետությունը Կոնվենցիան վավերացրել է
2004թ.: Այն ուժի մեջ է մտել մեկ տարի անց՝ 2005թ. դեկտեմբերից:
Կոնվենցիայի առաջին հոդվածով նախատեսված է, որ «Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ, որի համար
ուժի մեջ է սույն Կոնվենցիայի այս բաժինը, պետք է աշխատանքի տեսչության համակարգ ունենա արդյունաբերական ձեռնարկություններում»: Կոնվենցիայի 22-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ «Աշխատանքի
միջազգային կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ, որի համար
ուժի մեջ է սույն Կոնվենցիայի այս բաժինը, պետք է աշխատանքի տեսչության համակարգ ունենա առևտրի ձեռնարկություններում»:
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության անդամ պետություններից 145-ը վավերացրել են այս փաստաթուղթը: Մինչ օրս N 81 Կոնվենցիան աշխատանքի տեսչության բնագավառի գլխավոր միջազգային իրավական փաստաթուղթն է: Այն սահմանում է աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման առնչությամբ պետության կարևոր պարտավորությունները, հատկապես՝ հսկողության և վերահսկողության առումով:
Այս բնագավառի հաջորդ երկու կարևոր միջազգային իրավական
փաստաթղթերն են.
− «Գյուղատնտեսությունում աշխատանքի տեսչության մասին»
ԱՄԿ 1969թ. N 129 Կոնվենցիան, որը Հայաստանի կողմից չի վավերացվել: Ընդհանուր առմամբ, N 129 Կոնվենցիան վավերացվել
է 53 երկրների կողմից:
− «Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների,
կազմակերպման մասին» ԱՄԿ 1978թ. N 150 կոնվենցիան: Այն
վավերացվել է Հայաստանի կողմից 2005թ. և ուժի մեջ է մտել
մեկ տարի անց՝ 2006թ. մայիսին: Ընդհանուր առմամբ, N 150
Կոնվենցիան վավերացվել է 74 երկրների կողմից:
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Կառավարում և լիազորությունների պատվիրակում
Եվրոպական երկրների մեծամասնությունում աշխատանքի տեսչությունները աշխատանքի և/կամ սոցիալական հարցերի նախարարության մաս են կազմում: Դրանց թվին են պատկանում, օրինակ, Բելգիան, Չեխիան, Դանիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հունգարիան,
Իտալիան, Ռումինիան, Իսպանիան, Ուկրաինան14:
Լեհաստանում Աշխատանքի ազգային տեսչության կառավարումն իրականացվում է անմիջականորեն լեհական պառլամենտի ներքին պալատի կողմից: Օրենսդիր մարմնի անմիջական վերահսկողության ներքո գտնվելու հանգամանքը լրացուցիչ կշիռ է հաղորդում այս կառույցին:
Մեծ Բրիտանիայում աշխատանքի տարատեսակ հարցերով զբաղվում
են բազմաթիվ հանրային կառույցներ և կազմակերպություններ:
Դրանցից հիմնականը Առողջության և անվտանգության ներկայացուցչությունն է, որը հիմնականում վերահսկում է աշխատավայրում առողջության և անվտանգության պահպանման հարցերը: Այս կառույցը Աշխատանքի և կենսաթոշակների դեպարտամենտի վերահսկողության
ներքո է գտնվում և հաշվետու է նախարարին15:
Եվրոպական մի քանի երկրներում աշխատանքի տեսչությունը հաշվետու է եռակողմ (պետություն, աշխատողներ և գործատուներ) հանձնաժողովին: Շվեդիայում, օրինակ, տեսչությունը հաշվետու է եռակողմ
Ազգային մարմնին: Կառավարության միջամտությունը հասցված է նվազագույնի՝ ինչպես տեսչության կառավարման, այնպես էլ բյուջեի վերահսկողության հարցերում16:
Երկրների մի մասում առկա են հատուկ մասնագիտացված տեսչական ծառայություններ, որոնք ստեղծվել են երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ հեռանկարում տնտեսության որևէ առանձին բնագավառում
գործելու համար: Նմանատիպ մասնագիտացված ծառայությունները
մեծ մասամբ գործում են հանքարդյունաբերության բնագավառում: Որոշ
երկրներում կան տեսչական մասնագիտացված ծառայություններ անտառտնտեսության և գյուղատնտեսության, անգամ՝ երկաթուղու և

14

EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries, by
Syndex, June 2012, էջ 8, http://goo.gl/y6Bloi
15
Նույն տեղում, էջ 9, http://goo.gl/y6Bloi
16
Labour Inspection: A guide to the profession / Richthofen, von W. Geneva,
International Labour Office, 2002, էջ 39:
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նավահանգիստների համար: Ավստրիան այն եզակի երկիրն է, որն ունի
աշխատանքի առանձին տեսչություն՝ տրանսպորտի համար17:
Ֆեդերալ կառուցվածք ունեցող երկրներում աշխատանքի տեսչությունները հիմնականում պատվիրակում են իրենց լիազորությունները
տեղական կառավարություններին կամ իշխանություններին: Դրանք են՝
Ավստրալիան, ԱՄՆ-ն, Կանադան, Բրազիլիան, Գերմանիան, Հնդկաստանը և Շվեյցարիան: Կանադայում տեսչության լիազորությունների
զգալի մասը տրված է նահանգներին: Կենտրոնական մարմնի վերահսկողության ներքո են գտնվում գործունեության այն ձևերը, որոնք վերաբերում են մեկից ավելի նահանգների կամ հատում են նահանգների
սահմանները, օրինակ՝ երկաթուղին: ԱՄՆ-ի Աշխատավայրում անվտանգության և առողջության վարչությունը նահանգների միայն կեսում
է գործում ուղղակիորեն, իսկ մյուս նահանգներում վերահսկում է տեղական անկախ վարչությունների գործունեությունը: Որոշ երկրներում գործում է լիազորությունների պատվիրակման այլ սկզբունք: Տեսչության
գործառույթների այն մասը, որը ցածր ռիսկայնության խնդիրներին է
առնչվում, սովորաբար պատվիրակվում է տեղական իշխանություններին (օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում)18:

Դասակարգում
Աշխատանքի տեսչությունների դասակարգման տարբեր մոտեցումներ են կիրառվում: Դրանցից մեկի համաձայն, տեսչությունները դասակարգվում են իրենց կողմից կիրառվող միջամտության ռազմավարությունների հիման վրա: Ըստ այդմ, տարբերակվում են 2 հիմնական
ռազմավարություններ.
• Պատժողական կամ սանկցավորման, երբ գերակա է պատժողական մոտեցումն ու տարբեր տույժերի և պատիժների կիրառությունը (օրինակ՝ ԱՄՆ),
• Համաձայնեցման, երբ մեծ նշանակություն ունեն խախտումների
կանխարգելումը, խորհրդատվական և բանակցային աշխատանքը (օրինակ՝ Գերմանիա, Ճապոնիա)19:

17

Նույն տեղում, էջ 40:
Նույն տեղում, էջեր 39-40:
19
Նույն տեղում, էջ 37:
18
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Մեկ այլ մոտեցմամբ, հաշվի առնելով աշխատանքի տեսչության լիազորությունները, դրանք կարելի է դասակարգել 2 խոշոր խմբերի.

1. Աշխատանքի տեսչություններ, որոնք ընդհանուր բնույթի լիազորություններ ունեն՝լիազորված են զբաղվածության և աշխատանքային պայմաններին առնչվող օրենքների ու կարգավորումների ամբողջ դաշտը վերահսկել20: Դրանք զբաղվում են այնպիսի հարցերով,
ինչպիսիք են՝ աշխատավարձերի հաշվարկը և սոցիալական ապահովության պարտադիր վճարների փոխանցումը, աշխատաժամանակի
վերահսկողությունն ու արձակուրդների տրամադրումը, միգրանտների
աշխատանքային պայմաններն ու չգրանցված աշխատողները: Այս մոդելին հետևում են Ճապոնիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան և Պորտուգալիան, ինչպես նաև՝ ֆրանսախոս և իսպանախոս երկրների մեծամասնությունը21:
Իր հերթին, այս ընդհանուր մոդելը երկու հիմնական ենթատեսակներով է հանդես գալիս Եվրոպայում.
1.1 Որոշ երկրներ ունեն մեկ միասնական աշխատանքի տեսչություն, որտեղ գործում են 2 ուղղվածության աշխատանքի տեսուչներ` ա. սոցիալական և աշխատանքային օրենսդրության
հարցերով զբաղվող և բ. աշխատավայրում առողջության և անվտանգության պահպանման հարցերով զբաղվող: Այդ երկրներից են՝ Բելգիան, Չեխիան, Հունաստանը, Իտալիան, Ռումինիան:
1.2 Որոշ երկրներում աշխատանքի տեսուչների ամենօրյա գործունեությունը չունի հստակ և խիստ տարաբաժանում և նրանք
զբաղվում են օրենքի ուժով տրված բոլոր լիազորություններով:
Այդ երկրներից են՝ Ֆրանսիան, Հունգարիան, Լեհաստանը, Իսպանիան, աֆրիկյան ֆրանսախոս երկրները և Լատինական
Ամերիկայի երկրների զգալի մասը22:

20

EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries, by
Syndex, June 2012, էջ 10, http://goo.gl/y6Bloi
21
Labour Inspection: A guide to the profession / Richthofen, von W. Geneva,
International Labour Office, 2002, էջ 38:
22
EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries, by
Syndex, June 2012, էջ 10, http://goo.gl/y6Bloi
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2. Երկրորդ մոդելին են պատկանում աշխատանքի այն տեսչությունները, որոնք կոնկրետ խնդիրների շրջանակի համար են պատասխանատու: Որպես կանոն, դրանք աշխատավայրում առողջության և անվտանգության պահպանման հարցերն են: Սովորաբար,
աշխատավարձերի և աշխատանքային պայմաններին վերաբերող այլ
խնդիրներ դուրս են մնում այս տիպի տեսչությունների ուշադրությունից:
Այդ երկրների շարքին են դասվում Մեծ Բրիտանիան, Իռլանդիան,
Սկանդինավյան երկրները, Նոր Զելանդիան, Դանիան և Գերմանիան:
Այնուամենայնիվ, անգամ այս պարագայում, առողջության և անվտանգության պահպանման հարցերն էլ բավականին լայն են մեկնաբանվում` ներառելով խնդիրների մեծ շրջանակ. աշխատաժամանակ,
հղի կանանց աշխատանքային պայմաններ և այլն: Բացի այդ, այն
երկրներում, որտեղ աշխատանքի տեսչությունը զբաղվում է միայն առողջության և անվտանգության հարցերով, կան այլ հանրային ինստիտուտներ ու կազմակերպություններ, որոնք վերահսկում են, թե արդյոք
գործատուները կատարում են աշխատողների առջև ստանձնած իրենց
այլ պարտավորությունները23:
Գերմանիայում, օրինակ, աշխատավարձերի խնդիրը աշխատանքի
տեսուչների գործառույթների շրջանակից դուրս է գտնվում: Մեծ Բրիտանիայում և Սկանդինավյան երկրների մի մասում առանձին ուշադրության են արժանանում կանանց և երեխաների աշխատանքային խնդիրները: Գանայում, Թունիսում և ԱՄՆ-ում հատուկ ուշադրության առարկա է հանրային աշխատանքների կատարման վերահսկողությունը:
Այնուամենայնիվ, 2-րդ մոդելի երկրները ևս (Մեծ Բրիտանիան, Շվեյցարիան, ԵՄ երկրների մի մասը) աստիճանաբար ընդլայնում են աշխատանքի տեսչության գործառույթների շրջանակը՝ ներառելով նաև
հանրային ծառայությունների և հանրային կառավարման բնագավառները24:
Եվրոպական երկրների մեծ մասում աշխատանքի տեսուչները լիազորված են վերահսկելու միայն մասնավոր հատվածում սոցիալական և
աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարումը: Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքային խնդիրները դուրս են մնում
նրանց լիազորությունների շրջանակից: Միայն Հունաստանում, Լատվի-
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այում, Լեհաստանում և Ռումինիայում է, որ աշխատանքի տեսուչների
լիազորությունները տարածվում են բոլոր գործատուների վրա, անկախ
նրանից, դրանք հանրային/պետական են թե մասնավոր25:

Արդի մարտահրավերներ և մոտեցումներ
Ժամանակակից աշխարհում աշխատանքի տեսչությունների արդյունավետ գործառնության մի շարք հիմնախնդիրներ են ի հայտ եկել.
• Փոքր ձեռնարկությունների թվի աճը, որոնք դժվար է վերահսկել
սահմանափակ ռեսուրսների պարագայում,
• Նման ձեռնարկությունների կարճ կյանքն ու կազմակերպական
ձևի շարունակական փոփոխությունը,
• Ստվերային տնտեսությունն ու չգրանցված աշխատանքը հատկապես ինտերնետի միջոցով աշխատողների պարագայում,
• Պայմանագրային հարաբերությունների նոր ձևերն ու խախտումների դեռևս նոր, քիչ ուսումնասիրված ձևերը,
• Արագ տեխնոլոգիական փոփոխությունները,
• Աշխատանքային օրենսդրության պահանջների ծավալի մեծացումն ու դրանց հատվածայնությունը,
• Աշխատաշուկայի բարդացումն ու հատվածայնությունը,
• Աշխատանքի հարցերում պետության կարգավորիչ դերի վերանայումն ու քննադատությունը:
Աշխատանքի տեսչությունները բախվում են բազմաթիվ մարտահրավերների՝ նոր տեխնոլոգիաների առաջ բերած նոր արտադրական ռիսկեր, նոր աշխատանքային բնագավառներ և դրանց հետ կապակցված
ռիսկեր: Աշխատանքային պայմանների և պահանջների փոփոխություն,
ոչ օրինական աշխատանքի ձևերի աճ և տարածում, աշխատանքի նոր,
ոչ տիպիկ ձևերի աճ, ճկուն և չֆիքսված աշխատաժամանակ, վիրտուալ
կազմակերպությունների թվի աճ և այլն:
Աշխատանքը դառնում է ավելի ու ավելի վերացական, դժվար է
դառնում որսալ կապը աշխատանքի և դրա կոնկրետ արդյունքի միջև:
Հետևաբար, աշխատանքի պայմանները ևս դառնում են վերացարկված, դժվար վերահսկելի:
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Բազմաթիվ կազմակերպություններ են ստեղծվում, որտեղ աստիճանակարգային հարաբերությունները հստակ չեն՝ գերակշռում են հորիզոնական հարաբերությունները: Ուստի դժվար է որոշակիացնել այն անձանց շրջանակը, ովքեր պատասխանատու են պատշաճ և օրենսդրության պայմաններին համահունչ աշխատանքային պայմանների ապահովման համար:
Մեկ այլ տարածված խնդիր է աշխատանքի հետ առնչվող մտավոր
խնդիրների թվի աճը: Ոչ բավարար աշխատանքային պայմանների
հետևանքով առաջացող սթրեսն ու դեպրեսիան արագ կերպով տարածվող խնդիրներ են: Տեսուչները նոր կարողությունների կարիք ունեն՝
աշխատանքի պայմանների և այդ հիմնախնդիրների պատճառահետևանքային կապերը հիմնավորելու համար: Տարածված խնդիր է աշխատավայրում գործատուի կողմից կիրառվող հոգեբանական և անգամ
ֆիզիկական ու սեռական բռնությունը:
Կարևոր միտում է ինքնազբաղվածների խնդիրների՝ տեսչության ուշադրության կենտրոնում հայտնվելը, ինչը հատկապես ակնառու է Մեծ
Բրիտանիայում:
Նկարագրված հիմնախնդիրները աշխատանքի տեսուչների առջև
կրթության, վերամասնագիտացման և կարողությունների զարգացման
նոր մարտահրավերներ են դնում26:
Այս հիմնախնդիրները Հայաստանում ևս առկա են, սակայն բացակայում է դրանց նկատմամբ պատշաճ ուշադրությունը: Ցավոք, դրանք
դեռ չեն գիտակցվում որպես ակտուալ հիմնախնդիրներ:
Ակտուալ խնդիր է նաև մատչելի և կիրառելի օրենսդրության ապահովումը: Բազմաթիվ կարգավորումներն ու չափանիշները դեռևս երաշխիք չեն այն բանի, որ դրանք իսկապես հնարավոր է իրագործել: Օրինակ, Ֆրանսիայի աշխատանքային օրենսգիրքն ունի շուրջ 2000 հոդվածներ: Օրենսգրքից բացի, այլ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական
ակտերում կան աշխատանքային հարցերին վերաբերող բազմաթիվ կարգավորումներ ու պահանջներ: Սակայն անգամ Ֆրանսիայի փորձը ցույց
է տալիս, որ բազմաթիվ կարգավորումները չեն արտացոլում աշխատաշուկայում ի հայտ եկող և նոր մարտահրավերներով պայմանավորված
բոլոր խնդիրները: Նմանատիպ բազմաթիվ կարգավորումներով ու չա-

26

Labour Inspection: A guide to the profession / Richthofen, von W. Geneva,
International Labour Office, 2002, էջեր 2-3, 53-58:

19

փանիշներով աչքի են ընկնում նաև նախկին ԱՊՀ երկրները, որտեղ
նույնպես այդ պահանջների կատարումը լուրջ խնդիր է:
Հետաքրքիր է անգլո-սաքսոնյան երկրների փորձը, որտեղ օրենսդրության պահանջներն առավել «մեղմ» ձևակերպումներ ունեն: Կարելի
է ասել, որ այս երկրներում օրենսդրության պահանջների կատարման հարցում առավել մեծ նշանակություն ունի ձևավորված մշակույթը, քան այդ պահանջների «խստությունը»: Օրենսդրական պահանջներն այստեղ առավել լայն են ձևակերպված և բավականաչափ ճկուն
են՝ փոփոխվող իրավիճակներին համապատասխանեցնելու համար:
Այսպես, օրինակ, անգլո-սաքսոնյան երկրներում օրենսդրական պահանջներից մեկն ասում է այն մասին, որ աշխատավայրում տեխնիկական պաշտպանվածության և անվտանգության, աշխատողների առողջության պահպանման և ընդհանրապես՝ բարեկեցության մակարդակը
պետք է համապատասխանի ժամանակի յուրաքանչյուր պահին ձեռնարկության տեխնոլոգիական և սոցիալական զարգացմանը: Սա նշանակում է, որ այս խնդիրների կարգավորման որակն ու մակարդակը
ուղղակի կախվածության մեջ է դրվում կազմակերպության զարգացման
աստիճանից, տեղափոխվում է գործատուի սոցիալական պատասխանատավության ոլորտ27:
Միջազգային փորձը վկայում է, որ աշխատանքի տեսչության արդյունավետությունը բարձր է այն պարագայում, երբ առկա է գործատուների աջակցությունը: Այս միտումը ևս գերակա է վերջին տարիներին:
Փոխվել է գործատուի դերի վերաբերյալ պատկերացումը: Գործատուն
այժմ դիտարկվում է որպես համագործակցող կողմ, ում հետ հարկավոր
է իրականացնել խորհրդատվական բնույթի կանխարգելիչ աշխատանք՝
օրենսդրության պահանջների կատարման և պահպանման համար: Այս
առումով, աշխատանքի տեսչությունը հանդես է գալիս որպես գործատուներին ծառայություններ մատուցող մարմին: Այդ ծառայությունները ներառում են ոչ միայն շարունակական խորհրդատվությունն ու
տեղեկատվության տրամադրումը, այլև՝ աշխատաժողովներն ու դասընթացները: Համագործակցության մյուս ուղղությունն է տեսչության նախաձեռնությամբ եռակողմ հանձնաժողովների ձևավորումը՝ սոցիալական երկխոսության վարման նպատակով: Ուրվագծվում են տեսչության
գործունեության նոր ուղղություններ՝ համագործակցություն սոցիալա-
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կան ապահովության մարմինների հետ՝ տեղեկատվության փոխանակման և փոխադարձ ծառայությունների մատուցման նպատակով, համագործակցություն ուսումնական հաստատությունների, ոստիկանության,
արդարադատության համակարգի, սկսնակ ձեռներեցների և հանրային
կյանքի այլ դերակատարների հետ28:
Ավանդական այնպիսի գործընկերների թուլացումը, ինչպիսիք են
արհմիությունները, աշխատանքի տեսչություններին խթանում է գտնել
նոր դաշնակիցներ: Հայաստանում, դեռևս ոչ ազդեցիկ արհմիությունների պայմաններում, այս խնդիրը նույնպես արդիական է:
Զարգացող ուղղություն է աշխատանքի տեսչության կողմից հետազոտությունների նախաձեռնումն ու իրականացումը: Սկանդինավյան երկրներում և Կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում հետազոտությունների իրականացման համար հատուկ ֆոնդեր են նախատեսված:
Մի շարք տեսչություններում կան առանձին հետազոտական լաբորատորիաներ: Տեսչությունները, սերտորեն համագործակցելով հետազոտական ինստիտուտների հետ, հետազոտության վրա հիմնված հրապարակումներ են իրականացնում: Հետազոտությունները կարող են վերաբերել ռեսուրսների վերաբաշխմանն ու նոր ռեսուրսների ներգրավման պահանջի հիմնավորմանը, նոր մարտահրավերների հայտնաբերմանը, օրենսդրության բարելավմանը, և այլն29:
Վերջապես, աշխատանքի տեսչությունների գործունեության մեջ
նկատվող գլխավոր միտումը, որ սկիզբ է առել 1990-ական թթ.-ից,
տեսչական գործառույթների ինտեգրումն ու կենտրոնացումն է մեկ
միասնական, պետական տեսչական համակարգում: Աշխատանքի
տեսչության քաղաքականությունը գնալով ավելի ու ավելի շատ է դիտարկվում որպես զբաղվածության քաղաքականության մաս: Ավելի մեծ
թվով երկրներ են հակվում դեպի աշխատանքի հարցերի պետական
կարգավորման միասնական մարմինների ձևավորումը30:
2006թ. սկսած Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը նախաձեռնել է աշխատանքի տեսչությունների արդիականացման և
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հզորացման գլոբալ ռազմավարություն: Ռազմավարությունը ենթադրում
է աջակցություն անդամ պետություններին` իրականացնելու աշխատանքի տեսչությունների աուդիտը, զարգացնելու աշխատանքի տեսչությունների արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ազգային գործողության պլանները, ապահովելու աշխատանքի տեսուչների շարունակական վերապատրաստումը: 2009թ. ԱՄԿ-ն ընդունեց Աշխատանքի գլոբալ պակտը, որտեղ կոչ էր արվում ուժեղացնել աշխատանքի տեսչությունների կառավարումը: Այս պակտը աշխատանքի տեսչությունը ճանաչում էր որպես աշխատողի պաշտպանության, սոցիալական ապահովության, աշխատաշուկայի քաղաքականության և սոցիալական երկխոսության կարևոր տարր: 2010թ. ԱՄԿ գերագույն մարմինը ևս մեկ անգամ շեշտադրեց աշխատանքի տեսչության կարևորությունը` նշելով, որ
աշխատանքի տեսչությունները պետք է գործեն առավել արդյունավետ
եղանակներով` նախապատվություն տալով կանխարգելիչ միջոցառումների և խորհրդատվության իրականացմանը31:
Այս համատեքստում, եվրոպական մի շարք երկրներում տեղի ունեցան տեսչությունների ուժեղացմանն ուղղված գործողություններ: Չեխիայում 2005թ. կառավարությունը հաստատեց տեսչական ստուգումների
ակտը, որի համաձայն ձևավորվեց նոր ինստիտուտ` Աշխատանքի պետական տեսչության գրասենյակը` իր ութ տարածաշրջանային տեսչություններով: Ֆրանսիայում 2006թ. կառավարությունը նախաձեռնեց աշխատանքի տեսչությունների տեղական ներկայացուցչությունների թվի
բարձրացում: Իսկ 2009թ. աշխատանքի տեսչության տարբեր ծառայությունները միավորվեցին մեկ միասնական կառույցի շրջանակներում:
Իսպանիայում աշխատանքի տեսուչների թվի ավելացման գործընթացը
մեկնարկել էր ավելի վաղ` 2004թ.-ին: 2009թ. Իսպանիայում ստեղծվեց
աշխատանքի տեսչության թրեյնինգի դպրոցը, որը նպատակաուղղված է հատկապես նոր տեսուչների կրթության ապահովմանը:
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը երկակի ազդեցություն
ունեցավ կառավարությունների կողմից իրականացվող միջոցառումների վրա.
• Մի շարք կառավարություններ կրճատեցին տեսչությունների լիազորությունների մի մասը` աշխատաշուկայի ազատ զարգացմանը
չխոչընդոտելու համար: Բնականաբար, այս փոփոխությունները
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•

նաև ճգնաժամի պայմաններում պետական միջոցների խնայողության նպատակ էին հետապնդում: Օրինակ, Գերմանիայում,
Իտալիայում և Ռումինիայում նվազեց աշխատանքի տեսուչների
թիվը: Լատվիայում տեսուչների թվի կրճատումը հանգեցրեց նաև
որոշ տարածաշրջանային գրասենյակների փակմանը:
Մյուս կողմից, մի քանի կառավարություններ հակառակ ռազմավարւթյունը որդեգրեցին. ընդլայնեցին աշխատանքի տեսչությունների լիազորություններն ու գործողությունները` պաշտպանելու
համար աշխատողներին ճգնաժամի հետևանքով առաջ եկած
ռիսկերից: Ֆրանսիայում աշխատանքային տեսուչների թիվը
2007թ.-ի 488-ի փոխարեն 2009թ. հասավ 767-ի, Լեհաստանում`
2007թ.-ի 1326 տեսուչների փոխարեն` 2009թ. հասավ 1489-ի:
Հունաստանում 2009թ. ընդունված օրենքով բարձրացվեց տեսուչների թիվն ու նրանց աշխատավարձը, ինչպես նաև` ընդլայնվեցին լիազորությունները` առավել բարձր արդյունավետություն
ապահովելու նպատակով: Բացի այդ, Հունաստանում 100 անգամ բարձրացվեց տեսուչների կողմից կիրառվող դրամական
տուգանքի չափը, գործարկվեց հեռախոսային թեժ գիծ: Լեհաստանում ներդրվեց աշխատավարձերի վճարման և աշխատաժամանակի իրավական կարգավորումների իրականացման նկատմամբ մշտադիտարկման համակարգ: Եվրոպական երկրների
մեծ մասում տեսչական ստուգումների թիվն աճեց32:

Աշխատանքի պետական տեսչությունը Հայաստանում
Հայաստանն անդամակցել է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությանը 2003 թվականին: Մեկ տարի անց՝ 2004թ. հուլիսին, ՀՀ Կառավարության որոշմամբ ստեղծվել է ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչությունը: Տեսչության հիմնական գործառույթը ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով պետական հսկողություն և վերահսկողություն
իրականացնելն է՝ գործատուների կողմից ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահպանման նկատմամբ:
Մեկ տարի անց՝ 2005թ. ընդունվել է Աշխատանքի պետական տեսչության մասին ՀՀ օրենքը: Օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն՝ տեսչու-
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թյունը լիազորված մարմնի՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում է:
Օրենքի 9-րդ հոդվածում սահմանված են տեսչության խնդիրները.
1) գործատուներին, արհեստակցական միություններին և աշխատողներին աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի
իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի կիրարկման առավել արդյունավետ միջոցների և մեթոդների կիրառման մասին տեղեկատվություն ստանալուն աջակցելը,
2) աշխատանքի պայմանների, աշխատողների աշխատանքային
ազատությունների և իրավունքների պահպանման և պաշտպանության ապահովումը,
3) աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի
նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի խախտումների
կանխարգելումը,
4) աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի
նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի կիրարկման
նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության իրականացումը:
Օրենքի 6-րդ գլխում սահմանված է աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության կարգը: Որպես պետական հսկողության և վերահսկողության
ձևեր՝ 21-րդ հոդվածում մատնանշված են ստուգումները և ուսումնասիրությունները: Դրանք իրականացվում են «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ
օրենքով սահմանված կարգով:
Նույն հոդվածը կարևոր դրույթ է պարունակում այն մասին, որ
«........ աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանները սահմանող նորմատիվների կիրառման նկատմամբ ստուգումներ իրականացվում են
այդ նորմատիվները սահմանված կարգով հաստատելուց հետո»: Վերլուծության շրջանակներում հատուկ անդրադարձ է կատարվել այս խնդրին:
Օրենքի 22-րդ և 23-րդ հոդվածներով սահմանվում է ստուգումների 2
տեսակ.
• Ծրագրային, որոնք իրականացվում են տեսչության աշխատանքային ծրագրի հիման վրա` լիազորված մարմնի հաստատած
ստուգումների ժամանակացույցով:
• Ըստ անհրաժեշտության, որոնց համար հիմք են ծառայում պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմին24

ների, գործատուների, արհեստակցական միությունների, տվյալ
կազմակերպության աշխատողների կողմից ստացված ահազանգ-դիմումները:
Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ Աշխատանքի պետական տեսչությունն
օրենքի ուժով բավական լայն լիազորություններով է օժտված: Աշխատանքի պետական տեսչության մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածում
նախատեսված են մի շարք կարևոր լիազորություններ:
Դրանք են, օրինակ.
• Գործատուների, դրանց միությունների, աշխատավորական կոլեկտիվների ներկայացուցիչների համար սեմինարների կազմակերպումը, մեթոդական օգնության կազմակերպումը՝ համապատասխան տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրման միջոցով, առաջարկությունների մշակումը՝ աշխատանքային
օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող
այլ իրավական ակտերի կիրարկման կատարելագործման նպատակով:
• Տեսչությունը լիազորված է աշխատանքի առողջ և անվտանգ
նորմատիվների պահանջների խախտման վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացության կամ արձանագրված թերությունների
մասին ակտի առկայության դեպքում սահմանել խախտումների
վերացման ժամկետները: Սահմանված ժամկետում թերությունները չվերացնելու դեպքում տեսչությունն իրավասու է ժամանակավորապես դադարեցնել կազմակերպության կամ դրա առանձին ստորաբաժանման աշխատանքները մինչև խախտումների
վերացումը:
• Բացի այդ, տեսչությունը հսկողություն և վերահսկողություն է իրականացնում գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի պահպանման նկատմամբ, ինչպես նաև՝ աշխատանքային պայմանագրերի կնքման և լուծման կարգի պահպանման, աշխատանքի ընդունման և ազատման մասին իրավական
ակտերի ընդունման և պահպանման, աշխատանքային գրքույկների վարման ու պահպանման, անօրինական աշխատանքների
հայտնաբերման, օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում
աշխատավարձի հաշվարկման ու վճարման նկատմամբ:
• Տեսչությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ աշխատողների խախտված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ,
հսկողություն
և
վերահսկողություն
է
իրականացնում
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•

•

աշխատատեղում աշխատանքի անվտանգության և աշխատանքի
պաշտպանության՝ օրենքով սահմանված պարտադիր պահանջների պահպանման նկատմամբ:
Աշխատանքի պետական տեսչությունը գործատուներից պահանջում է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ` վերացնելու
ուսումնասիրության և (կամ) ստուգումների ժամանակ աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում հայտնաբերված այն խախտումները և թերությունները, որոնք կարող են վտանգ սպառնալ
աշխատողի կյանքին կամ առողջությանը: Տեսչությունը կարող է
ստուգումների հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի` հանցագործության
հատկանիշներ պարունակող խախտումների մասին նյութեր ներկայացնել իրավապահ մարմիններին, օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով հայցով դիմել դատարան:
Վերջապես, տեսչությունը կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն, քննարկում է քաղաքացիների աշխատանքի իրավունքի
խախտման մասին դիմումները, բողոքները և առաջարկները:
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Կառավարության 857-Ն որոշումն ու
դրա իրավական հետևանքները
2013 թվականի հուլիսի 25-ի ՀՀ կառավարության 857-Ն որոշմամբ
ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունը և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչությունը
միաձուլման ձևով վերակազմակերպվեցին Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի Առողջապահական պետական տեսչության:
Այս որոշման արդյունքում Հայաստանում այլևս չկա աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ պայմանագրերի
նորմատիվ դրույթների կատարման պահանջների նկատմամբ պետական հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող առանձնացված
պետական մարմին:
Նախկին տեսչության փոխարեն Առողջապահական պետական
տեսչության կազմում ձևավորվել են 2 բաժիններ.
− Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության,
− Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության:
Թեև նոր տեսչության կանոնադրությամբ պահպանվում է ԱՊՏ
նախկին գործառույթների մեծ մասը, սակայն որոշումն էական վնաս է
հասցնում տեսչության իրավական կարգավիճակին` դրանից բխող ռիսկերով: Մասնավորապես, ԱՊՏ գործունեությունը կարգավորվում էր
«ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության մասին» 2005թ. ընդունված
ՀՀ օրենքով: Այն հանգամանքը, որ տեսչության գործունեությունն
օրենսդրական կարգավորում ուներ, միանգամայն այլ՝ բարձր իրավական կարգավիճակ էր ապահովում այս կառույցի համար: Բացի այդ,
նոր տեսչության անվանման մեջ «աշխատանք» բառը չի գործածվում:
Կատարված փոփոխության արդյունքում առաջացող գլխավոր հիմնախնդիրներն են.
− Նախկին ԱՊՏ-ն կորցնում է բավական բարձր իրավական կարգավիճակը, ինչը նշանակում է, որ նորաստեղծ բաժինները նախկինի պես ազդեցիկ չեն կարող գտնվել գործատուների, արհմիությունների, պետական այլ մարմինների և աշխատողների հետ
հարաբերություններում:
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− Երկու տեսչությունների միաձուլման արդյունքում անխուսափելի է
ռեսուրսների (այդ թվում՝ կադրային) կրճատումը, ինչը լուրջ խոչընդոտ է լիարժեք գործառնության համար:
− Աշխատանքային խնդիրների բնագավառում պետական հսկողությունն իրականացվելու է Առողջապահության նախարարության
կողմից, որը մասնագիտացված կառույց չէ այդ բնագավառում:
Կառուցվածքային այս փոփոխությունը հիմնավորված չէ այն
պայմաններում, երբ առկա է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:
Հետազոտական տարբեր մեթոդների օգնությամբ ստացված տվյալները համադրելով՝ փորձենք վերհանել կառավարության որոշման հետևանքով աշխատանքային խնդիրների պետական հսկողության բնագավառում արդեն իսկ ի հայտ եկած կամ ապագայում հնարավոր հիմնախնդիրները:
Կառավարության որոշման պատշաճ հիմնավորման բացակայությունը
Կառավարության՝ հուլիսի 25-ի որոշման տեքստի մեջ բացակայում
են անհրաժեշտ հիմնավորումները: Նշված է միայն, որ հիմք է ընդունվել «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածը: Սակայն մատնանշված
օրենքի 9-րդ հոդվածն անգամ անուղղակի հիմնավորում չի պարունակում տարբեր տեսչությունների միավորման նպատակահարմարության
մասին: 9-րդ հոդվածով կարգավորվում են միայն պետական հիմնարկների կառուցվածքի հաստատման և այլ ընթացակարգային ու «տեխնիկական» բնույթի խնդիրներ:
Այսպիսով, հնարավոր հիմնավորումներն այն մասին, որ որոշումը
միտված է աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրառման բնագավառում վերահսկողական գործառույթների առավել արդյունավետ
կամ որակյալ իրականացման ապահովմանը, բացակայում են:
Պատշաճ հիմնավորումների բացակայությունն է, հավանաբար,
պատճառ հանդիսանում որոշման իրական դրդապատճառների այլընտրանքային մեկնաբանությունների համար:
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Տեսակետներ կառավարության որոշման իրական դրդապատճառների վերաբերյալ
Ըստ մամուլի հրապարակումների, ԱՊՏ աշխատակիցների մի մասն
իրենց կառույցի լուծարումը բացատրել է այն հանգամանքով, որ
«… կառույցը խանգարում էր գործատուներին, որոնց մեջ քիչ չեն
կառավարության անդամները, ԱԺ պատգամավորները, ովքեր ստրկացնում են հասարակ քաղաքացիներին և նորմալ չեն վարձատրում»33:
Այս տեսակետի առկայությունն, անկախ դրա հիմնավորվածությունից,
վկայում է այն մասին, որ կառավարության որոշումը թափանցիկ կերպով և շահագրգիռ կողմերի համար հասկանալի հիմնավորումներով չի
ընդունվել:
Այլընտրանքային մեկնաբանություն է ներկայացվել Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախկին նախարարի կողմից. «Որքանով գիտեմ` դա եղել է համաշխարհային բանկի կողմից ներկայացվող պահանջ, որպեսզի հնարավորինս սեղմվեն գործարար աշխարհի նկատմամբ հսկողություն, վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինները: Այսինքն` գործարար աշխարհի նկատմամբ պետական վարչարարության բեռը թոթափելու համար է արվել դա: Եթե անգամ կար
գործարար միջավայրում ավելորդ, անհարկի վարչարարությունը կրճատելու անհրաժեշտություն, ապա վստահաբար կարող եմ պնդել, որ դա
չէր կարելի անել Աշխատանքի պետական տեսչությունը վերացնելու և
աշխատողների իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները կտրուկ
նվազեցնելու հաշվին»34:
Այս տեսակետը բազմիցս կրկնվել է նաև սույն հետազոտության շրջանակներում՝ փորձագետների կողմից.
Համաշխարհային բանկի ազդեցությամբ տեղի ունեցավ փոփոխությունը՝
գործարար միջավայրի բարելավման նպատակով:

Փորձագետները խոսել են Համաշխարհային բանկի կողմից կառավարության նկատմամբ գործադրված ուղղակի ճնշման մասին.

33
34

Չեն հասկանում, թե ինչ կապ ունեն իրար հետ, http://goo.gl/LbA1Zu
Փորձագետ. Կառավարության որոշումն անլուրջ մոտեցման
http://goo.gl/dNXQ6z
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հետեւանք

է,

«Համաշխարհային բանկը 2014թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին կատեգորիկ
կերպով դիմել է կառավարությանը՝ նամակ հղելով, որտեղ պահանջել է
գարնանային նստաշրջանում տեսչական բարեփոխումներն ավարտին
հասցնել, այլապես կդադարեցնեն ֆինանսավորումը: Դրանից 3 օր հետո
բարեփոխումների նախագծերը դրվեցին կառավարության նիստին:
Այսինքն՝ սա Եվրոմիության և Համաշխարհային բանկի պահանջով է
կատարվում»:
«2009թ. Եվրոմիությունը տվել է 72 միլիոն եվրո՝ տեսչական
բարեփոխումների համար: Եվ 2013թ. պետք է կառավարությունը
հաշվետվություն ներկայացներ՝ ինչ է արել այդ փողով: Դրա համար
այդպես հապշտապ այդ որոշումը կայացվեց»:

Կառավարության որոշումը՝ տեսչական բարեփոխումների համատեքստում
Կառավարության քննարկվող որոշումն, ըստ փորձագետների, ընդունվել է տեսչական բարեփոխումների պետական քաղաքականության
շրջանակներում:
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1135-Ն
որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանում տեսչական բարեփոխումների
հայեցակարգը: Բարեփոխումների նպատակի առնչությամբ նշված է, որ
«...... տեսչական ստուգումները ռեսուրսներ և ժամանակ են կլանում
տնտեսավարող սուբյեկտներից, դրան գումարած նաև տեսուչների`
«իշխանությունը» չարաշահելու հակումները, տեսչական գործընթացը
դարձնում են առավել անարդյունավետ: Ասվածից հետևում է, որ ոչ
ճիշտ կազմակերպելու դեպքում տեսչական ստուգումները կարող են
լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ գործարար միջավայրի համար, սահմանափակել ներդրումները` միաժամանակ չլուծելով այն խնդիրները,
որոնց լուծման համար պետությունը ռեսուրսներ է ներդնում»:
Բարեփոխումների նպատակ է հռչակվում տեսչական գործընթացի
արդյունավետության բարձրացումը:
Հայեցակարգում օբյեկտիվ կերպով ներկայացված են Հայաստանում
տեսչական գործընթացին բնորոշ հիմնախնդիրները.
1. Հաճախակի, չհամակարգված և ոչ տեղին ստուգումներ:
2. Տեսուչների կոպիտ և անհարգալից վարքագիծ:
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3. Ոչ թափանցիկ տեսչական գործընթացներ:
4. Ոչ արդյունավետ բողոքարկման մեխանիզմներ:
5. Ծանրաբեռնող կանոններ:
6. Վարչական կոռուպցիա:
7. Տեսչական գործընթացում գործառույթների կրկնորդումներ:
Հայաստանում գործող տեսչական համակարգի վերհանված իրողությունների և միջազգային փորձի վերլուծության համադրությամբ՝ Հայաստանում կիրառելի է համարվում ժամանակակից տեսչական համակարգին անցում կատարելու ամենամեղմ տարբերակը` միայն տեսչական բարեփոխումների գործընթացի համակարգումը:
Ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ հայեցակարգում
նախապատվություն չի տրվել տարբեր տեսչական համակարգերի
միաձուլմանը:
Եվս մեկ կարևոր հանգամանք է այն, որ հայեցակարգի «Ուղղահայաց բարեփոխման համակարգում» հատվածում որպես ուղղահայաց
բարեփոխման առանցքային ուղղություն՝ նշված է «Յուրաքանչյուր
առանձին տեսչության գործունեության կատարելագործումը»:
Տեսչական բարեփոխումների իրականացման գործողությունների
ծրագրում ևս նախատեսված չէ որևէ գործողություն՝ ուղղված առկա
տեսչությունների կառուցվածքի փոփոխությանը, դրանց միաձուլմանը
կամ կենտրոնացմանը:
Այսպիսով, հայեցակարգն ու գործողությունների ծրագիրն ամբողջությամբ հիմնված են «մեղմ» կամ «փափուկ» մոտեցման վրա. տեսուչների
վերապատրաստում, տեսչական ստուգումների գործընթացի արդյունավետության, կանխատեսելիության և թափանցիկության մակարդակի
բարձրացում, օրենսդրության պահանջների հստակեցում, կրկնվող գործառույթների բացահայտում և վերացում, և այլն:
Հետևաբար, կառավարության հայտնի որոշումը համահունչ չէ իր
իսկ կողմից հավանության արժանացած տեսչական բարեփոխումների հայեցակարգին:
Փորձագետների մի մասի կարծիքով, այս որոշմամբ կառավարությունը միայն մեխանիկական, մակերեսային փոփոխություն է իրականացրել: Պետական քաղաքականության չհայտարարված նպատակն,
ըստ փորձագետների, աշխատանքի ոլորտում պետական վերահսկողության փաստացի վերացումն է:
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Այս բարեփոխումն ըստ փորձագետների, ուներ նաև փորձնական
բնույթ.
Աշխատանքի տեսչությունից սկսեցին փորձնական՝ տեսնեն ոնց է, որ մյուս
տեղերում էլ կիրառեն:

Որոշման կայացման ոչ թափանցիկ գործընթացն ու շահերի անտեսումը
Հետազոտության մասնակից բոլոր փորձագետները համակարծիք
էին այն հարցում, որ կառավարության քննարկվող որոշումը կայացվել է
ոչ թափանցիկ եղանակով, հաշվի չեն առնվել շահագրգիռ կողմերի
(առաջին հերթին՝ աշխատողների և նրանց ներկայացուցիչների) շահերն ու տեսակետները.
«Որոշումը ոչ մեկի հետ չի քննարկվել»:
«Նախագիծը ներկայացրել են հանրապետական եռակողմ նիստին՝ բայց
միայն իրազեկման նպատակով, ըստ էության քննարկում չի եղել: Եղել է
միայն կատարված փաստի ներկայացում, առանց քննարկման և
փոփոխության հնարավորության»:
«Այս որոշումը ոչ մեկի հետ չի քննարկվել: Շատերը,
տեսչության աշխատողները, լուրերից են իմացել այդ մասին»:

նույնիսկ

Գործընթացին մասնակցություն չեն ունեցել բնագավառի փորձագետներն ու իրենք՝ աշխատանքի պետական տեսչության աշխատակիցները35, իսկ որոշման ընդունումը հապշտապ բնույթ է ունեցել.

«Այս որոշումը կայացրել են մարդիկ, ովքեր որևէ կապ չունեն, տեղյակ
չեն այս ոլորտից»:
«Հապշտապ որոշում է, որը կայացնողը խորքային պատկերացում չի
ունեցել աշխատանքի տեսչության էության և գործառույթների
վերաբերյալ: Վերացվել է կայացած տեսչությունը, որը պետք էր և՛
երկրին, և՛ աշխատողին, և՛ գործատուին»:
35

Որոշման նախագիծը մշակել է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը:
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Թե՛ օմբուդսմենի, թե՛ արհմիությունների կոնֆեդերացիայի, թե՛ այլ
շահագրգիռ կողմերի՝ կառավարությանն ուղղված գրությունները, որտեղ բարձրաձայնվել են որոշման իրավական բացերն ու հնարավոր
բացասական հետևանքները, որևէ հիմնավոր արձագանք չեն գտել և
փոփոխություններ առաջ չեն բերել:

Բարեփոխման անհամապատասխանությունը ԱՄԿ թիվ 81 Կոնվենցիայի պահանջներին
ԱՄԿ թիվ 81 Կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի առաջին մասում սահմանված է, որ «Աշխատանքի տեսչությունը գտնվում է կենտրոնական իշխանության հսկողության և վերահսկողության ներքո........»: Կառավարության որոշման արդյունքում վերակազմավորված տեսչությունն ընդգրկվել է Առողջապահության նախարարության աշխատակազմում, ինչը հետազոտության մասնակից փորձագետների մեծ մասը չի համարում
Կոնվենցիայի՝ «կենտրոնական իշխանության հսկողության» պահանջի
կատարում: Փորձագետների կարծիքով, կենտրոնական իշխանության
կողմից հսկողության և վերահսկողության մասին հնարավոր կլիներ
խոսել այն դեպքում, եթե տեսչությունն անմիջականորեն հանդիսանար
նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանում կամ լիներ Կառավարությանն առընթեր կառույց.

«Աշխատակազմը

կենտրոնական
իշխանություն
չէ,
հետևաբար,
Կոնվենցիայի պահանջը՝ կենտրոնական իշխանության ներքո գտնվելու՝
կատարված չէ»:
«Կենտրոնական մարմինը կառավարությունն է, ոչ թե աշխատակազմը»:

Ընդ որում, այս տեսակետը բարձրաձայնվել է նաև մամուլի միջոցով.
«Ի սկզբանե պետք է ասեմ, որ այդ տեսչության գործունեությունն այդ
նախարարության կազմում այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ ՀՀ-ի կողմից
դեռեւս 2004թ. վավերացված Աշխատանքի պետական տեսչության մասին Կոնվենցիայի համաձայն` տեսչությունը պետք է գործի պետության
կենտրոնական
իշխանության
վերահսկողության
ներքո:
Իսկ
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կենտրոնական իշխանություն ասելով՝ ես հասկանում եմ, տվյալ դեպքում, գործադիր իշխանությունը` ՀՀ կառավարությունը»36:
Ճիշտ է, փորձագետներից մեկը հնչեցրել է նաև հակառակ տեսակետը.
Նախարարության աշխատակազմը նույնպես կենտրոնական իշխանություն
է: Կոնվենցիայի այս պահանջը պահպանված է, չի հակասում:

Որոշման հակասությունը ՀՀ օրենքներին
Կառավարության որոշումը հակասում է ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածին, որտեղ սահմանված է, որ «Գործատուների
կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի
նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ
պայմանագրերի նորմատիվ դրույթների կատարման նկատմամբ պետական հսկողությունն ու վերահսկողությունն իրականացնում է աշխատանքի պետական տեսչությունը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` այլ պետական մարմիններ»:
Հաստատելով նոր տեսչության կանոնադրությունը՝ ՀՀ Կառավարությունը պետական հսկողության և վերահսկողության լիազորությունները
վերապահել է նորաստեղծ տեսչությանը: Մինչդեռ, Կառավարությունը
իրավասու չէ որոշմամբ նման փոփոխություն կատարել: Պետական հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմնի փոփոխությունը հնարավոր կլիներ միայն Աշխատանքային օրենսգրքի 34-րդ
հոդվածի փոփոխության պարագայում:
Քննարկվող որոշման արդյունքում ՀՀ աշխատանքի պետական
տեսչությունը միաձուլման ձևով վերակազմակերպվել է Առողջապահական պետական տեսչության: Մինչդեռ, Աշխատանքի պետական
տեսչության գործունեությունը կանոնակարգվում է «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» օրենքով, որտեղ սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի պետական տեսչության և

36

Փորձագետ. Կառավարության որոշումն անլուրջ մոտեցման հետեւանք է,
http://goo.gl/QwtqTd
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աշխատանքի պետական տեսուչի գործառույթները, իրավունքներն ու
պարտականությունները:
Հետևաբար, Կառավարության որոշման արդյունքում ստեղծվել է իրավիճակ, երբ անհնար է դարձել Աշխատանքի պետական տեսչության
մասին օրենքի պահանջների կատարումը.
«Օրենքը կա, բայց մարմինը չի գործում, քանի որ չկա»:
«Հիմնարկը չկա, օրենքը կա»:

Որոշումը հակասության մեջ է մտնում նաև ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքի հետ, որի 119-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ «Աշխատողների ներկայացուցչական մարմիններում ընտրված աշխատողները
իրենց լիազորությունների իրականացման ժամկետում, սույն օրենսգրքի
113-րդ հոդվածին համապատասխան, չեն կարող ազատվել աշխատանքից` առանց աշխատանքի պետական տեսուչի նախնական համաձայնության»: Քանի որ նոր տեսչության կանոնադրությամբ նախատեսված
չէ «աշխատանքի պետական տեսուչ» պաշտոնը և կարգավիճակը,
պարզ չէ, թե այսուհետ որ պաշտոնատար անձը կամ կառույցն է պատասխանատու օրենքի տվյալ պահանջի կատարման համար:
Նույն պատճառով առաջացել է օրենսգրքի 250-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի պահանջի կատարման անհնարինություն. «....... Եթե գործատուն
հրաժարվում է կատարել կազմակերպության անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանության ծառայության կամ աշխատողների ներկայացուցիչների պահանջը, ապա վերջիններս այդ մասին տեղեկացնում են աշխատանքի պետական տեսչությանը: Աշխատանքի
պետական տեսուչը աշխատողների անվտանգության ապահովման և
առողջության վիճակի գնահատումից հետո կարող է որոշում ընդունել`
պարտավորեցնելով գործատուին դադարեցնել աշխատանքը: Եթե գործատուն հրաժարվում է կատարել աշխատանքի պետական տեսուչի
պահանջները, ապա վերջինս իրավունք ունի դիմելու ոստիկանություն`
աշխատանքի դադարեցման պահանջի կատարման և վտանգավոր աշխատատեղերից աշխատողների տեղահանման համար»:
Առաջացել է նաև Աշխատանքային օրենսգրքի 109 հոդվածի առաջին
մասի 2-րդ ենթակետի և 260 հոդվածի 2-րդ մասի պահանջների կատարման անհնարինություն: Այդ պահանջներն են, համապատասխանաբար.
− «Եթե աշխատողը մինչև տասնվեց տարեկան է, և ծնողներից մեկը, որդեգրողը կամ հոգաբարձուն, նրա առողջության
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նկատմամբ հսկողություն իրականացնող բժիշկը կամ աշխատանքի պետական տեսուչը պահանջում է աշխատանքային
պայմանագրի լուծում»,
− «Աշխատանքի վայրում աշխատողի մահվան դեպքում գործատուն պարտավոր է անհապաղ հայտնել դատախազությանը և
աշխատանքի պետական տեսչությանը»:
Արդյո՞ք նոր տեսչությունը նախորդի իրավահաջորդն է
Նախկին ԱՊՏ աշխատակիցներն առաջարկում են իրավական անորոշություն կամ հակասություն պարունակող վերոնշյալ հարցերի համընդգրկուն լուծում. այն է՝ «Նոր տեսչությունը հանդիսանում է նախորդի իրավահաջորդը՝ դրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով»:
Իսկապես, նոր տեսչության կանոնադրության «Ընդհանուր դրույթներ» բաժնի 3-րդ կետում նշված է, որ «...... առողջապահական պետական տեսչությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության և պետական հիգիենիկ և
հակահամաճարակային տեսչության ու Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի պետական տեսչության իրավահաջորդն է»: Սակայն նման ձևակերպումն ավելի շատ խնդիրներ է առաջացնում, քան տալիս պատասխաններ:
Նախ, փորձագետների մեծ մասը համակարծիք էր այն հարցում, որ
կառավարության որոշումը բավարար իրավական հիմք չէ՝ իրավահաջորդության ապահովման համար.
«Իրավահաջորդությունը գործում է միայն իրավաբանական անձի
ձևավորման դեպքում՝ քաղաքացիական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածով:
Նոր տեսչությունը իրավաբանական անձ չի հանդիսանում, ուստի
դրա վրա իրավահաջորդությունը չի տարածվում»:
«Կառավարությունը չէր կարող որոշմամբ իրավահաջորդություն որոշել:
Սա իրավահաջորդ չէ: Օրենքով կարգավորվող մարմինը չի կարող
կառավարության որոշմամբ դառնալ իրավահաջորդ: Այստեղ կա
իրավական հակասություն կամ վակուում»:
«Ուղղակի գրելով իրավահաջորդ՝ չի լինի, դա իրավահաջորդություն չէ:
Ուղղակի ասելը ոչ մի բան չի ասում»:
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Իսկապես, Քաղաքացիական օրենսգրքի 64 հոդվածի առաջին մասում սահմանված է, որ «Իրավաբանական անձանց միաձուլման դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքները և պարտականություններն
անցնում են նոր առաջացած իրավաբանական անձին` փոխանցման
ակտին համապատասխան»:
Նորաստեղծ տեսչությունը, գործելով նախարարության աշխատակազմի (որն իրավաբանական անձ չէ) կառուցվածքում, նույնպես չի
հանդիսանում իրավաբանական անձ: Ուստի, չի կարող հանդիսանալ
ԱՊՏ իրավունքների և պարտականությունների իրավահաջորդը:
Բացի այդ, եթե նույնիսկ ընդունենք իրավահաջորդության փաստը,
շարունակում է արդիական մնալ փոխանցվող լիազորությունների շրջանակի հարցը.
«Իրավահաջորդ՝
չի
նշանակում
նախորդի
լիազորությունների
մեխանիկական անցում՝ հատկապես որոշմամբ ստեղծվող մարմնի
դեպքում: Եթե լիներ առողջապահական տեսչության մասին օրենք,
կարելի կլիներ ընդունել իրավահաջորդության հնարավորությունը՝
շարունակություն ապահովելու առումով: Բայց նման օրենք չկա»:

Բացի այդ, նոր տեսչության կանոնադրության մեջ «աշխատանքի
գլխավոր պետական տեսուչ», «աշխատանքի պետական տեսուչ» հասկացությունները, այդ կարգավիճակներից բխող իրավունքներն ու պարտականությունները տեղ չեն գտել:
«Աշխատանքի պետական տեսուչ» հասկացությունն օգտագործվում
է միայն ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 28-ի N
580-Ա հրամանի 2-րդ հավելվածում, որտեղ սահմանվում է Առողջապահական պետական տեսչության հաստիքացուցակը37: Սակայն այս հրամանում և դրա հավելվածներում ևս աշխատանքի պետական տեսուչի
լիազորությունները, իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանված չեն:
Եթե անգամ ընդունենք, որ նորաստեղծ տեսչությունը նախորդի
իրավահաջորդն է և գործունեություն է իրականացնում ԱՊՏ օրենքի հիման վրա, ապա այս պարագայում էլ ապահովված չէ մի կողմից՝
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Հավելված 2, ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 28-ի N 580-Ա
հրամանի, http://goo.gl/U4bk4Y
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օրենքում և մյուս կողմից՝ նախարարի հրամանով հաստատված հաստիքացուցակում նշված կարգավիճակների նույնականացումը: Այլ կերպ
ասած, դժվար է պնդել, որ օրենքով աշխատանքի պետական տեսուչին
վերապահված լիազորություններն ամբողջ ծավալով փոխանցվում են նորաստեղծ տեսչության աշխատանքի պետական տեսուչներին:
ԱՊՏ մասին օրենքի 15-րդ հոդվածում սահմանված են աշխատանքի
պետական տեսուչի իրավունքները: Այս հոդվածի 10 և 11-րդ ենթակետերով նախատեսված է, որ տեսուչն իրավունք ունի.
− միջնորդելու աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչին`
սահմանված կարգով ժամանակավորապես դադարեցնելու
առանձին կազմակերպությունների, ստորաբաժանումների աշխատանքները աշխատողի կյանքին և առողջությանը վտանգ
սպառնացող խախտումների հայտնաբերման դեպքում մինչև
դրանց վերացումը,
− միջնորդելու աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչին՝ ժամանակավորապես դադարեցնելու աշխատանքի անվտանգության կանոններով և հրահանգներով նախատեսված վերապատրաստում չանցած աշխատողների աշխատանքային գործունեությունը մինչև նրանց համապատասխան վերապատրաստում անցնելը:
Սակայն թե՛ նոր տեսչության կանոնադրության մեջ, թե՛ հաստիքացուցակի վերաբերյալ նախարարի հրամանում ու դրա հավելվածներում
ընդհանրապես սահմանված չէ «աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչ» կարգավիճակը: Այսպիսով, հայտնի չէ այն պաշտոնատար անձը, ում միջնորդություն ներկայացնելու իրավունք ունի աշխատանքի պետական տեսուչը:
Այս օրինակի դիտարկումից պարզ է դառնում, որ աշխատանքի պետական տեսուչի մի շարք իրավունքների իրացման հարցում կան իրավական բնույթի անհստակություններ: Քանի դեռ խնդրահարույց է աշխատանքի պետական տեսուչի կողմից ամբողջ ծավալով իր իրավունքներն իրականացնելու մեխանիզմը, չենք կարող լուծված համարել իրավահաջորդության միջոցով այդ իրավունքների փոխանցման հարցը:
Այսպիսով, չի ապահովվում իրավունքների ու պարտականությունների իրավահաջորդությունն ամբողջ ծավալով: Իրավահաջորդությունը կախման մեջ է դրվում այն հանգամանքից, թե որ իրավունքը կամ
լիազորությունն է հնարավոր փաստացի իրագործել, իսկ որը՝ ոչ.
38

Իրավահաջորդությունը ընտրանքային է, ոչ լիակատար, ոչ ամբողջական:
Որոշներն ընդունել են, որոշները՝ ոչ:

Մինչդեռ, գրեթե բոլոր փորձագետները համակարծիք էին այն հարցում, որ.
«Լիազորությունները պետք է օրենքով հստակ սահմանված լինեն:
Լիազորությունների հարցում չի կարող լինել ոչ հստակություն: Դրանք
պետք է լինեն շատ կոնկրետ սահմանված, հատկապես երբ վերաբերում
են հսկողությանը: Չեն կարող լինել ենթադրելի»:
«Պետք է լինեն իրավունքների իրացման երաշխիքներ: Պետք է նշվի՝
հստակ որ օրենքի հիման վրա է գործում՝ շատ կոնկրետ»:

Փորձագետները վերը քննարկված խնդիրները բացատրել են ոչ համաժամանկյա և չհամաձայնեցված իրավական փոփոխություններով.
Որպես կանոն, օրենքներում փոփոխությունները պետք է միաժամանակ
անեն՝ փաթեթով, որպեսզի իրավական անհամապատասխանություններ
չառաջանան: Ոչ թե մի փոփոխությունն անեն, հետո՝ մյուսները:

Վերջապես, կառավարության 2014թ. ապրիլի 10-ի նիստի օրակարգում ներառված էր ՀՀ մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու հարցը38: Կառավարության նիստին ներկայացված
նախագծով նախատեսված էր.
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N 45 հարց, Կառավարության նիստի օրակարգ, «Տեսչական մարմինների մասին»,
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի
Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու
մասին», «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Վարչարարության
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի
Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
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•

Աշխատանքային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: Օրենսգրքի այս հոդվածում սահմանված է, որ «Գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ պայմանագրերի նորմատիվ դրույթների կատարման նկատմամբ պետական հսկողությունն ու վերահսկողությունն իրականացնում է աշխատանքի պետական տեսչությունը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` այլ պետական
մարմիններ»:
• Աշխատանքային օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունների՝
ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Աշխատանքի
պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
2005 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-77-Ն օրենքը:
Այսպիսով, կառավարության հավանությանն արժանանալու դեպքում այս փոփոխությունները վերստին կասկածի տակ են դնում նոր
տեսչության իրավահաջորդության խնդիրը:
«Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» օրենքի՝ ուժը
կորցրած ճանաչելու պարագայում բաց է մնում այն հարցը, թե նոր
տեսչությունը որ մարմնի իրավահաջորդն է հանդիսանալու:
ԱՊՏ մասին օրենքի «մոռացումը»
Նորաստեղծ տեսչության կանոնադրության մեջ ընդհանրապես բացակայում է ԱՊՏ մասին օրենքի որևէ հիշատակում: Նման մոտեցումն
անհասկանալի է և չհիմնավորված, քանի որ առողջապահության բնագավառին վերաբերող օրենքներին բավական հղումներ են արվում: Կանոնադրության ընդհանուր դրույթներում նշվում է, որ Տեսչությունն իր
գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությանը, «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Լիցենզավորման մասին», «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»,
«Դեղերի մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին»,
«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետու-

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների
http://goo.gl/p08PaC
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լրացում կատարելու մասին»
նախագծերի փաթեթի մասին,

թյան օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային
օրենսգրքի, այլ օրենքներին և իրավական ակտերին համապատասխան:
Ակնհայտ է, որ այս օրենքների շարքում ԱՊՏ օրենքի «անտեսումը»
ոչ միայն տեխնիկական բնույթի բացթողում է, այլև՝ վկայությունն է
առողջապահական խնդիրների նկատմամբ աշխատանքային խնդիրների ստորադասման:
Տեսչության խնդիրների և լիազորությունների կրճատումը
Կառավարության որոշմամբ սահմանված Առողջապահական պետական տեսչության կանոնադրության մեջ թվարկվում են նոր տեսչության 12 խնդիրները, որոնցից վերջին 3-ն ուղղակիորեն առնչվում են
աշխատանքային խնդիրներին: Դրանք են.
10) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի կիրարկման նկատմամբ պետական հսկողություն և վերահսկողության ապահովումը,
11) Աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերի և մասնագիտական
հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների կազմակերպումը,
12) Աշխատանքի պայմանների, աշխատողների աշխատանքային
իրավունքների և ազատությունների պահպանման ու պաշտպանության ապահովումը` ներառյալ աշխատանքի անվտանգ պայմանների իրավունքը39:
ԱՊՏ մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված էին տեսչության 4 խնդիրներ: Այդ խնդիրներից մեկով նախատեսված էր «աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի խախտումների կանխարգելումը»:
Մինչդեռ նոր տեսչության խնդիրների շարքում նախատեսված է միայն «աշխատանքի վայրում դժբախտ դեպքերի և մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների կազմակերպումը»:
Այսպիսով, կանխարգելման գործառույթի շրջանակն էականորեն նեղացվել է. իրավական ակտերի խախտումների բավականին
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Հավելված N 1, ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 857-Ն
որոշման, «Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի Առողջապահական պետական տեսչության Կանոնադրություն»,
http://goo.gl/0U8AbF
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ընդգրկուն դաշտից մնացել է միայն աշխատանքի վայրում դժբախտ
դեպքերի և մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման
խնդիրը:
Նոր տեսչության կանոնադրության մեջ ներառված չէ նախորդ տեսչության՝ «գործատուներին, արհեստակցական միություններին և աշխատողներին աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի կիրարկման առավել
արդյունավետ միջոցների և մեթոդների կիրառման մասին տեղեկատվություն ստանալուն աջակցելը» խնդիրը: Սա իսկապես վիճահարույց
փոփոխություն է, քանի որ գործատուներին, արհեստակցական միություններին և աշխատողներին տրամադրվող խորհրդատվական աջակցությունը աշխատանքի տեսչությունների՝ առավել պահանջված ու կարևոր խնդիրներից մեկն է: Արդի միջազգային զարգացումները նույնպես
վկայում են այս խնդրի աճող կարևորությունը: Ուստի, շատ կարևոր էր
եթե ոչ օրենքով, ապա առնվազն տեսչության կանոնադրության մեջ այս
խնդրի պահպանումը:
Նոր տեսչության խնդիրների շարքում միայն մեկ հավելում է տեղ
գտել: Նախկին ԱՊՏ «աշխատանքի պայմանների, աշխատողների աշխատանքային իրավունքների և ազատությունների պահպանման ու
պաշտպանության ապահովումը» խնդրի ձևակերպմանը հավելվել է
«ներառյալ աշխատանքի անվտանգ պայմանների իրավունքը» բառակապակցությունը: Ըստ էության, սա տեխնիկական բնույթի փոփոխություն է, որը չի ընդլայնում խնդրի բովանդակությունը:
Այսպիսով, նախկին տեսչության կողմից լուծվելիք խնդիրների շրջանակը նոր տեսչության կանոնադրությամբ միայն կրճատվել և նեղացվել է:
ԱՊՏ մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված տեսչության
լիազորությունները գրեթե ամբողջությամբ պահպանված և ներառված
են Առողջապահական պետական տեսչության գործառույթների մեջ:
Բացառություն է կազմում օրենքի 10-րդ հոդվածով նախատեսված, հերթականությամբ 7-րդ լիազորությունը («իր գործունեության ապահովման
համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած
կարգով լիազոր մարմնից ստանում է տեղեկատվություն` աշխատողների թվի, աշխատավարձի, դժբախտ դեպքերի և մասնագիտական
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հիվանդությունների մասին»), որը չի ներառվել նոր տեսչության կանոնադրության մեջ:
Օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված էր աշխատանքի պայմանների փորձաքննությանն առնչվող լիազորությունը. «Աշխատանքի պետական տեսչությունը գործատուի աշխատատեղում սահմանված կարգով հաստատված աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանների
նորմատիվների կիրառման անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում միջնորդություն է
ներկայացնում փորձաքննություն իրականացնելու իրավունք ունեցող
համապատասխան մարմին` աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանների վերաբերյալ փորձաքննություն իրականացնելու համար»:
Այս լիազորությունը նույնպես տեղ չի գտել նոր տեսչության կանոնադրության մեջ:
Օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչի լիազորությունները: Դրանց շարքում, ի թիվս ընդհանուր բնույթ ունեցող կառավարչական լիազորությունների, կարելի է առանձնացնել 6-րդ լիազորությունը
(«ժամանակավորապես դադարեցնում է աշխատանքի անվտանգության սահմանված կարգով հաստատված կանոններով և հրահանգներով նախատեսված վերապատրաստում չանցած աշխատողների աշխատանքային գործունեությունը մինչև նրանց սահմանված կարգով վերապատրաստումը և հրահանգավորումը»):
Սակայն առանցքային և էական զսպող նշանակություն ունեցող այս
լիազորությունը նույնպես տեղ չի գտել նոր տեսչության կանոնադրության մեջ:
ԱՊՏ մասին օրենքի 14-րդ հոդվածում նշված է աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչի ևս մեկ լիազորության մասին` «աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող
այլ իրավական ակտերի խախտումների արձանագրման դեպքում նշանակում է վարչական տույժեր՝ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքին համապատասխան»:
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Նշված լիազորությունը նույնպես տեղ չի գտել Կանոնադրության
մեջ: Սակայն Կանոնադրության «Տեսչության գործառույթները» բաժնում նախատեսված են համարժեք լիազորություններ.
7. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով
վարչական վարույթի իրականացումը,
8. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսգրքի համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի քննումը և օրենքով նախատեսված դեպքերում պատասխանատվության միջոցների կիրառումը:
Ինչպես տեսնում ենք, ի տարբերություն ԱՊՏ մասին օրենքի, որտեղ
ուղղակիորեն նշված էր խախտումների արձանագրման դեպքում վարչական տույժերի նշանակման լիազորության մասին, Կանոնադրության
մեջ այն առավել ընդհանրական ձևակերպում ունի՝ «... պատասխանատվության միջոցների կիրառումը»:
Ընդհանրական ձևակերպումն ինքնին խնդրահարույց չէ, եթե այդ
մոտեցումը միասնական կերպով կիրառված լիներ Կանոնադրության
ամբողջ տեքստում: Սակայն, օրինակ, Կանոնադրության «Տեսչության
նպատակները և խնդիրները» հատվածում նախատեսված է.
8) Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման օրենսդրության
խախտումների հայտնաբերումը, վարչական վարույթի իրականացումը, պատասխանատվության միջոցների կիրառումը և կանխարգելումը:
Ինչպես տեսնում ենք, վարչական վարույթի իրականացումն ու պատասխանատվության միջոցների կիրառումը նախատեսված է սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման օրենսդրության խախտումների առնչությամբ: Մինչդեռ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի խախտումների առնչությամբ վարչական վարույթի իրականացում ուղղակիորեն նախատեսված չէ: Նմանատիպ
խախտումների առնչությամբ վարչական վարույթի հնարավորությունը
միայն ընդհանուր կերպով է նախատեսված` Տեսչության 7-րդ և 8-րդ`
վերը նկարագրված գործառույթներով:
Այսպիսով, պարզ չէ, թե սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման օրենսդրության խախտումների առնչությամբ ինչու է
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նշված վարչական վարույթի իրականացման ու պատասխանատվության միջոցների կիրառման մասին, իսկ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմերի խախտման առնչությամբ` ոչ:

Ստուգման լիազորության վերացո՞ւմ
Որքան էլ զարմանալի է, սակայն նորաստեղծ Առողջապահական
տեսչության գործառույթների շարքում ներառված չէ աշխատանքային
օրենսդրության պահանջների կատարման առնչությամբ ստուգումների
իրականացումը:
Տեսչության կանոնադրության «Տեսչության գործառույթները» բաժնի
8-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նախատեսված է, օրինակ, «Բնակչության
բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված` իր իրավասության սահմաններում
ստուգումների իրականացումը: Նույն հոդվածի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ
մասերը ստուգումներ են նախատեսում «Լիցենզավորման մասին», «Դեղերի մասին», «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության
և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»,
«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» և այլ օրենքների պահանջներին համապատասխան:
Սակայն նույն հոդվածի 10-րդ մասում, որտեղ սահմանված է «աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրառման նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության իրականացումը», ստուգումների իրականացում նախատեսված չէ:
Հոդվածի 10-րդ մասի ժզ և ժէ կետերում միայն անուղղակիորեն է
նշվում ստուգումների հնարավորության մասին.
• «ժզ. գործատուներից պահանջվում է համապատասխան միջոցների ձեռնարկում` ուսումնասիրության և (կամ) ստուգումների
արդյունքում աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում հայտնաբերված այն խախտումները և թերությունները վերացնելու համար, որոնք կարող են վտանգ սպառնալ աշխատողի կյանքին
կամ առողջությանը,
• ժէ. ստուգումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության
աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի
նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի` հանցագործության հատկանիշներ պարունակող խախտումներին վերաբերող
նյութերն իրավապահ մարմիններ ներկայացնելը»,
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Ճիշտ է, ժզ և ժէ կետերով որոշակի գործողություններ և հետևանքներ են նախատեսված ստուգումների արդյունքների առնչությամբ, սակայն պարզ չէ՝ որո՞նք են այդ ստուգումները: Քանի որ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրառման առնչությամբ որևէ ստուգում
նախատեսված չէ, կարելի է ենթադրել, որ դրանք առողջապահական
բնույթի ստուգումներն են:
Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ Կանոնադրության մեջ առողջապահական բնույթի ստուգումները հստակ ամրագրված են (նաև՝ առանձին օրենքներին կատարվող հղումներով), ապա աշխատանքի հարցերի
առնչությամբ նման կարգավորման բացակայությունը վկայում է.
• կամ՝ ստուգման՝ որպես գործառույթի վերացման,
• կամ՝ իրավական անհստակության և երկու տեսչությունների գործառույթների ոչ համաչափ ներկայացման մասին:
Փորձագետները ևս մատնանշել են նախկին երկու տեսչությունների
լիազորությունների ոչ համաչափ և ոչ հավասարակշռված համադրությունը.
Երկուսի լիազորությունները կանոնադրության մեջ հարկավոր էր
հավասարակշռված ներկայացնել, ոչ թե մեկին շատ տային, մեկին՝ քիչ և ոչ
հստակ: Այդ համադրումը լավ չի ստացվել:

Կանոնադրության անգամ թռուցիկ դիտարկումից ակնհայտ է դառնում, որ թե՛ ծավալի, թե՛ կարգավորումների հստակության առումով աշխատանքային խնդիրներն էականորեն ստորադասված են առողջապահական բնույթի խնդիրներին:
Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի
2-րդ հոդվածի 2-րդ ենթակետում նշված է. «Ստուգում իրականացնող
պետական մարմինները ստուգումներ իրականացնում են միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և դրանց հիման վրա իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում»: Նույն օրենքի առաջին հոդվածի 4-րդ ենթակետում նշվում է, որ «Թեմատիկ են ...........
աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր
պարունակող այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների կատարման փաստացի վիճակը պարզելուն ուղղված ստուգումները»:
Ստուգման տեսակի (թեմատիկ) պարզաբանումից զատ, այս օրենքը
որևէ այլ կարգավորում չի նախատեսում աշխատանքային հարցերի
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շուրջ ստուգումների վերաբերյալ: Այսպիսով, թեև այս օրենքին հղում է
կատարված Կանոնադրության մեջ («Ընդհանուր դրույթներ» բաժնում),
սակայն օրենքն ընդհանուր բնույթի, հիմնականում ընթացակարգային
ու տեխնիկական խնդիրներ է կարգավորում, ինչը բավարար չէ աշխատանքի հարցերի առնչությամբ ստուգումների առանձնահատկությունները հստակեցնելու համար:
Ստուգումների վերաբերյալ հստակ կարգավորումներ ունի ԱՊՏ մասին օրենքը, որի 21-րդ հոդվածի առաջին մասում նշված է՝ «Աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող
այլ իրավական ակտերի կիրարկման նկատմամբ պետական հսկողությունը և վերահսկողությունն իրականացվում են ստուգումների և
ուսումնասիրությունների միջոցով ………»: Նույն օրենքի 15-րդ հոդվածի
5-րդ կետով սահմանվում է աշխատանքի պետական տեսուչի իրավունքը՝ ստուգելու «աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանների համապատասխանությունը հաստատված նորմատիվների պահանջներին»:
Բացի այդ, օրենքով կարգավորվում են աշխատանքային հարցերի առնչությամբ կատարվող ստուգումներին վերաբերող մի քանի տասնյակ
խնդիրներ:
Ցավոք, նոր տեսչության կանոնադրության մեջ որևէ հղում կատարված չէ այս օրենքին:
Այս հանգամանքը վկայում է նաև ՀՀ Սահմանադրությանը կառավարության որոշման անհամապատասխանության մասին: Սահմանադրության 83.5 հոդվածում նշված է՝ «Բացառապես Հայաստանի
Հանրապետության օրենքներով են սահմանվում........ 3) իրավաբանական անձանց, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ հսկողություն ու վերահսկողություն (այդ թվում՝ ստուգում, ուսումնասիրություն, տեսչական ստուգում) իրականացնելու դեպքերը, պայմանները և կարգը»:
Մյուս կողմից, Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման
մասին ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված է, որ պետական մարմինների
կամ դրանց լիազորությունների փոփոխությունների դեպքում ստուգում
իրականացնող մարմինների լիազորություններն իրականացնում են
դրանց իրավահաջորդ կամ համապատասխան լիազորություն ունեցող
մարմինները: Նույն հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված է նաև, որ
ստուգում իրականացնող պետական մարմինները ստուգումներ
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իրականացնում են միայն ՀՀ օրենքներով և դրանց հիման վրա
իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
Այսպիսով, քանի դեռ նոր տեսչության իրավահաջորդության հարցը
խնդրահարույց է և միանշանակ պատասխան չունի, վիճարկելի է նաև
կարևորագույն գործառույթներից մեկի՝ ստուգման իրականացման իրավաչափությունը:
Մյուս կողմից, փորձագետները գտնում են, որ այս հարցում խիստ
ֆորմալ մոտեցում կիրառելու կարիք չկա.
Կարծում եմ, շատ ֆորմալ նայելու կարիք չկա: Օրինակ, ստուգման
լիազորությունը, ըստ էության, պահպանում է: Դա միայն դատական
կարգով վիճարկման արդյունքում կքննվի ու իրավական գնահատական
կտրվի:

Տեսչության կողմից տույժերի նշանակման հիմնախնդիրը
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի 230 հոդվածը
սահմանում է տույժ սահմանելու՝ տեսչության լիազորությունները. «Աշխատանքի պետական տեսչության անունից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչը, նրա տեղակալները և աշխատանքի պետական տեսչության տարածքային մարմինների ղեկավարները»:
Սակայն, ինչպես վերը տեսանք, «աշխատանքի գլխավոր պետական
տեսուչ» կարգավիճակը որևէ կերպ ամրագրված չէ ո՛չ նոր տեսչության
կանոնադրությամբ, ո՛չ նախարարի՝ տեսչության հաստիքացուցակը
հաստատելու հրամանով: Ինչպես վերը քննարկված դեպքերում, այստեղ ևս առկա է օրենքի պահանջը, սակայն չկան դրա կատարման համար անհրաժեշտ լիազորություններով օժտված պաշտոնյաները:
Բացի այդ, ըստ փորձագետների, հստակ կարգավորված չէ խախտումների առնչությամբ տեսչության կողմից տրվող հանձնարարականների կարգն ու դրանց կատարման վերահսկողության մեխանիզմը:
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Ինստիտուցիոնալ խնդիրներ

Հակասություն ԱՄԿ Կոնվենցիաների ոգուն
«Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների,
կազմակերպման մասին» Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության N 150 Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածը սահմանում է՝
«Սույն Կոնվենցիան վավերացնող Կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ, եթե այդ են պահանջում ազգային պայմանները,
….…աջակցում է աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի
գործառույթների, և եթե դա անհրաժեշտ է, աստիճանական ընդլայնմանը այնպես, որպեսզի նրա մեջ ընգրկվի այլ իրավասու մարմինների հետ համագործակցությամբ իրականացվող գործունեություն՝ աշխատողների այնպիսի խմբերի աշխատանքի և աշխատանքային կյանքի վերաբերյալ, որոնք օրենքով չեն համարվում վարձու աշխատանք
կատարող անձինք»:
Ակնհայտ է, որ քննարկվող բարեփոխումը ոչ միայն չի նպաստում
համակարգի գործառույթների աստիճանական ընդլայնմանը, այլև հակառակը՝ գործառույթների կրճատում և համակարգի ազդեցության
նվազեցում է ենթադրում:
Որոշումը հակասում է նաև N 81 Կոնվենցիայի ոգուն: Այն առումով, որ
կասկածի տակ է դրվում 9-րդ հոդվածի պահանջի կատարումը. «Յուրաքանչյուր անդամ ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ, որպեսզի պատշաճ որակավորում ունեցող տեխնիկական փորձագետները և մասնագետները, այդ թվում՝ բժշկության, մեխանիկայի, էլեկտրականության և
քիմիայի ոլորտի մասնագետները, ազգային պայմաններին առավել համապատասխանող եղանակներով ներգրավվեն տեսչության աշխատանքներում՝ նպատակ ունենալով ապահովել աշխատանքի ժամանակ
աշխատողների առողջության և անվտանգության պաշտպանությանը վերաբերող իրավական դրույթների կիրառումը, ինչպես նաև նպատակ
ունենալով քննել աշխատանքի գործընթացների, մեթոդների և նյութերի
ազդեցությունը աշխատողների առողջության և անվտանգության վրա»:
Արդեն իսկ կատարված կադրային ռեսուրսի կրճատման արդյունքում պարզ չէ, թե ինչպես պետք է ապահովվի տեսչության աշխատանքներում նոր մասնագետների և տեխնիկական փորձագետների
ներգրավումը:
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Միաձուլման արդյունքում կարող է ապահովվել Կոնվենցիայի միայն
այն պահանջի կատարումը, որը վերաբերում է բժշկական կրթությամբ
մասնագետների ներգրավմանը: Սակայն, հաշվի առնելով աշխատանքի
տեսուչների թվաքանակի կրկնակի կրճատումը, այս համալրումը կարող
է տեղի ունենալ միայն իրավաբանական և այլ կրթությամբ անձանց փոխարինման ճանապարհով:

Տեսչական ենթակայության խնդիրը
ԱՄԿ կողմից 1978թ. ընդունված «Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների, կազմակերպման մասին» N 150 Կոնվենցիայում (Հայաստանում ուժի մեջ է մտել 2006թ.-ից) և դրա N 158
Արձանագրության մեջ աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի մասին խոսելիս առաջին հերթին նշվում է Աշխատանքի հարցերի նախարարությունը:
Այսպես, N 150 Կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածում նշված է. «Ազգային
օրենսդրությանը կամ ազգային գործելակերպին համապատասխան
աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի ֆունկցիաների և
պարտականությունների պատշաճ համակարգման նպատակով, աշխատանքի նախարարությունը կամ ցանկացած այլ համանման մարմին
պետք է միջոցներ ունենա հավաստիանալու, թե աշխատանքի հարցերի
կարգավորման որոշակի գործառույթների իրականացման համար պատասխանատու կիսապետական հաստատությունները, ինչպես նաև
ցանկացած տարածքային կամ տեղական մարմինները, որոնց պատվիրակվել են այնպիսի գործառույթներ, արդյոք գործում են ազգային
օրենսդրությանը համապատասխան և կատարում են արդյոք իրենց
առջև դրված նպատակները»:
N 158 Արձանագրության 3-րդ գլխի 19-րդ և 20-րդ կետերում ևս
առաջնահերթ նշվում է աշխատանքի նախարարության, այնուհետև
միայն՝ համանման այլ մարմնի գործառույթների մասին40:
Ճիշտ է, թե՛ 1978թ. Կոնվենցիան, թե՛ դրա Արձանագրությունը աշխատանքի նախարարությունը չեն դիտարկում որպես աշխատանքի
հարցերի կարգավորման համակարգի միակ կամ գլխավոր մարմին:
Այսպես, Կոնվենցիայի առաջին հոդվածի բ կետում նշված է՝ ««աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգ» եզրույթը ներառում է
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R158 - Labour Administration Recommendation, 1978 (No. 158), http://goo.gl/QlB3vd

50

պետական կառավարման այն բոլոր մարմինները, որոնք պատասխանատու են և/կամ զբաղված են աշխատանքի հարցերի կարգավորմամբ՝ անկախ այն բանից, հանդիսանում են նրանք նախարարություններ կամ այլ պետական հաստատություններ, ներառյալ կիսապետական և տարածքային կամ տեղական կազմակերպությունները
կամ այլ ցանկացած ձևի ապակենտրոնացված վարչակազմը, ինչպես
նաև ցանկացած կազմակերպական կառույց, որը ստեղծված է այդպիսի
մարմինների գործունեության համակարգման և գործատուների ու աշխատողների և նրանց կազմակերպությունների հետ խորհրդատվությունների և մասնակցության ապահովման համար»:
Տեսնում ենք, որ որպես կարգավորման համակարգ կարող են հանդես գալ անգամ այն հաստատությունները, որոնք նախարարություններ
չեն հանդիսանում, նույնիսկ՝ ունեն կիսապետական բնույթ:
Ավելին, Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը թույլ է տալիս պետություններին «աշխատանքի հարցերի կարգավորման բնագավառի գործունեության որոշակի ոլորտ պատվիրակել կամ վստահել ոչ կառավարական
կազմակերպությունների, մասնավորապես գործատուների և աշխատողների կազմակերպություններին, անհրաժեշտության դեպքում, գործատուների և աշխատողների ներկայացուցիչներին»:
Այնուամենայնիվ, վարչարարության կազմակերպման՝ պետության
հայեցողությանը թողնված և բավական ճկուն մոտեցման պարագայում
անգամ անհասկանալի է մնում այն փաստը, որ ՀՀ-ում Աշխատանքի
հարցերի նախարարության առկայության պարագայում այս հարցերի կարգավորումը վստահվել է այլ՝ Առողջապահության նախարարությանը:
Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ N 150 Կոնվենցիան և դրա Արձանագրությունը վարչարարական ճկունության հնարավորություն են
ընձեռում՝ կարգավորման համակարգի կազմակերպական ձևի որոշման հարցում: Օրինակ, այդպիսիք կարող են լինել նախարարությունները կամ այլ պետական հաստատությունները, կիսապետական և տարածքային կամ տեղական կազմակերպությունները, կամ այլ ցանկացած
ձևի ապակենտրոնացված վարչակազմը: Սակայն, ինչպես վերը տեսանք Կոնվենցիայի առաջին հոդվածի բ կետի ընդգծված հատվածում՝
««աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգ» եզրույթը ներառում է պետական կառավարման այն բոլոր մարմինները, որոնք պատասխանատու են և/կամ զբաղված են աշխատանքի հարցերի կարգավորմամբ...»:
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Այսպիսով, կազմակերպական հարցերով հայեցողության լայն շրջանակ ընձեռելով պետությանը՝ Կոնվենցիան հստակ ամրագրում է աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի բովանդակային կողմը: Այն է՝ այս խնդիրները պետք է գտնվեն պետական այն մարմինների
իրավասության ներքո, որոնք աշխատանքի հարցերի կարգավորման
համար են պատասխանատու: Բնականաբար, Հայաստանում այդպիսի պետական մարմին է հանդիսանում Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարությունը:
Ընդ որում, տեսչության աշխատակիցները ևս նշել են, որ իրենց համար պարզ չէ տեսչության՝ Առողջապահության նախարարարության
կազմում գործելու հիմնավորումը:
Փորձագետների կողմից բարձրաձայնվել է բարեփոխման այլընտրանքային մոտեցում.

«Միգուցե հակառակը անեին՝ սանիտարականը միացնեին աշխատանքի
տեսչությանը»:
Փորձագետները խնդրահարույց են համարել այլ կառուցվածքային
փոփոխությունները ևս.
«Այն փաստը, որ նորաստեղծ տեսչության կազմում կա միայն ընդհանուր
ուղղվածության իրավական ապահովման և բողոքարկման բաժին,
ռիսկային է դարձնում աշխատանքային խնդիրների բավարար և
պատշաճ իրավական վերլուծությունը: Մինչդեռ պետք են նեղ
ուղղվածության՝ աշխատանքային խնդիրների մասնագետներ»:
«Նոր տեսչության կազմում կա իրավական բաժին և աշխատանքի
օրենսդրության բաժին: Սա ճիշտ չէ, հիմնավորված չէ»:

Մյուս կողմից, փորձագետներն արդարացված չեն համարում տեսչության գործառնությունը որևէ նախարարության ենթակայության ներքո: Ըստ նրանց, դա էականորեն սահմանափակում է այս մարմնի անկախությունը.
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«Նախարարության
կազմում
տեսչությունը
ունենալն
ամենաչարդարացված մոտեցումն է: Ստուգում իրականացնող մարմինը
պետք է անկախ լինի, կազմից դուրս»:
«Եթե տեսչությունն առանձնացված լինի նախարարությունից, ավելի
անկախ
կգործի:
Օրինակ,
ներկայումս
Առողջապահության
նախարարության կազմում է: Սպասելի է, որ տեսչությունը չի մտնի
նախարարության ենթակայության ներքո գտնվող հիմնարկները՝
հիվանդանոցները և այլն, դրանք չի ստուգի»:

Փորձագետների զգալի մասը կարծիք է հայտնել, որ ցանկալի է աշխատանքի տեսչության կարգավիճակի բարձրացում՝ Կառավարությանն առընթեր մարմնի ձևավորում.
«Ինձ համար ցանկալի է տեսչության այն կարգավիճակը, որն
ամենամոտն է կառավարությանը: Որքան մոտ, այնքան ավելի անկախ և
ուժեղ»:
«Ցանկալի կարգավիճակն է՝ Կառավարությանն առընթեր մարմին լինի
կամ՝ Աշխատանքի նախարարության կազմում»:

Այնուամենայնիվ, առկա էին տեսակետներ այն մասին, որ.
«Այս ոլորտը դեռ այնքան զարգացած չէ, այնքան խոշոր չէ, որպեսզի
առանձնացվի որպես Կառավարությանն առընթեր, առանձնացված
մարմին»:
«Տեսչությունը պետք է լինի նախարարության կազմում: Ցանկալի չէ, որ
լինի Կառավարությանն առընթեր՝ այդպես անհարկի բարդացված կլինի»:

Տեսչական ենթակայության մյուս խնդիրը կապված է այն հարցի
հետ, թե որն է առավել արդյունավետ մոդել՝ քաղաքականության մշակող և իրականացնող մարմինների մեկտեղումը թե առանձնացումը:
Այսպես, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
կազմում գործող ստորաբաժանումները (օրինակ՝ Աշխատանքի և զբաղվածության վարչությունը) և ենթակայությամբ գործող կազմակերպու-
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թյունները (օրինակ՝ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը) աշխատանքային խնդիրների պետական հսկողության բնագավառում քաղաքականություն մշակող մարմիններ են:
Հետևաբար, աշխատանքի տեսչության ենթակայության փոփոխությունը կարող է խոչընդոտել այս մարմինների կողմից վերլուծական և փորձի ընդհանրացման, օրենսդրական ակտերի և քաղաքականության
մշակման գործառույթների արդյունավետ կատարմանը:
Այս հարցում փորձագետների տեսակետները գրեթե հավասարաչափ են բաշխվել: Մի մասը դրական է գնահատել այն հանգամանքը,
որ լիազոր մարմինը (Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն) պահպանի քաղաքականության մշակման լիազորությունը, իսկ
քաղաքականության իրականացման և վերահսկողության գործառույթները փոխանցի պետական այլ մարմնի.

«Շատ լավ է, որ քաղաքականության մշակողն այլ մարմին է, իսկ
իրականացնողը՝ այլ: Կոռուպցիան կնվազի այս պարագայում: Իրար
կվերահսկեն, կզսպեն»:
«Նախարարությունը քաղաքականություն մշակող մարմին է և ոչ թե
ստուգող, նա չպետք է ստուգի»:
«Ընդունելի են տարբեր մոտեցումներ. երբ քաղաքականություն մշակողն ու
իրականացնողը նույն մարմնի կազմում են, նաև՝ երբ դրանք տարբեր են:
Սա նույնպես, ինչպես տեսչության կարգավիճակը կամ կառուցվածքը,
սկզբունքային հարց չէ: Կառավարման խնդիր է: Կարող են լինել տարբեր
կառուցվածքներում, բայց լավ աշխատել իրար հետ: Ճիշտ է, կարող է լինել
շահերի բախում (օրինակ՝ օրենքի մեկնաբանության հետ կապված), բայց
դա լուծելի խնդիր է»:

Փորձագետների մի մասն էլ կարծում է, որ գործառույթների նման
տարաբաժանման պարագայում կտուժի քաղաքականության մշակումը՝
զրկվելով կայուն տեղեկատվական հոսքերից և պրակտիկայի նկատմամբ մշտական վերահսկողության հնարավորությունից:
Վերջապես, փորձագետների մի խումբ համակարծիք է այն հարցում,
որ տեսչության թե՛ կարգավիճակը, թե՛ կառուցվածքային տեղակայումը
որոշիչ ազդեցություն չունեն գործունեության արդյունավետության վրա.
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«Կարգավիճակի բարձրացումը դեռ չի նշանակում արհեստավարժության
բարձրացում: Որտեղ էլ գտնվի այս տեսչությունը, կարող է լավ աշխատել,
տեղը այդքան էլ կարևոր չէ: Կարևոր է արդյունավետ կառավարումը,
արհեստավարժությունը, իրենց աշխատանքի կարևորումը:
Նույնիսկ անվանումը կարևոր չէ: Փորձը ցույց է տալիս, որ տարբեր
կառույցների անվանումները փոխելիս դրանց էությունը չի փոխվում:
Կարևորը՝ ցույց տա, որ կայացած մարմին է, որ գործատուները
զգուշանում են իրենից»:
«Էական չէ, թե որն է տեսչության կարգավիճակը: Թող լինի մեկ
միասնական տեսչական մարմին, որտեղ կլինեն տարբեր ուղղություններով տեսուչներ՝ համապատասխան մասնագիտական պատրաստավածությամբ և որակավորումներով»:

Փորձագետները նշել են իրականացված բարեփոխման հնարավոր
դրական հետևանքները.

«Տեղի է ունենում ազատականացում՝ աշխատանքային օրենսդրության
պահանջների կատարման վերահսկողության առումով: Միտումն այն է,
որ խնդիրների ավելի լայն շրջանակ թողնվի աշխատողի և գործատուի
բանակցության,
փոխադարձ
պայմանավորվածության
դաշտում:
Նմանատիպ ազատականացումը կնպաստի ՀՀ ներդրումային դաշտ
օտարերկրյա գործատուների առավել ինտենսիվ մուտքին»:
«Այս բարեփոխումը նպաստում է ռեսուրսների խնայմանը, միջոցների
տնտեսմանը»:
«Լավ հնարավորություն է՝ բացառելու տարբեր տեսչությունների
գործառույթների կրկնորդումը: Ստուգումները կլինեն փոխհամաձայնեցված»:
«Տեսչությունների խոշորացումը դրական է, որպեսզի մի հատ ստուգման
չգնա առողջապահականը, մի հատ էլ՝ աշխատանքայինը: Երկուսը
չպետք է գնան»:
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Կադրային խնդիրներ
Նորաստեղծ տեսչության հաստիքացուցակը (աշխատանքի պետական տեսուչների թվաքանակի առումով) ունի հետևյալ կառուցվածքը.
Աղյուսակ 1. Առողջապահական պետական տեսչության հաստիքացուցակը
Ստորաբաժանման անվանում

Աշխատանքի
պետական տեսուչների թիվը

Տեսչության կենտրոնական ապարատ
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
բաժին
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության բաժին
Երևանի քաղաքային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
բաժին
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության բաժին
Արագածոտնի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Արարատի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Արմավիրի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
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6 (մեկը՝ բաժնի
պետ)
6 (մեկը՝ բաժնի
պետ)
5 (մեկը՝ բաժնի
պետ)
5 (մեկը՝ բաժնի
պետ)
2
2

2
2

2
2

2
2

Լոռու մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Կոտայքի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Շիրակի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Սյունիքի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Վայոց Ձորի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ
Տավուշի մարզային կենտրոն
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության
մասնագետ
Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության մասնագետ

2
2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2
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Աշխատանքի պետական տեսուչների ընդհանուր թիվը
որոնցից 12-ը՝
կենտրոնական
ապարատի աշխատակիցներ

1. Առողջապահական պետական տեսչության հաստիքացուցակի
պաշտոնների թիվը 450 է: Աշխատանքի պետական տեսուչների ընդհանուր թիվը տեսչության հաստիքակազմում 62 է, ինչն ընդհանուրի միայն 14% է կազմում: Ակնհայտ է, որ սա ընդհանուրի մեջ տեսուչների
ներկայացվածության շատ ցածր ցուցանիշ է:
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ԱՊՏ 2008թ. գործունեության վերաբերյալ հաշվետվության համաձայն՝ տեսչությունն ուներ 149 հաստիք, որոնցից 131-ը քաղաքացիական
ծառայության պաշտոններ էին41:
Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների (հարցման մասնակից փորձագետների գնահատականներով), մինչ բարեփոխման իրականացումը
Հայաստանում գործում էին 134 աշխատանքի պետական տեսուչներ:
Ներկայումս նրանց թիվը կազմում է 62, ընդ որում՝ 12-ը ներկայացնում
են կենտրոնական ապարատը:
Այսպիսով, կառույցի միաձուլման հետևանքով տեսուչների թիվը
կրճատվել է շուրջ 2 անգամ:
Կադրային ռեսուրսի կտրուկ նվազումը կասկածի տակ է դնում տարեկան պլանով հաստատված ստուգումների՝ ամբողջ ծավալով իրականացման իրատեսականությունը:
Խնդրահարույց է նաև ըստ անհրաժեշտության (քաղաքացիների դիմում-բողոքների հիման վրա) ստուգումների ծավալի ապահովումը:
Տեսուչների թվի՝ ոչ բավարար լինելու հանգամանքն ընդունում են
նաև իրենք՝ տեսչության աշխատակիցները:

2. Կադրերի կրճատումն, ըստ փորձագետների, նշանակում է մինչ
այդ աշխատանքի տեսուչների կրթական կարիքներին և վերապատրաստմանն ուղղված ծախսերի փոշիացում.
Տեսուչների ուսուցման, պատրաստումների վրա մեծ գումար է ծախսվել:
Եվ հիմա այդ գումարները, փաստորեն, վատնված են, քանի որ
տեսուչների մի զգալի մասը աշխատանքից ազատվել է: Նոր որոշումը
ջուրն է գցում այդ կրթական և այլ ծախսերը:

3. Փոփոխվել է նաև աշխատանքի տեսուչների կարգավիճակը:
Նախկինում գործող քաղաքացիական ծառայության համակարգի փոխարեն ներկայումս պայմանագրային ծառայության ինստիտուտն է
ներդրվել: Աշխատանքի տեսուչներն այլևս քաղաքացիական ծառայողներ չեն:

41

Հաշվետվություն ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության 2008 թվականի գործունեության վերաբերյալ, http://goo.gl/eKfLKF
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4. Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է հանրապետության տարածքում
աշխատանքի տեսուչների թվի անհամաչափ բաշխվածությանը:
Աղյուսակում ներկայացված են ՀՀ 2011թ. մարդահամարի որոշ արդյունքներ, որոնք ներկայացնում են վարձու աշխատողների բաշխումն
ըստ վարչատարածքային միավորների:
Աղյուսակ 2. Վարձու աշխատողների բաշխումն ըստ ՀՀ վարչատարածքային միավորների
Վարձու աշխատողների
թիվը42

Աշխատանքի
պետական տեսուչների թիվը

Երևան

303.096

2243

Մեկ տեսուչին բաժին ընկնող վարձու
աշխատողների
թիվը
30.309

Կոտայք

58.593

4

14.648

Արարատ

45.397

4

11.349

Շիրակ

42.927

4

10.731

Արմավիր

42.803

4

10.700

Լոռի

40.075

4

10.018

Գեղարքունիք

33.694

4

8423

Սյունիք

33.322

4

8330

Տավուշ

24.347

4

6086

Արագածոտն

18.284

4

4571

Վայոց ձոր

9.842

4

2460

Ընդհանուր

652.380
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10.522

Վարչատարածքային միավոր

42

Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. մարդահամարի արդյունքները,
http://goo.gl/IURh1f
43
Որից 12-ը՝ տեսչության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցներն են:
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Գծապատկեր 1. Մեկ տեսուչին բաժին ընկնող վարձու աշխատողների թիվն ըստ ՀՀ վարչատարածքային միավորների
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Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի տարածքում առկա է մեկ տեսուչի հաշվարկով վարձու աշխատողների թվաքանակի անհամաչափ
բաշխվածություն:
Օրինակ, Երևանի ցուցանիշը գերազանցում է վերջին՝ 9-11-րդ տեղերում գտնվող մարզերի ցուցանիշերը համապատասխանաբար 5, 6.6 և
12.3 անգամ:
Ըստ մեկ տեսուչի ծանրաբեռնվածության 2-րդ տեղում գտնվող մարզի՝
Կոտայքի ցուցանիշը գերազանցում է վերջին՝ 9-11-րդ տեղերում գտնվող
մարզերի ցուցանիշերը համապատասխանաբար 2.4, 3.2 և 6 անգամ:
Մեկ տեսուչին բաժին ընկնող աշխատողների թվի համեմատությունը եվրոպական երկրների ցուցանիշերի հետ, նույնպես վկայում է Հայաստանում աշխատանքի տեսուչների՝ համեմատաբար ծանրաբեռնված լինելու մասին:
Այսպես, Հայաստանում աշխատանքի յուրաքանչյուր տեսուչի բաժին
է ընկնում 10.522 վարձու աշխատող (ընդ որում, հաշվարկում ներառված են նաև տեսչության կենտրոնական ապարատի 12 տեսուչները):
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Այս ցուցանիշով Հայաստանը 3-րդ աղյուսակում ներկայացված եվրոպական երկրների շարքում միջին դիրք է զբաղեցնում:
Աղյուսակ 3. Յուրաքանչյուր տեսուչին բաժին ընկնող աշխատողների
մոտավոր թիվը որոշ եվրոպական երկրներում, 2009թ.44
Տեսուչների մոտավոր
թիվը

Յուրաքանչյուր տեսուչին
բաժին ընկնող աշխատողների մոտավոր թիվը

Բելգիա

200

22.500

Մեծ Բրիտանիա

1400

20.000

Չեխիա

300

15.000

Գերմանիա

2750

14.000

Ֆրանսիա

2200

12.000

Իսպանիա

1800

10.500

Լեհաստան

1550

9500

Լատվիա

100

9000

Իտալիա

3450

6500

Հունգարիա

700

5300

Դանիա

500

5100

Ռումինիա

1900

4500

Հունաստան

1200

4000

5. Փորձագետները նշել են նաև աշխատանքի նախկին տեսչությունից կադրերի հոսունության հիմնախնդիրը: Նրանց գնահատականներով՝ մի կողմից ոչ մրցունակ աշխատավարձը, մյուս կողմից՝ մասնագիտական առաջխաղացման նվազ հնարավորությունները խթանում են
այս բնագավառից կադրերի արտահոսքը: Խնդիրն ակտուալ է հատկապես բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պարագայում.

44

EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries, by
Syndex, June 2012, էջեր 9-10, http://goo.gl/GHT8RG
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Լավ կադրերը երկար չեն մնում, քանի որ նաև աշխատավարձն է ցածր:

6. Ի վերջո, կադրերի կրճատման այս քաղաքականությունը հակասում է N 81 Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի պահանջին.
«Աշխատանքի տեսուչների թիվը պետք է լինի բավարար տեսչական
ծառայության պարտականությունների արդյունավետ իրականացման
համար»:
N 81 Կոնվենցիա, հոդված 10

Եթե նախկին ԱՊՏ՝ 2 անգամ մեծ կադրային ռեսուրսի պարագայում
փորձագետները մատնանշում էին տեսչության արդյունավետության
բազմաթիվ խնդիրներ, ակնհայտ է, որ կադրերի կրճատումը արդյունավետության հարցը կրկին ակտուալ է դարձնում:

Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ պետական հսկողության
և վերահսկողության խնդիրը
Կառավարության որոշմամբ, նորաստեղծ տեսչության կազմում ձևավորվել են աշխատանքային խնդիրների առնչությամբ վերահսկողություն իրականացնող 2 բաժիններ.
− Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության,
− Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության:
Սակայն հետազոտության մասնակից փորձագետների զգալի մասը
նպատակահարմար և հիմնավորված չի համարել կառուցվածքային նման
բաժանումը: Մասնավորապես, Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության բաժնի գործունեությունն, ըստ փորձագետների,
չի հիմնվում հստակ չափորոշիչների և ուղենիշերի վրա: Դրա գործառնությունը խնդրահարույց է, քանի որ ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված
չեն աշխատանքի անվտանգ պայմանների նորմեր կամ չափանիշներ:
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2011թ. իր տարեկան զեկույցում
նույնպես անդրադարձել է այս ակտուալ խնդրին. «Թեև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված է աշխատողների առողջության պահպանման և
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անվտանգության ապահովման նորմերի սահմանման պահանջը և աշխատանքի պետական տեսչության` դրանց պահպանման նկատմամբ
վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությունը, սակայն այս նորմատիվները մինչ օրս օրենսդրությամբ սահմանված չեն: Նախարարությունը 2011թ. մշակել և ՀՀ կառավարություն է ներկայացրել «Աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման
հիմնական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որը ՀՀ
վարչապետի հանձնարարականով հանվել է շրջանառությունից, իսկ
հարցը հանձնարարվել է քննարկել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության
տեսչական բարեփոխումների շրջանակներում: ՀՀ կառավարության
կողմից համապատասխան նորմերը չսահմանելու հետևանքով աշխատողների անվտանգության ու հիգիենայի պահանջները բավարարող
աշխատանքային պայմանների սահմանադրական իրավունքը շարունակում է մնալ չապահովված»45:
Նորմատիվ հիմքի բացակայության պատճառով, ըստ փորձագետների, նաև նախկինում՝ ԱՊՏ կազմում, այս բաժնի գործունեությունը արդյունավետ չի եղել.
«Աշխատանքի անվտանգության բաժինը ավելորդ բան է, քանի որ
նորմեր և չափորոշիչներ չունի: Այս բաժինը և՛ նախկինում էր
կույրաղիք, և՛ հիմա: Աշխատանքային անվտանգության որևէ
սահմանված նորմ չկա՝ պարզ չէ, թե ինչն են ստուգելու և ոնց են
գնահատելու»:
«Այս բաժինն անում էր աշխատանքային օրենսդրության բաժնի
գործառույթները: Այսինքն՝ կրկնում էր, նույն բանն էր անում»:
«Շեշտը դրվում էր իրավահարաբերությունների վրա՝ պայմանագիր,
վարձատրություն, հանգստի իրավունք և այլն: Աշխատանքի
անվտանգության խնդիրները հաճախ դուրս էին մնում, դրանց
բավարար չափով ուշադրություն չէին դարձնում»:
«Այս բաժինը գործունեության ընթացքում ոչ մի ակտ չի ստեղծել, ոչ մի
բան չի արել, ոչ մի իրական արդյունք չի տվել, որովհետև հիմք չուներ»:

45

Պաշտպանի գնահատականը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գործունեության ոլորտում 2011թ. զարգացումներին, http://goo.gl/c3nvFC
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Փորձագետները կառուցվածքային նման բաժանումը հիմնավորված
չեն համարում այլ պատճառներով ևս: Խնդիրն այն է, որ աշխատանքի
անվտանգ պայմանների ապահովումը աշխատանքային օրենսդրության
կարևոր պահանջներից մեկն է: Ուստի աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության բաժինը իրավասու է
կատարել նաև այդ գործառույթը:
Բնականաբար, անկախ այն հանգամանքից, թե կառուցվածքային
որ ստորաբաժանումը կիրականացնի վերահսկողական գործառույթներ, աշխատանքի անվտանգության նորմերի սահմանումը շարունակում է հրատապ խնդիր մնալ.
Խնդիրը ոչ թե բաժնի մեջ է, այլ դրա համար հիմք հանդիսացող նորմերի
բացակայության:

Ինչպես հայտնի է, կառավարության 2012թ. N 1486-Ն որոշմամբ
հաստատվեց ԱՊՏ՝ ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ստուգաթերթը46: Եթե մինչ այդ աշխատանքի տեսուչներն ունեին ստուգման ենթակա խնդիրների որոշման առավել լայն հայեցողություն, ապա կառավարության որոշումից հետո ստուգումը պետք է իրականացվեր միայն ստուգաթերթում սահմանված խնդիրների շրջանակում: Այս ստուգաթերթում աշխատանքի անվտանգության և առողջ
պայմանների հարցերը ներառված չեն, հետևաբար՝ չեն կարող
ստուգման ենթարկվել: Մասնավորապես, Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ կետում սահմանված է, որ «Ստուգում իրականացնող անձինք ........ պետք է պատասխանեն բացառապես տվյալ գործունեության համար նախատեսված ստուգաթերթում ընդգրկված հարցերին և ստուգեն դրանք կարգավորող նորմերի կատարման պահանջները»:

46

ՀՀ Կառավարության 2012թ. նոյեմբերի 22-ի 1486-Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Հայաստանի
Հանրապետության Աշխատանքի պետական տեսչության ռիսկի վրա հիմնված
ստուգումների մեթոդաբանությունն ու ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների
ընդհանուր նկարագիրը և ստուգումների ստուգաթերթը հաստատելու մասին,
http://goo.gl/1a355v
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Այսպիսով, նման սահմանափակումների պարագայում պարզ չէ, թե
Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության բաժինն
ինչպես է արդյունավետորեն իրականացնելու իր գործառույթները:
Կառավարության 2014թ. ապրիլի 10-ի նիստի օրակարգում ներառված էր ՀՀ մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու հարցը47: Կառավարության նիստին ներկայացված նախագծում
առկա էին աշխատանքային օրենսգրքի որոշ խնդրահարույց փոփոխություններ.
• Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետում «աշխատանքի պետական տեսուչը» բառերը փոխարինել «աշխատանքի
անվտանգության ապահովման հարցերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի ծառայողը» բառերով:
• Օրենսգրքի 250-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «աշխատանքի պետական տեսչությանը» բառերը փոխարինել «աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնին», իսկ «Աշխատանքի պետական տեսուչը» բառերը` համապատասխան հոլովաձևերով` համապատասխանաբար` «Աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի ղեկավարը» բառերով:
• Օրենսգրքի 260-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «աշխատանքի պետական տեսչությանը» բառերը փոխարինել «աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնին»:
ԱԺ կողմից այս փոփոխությունների ընդունման պարագայում ՀՀ-ում
«աշխատանքի պետական տեսուչ» կարգավիճակը փաստացի դադարում է գործել: Այս պարագայում հակասություն է առաջանում ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2013թ. նոյեմբերի 28-ի N 580-Ա հրամանի
հետ, որի 2-րդ հավելվածում գործածված է «Աշխատանքի պետական
տեսուչ» հասկացությունը: Պարզ չէ՝ արդյո՞ք նույնական են այս երկու
կարգավիճակները:
Պլանավորված փոփոխությամբ նոր պաշտոնն անվանվելու է «Աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի ծառայող»:
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N 45 հարց, Կառավարության նիստի օրակարգ, http://goo.gl/p08PaC
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Ստացվում է, որ «նոր տեսուչները» միայն աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով են վերահսկողություն իրականացնելու:
Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում, աշխատանքային
օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի և պաշտոնյայի հարցը մնում է չկարգավորված:
Սա ևս մեկ, անուղղակի վկայությունն է այն բանի, որ Կառավարությունը պլանավորում է (ինչպես կանխատեսել էին փորձագետները) պետության պարտավորության դաշտից աստիճանաբար դուրս մղել
աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության խնդիրը:
Վերը քննարկված հիմնախնդիրների հետ մեկտեղ փորձագետները
նաև դրական միտումներն են արձանագրել: Մասնավորապես, կատարված փոփոխությամբ պետությունը սկսում է կարևորել աշխատանքի
անվտանգության և աշխատողների առողջության խնդիրները.
«Աշխատանքի անվտանգության բաժնի գործունեությունը ոչ մի
արդյունք չէր տալիս, 0 էր: Ոչ մի ակտ չէին կազմում, ստուգման չէին
գնում»:
«Նախկին տեսչությունը չէր պաշտպանում աշխատանքի անվտանգության առումով: Միաձուլումը կարող է նպաստել աշխատանքի
անվտանգ և առողջ պայմանների ստուգման ուժեղացմանը»:
«Երկու տեսչությունների միավորման արդյունքում աշխատանքի առողջության և անվտանգության պայմանները ավելի լավ կդիտարկվեն»:
«Դրական հնարավորություն է ստեղծվել, որ աշխատավայրում
ստուգվեն Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված
անվտանգության կանոնները»:

Ըստ փորձագետների, տեսչական բարեփոխումների խումբն առաջնորդվել է այն սկզբունքով, որ աշխատանքի տեսչությունը ոչ թե անձի
իրավունք, այլ աշխատանքի անվտանգություն պաշտպանող մարմին է: Ուստի խումբն առաջնորդվել է աշխատանքի անվտանգ պայմանների վերահսկողությունն ուժեղացնելու նպատակով:
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Ըստ փորձագետների, աշխատանքային օրենսդրության պահանջների զգալի մասն ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունի աշխատողների անվտանգության և առողջության պահպանման երաշխիքների
հետ: Ուստի քաղաքականության առաջնահերթությունը պետք է լինի
հենց այդ խնդիրների վերահսկողությունը.
«Հանգստի և աշխատաժամանակի, նույնիսկ աշխատավարձի հարցերը
ևս առողջության հետ կապված հարցեր են: Աշխատանքային
օրենսդրության հիմքը՝ հենց անվտանգության և առողջության հարցերն
են: Ամեն ինչ դրանց հետ է կապված:
Չի կարել դրանք խստորեն մեկը մյուսից տարաբաժանել: Դրանք
փոխկապակցված են: Իրավական հարցերը նաև անվտանգության և
առողջության հարցեր են: Պետք է դրանք միավորել իրար և ոչ թե
տարանջատել»:

Այնուամենայնիվ, առկա է հակառակ տեսակետն այն մասին, որ աշխատողների առողջության և աշխատանքի անվտանգության խնդիրներին առաջնահերթություն է տրվում այլ ակտուալ խնդիրների «հաշվին».
«Աշխատանքի պետական տեսչության իրական բովանդակային լիազորությունները սանիտարիայի հսկողական ֆունկցիաներում կարող են
ածանցվել և աշխատանքային փոխհարաբերություններում աշխատատեղի պահպանման, աշխատավարձերի ճիշտ և ժամանակին վճարման, արձակուրդայինների հաշվարկման, սեզոնային աշխատանքներով
զբաղվածների վարձատրության և ստվերում աշխատողների շահերի
պաշտպանության հարցը չի լինի առաջնային այդ նոր վարչության
ուշադրության կենտրոնում», «...գործատու-աշխատող փոխհարաբերություններում աշխատողը կարծեք թե այսուհետ կարող է մնալ անպաշտպան նույնիսկ աշխատանք ունենալու պարագայում…»48:
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Գործազրկության սրընթաց աճը և «Աշխատանքի տեսչության» փնտրտուքը,
http://goo.gl/TkrgzM
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Աշխատանքի տեսչության գործառնական խնդիրները

Կառավարության որոշման կարճաժամկետ հետևանքները
Կառավարության որոշումն իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել մեծ թվով անձանց աշխատանքային իրավունքների վերականգնման գործընթացի վրա:
Այսպես, 2013թ. մայիսին ԱՊՏ-ն վարչական վարույթ էր հարուցել «Արմավիա» ավիաընկերության 67 նախկին աշխատակիցների չվճարված աշխատավարձերի խնդրով, իսկ հունիսին վարույթի շրջանակներում հրավիրվել էին լսումներ։ Սակայն Կառավարության որոշման արդյունքում, քանի դեռ չէր ձևավորվել նոր տեսչության աշխատակազմը, փաստացի գոյություն չուներ այն մարմինը, որը պետք է զբաղվեր նշված խնդրով: Այս
պատճառով, ոչ միայն «Արմավիայի», այլև մյուս վարույթները նույնպես, անորոշ ժամկետով դադարեցվել էին. «Աշխատանքի տեսչությունը, որ մեզ
ռեալ օգնություն էր ցույց տալիս և իսկապես գործող կազմակերպություն
էր, լուծարվեց հենց այն պահին (թեև իրենք ասում են, դա լուծարում չէ,
պարզապես կցել են առողջապահության նախարարությանը), երբ կարծես
թե լուծվում էին մեր բոլոր հարցերը, և մենք իսկապես մեծ սպասելիքներ
ունեինք աշխատանքի տեսչության գործունեությունից»49:
«Արմավիա»-ի վարչական վարույթի, այլ վարույթների և քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումների քննության ընթացքն, այսպիսով, առնվազն կես տարվա ժամանակահատվածում դադարեցվել է:
Նույն ժամանակահատվածում քաղաքացիները զրկված են եղել նաև
տեսչությանը դիմում-բողոքներ ներկայացնելու հնարավորությունից:
Որպես հետևանք, տուժել է ողջամիտ ժամկետներում քաղաքացիների
աշխատանքային իրավունքների վերականգնման հնարավորությունը:
Վերոնշյալ պատճառով, Կառավարության այս որոշումը փորձագետները գնահատել են որպես չհիմնավորված, հապճեպ և առանց համապատասխան ընթացակարգային խնդիրների պլանավորման. «Աշխատանքի պետական տեսչությունը, չունենալով օրենքով ամրագրված
իրավապաշտպան գործառույթ, այնուամենայնիվ, իր գործունեությամբ
նպաստում էր աշխատողների խախտված կամ վիճարկվող աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը: Նրա գործառույթների մոտ

49

Տեսչական բարեփոխումների արդյունքում գործերն անավարտ են մնացել,
http://goo.gl/fnXlbx
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80 տոկոսն ուղղված էր հենց աշխատողների իրավունքների պաշտպանությանը: Այս պահի դրությամբ, փաստացի՝ այդպիսի մարմին չի գործում, մինչդեռ նման հրատապ որոշումից առաջ կառավարոթյունը
պետք է նախապես հոգ տաներ իներցիոն շրջանի համար, ունենար փոխարինող միջոցներ կամ, ինչպես երբեմն ասում են` գործիքներ` մինչև
նոր համակարգի լիարժեք գործարկումը»50:
Փորձագետները նշել են, որ տեսչության միաձուլումից հետո էականորեն կրճատվել է աշխատանքային խնդիրներով նորաստեղծ տեսչությանն ուղղված դիմումների և բողոքների թիվը: Նկատվում է տեսչության ստուգումների և կիրառած տույժերի թվի էական, զգալի նվազում:
Գործունեության ավելի քան 6 ամիսների ընթացքում նոր տեսչության կողմից չի իրականացվել տարեկան պլանով նախատեսված
որևէ ծրագրային ստուգում: Տեսչության աշխատակիցների կողմից
ծրագրային ստուգումների դադարի պատճառների հստակ պարզաբանում այդպես չհաջողվեց ստանալ: Ըստ փորձագետների, ստուգումների
«դադարը» քաղաքական որոշման արդյունք է՝ պայմանավորված նոր
տեսչության լիազորությունների ոչ հստակ իրավական կարգավորմամբ:
Մյուս կողմից, տեսչության աշխատակիցներն ու փորձագետները
մտահոգություն են հայտնել այն մասին, որ առկա կադրային ռեսուրսի
պայմաններում իրատեսական չէ ապահովել ծրագրային ստուգումների
ամբողջ ծավալը:
Աշխատանքի տեսչությունների միջազգային ասոցիացիայի կայքում
ներկայացված է անդամ պետությունների տեսչությունների ցանկը51:
Տեսչությունների անվանումների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ դրանց գերակշիռ մեծամասնության պարագայում անվան մեջ
գործածված է «աշխատանք» բառը:
Նորաստեղծ տեսչության համեմատաբար պասիվ գործունեության
պատճառներից մեկն էլ քաղաքացիների և գործատուների նվազ իրազեկվածությունն է այն մասին, որ նախկին ԱՊՏ գործառույթները ներկայումս Առողջապահական պետական տեսչությունն է իրականացնում:
Նոր տեսչության անվանման մեջ «աշխատանք» բառի բացակայու-

50

Փորձագետ. Կառավարության որոշումն անլուրջ մոտեցման հետեւանք է,
http://goo.gl/aPMAk6
51
Members / International Association of Labour Inspection, http://goo.gl/WZhKDh
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թյունն ու տեսչության հասցեի փոփոխությունը ևս բացասական ազդեցություն են գործել.
«Շատերին մոլորության մեջ է գցում նոր անվանումը: Թվում է՝ միայն
առողջապահական հարցերով է զբաղվում: Այդ պատճառով բավական,
զգալիորեն կրճատվել է դիմումների թիվը և մարդկանց հոսքը: Նոր
տեսչության վայրն է դժվար գտնել, շատերը տեղը չգիտեն»:
«Նախկինում կար հստակ գիտակցում՝ տեսչության դերի մասին:
Ժամանակ է պետք, որ սա էլ գիտակցվի և ընդունվի»:
«Սեմինարների թիվը նույնպես նվազել է՝ կրկին՝ նվազ իրազեկվածության պատճառով: Նախկինում շատ ավելի ուժեղ էին սեմինարները»:

Ստորև բերված աղյուսակի միջոցով հնարավոր է համեմատել տեսչության՝ տարբեր տարիներին աշխատանքային խնդիրներին առնչվող
գործունեության որոշ արդյունքներ52:
Աղյուսակ 4. Տեսչության տարեկան գործունեության արդյունքները

Քաղաքացիներից ստացված, աշխատանքային օրենսդրության խախտումներին առնչվող դիմում-բողոքների թիվը
Աշխատանքային օրենսդրության խախտումներին վերաբերող դիմում-բողոքների առնչությամբ հարուցված վարչական
վարույթների թիվը
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2013թ. դեկտեմբերի 12014թ. հունիսի 1
(6 ամիս)53

2008թ.
(12 ամիս)54

2011թ.
(12
ամիս)55

171

615

523

84

-

-

Քանի որ ԱՊՏ կայքն ու այնտեղ տեղակայված տեսչության տարեկան
հաշվետվություններն այլևս անհասանելի են, աղյուսակում օգտագործված են
համացանցում տարբեր աղբյուրներից հասանելի տվյալները:
53
Առողջապահական պետական տեսչության տրամադրած տվյալների համաձայն:
54
Հաշվետվություն ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության 2008 թվականի
գործունեության վերաբերյալ, http://goo.gl/eKfLKF
55
ՀՀ Աշխատանքի պետական տեսչությունն ամփոփել է գործունեության արդյունքները, http://goo.gl/EqSXPt
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Աշխատանքային օրենսդրության խախտումների առնչությամբ տեսչության կողմից սեփական նախաձեռնությամբ հարուցված վարչական վարույթների թիվը
Աշխատանքային օրենսդրության խախտումներին առնչվող վարչական վարույթների շրջանակներում ըստ անհրաժեշտության իրականացված ստուգումների թիվը
Ըստ տարեկան պլանի իրականացված
ծրագրային ստուգումների թիվը
Գործատուների թիվը, որոնց նկատմամբ
կիրառվել է վարչական տուգանք

Նշանակված վարչական տուգանքի ընդհանուր չափը (ՀՀ դրամ)
Վերականգնված՝ չվճարված աշխատավարձի, հավելումների, վերջնահաշվարկների ծավալը
Ստուգումների արդյունքում արձանագրված աշխատանքային օրենսդրության և
աշխատանքային իրավունքի նորմեր
պարունակող այլ նորմատիվ իրավական
ակտերի պահանջների խախտման դեպքերի թիվը
Ստուգումների արդյունքում արձանագրված ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության, աշխատողների խախտված իրավունքները վերականգնելու և դրանք հետագայում կանխարգելելու նպատակով
գործատուներին ներկայացված միջնորդագրերի և պարտադիր կատարման
հանձնարարագրերի թիվը
Առողջապահական պետական տեսչության կողմից գործատուների և արհմիությունների համար իրականացված աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող
այլ նորմատիվ իրավական ակտերի կիրարկման վերաբերյալ սեմինար-խորհրդատվությունների թիվը
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Այս արդյունքների համադրումից պարզ է դառնում, որ վերակազմավորումից հետո տեսչության գործունեության արդյունքները կտրուկ
անկում են ապրել:

Պատժել(,) պետք չէ(,) աջակցել
Ուսումնասիրության շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել այն
հարցին, թե աշխատանքի տեսչության կողմից կիրառվող որ մարտավարությունն է արդյունավետ արդի պայմաններում:
Հետազոտողներն առանձնացնում են աշխատանքի տեսչությունների երկու հիմնական մարտավարություններ՝ հարկադրանքի և խորհրդատվության: Տարբեր երկրներում գործում են տարբեր մոտեցումներ:
ԱՄՆ-ում նախապես չհայտարարված տեսչական այցերի շրջանակներում արգելվում է գործատուին խորհրդատվություն տրամադրել:
Խորհրդատվության և տեղեկատվության տրամադրման համար գործում են այլ՝ հատուկ ծրագրեր: Նիդեռլանդներում, օրինակ, համարվում է, որ խորհրդատվության տրամադրումը տեսուչների գործառույթը չէ: Պետությունն առաջարկում է ձեռնարկություններին, եթե դրա
կարիքն ունեն, օգտվել վճարովի խորհրդատվական ծառայություններից (սակայն ոչ տեսչության կողմից տրամադրվող): Մինչդեռ Դանիայում, հակառակը, տեսուչները խրախուսվում են գործատուներին ավելի
շատ խորհրդատվություն տրամադրելու հարցում: Որոշ երկրներում
խրախուսվում է խորհրդատվական մարտավարությունը կիրառել առաջին տեսչական այցի շրջանակներում՝ գործատուի հետ բախման
մեջ չմտնելու համար56:
Երկրների զգալի մասում որևէ մարտավարության որդեգրումը, այս
կամ այն միջոցի կիրառությունը հիմնականում թողնված է տեսուչների
հայեցողությանը: Համարվում է, որ երկու տիպի մարտավարությունների միջև իրականում չկա երկընտրանքի խնդիր և երկուսն էլ պետք է կիրառվեն ըստ անհրաժեշտության:
Հայաստանի պարագայում տույժերի մարտավարությունը կիրառելիս
պետք է հաշվի առնել դրանց ազդեցությունը հատկապես փոքր և միջին
ձեռնարկությունների վրա: Ակնհայտ է, որ միևնույն չափի տույժի

56

Labour Inspection: A guide to the profession / Richthofen, von W. Geneva,
International Labour Office, 2002, էջ 100:
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կիրառությունը խոշոր և միջին կամ փոքր ձեռնարկությունների նկատմամբ միանգամայն տարբեր նշանակության հետևանքների կարող է
հանգեցնել:
Բացի այդ, ակտուալ է սոցիալական արդարության պահպանման
հարցը: Հայ հասարակության մեջ առկա է էական դժգոհություն՝ խոշոր
գործարարների ձեռնարկատիրական գործունեության հանդեպ պետության հովանավորչական քաղաքականության, դրանց տրամադրվող ոչ
ֆորմալ արտոնությունների նկատմամբ: Հետևաբար, տեսչության ոչ
տարբերակված մոտեցումը արտադրական տարբեր հզորություններ
ունեցող ձեռնարկությունների հանդեպ, կարող է առավել խորացնել
տեսչության նկատմամբ հանրային անվստահությունը:
Ի վերջո, պետք է հաշվի առնել, որ կազմակերպություններն ի
սկզբանե հավասար պայմաններում չեն գտնվում: Խոշոր և կայացած
ձեռնարկություններն ունեն.
9 Մի կողմից՝ աշխատանքային օրենսդրության պահանջները կատարելու ավելի ուժեղ կարողություններ (ֆինանսական, գիտելիքի
և իրազեկվածության, կադրային ապահովվածության),
9 Մյուս կողմից՝ հայտնաբերված խախտումների առնչությամբ
կազմված վարչական ակտերի բողոքարկման ավելի մեծ հնարավորություններ:
«Մեծ ձեռնարկություններում՝ խոշորներում, իրավունքների պաշտպանվածությունն ավելի բարձր մակարդակի է: Կան փորձառու
իրավաբաններ, բացի այդ՝ բավական միջոցներ՝ անվտանգության
ապահովման համար: Ավելի ուշադիր ու զգուշավոր են այդ հարցերում:
Մինչդեռ
փոքրերում
շատ
խնդիրներ
կան՝
չեն
գրանցում
աշխատողներին, և այլն»:
«Խոշոր գործատուներն ունեն իրավաբաններ, որոնք կարողանում են
վիճարկել տեսուչի ակտը և այլ գործողությունները: Խոշորն ունի լավ
իրավաբան, կարողանում է հակադարձել: Մինչդեռ փոքր և միջին
ձեռնարկությունները նման հնարավորություններից զրկված են, չեն
կարողանում վիճարկել, թույլ են»:

Լավագույն, սակայն ոչ օրիգինալ մոտեցումը երկու մարտավարությունների ներդաշնակ համադրումն է՝ դրանցից յուրաքանչյուրի սահմանափակումները հաշվի առնելու պայմանով:
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Խորհրդատվական մոտեցման վտանգները կայանում են նրանում
(և այդ է ապացուցում միջազգային փորձը), որ տեսուչները կարող են
չափից ավելի ներգրավվել ձեռնարկության կյանքում՝ որպես խորհրդատուներ: Այս դերի չափազանցումը կարող է խոչընդոտել մյուս՝
հարկադրման, պատժողական գործառույթների իրականացմանը:
Խորհրդատվական դերի չափազանցման դեպքում ինքը՝ տեսուչը,
կարող է հանդես որպես խորհրդատվության վերջնական արդյունքի
պատասխանատու: Այսինքն՝ աստիճանաբար կարող է վերածվել շահագրգիռ կողմի, հետաքրքրված լինել իր իսկ խորհրդատվության
դրական արդյունքներով և կազմակերպության այլ նվաճումներով: Ի
վերջո, երկխոսության առավել հակված և բաց կազմակերպությունների հետ խորը համագործակցությունը կարող է հանգեցնել սերտաճման: Տեսուչները իրենց ամբողջ ժամանակն ու ռեսուրսները կարող են տրամադրել նման կազմակերպություններին՝ ուշադրությունից դուրս թողնելով մյուսներին: Տեղի կունենա ռեսուրսների կենտրոնացում միայն մեկ ուղղությամբ:
Հարկադրանքի մարտավարության վտանգներն առավել ակնհայտ
են՝ տույժերի միջոցով կազմակերպությունների ֆինանսական բեռի
ավելացում, անցանկալի ազդեցություն կազմակերպության աճի ու զարգացման վրա, տեսչության հետ հարաբերություններում գործատուների
կողմից զգուշավոր և փակ գործելակերպի որդեգրում, խախտումների
խորքային պատճառների անտեսում և կարճաժամկետ ազդեցության
«պատիժների» գործադրում:
Ըստ
փորձագիտական
գնահատականների,
գործունեության
սկզբնական շրջանում աշխատանքի տեսչությունը Հայաստանում ընկալվում էր որպես պատժող մարմին: Աստիճանաբար տեղի է ունեցել
տեսչության դերի վերաարժեվորում: Վերջին տարիներին հատկապես,
տեսչության խորհրդատվական աջակցությունը բարձր է գնահատվել
բոլոր փորձագետների կողմից.
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«Նախկինում տեսուչի աշխատանքը գնահատվում էր ըստ նրա, թե
ինչքան տուգանք է կարողացել բերել: Ինչքան շատ էին բերում,
այնքան աշխատանքը համարվում էր լավ, արդյունավետ»:
«Հայաստանում ավելի շատ գերակայում էր պատժողական մոտեցումը:
Վերջին տարիներին սկսում էր զարգանալ նաև խորհրդատվական ուղղությունը, հավասարակշռվում էին 2 մոտեցումները, տարբեր կողմերի
շահերը»:
«Տեսչությունը խորհրդատվություն էր տրամադրում, շատ լավ
կոնսուլտացիաներ էր անում: Միայն պատժող մարմին չէր: Ուսումնասիրության ընթացքում խորհուրդներ էր տալիս՝ առանց վարչական
պատասխանատվություն կիրառելու»:
«Շատ
դրական
էր
սեմինարների,
խորհրդատվության
կազմակերպումը: Պրակտիկայի վերլուծությունը նույնպես ակտիվ էր և
հիմնավոր»:

Փորձագետներից մեկը դրական է գնահատել ԱՊՏ գործունեությունը՝ համեմատած ՀՀ այլ տեսչությունների ավանդական գործելակերպի
հետ.
Դա դասական հայկական տեսչություն չէր, որը միայն ինքնանպատակ
գործում է: Իրենք հստակ պարզաբանումներ ունեին, խորհրդատվություն
ունեին: Նույնիսկ հեռախոսով պատասխանում էին հարցերին:

Մյուս կողմից, տարբերվող տեսակետ է հայտնվել այն մասին, որ աշխատանքի տեսչության ստուգումների թվի կրճատումը բացասական
ազդեցություն է ունեցել բյուջեի մուտքերի ծավալի վրա: Մասնավորապես, Կառավարության 2009թ. մայիսի 29-ի 594-Ա որոշմամբ սահմանվել է, որ 2009 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2011 թվականի հունվարի
1-ը, պետական մարմինները, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի, 2008 թվականի արդյունքներով մինչև 70 մլն դրամ շրջանառություն ունեցած ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ (փոքր և միջին ձեռնարկություններ) ստուգումներ չեն կարող իրականացնել, բացառությամբ որոշ դեպքերի:
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Այս որոշման հետևանքով տույժերի ծավալն ու այդ եղանակով բյուջեի մուտքերի ապահովումը զգալիորեն կրճատվել է, ինչը բացասաբար
է գնահատվել փորձագետի կողմից:
Նման մոտեցումը կարծես թե հիմնվում է այն պատկերացման վրա,
որ տեսչությունը նաև բյուջեի լրացուցիչ մուտքեր ապահովող մարմին է:
Սակայն, այս մեկնաբանությունը հակասում է աշխատանքի տեսչության
առաքելությանն ու գլխավոր նպատակին:
Դրական է այն հանգամանքը, որ այս տարածված մոտեցումը մերժվում է տեսչական բարեփոխումների հայեցակարգում: ՀՀ կառավարության 2009 թվականի 1135-Ն որոշմամբ հաստատված, Հայաստանում
տեսչական բարեփոխումների հայեցակարգում նշված է, որ «Հայեցակարգը ֆիսկալ նպատակ չի հետապնդում, այսինքն տեսչության արդյունավետությունը չի չափվելու գանձված տուգանքների քանակով
ու մեծությամբ»:

Միջամտություն և իրավունքի վերականգնում
Աշխատանքի տեսչության արդյունավետության քննադատական
գնահատականներից մեկն էլ առնչվում է անձի իրավունքի վերականգնման հնարավորությանը: Ընդ որում, սա ոչ միայն տեսչությանը օրենքով
վերապահված լիազորությունների սահմանափակության, այլև՝ գործելակերպի, աշխատաոճի հարց է:
Առկա է փորձագիտական կարծիք այն մասին, որ տեսչությունը
իրավունք պաշտպանող մարմին չէ.

«Իրականում տեսչությունը չունի իրավունք պաշտպանելու գործառույթ:
Պրակտիկայում նրա գործունեությունը չի նպաստել իրավունքի
վերականգնմանը: Կարող է միայն գործատուին հանձնարարական տալ
և շատ քչերն են, որ հետագայում նախընտրում են դիմել դատարան՝
իրավունքի վերականգնման համար:
Տուգանքը գնում էր պետության մոտ, բայց մարդկանց չվճարված
աշխատավարձն այդպես էլ չէր վերադարձվում: Գործատուն կարող է
տուգանքներ վճարի, բայց բուն խնդիրն այդպես էլ չլուծի: Այսինքն,
խախտված իրավունքը չի վերականգնվում»:

Ինչպես վերը տեսանք, այս մոտեցումն ընկած է եղել նաև տեսչական բարեփոխումների պլանավորման հիմքում:
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Այնուամենայնիվ, հարկ է ընդգծել, որ Աշխատանքի պետական տեսչության մասին ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածում հստակ ամրագրված է, որ
ԱՊՏ 4 խնդիրներից մեկն է հանդիսանում «……… աշխատողների աշխատանքային ազատությունների և իրավունքների պահպանման և
պաշտպանության ապահովումը»:
Նույն օրենքի 10-րդ հոդվածում սահմանված են տեսչության լիազորությունները, որտեղ ևս խոսվում է աշխատողների իրավունքների
պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների մասին: Մասնավորապես, տեսչությունը
− վերլուծում է աշխատանքային օրենսդրության խախտումների
պատճառները և գործատուին առաջարկություններ ներկայացնում դրանց վերացման, աշխատողների խախտված իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ,
− օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հսկում և վերահսկում է
կոլեկտիվ պայմանագրերով (համաձայնագրերով) նախատեսված
պարտավորությունների կատարման ընթացքը, ձեռնարկում է
անհրաժեշտ միջոցներ աշխատողների խախտված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ,
− ուսումնասիրում է սեռային հատկանիշով պայմանավորված աշխատանքի ընդունման խտրականության դեպքերը և միջոցներ
ձեռնարկում աշխատողների խախտված իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ:
ԱՊՏ մասին օրենքի 15-րդ հոդվածով էլ սահմանված է աշխատանքի
պետական տեսուչի իրավունքը՝ «ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և
աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի
խախտումների վերացման, աշխատողների խախտված իրավունքների վերականգնման նպատակով գործատուներին (նրանց ներկայացուցիչներին) ներկայացնելու պարտադիր քննարկման ենթակա միջնորդագրեր»:
Այսպիսով, աշխատողների իրավունքների պաշտպանության լիազորությունն առանցքային նշանակություն ունի ԱՊՏ՝ օրենքով սահմանված լիազորությունների շարքում: Այլ հարց է, թե որքան հետևողական է
գտնվում տեսչությունը՝ այդ լիազորության իրագործման հարցում:
Այն փաստը, որ իրավունքի վերականգնման խնդիրը բավարար չափով չի իրագործվում, նաև տեսչության ոչ հետևողական գործելակերպով է բացատրվում.
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«Նախկին և ներկա գործունեության ընթացքում՝ տեսչությունը,
տեսուչները մտածում են հանձնարարագրերի կատարման մասին:
Նրանց շատ չի հետաքրքրում մարդու իրավունքի վերականգնումը,
իրավունքն անտեսված է:
Ֆորմալ կողմին շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում, բայց ոչ
բովանդակային հարցերին»:
«Վարույթ իրականացնելով՝ իրենց դիրքն ու ազդեցությունն են
ցուցադրում և բանեցնում գործատուի վրա: Դա հաճախ չի նպաստում
օրենսդրության պահանջների կատարմանը»:

Անուղղակի կերպով այս հանգամանքն արձանագրվում է նաև
Օմբուդսմենի 2011թ. զեկույցում. «Թեև զգալիորեն բարելավվել են ՀՀ
աշխատանքի պետական տեսչության ստուգումների արդյունավետությունը բնութագրող քանակական և որակական ցուցանիշները, այնուամենայնիվ, քաղաքացիները շարունակել են դժգոհել գործատուների
կողմից առանց աշխատանքային պայմանագիր կնքելու անձանց աշխատանքի վերցնելու, աշխատավարձ չվճարելու, աշխատանքից կամայական ազատելու, վերջնահաշվարկ չկատարելու, արձակուրդի համար
չվճարելու բազմաթիվ դեպքերից»57:
Ընդ որում, ֆորմալ մոտեցումը գերակայում է տեսչության գործունեության այլ ուղղություններում ևս.
«ԱՄՆ-ում աշխատանքի տեսչության գործելակերպը բավական ճկուն է,
մեր տեսչության պես ֆորմալ չէ: Օրինակ՝ նախ խախտումների
վերաբերյալ փաստեր են հավաքում, հետո գործատուին ասում են, որ
եթե չվերացնի խախտումը՝ կդիմեն դատարան, ցույց են տալիս հնարավոր
ֆինանսական
և
այլ
հետևանքները:
Այսինքն,
բանակցությունների միջոցով ազդում են գործատուի վրա, հասնում են
ինչ-որ պայմանավորվածության, ավելի փափուկ և ճկուն մոտեցումներ
են կիրառում:
Իսկ մեզ մոտ ֆորմալ մոտեցումն է գերակայում (վարույթ, տույժեր)»:
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Պաշտպանի գնահատականը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գործունեության ոլորտում 2011թ. զարգացումներին, http://goo.gl/eg4Y0X
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Այսպիսով, բաց է մնում աշխատողի ոտնահարված իրավունքի վերականգնման հարցը: Ըստ էության, միակ գործուն մեխանիզմը դատական կարգով իրավունքի վերականգնումն է: Գործատուի կամ խախտում կատարած անձի նկատմամբ տեսչության կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումը խախտված իրավունքի վերականգնման բավարար երաշխիք չէ:
Մյուս կողմից, զարգացած չէ գործատուի հետ բանակցությունների
միջոցով աշխատողի շահերից բխող համաձայնության հասնելու մշակույթը և պրակտիկան:

Հաշվետվողականություն և գործունեության թափանցիկություն
Մամուլում պարբերաբար հրապարակումներ են տեղ գտել ԱՊՏ ոչ
թափանցիկ գործունեության վերաբերյալ. «Փորձեցինք այդ «բաց կառույցի»` տեսչության գործունեության մասին պատկերացում կազմել
նրա կայքից, սակայն ոչինչ չասող մի քանի հաղորդագրություններից
բացի` այլ բան չգտանք: Անգամ քաղաքացիների դիմումների ու դրանց
ընթացքի վերաբերյալ տեղեկություններ չկան, էլ չասենք ստուգումների
արդյունքների մասին»58:
Կառավարության հայտնի որոշումից որոշ ժամանակ անց Աշխատանքի պետական տեսչության կայքը դադարեց գործել: Այդպիսով
հանրության համար անհասանելի դարձան տեսչության գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, ընթացիկ գործունեության արդյունքները, գործատուների և աշխատողների համար այլ օգտակար,
խորհրդատվական բնույթի նյութերը: Չապահովվեց այդ նյութերի պատշաճ արխիվացումն ու հասանելիությունը:
Նախկին ԱՊՏ կայքի փոխարեն Առողջապահության նախարարության կայքի «Առանձնացված ստորաբաժանումներ» հատվածում
ստեղծվել է Առողջապահական պետական տեսչության էջը59, որը խիստ
աղքատիկ տեղեկատվություն է պարունակում տեսչության և դրա
գործունեության արդյունքների վերաբերյալ: Տեղեկատվության
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Աշխատանքի պետական տեսչությունը չի պաշտպանում աշխատողների շահերը,
http://goo.gl/D4TsUc
59
Առողջապահական պետական տեսչության էջը Առողջապահության նախարարության կայքում, http://goo.gl/eeRIZi
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ծավալն ու ու դրա ներկայացման անկանոն եղանակը թույլ չի տալիս
խոսել թափանցիկության ապահովման մասին:
Ի դեպ, կայքի այցելուների համար թերևս բարդ կլինի գտնել նորաստեղծ տեսչության էջը: Այն տեղակայված է կայքի «Նախարարություն»
բաժնի «Առանձնացված ստորաբաժանումներ» հատվածում, ուստի նախապես հարկավոր է իրազեկված լինել այն մասին, որ տեսչությունը
առանձնացված ստորաբաժանում է: Ավելին, կայքի «Առանձնացված
ստորաբաժանումներ» հատվածում տեսչության ամբողջական անվանումը բացակայում է (առկա է միայն «ԱՊՏ» հապավումը):
Անհասկանալի է նաև այն հանգամանքը, որ տարբեր հեռախոսահամարներով Առողջապահական պետական տեսչություն կատարվող
հեռախոսազանգերին ի պատասխան ստացվում է ավտոմատ տեղեկացում. «Դուք զանգահարել եք ՀՀ Առողջապահության նախարարության
աշխատակազմի Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային
տեսչություն»:
Ինչպես հայտնի է, նախկին տեսչության գործունեության արդյունքները պարբերաբար ներկայացվում և քննարկվում էին Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի60 նիստերում: Սակայն Առողջապահության նախարարությունը, որի կազմում գործում է նորաստեղծ տեսչությունը, այս հանձնաժողովի կազմում ներկայացված չէ61: Այս պարագայում կարող է տուժել տեսչության հանրային հաշվետվողականությունը և
գործունեության արդյունքների քննարկումը շահագրգիռ կողմերի հետ.
«Եռակողմ հանձնաժողովի նիստերի շնորհիվ խախտումների մասին
անընդհատ տեղեկատվություն էր փոխանցվում, ճշգրտվում՝ տարբեր
կողմերի միջոցով: Դա մեծապես օգնում էր նաև գործատուներին՝
խախտումների կանխարգելման հարցում: Փոխադարձ քննարկումների
հիման վրա՝ տեսչությունը վերանայում էր իր գործողությունները,
բավականին փոփոխվում էր, կատարելագործվում:
Բայց հիմա պարզ չէ, թե նոր տեսչությունն ինչպես է մասնակցելու այդ
եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքներին»:

60

Ձևավորվել է ՀՀ Կառավարության, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության 2009թ. համաձայնագրով:
61
Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի կազմ, http://goo.gl/aAL427
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ԱՊՏ մասին օրենքի 12-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ տեսչությունը տարեկան գործունեության մասին հաշվետվություն է ներկայացնում լիազոր մարմնին, որն էլ այդ հաշվետվությունը հրապարակում է
մամուլում: Կատարված բարեփոխման արդյունքում բաց է մնում այն
հարցը, թե այսուհետ որ մարմնին պետք է հաշվետվություն ներկայացնի տեսչությունը:
Ի դեպ, թեև նորաստեղծ տեսչությունը գործում է ավելի քան կես
տարի, մինչ օրս չի հրապարակվել 2013թ. գործունեության մասին հաշվետվությունը: Տեսչության էջում տեղադրված է միայն 2013 թվականի
ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը62, որի բովանդակությունը չի համապատասխանում ԱՊՏ մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջներին: Մասնավորապես, հաշվետվությունը պետք է պարունակի տվյալներ.
− տեսչական ստուգումների, վերստուգումների և գործատուներին
ներկայացված միջնորդագրերի մասին,
− թույլ տրված խախտումների և կիրառված վարչական տույժերի
մասին,
− արտադրությունում դժբախտ դեպքերի և մասնագիտական հիվանդությունների թվաքանակի և դրանց կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների մասին:
Կայքում ներկայացված հաշվետվության մեջ օրենքի պահանջ հանդիսացող ոչ բոլոր տեղեկություններն են ներառված:

Տեսակետներ տեսչության պասիվության և անգործության վերաբերյալ
Նախկին ԱՊՏ պասիվության, որոշ դեպքերում՝ ակնհայտ խախտումների առնչությամբ դրսևորված անգործության մասին հրապարակումները պարբերական բնույթ են կրել.
• «Տեսչությունում տեղյակ են եղել, որ ավելի քան 200 հոգի («Դինո
գոլդ մայնինգ քամփնի» կազմակերպությունում – Ա.Մ.) առանց
աշխատանքային պայմանագրի է աշխատում, և նրանցից յուրա-
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Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի Առողջապահական պետական տեսչության կողմից 2013 թվականի
ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
հաշվետվություն, http://goo.gl/PSyUdH
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քանչյուրն ամեն օր կարող էր հայտնվել նման իրավիճակում
(դժբախտ պատահարի զոհ դառնալ - Ա.Մ.): Նման երևույթները
կանխելը տեսչության պարտականությունն է, սակայն մեր երկրում գործում է ապօրինություններին օրենքի ուժ տալու տարբերակը»63,
• «Ամենուր խոսվում է առանց պայմանագրերի մարդկանց աշխատեցնելու ու չվճարելու մասին: Ի դեպ, նման փաստեր տեսչությունը հայտնաբերել էր նաեւ «Դինո գոլդ»-ում, սակայն դատելով
նրանց աշխատաոճից` դա նրանց մտահոգությունների շրջանակում չէ»64:
Կոնկրետ դեպքի առնչությամբ տեսչության անգործությանն է անդրադարձել նաև «Ընդդեմ իրավական կամայականության» հասարակական կազմակերպությունը, որն ԱՊՏ առջև պարբերաբար բարձրաձայնում էր կազմակերպության աջակցությանը դիմած քաղաքացիների
իրավունքների խախտման փաստը` ակնկալելով վերջինիս աջակցությունը խախտումների արձանագրման հարցում: Կազմակերպության
կողմից 08.04.2010թ. տեսչությանը հասցեագրված գրությամբ ներկայացվել է Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԿ ՓԲԸ տնօրենի կողմից թույլ տրված Աշխատանքային օրենսգրքի մի շարք նորմերի
խախտման փաստը: Թեև կազմակերպությանը 07.06.2010թ. հասցեագրված գրությամբ տեսչությունը հերքել է խախտման յուրաքանչյուր
փաստը, սակայն գործի դատական քննության ժամանակ քաղաքացու
շահերը ներկայացնող փաստաբանի կողմից ձեռք է բերվել տեսչության
կողմից կազմված ակտ, որը վերաբերել է գործատուի կողմից թույլ տրված աշխատանքային օրենսգրքի խախտումների փաստին: Ակտը ստորագրված է եղել Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԿ ՓԲԸ
տնօրենի կողմից65:
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր տարեկան զեկույցում ևս
անդրադարձել է ԱՊՏ անգործությանը. «2012 թվականին առկա են եղել
բազմաթիվ բողոքներ, որոնք վերաբերել են գործատուների կողմից անձանց արտադրական խեղման համար վնասի փոխհատուցման ոչ

63

Աշխատանքի պետական տեսչությունը չի պաշտպանում աշխատողների շահերը,
http://goo.gl/D4TsUc
64
Նույն տեղում, http://goo.gl/D4TsUc
65
Աշխատանքի պետական տեսչությունը թաքցնում է գործատուի անօրինականությունները. «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ, http://goo.gl/iul8dI
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իրավաչափ դադարեցմանը, և ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության
կողմից այդ խնդրի կապակցությամբ միջոցներ չեն ձեռնարկվել»66:

Սեփական նախաձեռնությամբ վարույթ հարուցելու խնդիրը
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենքի 30-րդ հոդվածով սահմանված է, որ վարչական վարույթ հարուցելու հիմքերն են` ինչպես անձի դիմումը, բողոքը, այնպես էլ՝ վարչական մարմնի նախաձեռնությունը:
Նույն օրենքի 34-րդ հոդվածով սահմանված է, որ վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ հարուցելու հիմքերն են`
վարչական ակտ ընդունելու վերաբերյալ օրենքի պահանջը, դրանից
բխող անհրաժեշտությունը կամ օրենքով վարչական մարմնին վերապահված հայեցողական լիազորությունը:
Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված է, որ «Հայեցողական լիազորություն իրականացնելիս վարչական մարմինը պարտավոր է առաջնորդվել մարդու և քաղաքացու` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ, նրանց իրավահավասարության, վարչարարության իրականացման համաչափության և
կամայականության արգելքի սկզբունքներով, ինչպես նաև հետապնդել
օրենքով կանխորոշված այլ նպատակներ»:
Այսպիսով, ԱՊՏ-ն, որպես վարչական մարմին, օժտված էր սեփական նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ հարուցելու հայեցողական
լիազորությամբ:
Հետևաբար, հիմնավոր կարելի է համարել այն քննադատությունը, որը վերաբերում է հանրության համար ակնհայտ խախտումների
առնչությամբ ԱՊՏ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ չհարուցելու դեպքերին:
Նման իրավիճակը տեսչության աշխատակիցները գրեթե միշտ բացատրել են մամուլի հրապարակումների՝ անհիմն լինելով: Սակայն այս
փաստարկը ոչ միշտ է համոզիչ, քանի որ կան աշխատանքային գործունեության բնագավառներ, որտեղ աշխատանքային օրենսդրության
խախտումներն ակնառու են: Ավելին, գործատուներն անգամ ջանք չեն
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Մարդու իրավունքների վիճակը Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ոլորտում. Օմբուդսմենի զեկույց 2012, http://goo.gl/VNwcui
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գործադրում դրանք թաքցնելու համար: Օրինակ, առավել տարածված
խախտումներից մեկն առնչվում է աշխատաժամանակի առավելագույն
տևողության գերազանցմանը.
Աշխատաժամանակի առավելագույն տևողությունը, ներառյալ` արտաժամյա աշխատանքը, չի կարող անցնել օրական 12 ժամից (հանգստի և
սնվելու համար` ընդմիջումը ներառյալ), իսկ շաբաթվա ընթացքում` 48
ժամից:
ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 139, կետ 3

Ծառայությունների (օրինակ՝ հանրային սննդի օբյեկտներում), գիշերային ժամանցի և հատկապես տրանսպորտի բնագավառի բազմաթիվ
կազմակերպություններում (օրինակ՝ տաքսի ծառայությունները) այս
նորմի խախտումը բացահայտ և համատարած բնույթ ունի: Ուստի հիմնավոր չեն թվում այն պնդումները, թե տեսչությունը չի ունեցել բավարար փաստեր՝ վարչական վարույթ հարուցելու և ստուգումներ իրականացնելու համար:
Առավել հիմնավոր հակափաստարկներից մեկն այն է, որ աշխատանքը կորցնելու մտավախությունից ելնելով կամ՝ գործատուի հետ
դրական փոխհարաբերությունները պահպանելու ձգտումով՝ աշխատողները հակված չեն աջակցել տեսչությանը՝ օբյեկտիվ քննության
իրականացման հարցում:

Լիազորություններն իրագործելիս արհեստական խոչընդոտների
բախվելը
Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ԱՊՏ-ն իր լիազորություններն իրականացնելիս բախվել է գործատուների կողմից հարուցված տարատեսակ
խոչընդոտների: Օրինակ, 2013թ. մայիսին տեսչությունը վարչական վարույթ էր հարուցել «Արմավիա» ավիաընկերության 67 նախկին աշխատակիցների չվճարված աշխատավարձերի խնդրով։ Հունիսին հրավիրված լսումների համար տեսչությունը «Արմավիա»-ից որոշ փաստաթղթեր էր պահանջել։ Ընկերության ներկայացուցիչը մասնակցել էր լսումներին, սակայն չէր ներկայացրել պահանջվող փաստաթղթերը։ Երկրորդ լսումների ժամանակ «Արմավիա»-ի ներկայացուցիչը չի մասնակցել և ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթերը։ Այդ ամենից
հետո տեսչությունը որոշել է ստուգում իրականացնել «Արմավիա»-ում.
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տեսչության աշխատակիցները չորս անգամ այցելել են «Արմավիա» և
պահանջել փաստաթղթերը, սակայն ընկերությունում ամեն անգամ
տարբեր պատճառաբանություններով չեն տրամադրել դրանք67։

Կոռուպցիոն խնդիրներ
Ըստ փորձագետների, ԱՊՏ գործունեության մեջ առկա են եղել կոռուպցիոն ռիսկեր: Դրանք դրսևորվել են ինչպես տեսուչների կողմից
դիրքի չարաշահման արդյունք հանդիսացող անհիմն ակտերի կազմման, այնպես էլ՝ տարբեր գործատուների նկատմամբ տարբերակված
մոտեցում ցուցաբերելու ձևով: Փորձագետները նշել են տեսչության
տարածքային կենտրոնների և աշխատանքի պետական տեսուչների
նկատմամբ խոշոր և ազդեցիկ գործատուների գործադրած ճնշումների
մասին: Ըստ նրանց, այս ազդեցությունը երբեմն կաշկանդել է տեսուչներին և ազդել նրանց անկողմնակալության վրա:
Եղել են գործատուի անտեղյակության վրա հիմնված չարաշահումներ՝ տուգանքի իրական չափը թաքցնելու և գործատուին խոշոր տուգանքներով «վախեցնելու» եղանակով: Որոշ դեպքերում տեսուչները ոչ
ֆորմալ բանակցությունների մեջ են մտել գործատուների հետ՝ տուգանքի չափի փոփոխության հարցով:
Խիստ բացասական պետք է գնահատել այն դեպքերը, երբ աշխատանքի տեսուչները գործատուի համար բացահայտել են վերջինիս՝ բողոք ներկայացրած աշխատակցի ինքնությունը: Որպես հետևանք, տեսչությանը դիմում-բողոք ներկայացրած անձինք ենթարկվել են գործատուի վստահությունը կորցնելու, գործատուի հետ լարված հարաբերություններ ձևավորելու, անգամ՝ աշխատանքից ազատման ռիսկերի:
Բնականաբար, այս գործելակերպը բարոյական վնաս է հասցրել նաև
աշխատանքի տեսչության հեղինակությանը:
Մամուլի հրապարակումներում տեղ են գտել տեսակետներ աշխատանքի տեսչության ստվերային նպատակների վերաբերյալ. «Այս կառույցի իներտ գոյությունը և ընդհանրապես նրա գործելաոճը խոսում են
այն մասին, որ այն ստեղծվել է ոչ թե աշխատանքային օրենսդրության
և աշխատանքի իրավունքի նորմերը կենսագործելու ու պաշտպանելու,
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Աշխատանքի
պետական
http://goo.gl/Bm06wC

տեսչությունն
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ընդդեմ

«Արմավիա»-ի,

այլ կոմպրոմատներ հավաքելու և փոխանցելու համար այնտեղ, որտեղ
հարկ եղած դեպքում կորոշեն` «աչք փակե՞լ» դրանց վրա, թե՞ ոչ»68:
Պետք է նշել, սակայն, որ քննարկված կոռուպցիոն խնդիրները բնորոշ չեն միայն աշխատանքի տեսչությանը և չեն առանձնանում իրենց
յուրահատկությամբ: Դրանք, առավել մեծ ծավալով ու բազմազանությամբ, կարելի է դիտարկել հայաստանյան այլ տեսչությունների գործունեության մեջ ևս:

Տեսչության գործունեության դրական արդյունքները
Չնայած բազմաթիվ քննադատական կարծիքներին, ԱՊՏ գործունեության որոշ արդյունքներ տպավորիչ են: Օրինակ, ըստ 2011թ. տարեկան գործունեության հաշվետվության, աշխատանքային իրավունքների
պաշտպանության վերաբերյալ տեսչությունը 1015 քաղաքացիներից
ստացվել է 523 դիմում-բողոք: Դրանց հիման վրա հարուցվել են վարչական վարույթներ, վերականգնվել է 888 քաղաքացու աշխատանքային
խախտված իրավունքը, ըստ անհրաժեշտության՝ ստուգումների արդյունքում վերականգնվել է 178.146.977 դրամ աշխատավարձ, հավելումներ, վերջնահաշվարկներ և այլն: Նույն ժամանակահատվածում
իրականացվել է 735 ստուգում, արձանագրվել է անօրինական աշխատանքի 1260 դեպք, չվճարված, վճարման ենթակա 842.083.116 դրամ
աշխատավարձ69:
Տեսչության միաձուլման վերաբերյալ Կառավարության որոշումն անպատեհ է նաև ԱՊՏ-ին ուղղված դիմումների ծավալի աճի համատեքստում: Այսպես, ըստ ԱՊՏ նախկին պետի դիտարկումների, տեսչությանն
ուղղված դիմում-բողոքները տարեցտարի ավելանում էին. «....... մարդիկ 6 անգամ ավելի շատ դիմում են մեզ, քան դատարաններ: Ու այդքան էլ ավելի շատ այդ դիմումները դրական լուծում են ստանում մեզ
մոտ, քան դատարաններում: Աշխատանքային վեճերի հետ կապված
դատական հայցերի միայն 50%-ն է բավարարվում…»70:
Եվ մեկ կարևոր հանգամանք էր այն փաստը, որ «Դիմում-բողոքների ճնշող մասը` 70%-ը, վերաբերում է մինչև 100 հազար դրամ գումա-
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Աշխատանքի պետական տեսչությունը չի պաշտպանում աշխատողների շահերը,
http://goo.gl/D4TsUc
69
ՀՀ Աշխատանքի պետական տեսչությունն ամփոփել է գործունեության
արդյունքները, http://goo.gl/EqSXPt
70
Հայաստանի ճնշված «պրոլետարներ», մի լռեք, http://goo.gl/TvC4i3
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րային պահանջներին: Այսինքն, նման դեպքերում դատարան դիմելիս
մարդը կարող է այդ «մինչև 100 հազարից» էլ ավել ծախսել, ու դեռ
հարց է` կշահի՞, թե՞ չի շահի հայցը: Իսկ մեզ դիմելու դեպքում այդ մարդուն ոչ մի գումար պետք չէ ծախսել: Այլ կերպ ասած, Աշխատանքի
տեսչությունը նման դեպքերում մարդկանց համար շատ ավելի մատչելի
է»71:
Փորձագետները նույնպես կարևորել են ԱՊՏ նախկին դերն ու նշանակությունը.

«Շատ ակտիվ է եղել տեսչությունը, նրանց կազմած ակտերի հիման
վրա դատական գործեր են վարվել: Ակտերը շատ գրագետ էին
կազմված, տեղին: Նորմալ գործող մարմին էր՝ եզակի բնույթի»:
«Գործատուները շատ զգուշավոր էին, հաշվի էին նստում նրանց
հետ»:
«Նախկինում տեսչությունը ուժեղ էր, 2-3 տարում գործատուները
ձգվեցին: Կառավարության որոշմամբ այս մարմնի ողնաշարը
ջարդվեց»:
«Աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման
ուղղությամբ առկա էր խստապահանջություն և ուշադրություն:
Տեսչությունը զգաստացնում էր, աչալուրջ հետևում էր: Փաստ է, որ
դրական դիրք ու դեր ուներ և միայն իր ներկայությունը բավական
պարտավորեցնող էր: Հատկապես 2010-2013թթ. բավական լուրջ
մարմին էր»:
«Տեսչությունն այնքան մասնագիտացված էր աշխատանքային
հարցերի
ուղղությամբ,
որ
իրենից
վեր
չկային
այդ
արհեստավարժության այլ մարմիններ կամ պաշտոնյաներ: Այո,
նախարարության
ենթակայության
ներքո
էր,
բայց
նախարարությունում այնքան խորությամբ չէին տիրապետում
խնդիրներին, որքան տեսչությունում: Փաստացի՝ այդ մարմինն էր
ամենաարհեստավարժը»:
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Նույն տեղում:
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Տեսչության գործունեության այս դրական արդյունքները հաշվի առնելով է նաև, որ փորձագետների մեծ մասը բացասական գնահատական է տվել Կառավարության որոշմամբ իրականացված բարեփոխմանը.
«Կպան ամենակայացած կառույցին՝ աշխատանքի տեսչությանը: Մենք
չենք հասկանում՝ ում համար են ընդունել այս որոշումը»:
«Գործեց ոչ թե աշխատողի կամ գործատուի, այլ՝ տեսչական շահը:
Աշխատողների շահերն անտեսվեցին»:
«Պետք է էս տեսչությունը, որը կայացած կառույց է, խնամքով
պահպանել և շատ զգույշ լինել բարեփոխումների հարցում»:
«Միգուցե անհրաժեշտություն կար ինչ-որ բան փոխելու, բայց ոչ այս
կերպ: Աչքը շինելու տեղ, հոնքն էլ հանեցին»:
«Նախկին տեսչությունը արդյունավետ էր գործում, չարժեր տանել
առողջապահական տեսչության մեջ»:
«Նպատակահարմար չէր միացնել 2 տեսչությունները: Մենք գտնում
ենք, որ դրանք իրար հետ համադրելի չեն, ունեն միանգամայն
տարբեր խնդիրներ»:
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Աշխատանքի տեսչության կարևորությունը Հայաստանում
Ուսումնասիրության այս հատվածում հակիրճ ներկայացված են հեղինակի՝ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության եղանակներին նվիրված հետազոտության (2011-2012թթ.) արդյունքները: Ինչպես ներկա, այնպես էլ նախորդ հետազոտությունն իրականացվել է Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի
ամբողջական ֆինանսական օժանդակությամբ:
Այս հետազոտության արդյունքները ևս վկայում են Հայաստանում
աշխատանքային խնդիրների բնագավառում պետության դերի և միջամտության պահանջվածության մասին:
Տարբեր երկրների փորձի համեմատությունից ակնհայտ է դառնում,
որ այն հասարակություններում, որտեղ կառուցվածքային մակարդակում լուծված չէ զբաղվածության խնդիրը և գործազրկության տոկոսը բավականին բարձր է բնական մակարդակից, աշխատանքային
շարժումների առաջացման հավանականությունը ցածր է: Աշխատանքային շարժման ձևավորման համար անհրաժեշտ է իրական և ոչ
թե պոտենցիալ աշխատողների առկայություն: Մեծ թվով գործազուրկների առկայությունը գործատուների գործողություններին ազատություն
տվող այն ռեսուրսն է, որը կաշկանդում է աշխատողներին՝ իրենց իրավունքները պաշտպանելիս: Հայաստանում, որտեղ ոչ պաշտոնական
տվյալների համաձայն` գործազրկությունը տարբեր տարիների գերազանցում է անգամ 30 տոկոսը, քաղաքական և քաղաքացիական շարժումների առաջացման հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, քան
աշխատանքային շարժումներինը:
Աշխատանքային շարժումներն առաջացման առավել մեծ հավանականություն ունեն աշխատողների մեծ կուտակումների և համապատասխանաբար` ինտենսիվ կոմունիկացիաների դեպքում: Հայաստանում եզակի աշխատավորական ցույցեր են տեղի ունենում Կապան
քաղաքում, որը հանքարդյունաբերության խոշոր կենտրոն է: Գործադուլների և բողոքի այլ ակցիաների՝ մեծ թվով մասնակիցների պարագայում առանձին աշխատողներն իրենց առավել պաշտպանված են
զգում: Պատասխանատվությունը կարծես բաշխված է բոլորի միջև և
ավելի փոքր է անհատական «տույժերի» ենթարկվելու հավանականությունը:
Անկախացումից հետո Հայաստանում հազարավոր հասարակական
կազմակերպությունների և մասնավոր ձեռնարկությունների ստեղծման
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հետևանքով աճել է աշխատանքային գործունեության տեսակների և
զբաղմունքների բազմազանությունը: Սեփականաշնորհման արդյունքում մեծացել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների թիվը, ինչը ենթադրում է երբեմնի խոշոր աշխատանքային կոլեկտիվների փոքրացում,
մասնատում: Աշխատանքային նման դիսպերսիան (ցրվածությունը)
թույլ չի տալիս, որ նմանատիպ աշխատանք կատարող, նույն շահերն ու հիմնախնդիրներն ունեցող աշխատողները միավորվեն ընդհանուր շարժումների մեջ: Բազմազանությունը դրական գործոն է ինքնին: Սակայն, որպեսզի այն աշխատավորական ուժերը տարանջատող
գործոնից վերածվի միավորող գործոնի, անհրաժեշտ է տնտեսության
ճյուղերից յուրաքանչյուրում աշխատավորների ճգնաժամային զանգվածի առկայություն:
Հայաստանում աշխատանքային շարժումների փաստացի բացակայության մյուս պատճառներն են.
- Ձևավորվող շարժումների թույլ կապերը նմանատիպ այլ շարժումների հետ, ինչի պատճառով վերջիններս լոկալ բնույթ են
կրում և չեն տարածվում:
- Արհեստակցական միությունների պասիվ կեցվածքը հատուկենտ
ակցիաների կազմակերպման գործում:
- Անկախ աշխատավորական շարժման ավանդույթների և նախկին փորձի պակասը:
- Պատերնալիստական կողմնորոշումը դեպի պետությունը, գործատուն և արհմիությունները աշխատողներին թույլ չի տալիս
կենտրոնանալ ինքնակազմակերպման ինքնուրույն ձևերի վրա:
- Ինքնակազմակերպում՝ առանց գաղափարախոսության: Հայաստանում մինչ այժմ աշխատանքային բողոքներն ու աշխատանքային հարցերի քննարկումները մեծամասամբ զուրկ են եղել
գաղափարախոսական հիմնավորումներից: Դրանցում հստակ
արտահայտված չի եղել ձախ գաղափարախոսության «ներկայությունը»: Քաղաքացիական ակտիվության որոշակի մակարդակը,
անարդարության ու աշխատանքային պայմաններից անբավարարվածության տարածված զգացումը անհրաժեշտ, սակայն բավարար պայմաններ չեն աշխատանքային շարժումների առաջացման համար: Դրա համար անհրաժեշտ է մարդկանց մոբիլիզացնող գրավիչ գաղափարական հենք, ինչի կարևորությունը դեռևս
գիտակցված չէ հետկոմունիստական երկրներում, այդ թվում՝
Հայաստանում:
- «Պահեստային ելքի ռազմավարությունը»: Աշխատանքային
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իրավունքների համար պայքարն առավել հավանական է այն
պարագայում, երբ չկա գոյատևման այլ ռազմավարություն: Մինչդեռ աշխատանքային միգրացիան այն խողովակն է, որը թուլացնում է այս ոլորտում կուտակված լարվածությունը՝ խոչընդոտելով
կազմակերպված շարժումների առաջացմանը:
Ստվերային և մենաշնորհային աշխատաշուկա
Հայաստանում տնտեսության մենաշնորհային բնույթն ուղղակիորեն
արտացոլվում է աշխատաշուկայի կառուցվածքում: Այն նույնպես գոյանում է մենաշնորհների հիմքի վրա. գործատուն է սահմանում տնտեսության տվյալ բնագավառում աշխատանքային պայմանների բնույթը, աշխատավարձի միջին չափը, և այլն: Ստվերային տնտեսության համանմանությամբ գործում է նաև ստվերային աշխատաշուկա, որտեղ առավել քան ակտուալ է իրավունքների պաշտպանվածության խնդիրը:
Չգրանցված աշխատողները գործում են «օրենքից դուրս», ինչը նեղացնում է այն օրինական միջոցների շրջանակը, որոնք կարող էին կիրառվել վերջիններիս շահերը պաշտպանելու համար:
«Բարի ոստիկան – չար ոստիկան»
Այն դեպքերում, երբ գործատուի հետ բանակցությունները փակուղի
են մտնում, աշխատողները հաճախ ապավինում են քաղաքական ուժերի և գործիչների (հիմնականում` իշխանական) միջամտությանը: Աշխատողները նախընտրում են ազդեցիկ կառույցների միջամտությամբ
ստանալ իրենց հասանելի աշխատավարձի փոքր մասը, քան դատական կարգով հասնել ամբողջի վճարմանը: Այս մարտավարությունը
դեպքերի մի մասում բերում է դրական արդյունքների, սակայն ռազմավարական առումով վարքի այս մոդելի կրկնությունը փակուղային է, այն
չի կարող իրավունքների պաշտպանվածության իրական երաշխիք
դառնալ:
«Չքաղաքականացնե´լ»
Չնայած իշխանական կառույցներին դիմելու պատրաստակամությանը, աշխատավորների զգալի մասը զգուշավոր է ընդդիմադիր ուժերի և
նույնիսկ քաղաքացիական շարժումների ու ակտիվիստների հետ համագործակցության հարցում: Բողոքի ակցիաների մասնակիցները հիմնականում ձգտում են իրենց տարանջատել քաղաքական կամ քաղաքացիական որևէ ուժից, ինչի հետևանքով զգալիորեն աղքատիկ է դառնում ազդեցության մեթոդաբանական զինանոցը: Աշխատողները
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խուսափում են իրենց պայքարում քաղաքական թիրախների ներառումից և հրաժարվում են իրենց սոցիալական հիմնախնդիրների քաղաքական պայմանավորվածությունն ընդունել:
Սոցիալական կապիտալը և աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը
Աշխատողները հիմնականում նախապատվություն են տալիս աշխատանքային խնդիրների լուծման անհատական և ոչ կոլեկտիվ
պրակտիկաներին: Սա ոչ միայն կոլեկտիվ վարքի ավանդույթների ու
փորձի պակասի արդյունք է, այլև նվազ սոցիալական կապիտալի հետևանք: «Սոցիալական կապիտալ» հասկացությունն այստեղ կիրառվում
է Ֆ. Ֆուկույամայի կողմից տրված մեկնաբանության համաձայն, որպես
«խմբի անդամների կողմից կիսվող ոչ ֆորմալ արժեքներ կամ նորմեր,
որոնք հնարավոր են դարձնում համագործակցությունը այդ խմբի ներսում»: Հետազոտության մասնակիցներն առավելապես վստահության
պակասն են նշել որպես համատեղ գործողություններին խոչընդոտող
գործոն: Ինչպես պարզվեց հետազոտության արդյունքում, Կապանի
պղնձահանքային կոմբինատում «…... եղել է կեղծ գործադուլ կազմակերպելու դեպք: Կոմբինատի ղեկավարության համաձայնությամբ և
դրդմամբ կազմակերպվել է գործադուլ` առանց ընթացակարգի պահպանման, ինչի արդյունքում, այդ առիթն օգտագործելով, մի շարք աշխատողների հեռացրել են աշխատանքից»:
«Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ»
Հայաստանում տարածված պրակտիկա է աշխատանքային հարաբերություններում ընտանիքի անդամների, արյունակից այլ հարազատների կամ ընկերների ներգրավումը: Այս դեպքում աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե աշխատանքային պայմանագրի, այլ բարոյականության նորմերի հիման վրա: Այս մշակութային
առանձնահատկությունը ևս քիչ հավանական է դարձնում աշխատանքային իրավունքների համար պայքարը:
Աշխատողը պատրաստ է համակերպվել իր իրավունքների ոտնահարման փաստի հետ կամ հրաժարվել ինչ-ինչ երաշխիքներից (աշխատանքային պայմանագրի կնքում, աշխատանքային ստաժի հաշվարկում, և այլն), եթե դրա դիմաց ստանում է որոշակի արտոնություններ:
«Փոխանակումն» առավել հաճախ գնահատվում է որպես դրական հնարավորություն, անկախ այն հանգամանքից, թե որ իրավունքներն են
անտեսվում արդյունքում:
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Մտահոգիչ է, սակայն, այն միտումը, երբ աշխատանքի ընդունվելն
ինքնին համարվում է մի այնպիսի արտոնություն կամ «նվեր», որի համար աշխատողը պետք է «վարձահատույց լինի» իր ողջ աշխատանքային գործունեության ընթացքում: «Ես՝ քեզ, դու՝ ինձ» սկզբունքն աղավաղվում է՝ փոխանակության առարկա դարձնելով բուն աշխատանքը:
«Ամոթի մշակույթը» կամ փնտրվում են օտարերկրյա գործատուներ
Աշխատողներն իրենց առավել պաշտպանված են զգում օտարերկրյա գործատուների հետ հարաբերություններում: Պատկանելությունը
տարբեր մշակույթների խոչընդոտում է այն բանին, որ աշխատանքային
հարաբերությունները կարգավորվեն ոչ ֆորմալ նորմերով կամ փոխարինվեն այլ ամենօրյա պրակտիկաներով: Հետաքրքիր է, որ այս հանգամանքն ազդում է նաև գործադուլների կազմակերպման վրա: Ինչպես
նշվել է հետազոտության ընթացքում. «Քաջարանում ոչ մի անգամ գործադուլ չի եղել, որովհետև տնօրենը քաջարանցի է և ամեն ինչով ապահովում է: Տեղական առանձնահատկությունները գիտի և իրենից քաշվում են: Իսկ Կապանում տնօրենները օտարերկրացի են: Եվ նրանց
մոտ գործադուլ անելն ավելի հեշտ է»:
Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցում մեծ դերի ունի ամոթի մշակույթը: Այն երկակի ազդեցություն ունի. կաշկանդում է աշխատողներին իրենց բողոքն արտահայտելու հարցում, իսկ
գործատուին դրդում է որոշակի զիջումների կամ սոցիալական պատասխանատվության, որն արտահայտվում է համերկրացիների համար բարեգործության իրականացման, համայնքային կարիքների բավարարման ձևով:
Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության դատական եղանակների գործադրումը
Ժամանակակից աշխատանքային շարժումներն, ի տարբերություն
ավանդական շարժումների, նախապատվություն են տալիս ոչ այնքան
երկարատև գործադուլներին և սոցիալական ճնշման այլ ակցիաներին,
որքան՝ շահերի ու իրավունքների պաշտպանության իրավական պրակտիկաներին: Հայաստանում դատաիրավական համակարգի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակը խթանում է ոչ իրավական, արտադատական պրակտիկաների տարածումը:
Աշխատանքային իրավունքներին վերաբերող դատական գործերի
մեծ մասում հայցվորները խոշոր կազմակերպությունների նախկին կամ
ներկա աշխատակիցներն են: Դրանցում գերակայում են բյուրոկրատա-
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կան կառուցվածքները, որտեղ անգամ բարձր օղակի ղեկավարները չեն
նույնանում «գործատուի» կերպարի հետ: «Գործատուն» մեկն է, ով ներառված չէ ամենօրյա աշխատանքային հարաբերություններում, գործատուն և աշխատողի ղեկավարը չեն նույնանում: Նմանատիպ գործատուների պարագայում աշխատողները ընդունելի են համարում դատական
կարգով իրավունքների վերականգնումը:
«Խիստ» օրենքներն ու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը
Ինչպես ցույց է տվել եվրոպական երկրների` աշխատողների շահերի
պաշտպանության փորձը, որքան ավելի խիստ են աշխատողների իրավունքների պաշտպանության օրենքները, այնքան ցածր են գործազրկության աճի տեմպերը: Խիստ օրենքները, որոնք լրացուցիչ ընթացակարգեր են նախատեսում աշխատանքից հեռացման համար, ենթադրում են այդ գործընթացի մասին ավելի մեծ թվով դերակատների տեղյակ պահում (օրինակ` արհմիություններին) և աշխատողներին վճարվելիք փոխհատուցման մեծ գումարների սահմանում: Մյուս կողմից, սակայն, խիստ օրենքների պատճառով գործատուների համար առաջացող
ծախսերը զերծ են պահում նրանց նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հարցում: Գործատուները գերադասում են գործ ունենալ այն աշխատողների
հետ, որոնց վարքագիծն առավել կանխատեսելի է և որոնց հետ ձևավորված են հարաբերությունների որոշակի կանոններ: Խիստ օրենքները հանգեցնում են նրան, որ գործազրկության մակարդակը համեմատաբար կայուն է մնում, սակայն, կանանց և երիտասարդների շրջանում
գրանցվում է զբաղվածության ավելի ցածր մակարդակ:
Հայաստանյան իրավիճակում թերևս ընդունելի չէ «խիստ» օրենքների ռազմավարությունը: Օրենսդրության խստացումն ինքնին, առանց
աշխատանքային էթիկայի և աշխատողների ինքնակազմակերպման
ճկուն ձևերի, չի կարող բարերար ազդեցություն ունենալ իրավիճակի
վրա: Եվ հակառակը, նվազագույն օրենսդրական երաշխիքները բավական ազդեցիկ կարող են լինել, եթե աշխատողներն ունեն դրանց կիրառության և ինքնակազմակերպման զարգացած կարողություններ:
Աշխատանքային էթիկայի բացակայությունը
«Աշխատասիրությունը» հայ մշակույթում հանդես է գալիս որպես
ջանասիրության, համառության և հետևողականության հոմանիշ, այն
օգտագործվում է` նկարագրելու համար աշխատանքի մեջ ներդրվող
ջանքերի ծավալը: Սակայն այս հասկացությունը չի արտացոլում աշխա94

տանքի արժեքը մարդու և հասարակության համար: Ավելին, հնարավոր
է աշխատանքից հուզական, զգացմունքային օտարում, երբ աշխատանքը (բովանդակությունը) սիրելի չէ, սակայն աշխատանքի մեջ ներդրվող
ջանքը (ձևը) հետևողական է:
Գործող «աշխատանքային էթիկան» վերաբերում է աշխատանքի
գործիքային (ինստրումենտալ) հարցերին, մինչդեռ արժեքային հարցերն անտեսվում են: Այսպիսով, սոցիալականացման առաջնային կառույցների (ընտանիք, դպրոց), պետական քաղաքականություն իրականացնող մարմինների և արհմիությունների գլխավոր խնդիրը պետք է լինի իրական աշխատանքային էթիկայի ձևավորումը: Քանի դեռ անհատի մոտ սոցիալականացման ընթացքում չի ձևավորվել աշխատանքի
արժեքի, իմաստի և նշանակության լիակատար ըմբռնումը, չի կարելի
վերջինից ակնկալել դրա պաշտպանությանն ուղղված քիչ թե շատ
իմաստավորված գործողություններ:
Պահանջվա՞ծ են արդյոք արհմիությունները
Հետկոմունիստական տարածքի արհմիություններրը, զրկվելով պետական աջակցությունից, միաժամանակ ձեռք չեն բերել աշխատողների վստահությունը: Դրանով իսկ կտրված են թե՛ պետական համակարգից, թե՛ աշխատավորների իրական կյանքից: Ի տարբերություն Ռուսաստանի, որտեղ աստիճանաբար ձևավորվեցին ավանդական արհմիություններին մրցակից այլընտրանքային արհմիություններ, Հայաստանում նման միտումներ դեռևս չեն նկատվում:
Սակայն միջազգային փորձը վկայում է այն մասին, որ արհմիություններին անդամակցության մակարդակն ու կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքման հավանականությունն ուղղակի պատճառահետևանքային
կապի մեջ չեն գտնվում: Արհմիություններին անդամակցությունը վճռորոշ գործոն չէ կոլեկտիվ պայմանագրեր կնքելու հարցում: Կապի բացակայությունը բացատրվում է կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքման՝ արդեն
կայունացած մշակույթի առկայությամբ: Մյուս կարևոր գործոնը գործատուների շահագրգռվածությունն է կոլեկտիվ պայմանագրի կնքման
հարցում: Հայաստանում գործող արհմիությունների խնդիրը պետք է լինի համանման մշակույթի ձևավորումը Հայաստանում, ինչը գործատուներին շահագրգիռ կողմ կդարձնի կոլեկտիվ պայմանագրի կնքման
հարցում:
Էհրենբերգն ու Սմիթը առանձնացրել են ԱՄՆ-ում արհմիություններին անդամակցության մակարդակի շարունակական անկման մի շարք
գործոններ: Հեղինակների՝ արհմիություններին ուղղված հայացքը
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ելնում է շուկայի վերլուծության մոտեցումից, համաձայն որի, արհմիությանն անդամակցելու աշխատողի որոշումն այդ անդամակցության
գնից է ածանցվում: Գինը ներառում է անդամակցության ամսական
վճարները, այն ժամանակը, որն աշխատողը պետք է տրամադրի միության գործունեությանը մասնակցելու համար, և այլն: Ըստ Էհրենբերգի
ու Սմիթի, որքան բարձր է այդ գինը, այնքան փոքր է աշխատողների
թիվը, ովքեր ցանկանում են լինել միության անդամներ: Բնականաբար,
էական է նաև ակնկալվող օգուտի գործոնը, որը կարող է դրսևորվել
արհմիության միջոցով աշխատավարձի բարձրացում նախաձեռնելու
ձևով72:
ԱՄՆ-ում 1950-ական թթ. կեսից նկատվող արհմիություներում անդամակցության մակարդակի նվազումը բացատրելու համար հեղինակներն առաջ են քաշում մի շարք գործոններ: Առանձնացնենք այն գործոնները, որոնք կարող են դիտարկվել նաև հայաստանյան իրավիճակի
բացատրության համար: Դրանք են.
Աշխատողների գենդերային կազմի փոփոխությունը: Մեծացել է
աշխատող կանանց թիվը, իսկ կանայք պատմականորեն և, որպես կանոն, ավելի քիչ են հակված տարբեր միություններում անդամակցության: Այս գործոնն ակնհայտորեն տեղ ունի Հայաստանում: Կանանց
առավել ակտիվ մասնակցությունը աշխատաշուկայում պայմանավորված է ինչպես գենդերային դերերի վերաբերյալ պատկերացումների
փոփոխություններով, այնպես էլ՝ աշխատանք փնտրող տղամարդկանց
թվի նվազմամբ (սա էլ աշխատանքային միգրացիայի շարունակական
աճի հետևանքներից է):
Տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունը: Աշխատատեղերի
քանակն ԱՄՆ-ում շարունակաբար աճել է տնտեսության այն ճյուղերում
ու բնագավառներում, որտեղ սովորաբար ցածր է միությանն անդամակցելու մակարդակը: Մասնավորապես, զբաղվածության մակարդակն
անկում է ապրել մանուֆակտուրայի, հանքարդյունաբերության, շինարարության, տրանսպորտի և հանրային ծառայությունների բնագավառներում, որտեղ ավանդաբար գրանցվում է անդամակցության բարձր
մակարդակ: Դրա փոխարեն զբաղվածության աճ է գրանցվել ֆինանսների, ապահովագրության, անշարժ գույքի և ծառայությունների բնագավառներում, որոնք արհմիություններին ցածր անդամակցություն
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ենթադրող ճյուղեր են73: Աշխատողները նախընտրում են իրենց իրավունքների և շահերի պաշտպանության անհատական պրակտիկաները,
քանի որ անդամակցությունը արհմիությանը չի տալիս սպասվելիք օգուտը: Աշխատողների միջև մրցակցությունը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուրը ձգտում է անհատապես՝ ավելի արդյունավետ և լավ աշխատանքի
շնորհիվ բարելավել իր աշխատանքի պայմանները, քան` նույն արդյունքին հասնել կոլեկտիվ գործողությունների միջոցով:
Ինչպես տեսնում ենք, բացառությամբ հանքարդյունաբերության
ոլորտի, մյուս ոլորտներում նմանատիպ փոփոխություններ են նկատվում նաև Հայաստանի տնտեսության մեջ: Բացի այդ, դեռևս 90-ական
թթ. սկսած, ապաարդյունաբերացման գործընթացին զուգընթաց,
զբաղվածությունը մեծ աճ է գրանցել գյուղատնտեսության ոլորտում:
1990-ական թթ. վերջին Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտում
զբաղվածների թիվն աճել էր շուրջ 2 անգամ՝ համեմատած 20 տարվա
վաղեմության ցուցանիշների հետ: Ինչպես հայտնի է, գյուղատնտեսությունը նույնպես (հատկապես եթե հաշվի առնենք ինքնազբաղվածների
և ընտանեկան տնտեսությունների զգալի տեսակարար կշիռը) աչքի է ընկնում արհմիություններին անդամակցության աննշան մակարդակով:
Բացի այդ, ըստ Էհրենբերգի և Սմիթի, նշված ճյուղերում գործում են
հիմնականում փոքր ձեռնարկություններ, որտեղ, որպես օրինաչափություն, անդամակցության մակարդակն ավելի ցածր է74: ԱՄՆ-ի այս փորձը գալիս է հաստատելու մեր այն վարկածը, որ փոքր ձեռնարկություններում մարդիկ հակված չեն անդամակցելու միություններին և որ այդ
անդամակցությունն այնքան էլ արդյունավետ չէ: Փոքր կազմակերպություններում ուղղակի, անմիջական շփումներն ու բանակցությունները,
յուրաքանչյուր դեպքի համար անհատական լուծումները առավել արդյունավետ են ու տարածված, քան կոլեկտիվ գործողությունները:
Հաշվի առնելով արհմիություններում աշխատողների ներգրավման
նվազող մակարդակն ամբողջ աշխարհում, հարկ է դիտարկել Հայաստանում վերջիններիս ուժեղացման հնարավոր ուղիներն ու, ինչո՞ւ ոչ,
դրա նպատակահարմարության հարցը: Միգուցե հայաստանյան պայմաներում առավել արդյունավետ կարող են գտնվել աշխատանքային
իրավունքների պաշտպանության անհատական պրակտիկաները կամ
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աշխատողների առավել ճկուն միավորումները՝ առանց արհմիությունների ավանդական կազմակերպական կառուցվածքների:
Արհմիությունների ֆինանսական կախվածությունը՝ բնականոն գործառնության խոչընդոտ
Հայաստանում գործող արհմիությունների գերակշիռ մասը ֆինանսապես կախված է գործատուից: Թեև արհմիության անդամակցության
վճարները գանձվում են աշխատողներից (պահումներ են արվում աշխատավարձերից), սակայն գումարների հավաքման գործընթացն ամբողջությամբ իրականացվում է գործատուի կողմից: Արհմիության անդամավճարների հավաքումը դադարեցնելու սպառնալիքը գործատուի
ձեռքում գտնվող ազդեցիկ լծակ է, որը երբեմն կիրառվում է արհմիության հետ հարաբերություններում:
Գործատուի միջամտությունը արհմիության ղեկավար մարմինների
ձևավորմանը
Արհմիության ղեկավարի ընտրության մեջ մեծ դերակատարություն
ունի գործատուն: Որպես կանոն, արհմիության կոմիտեների մեծ մասում և ղեկավար պաշտոններում ներգրավված են միջին օղակի աշխատողները՝ բաժնի ղեկավարներ, տեղակալներ: Այս հանգամանքը բերում
է նրան, որ «… նրանց վրա ավելի հեշտ է ազդել: Եթե ավելի շատ լինեն
ստորին օղակներից, ավելի հեշտ կլինի անկախությունն ապահովել»:
Արհմիությունների դերի նենգափոխումը
Ակնհայտ է, որ ներկայումս Հայաստանում գործող արհմիությունների դերը նենգափոխված է: Արհմիությունները փոխել են իրենց գործունեության ոլորտը՝ քաղաքականից անցում կատարելով սոցիալական
ոլորտ: Դրանք զբաղվում են աշխատողների սոցիալական խնդիրներով՝
հիմնականում նյութական բարեկեցության հարցերով և աշխատողների
մոտ ձևավորում են համապատասխան սպասումներ: Աշխատանքային
իրավունքների պաշտպանության գործառույթն օտարված է արհմիության գործառնությունից, չնայած պետք է առանցքային տեղում լիներ:
Նենգափոխված է նաև միջոցների օգտագործման կարևորագույն նպատակը. դատական ծախսերի կամ գործադուլի ֆինանսավորման փոխարեն, օգնության տեսքով «վերադառնալով» աշխատողին, դրանք պարզապես փոշիանում են: Այս իրավիճակին նպաստում է նաև գործատուն,
որն աշխատողներին պարբերաբար տրամադրվող նվերները, սոցիալական այլ բարիքները բաշխում է հենց արհմիության միջոցով:
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Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության «այլընտրանքային» եղանակները
Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության՝ վերը քննարկված միջոցների սահմանափակության պատճառով աշխատողները հաճախ դիմում են «այլընտրանքային» միջոցների գործադրմանը: Դրանցից է, օրինակ, գործատուի շանտաժը, որի համար օգտագործվում է
կազմակերպության վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվությունը, որի
հրապարակումը կարող է գործատուին վնասներ հասցնել:
Պահանջվա՞ծ են արդյոք գործադուլները
ԱՄՆ-ում և եվրոպական երկրներում գործադուլների քանակի կրճատման հիմնական պատճառներից մեկը դրանց անարդյունավետությունն է և այն կորուստները, որ երկու կողմն էլ կրում են դրա հետևանքով: Ըստ էության, դերակատարները սովորել են հաշվարկել հնարավոր կորուստները, և, աչքի առջև ունենալով դրանք, ավելի հաճախ են
գնում բանակցության: Գործադուլն, այդպիսով, վիրտուալ և պահեստային «զենքի» նշանակություն է ստանում: Ձևավորվել է աշխատանքային բանակցությունների մշակույթ, որտեղ երկուստեք առկա «զինանոցի» մասին գիտելիքը բերում է նրան, որ դրանք այդպես էլ գործի չեն
դրվում:
Կապանի պղնձահանքային կոմբինատի դեպքը
2005-2009թթ. Կապանի կոմբինատում իրականացվել են 10 գործադուլներ, որոնցից 3-ի դեպքում աշխատողների 70%-ը դուրս չի եկել աշխատանքի: Սակայն բոլոր գործադուլներն էլ օրինական չեն եղել, քանի
որ չեն պահպանվել սահմանված ընթացակարգերը: Բողոքի ակցիաները (նաև՝ ոչ գրագետ իրավական հիմնավորվածության պատճառով),
պակաս արդյունավետ են եղել, քան դատական հայցերը: Երբ 40-50
աշխատողների դատական հայցերը բավարարվել են, կազմակերպությունը սկսել է վճարել բոլոր աշխատողների չվճարված աշխատավարձերը:
Ընդ որում, նկատելի է ևս մեկ հետաքրքիր օրինաչափություն. դատական հայցերի պարագայում կրկին գործում է ճգնաժամային զանգվածի օրենքը: Գործատուն հակված է դիտարկել դրանք որպես առանձին դեպքեր մինչև այն պահը, երբ բավարարված հայցերի քանակը,
հասնելով որոշակի ճգնաժամային սահմանի, ձևավորում է նախադեպ:
Այս դեպքում ձնակույտի էֆեկտից խուսափելու, հետագա հայցերը
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կանխելու և դատական լրացուցիչ ծախսերից խուսափելու համար գործատուն պատրաստ է վճարել բոլոր պարտքերը:
Վերոնշյալ գործոնների համադրման արդյունքում կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների և խնդիրների բնագավառում խիստ պահանջված է պետական միջամտությունը:
Այն պարագայում, երբ աշխատանքային շարժումների առաջացման և
արհմիությունների դերի ուժեղացման հավանականությունը բավական
ցածր է, աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման
նկատմամբ պետական հսկողությունն ու վերահսկողությունն առավել քան անհրաժեշտ է: Պետության դերի թուլացումն այս բնագավառում կարող է հանգեցնել սոցիալական խնդիրների կուտակման և մեծ
թվով անձանց աշխատանքային իրավունքների խախտման:
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Եզրահանգումներ
Ուսումնասիրության արդյունքում ձևակերպված գլխավոր եզրահանգումն այն պնդումն է, որ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության բնագավառում անթույլատրելի է պետության վերահսկողական դերի թուլացումը, ինչը խիստ հավանական է դարձել Կառավարության հայտնի որոշումից հետո:
Աշխատանքի տեսչություններ. արդի մարտահրավերներ և մոտեցումներ
• Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) սահմանած նորմերի համաձայն՝ աշխատանքի տեսչությունը հանրային գործառույթ է, որը գտնվում է պետության պատասխանատվության ներքո: Այն
պետք է կազմակերպված լինի որպես համակարգ՝ պետական համակարգի շրջանակներում: Աշխատանքի տեսուչները դիտարկվում են որպես անկախ մասնագետներ և պետք է պաշտպանված լինեին բոլոր
տեսակի ճնշումներից՝ իրենց գործառույթներն անկողմնակալ կերպով
իրականացնելու համար: ԱՄԿ «Աշխատանքի տեսչության մասին» 1947
թվականի Կոնվենցիան (կամ՝ N 81 Կոնվենցիա) աշխատանքի տեսչության բնագավառի գլխավոր միջազգային իրավական փաստաթուղթն
է: Այն սահմանում է աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման առնչությամբ պետության կարևոր պարտավորությունները,
հատկապես՝ հսկողության և վերահսկողության առումով: Հայաստանի
Հանրապետությունում Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 2005թ. դեկտեմբերից:
• Եվրոպական երկրների մեծամասնությունում աշխատանքի տեսչությունները աշխատանքի և/կամ սոցիալական հարցերի նախարարության մաս են կազմում: Եվրոպական մի քանի երկրներում աշխատանքի
տեսչությունը հաշվետու է եռակողմ (պետություն, աշխատողներ և գործատուներ) հանձնաժողովին: Կառավարության միջամտությունը հասցված է նվազագույնի՝ ինչպես տեսչության կառավարման, այնպես էլ
բյուջեի վերահսկողության հարցերում: Երկրների մի մասում առկա են
հատուկ մասնագիտացված տեսչական ծառայություններ, որոնք ստեղծվել են երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ հեռանկարում տնտեսության որևէ առանձին բնագավառում գործելու համար: Նմանատիպ
մասնագիտացված ծառայությունները մեծ մասամբ գործում են
հանքարդյունաբերության բնագավառում:
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• Հաշվի առնելով աշխատանքի տեսչության լիազորությունները՝
դրանք կարելի է դասակարգել 2 խոշոր խմբի. Ա. Աշխատանքի տեսչություններ, որոնք ընդհանուր բնույթի լիազորություններ ունեն՝լիազորված են զբաղվածության և աշխատանքային պայմաններին առնչվող
օրենքների ու կարգավորումների ամբողջ դաշտը վերահսկել և Բ. Աշխատանքի տեսչություններ, որոնք կոնկրետ խնդիրների շրջանակի համար են պատասխանատու: Որպես կանոն, դրանք աշխատավայրում առողջության և անվտանգության պահպանման հարցերն են: Այնուամենայնիվ, առողջության և անվտանգության պահպանման հարցերն էլ
բավականին լայն են մեկնաբանվում` ներառելով խնդիրների մեծ շրջանակ. աշխատաժամանակ, հղի կանանց աշխատանքային պայմաններ
և այլն: 2-րդ մոդելի երկրները ևս աստիճանաբար ընդլայնում են աշխատանքի տեսչության գործառույթների շրջանակը՝ ներառելով նաև հանրային ծառայությունների և հանրային կառավարման բնագավառները:
• Ժամանակակից աշխարհում աշխատանքի տեսչությունները
բախվում են բազմաթիվ մարտահրավերների՝ նոր տեխնոլոգիաների
առաջ բերած նոր արտադրական ռիսկեր, նոր աշխատանքային բնագավառներ և դրանց հետ կապակցված ռիսկեր: Աշխատանքային պայմանների և պահանջների փոփոխություն, ոչ օրինական աշխատանքի
ձևերի աճ և տարածում, աշխատանքի նոր, ոչ տիպիկ ձևերի աճ, ճկուն
և չֆիքսված աշխատաժամանակ, վիրտուալ կազմակերպությունների
թվի աճ և այլն:
• Աշխատանքը դառնում է ավելի ու ավելի վերացական, դժվար է
դառնում որսալ կապը աշխատանքի և դրա կոնկրետ արդյունքի միջև:
Հետևաբար, աշխատանքի պայմանները ևս դառնում են վերացարկված, դժվար վերահսկելի: Բազմաթիվ կազմակերպություններ են
ստեղծվում, որտեղ աստիճանակարգային հարաբերությունները հստակ
չեն՝ գերակշռում են հորիզոնական հարաբերությունները: Ուստի դժվար
է որոշակիացնել այն անձանց շրջանակը, ովքեր պատասխանատու են
պատշաճ և օրենսդրության պայմաններին համահունչ աշխատանքային
պայմանների ապահովման համար:
• Ակտուալ խնդիր է մատչելի և կիրառելի օրենսդրության ապահովումը: Բազմաթիվ կարգավորումներն ու չափանիշները դեռևս երաշխիք չեն այն բանի, որ դրանք իսկապես հնարավոր է իրագործել: Հետաքրքիր է անգլո-սաքսոնյան երկրների փորձը, որտեղ օրենսդրության
պահանջներն առավել «մեղմ» ձևակերպումներ ունեն: Կարելի է ասել,
որ այս երկրներում օրենսդրության պահանջների կատարման հարցում
առավել մեծ նշանակություն ունի ձևավորված մշակույթը, քան այդ պա102

հանջների «խստությունը»: Օրենսդրական պահանջներն առավել լայն
են ձևակերպված և բավականաչափ ճկուն են՝ փոփոխվող իրավիճակներին համապատասխանեցնելու համար:
• Փոխվել է գործատուի դերի վերաբերյալ պատկերացումը: Գործատուն այժմ դիտարկվում է որպես համագործակցող կողմ, ում հետ
հարկավոր է իրականացնել խորհրդատվական բնույթի կանխարգելիչ
աշխատանք՝ օրենսդրության պահանջների կատարման և պահպանման համար: Այս առումով, աշխատանքի տեսչությունը հանդես է գալիս
որպես գործատուներին ծառայություններ մատուցող մարմին: Այդ ծառայությունները ներառում են ոչ միայն շարունակական խորհրդատվությունն ու տեղեկատվության տրամադրումը, այլև՝ աշխատաժողովներն
ու դասընթացները: Համագործակցության մյուս ուղղությունն է տեսչության նախաձեռնությամբ եռակողմ հանձնաժողովների ձևավորումը՝ սոցիալական երկխոսության վարման նպատակով: Ավանդական այնպիսի
գործընկերների թուլացումը, ինչպիսիք են արհմիությունները, աշխատանքի տեսչություններին խթանում է գտնել նոր դաշնակիցներ: Հայաստանում, դեռևս ոչ ազդեցիկ արհմիությունների պայմաններում, այս
խնդիրը նույնպես արդիական է:
• 2009թ. ԱՄԿ-ն ընդունեց Աշխատանքի գլոբալ պակտը, որտեղ
կոչ էր արվում ուժեղացնել աշխատանքի տեսչությունների կառավարումը: Այս պակտը աշխատանքի տեսչությունը ճանաչում էր որպես աշխատողի պաշտպանության, սոցիալական ապահովության, աշխատաշուկայի քաղաքականության և սոցիալական երկխոսության կարևոր
տարր: 2010թ. ԱՄԿ գերագույն մարմինը ևս մեկ անգամ շեշտադրեց
աշխատանքի տեսչության կարևորությունը` նշելով, որ աշխատանքի
տեսչությունները պետք է գործեն առավել արդյունավետ եղանակներով`
նախապատվություն տալով կանխարգելիչ միջոցառումների և խորհրդատվության իրականացմանը:
• Զարգացող ուղղություն է աշխատանքի տեսչության կողմից հետազոտությունների նախաձեռնումն ու իրականացումը: Մի շարք երկրներում հետազոտությունների իրականացման համար հատուկ ֆոնդեր
են նախատեսված, կան առանձին հետազոտական լաբորատորիաներ:
Տեսչությունները, սերտորեն համագործակցելով հետազոտական ինստիտուտների հետ, հետազոտության վրա հիմնված հրապարակումներ
են իրականացնում:
• Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը երկակի ազդեցություն ունեցավ կառավարությունների կողմից իրականացվող միջոցառումների վրա.
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− Մի շարք կառավարություններ կրճատեցին տեսչությունների լիազորությունների մի մասը` աշխատաշուկայի ազատ զարգացմանը
չխոչընդոտելու համար: Բնականաբար, այս փոփոխությունները
նաև ճգնաժամի պայմաններում պետական միջոցների խնայողության նպատակ էին հետապնդում:
− Մյուս կողմից, մի քանի կառավարություններ հակառակ ռազմավարւթյունը որդեգրեցին. ընդլայնեցին աշխատանքի տեսչությունների լիազորություններն ու գործողությունները` պաշտպանելու
համար աշխատողներին ճգնաժամի հետևանքով առաջ եկած
ռիսկերից: Եվրոպական երկրների մեծ մասում տեսչական ստուգումների թիվն աճեց:
• Աշխատանքի տեսչությունների գործունեության մեջ նկատվող
գլխավոր միտումը, որ սկիզբ է առել 1990-ական թթ.-ից, տեսչական
գործառույթների ինտեգրումն ու կենտրոնացումն է մեկ միասնական,
պետական տեսչական համակարգում: Աշխատանքի տեսչության քաղաքականությունը գնալով ավելի ու ավելի շատ է դիտարկվում որպես
զբաղվածության քաղաքականության մաս: Ավելի մեծ թվով երկրներ են
հակվում դեպի աշխատանքի հարցերի պետական կարգավորման միասնական մարմինների ձևավորումը:

Կառավարության 857-Ն որոշումն ու դրա իրավական հետևանքները
• ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչությունը ստեղծվել է 2004թ.
հուլիսին, ՀՀ Կառավարության որոշմամբ: Տեսչության հիմնական գործառույթը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնելն է՝ գործատուների կողմից
ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահպանման
նկատմամբ: Աշխատանքի պետական տեսչության մասին ՀՀ օրենքի
21-րդ հոդվածում որպես պետական հսկողության և վերահսկողության
ձևեր՝ մատնանշված են ստուգումները և ուսումնասիրությունները: Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ Աշխատանքի պետական տեսչությունն օրենքի
ուժով բավական լայն լիազորություններով է օժտված:
• ՀՀ Կառավարության 857-Ն որոշման արդյունքում, ՀՀ-ում այլևս
չկա աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի
նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ
պայմանագրերի նորմատիվ դրույթների կատարման պահանջների
նկատմամբ պետական հսկողություն և վերահսկողություն իրականաց104

նող առանձնացված պետական մարմին: Նախկին ԱՊՏ-ն կորցնում է
իր բավականի բարձր, օրենքով կարգավորվող կարգավիճակը: Ակնկալվում է, որ այն նախկինի պես ազդեցիկ չի կարող գտնվել գործատուների, աշխատողների և արհմիությունների, պետական այլ մարմինների
հետ հարաբերություններում:
• Նոր տեսչության անվանման մեջ «աշխատանք» բառը չի գործածվում: Աշխատանքի տեսչությունների միջազգային ասոցիացիայի
կայքում ներկայացված է անդամ պետությունների տեսչությունների
ցանկը: Տեսչությունների անվանումների ուսումնասիրությունից պարզ է
դառնում, որ դրանց գերակշիռ մեծամասնության պարագայում անվան
մեջ գործածված է «աշխատանք» բառը:
• Աշխատանքային խնդիրների բնագավառում պետական հսկողությունն իրականացվելու է Առողջապահության նախարարության կողմից, որը մասնագիտացված կառույց չէ այդ բնագավառում: Կառուցվածքային այս փոփոխությունը հիմնավորված չէ այն պայմաններում,
երբ առկա է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որն աշխատանքային հարցերի բնագավառում պետական քաղաքականություն մշակող և իրականացնող, ՀՀ Կառավարության կողմից լիազորված մարմին է:
• Կառավարության որոշման տեքստի մեջ բացակայում են բարեփոխման հիմնավորումները: Հնարավոր փաստարկներն այն մասին, որ
որոշումը միտված է աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրառման բնագավառում վերահսկողական գործառույթների առավել արդյունավետ կամ որակյալ իրականացման ապահովմանը, բացակայում են:
• Պատշաճ հիմնավորումների բացակայությունն է, հավանաբար,
պատճառ հանդիսանում որոշման իրական դրդապատճառների այլընտրանքային մեկնաբանությունների համար: Օրինակ, տեսակետներ են
ներկայացվել այն մասին, որ աշխատանքի տեսչությունը «խանգարում
էր» գործատուներին, որոնց մեջ քիչ չեն կառավարության անդամներն
ու ԱԺ պատգամավորները: Առկա է տարածված փորձագիտական տեսակետ այն մասին, որ բարեփոխումը կատարվել է Համաշխարհային
բանկի առաջարկով և ճնշման ներքո՝ գործարար միջավայրի նկատմամբ պետական վարչարարության բեռը թեթևացնելու համար:
• Կառավարության որոշումը մշակվել է ոչ թափանցիկ եղանակով,
հաշվի չեն առնվել շահագրգիռ կողմերի (առաջին հերթին՝ աշխատողների և նրանց ներկայացուցիչների) շահերն ու տեսակետները: Գործընթացին մասնակցություն չեն ունեցել բնագավառի փորձագետներն ու
իրենք՝ աշխատանքի պետական տեսչության աշխատակիցները, իսկ
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որոշման ընդունումը հապշտապ բնույթ է ունեցել: Թե՛ օմբուդսմենի, թե՛
արհմիությունների կոնֆեդերացիայի, թե՛ այլ շահագրգիռ կողմերի՝ կառավարությանն ուղղված գրությունները, որտեղ բարձրաձայնվել են
որոշման իրավական բացերն ու հնարավոր բացասական հետևանքները, որևէ հիմնավոր արձագանք չեն գտել և փոփոխություններ առաջ
չեն բերել:
• Կառավարության քննարկվող որոշումն ընդունվել է տեսչական
բարեփոխումների պետական քաղաքականության շրջանակներում:
Սակայն Հայաստանում տեսչական բարեփոխումների հայեցակարգում
կիրառելի է համարվում ժամանակակից տեսչական համակարգին անցում կատարելու ամենամեղմ տարբերակը: Հայեցակարգում նախապատվություն չի տրվել տարբեր տեսչական համակարգերի միաձուլմանը: Որպես ուղղահայաց բարեփոխման առանցքային ուղղություն՝
նշված է «Յուրաքանչյուր առանձին տեսչության գործունեության կատարելագործումը»: Տեսչական բարեփոխումների իրականացման գործողությունների ծրագրում ևս նախատեսված չէ որևէ գործողություն՝ ուղղված առկա տեսչությունների կառուցվածքի փոփոխությանը, դրանց
միաձուլմանը կամ կենտրոնացմանը: Այսպիսով, հայեցակարգն ու գործողությունների ծրագիրն ամբողջությամբ հիմնված են «մեղմ» կամ «փափուկ» մոտեցման վրա. տեսուչների վերապատրաստում, տեսչական
ստուգումների գործընթացի արդյունավետության, կանխատեսելիության և թափանցիկության մակարդակի բարձրացում, օրենսդրության
պահանջների հստակեցում, կրկնվող գործառույթների բացահայտում և
վերացում, և այլն: Հետևաբար, կառավարության հայտնի որոշումը համահունչ չէ իր իսկ կողմից հավանության արժանացած տեսչական բարեփոխումների հայեցակարգին:
• Պետական քաղաքականության չհայտարարված նպատակն,
ըստ փորձագետների, աշխատանքի ոլորտում պետական վերահսկողության փաստացի վերացումն է:
• Վերակազմավորված տեսչությունն ընդգրկվել է Առողջապահության նախարարության աշխատակազմում, ինչը հետազոտության մասնակից փորձագետների մեծ մասը չի համարում ԱՄԿ N 81 Կոնվենցիայի՝ «կենտրոնական իշխանության հսկողության» պահանջի կատարում: Փորձագետների կարծիքով, կենտրոնական իշխանության կողմից
հսկողության և վերահսկողության մասին հնարավոր կլիներ խոսել այն
դեպքում, եթե տեսչությունն անմիջականորեն հանդիսանար նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանում կամ լիներ Կառավարությանն առընթեր կառույց:
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• Կառավարության որոշումը հակասում է ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածին, որտեղ սահմանված է, որ «Գործատուների
կողմից աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի
նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կոլեկտիվ
պայմանագրերի նորմատիվ դրույթների կատարման նկատմամբ պետական հսկողությունն ու վերահսկողությունն իրականացնում է աշխատանքի պետական տեսչությունը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` այլ պետական մարմիններ»: Պետական հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող մարմնի փոփոխությունը հնարավոր կլիներ
միայն Աշխատանքային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի փոփոխության պարագայում:
• Կառավարության որոշման արդյունքում ստեղծվել է իրավիճակ,
երբ անհնար է դարձել Աշխատանքի պետական տեսչության մասին
օրենքի պահանջների կատարումը:
• Փոփոխության արդյունքում առաջացել է ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ ենթակետի, 119-րդ
հոդվածի, 250-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 260-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
պահանջների կատարման անհնարինություն:
• Թեև նոր տեսչության կանոնադրության մեջ նշված է, որ Առողջապահական պետական տեսչությունը աշխատանքի պետական տեսչության իրավահաջորդն է, սակայն նման ձևակերպումն ավելի շատ
խնդիրներ է առաջացնում, քան տալիս պատասխաններ: Փորձագետների մեծ մասը համակարծիք էր այն հարցում, որ Կառավարության
որոշումը բավարար իրավական հիմք չէ՝ իրավահաջորդության ապահովման համար: Քաղաքացիական օրենսգրքի 64 հոդվածի առաջին
մասում սահմանված է, որ «Իրավաբանական անձանց միաձուլման
դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքները և պարտականություններն անցնում են նոր առաջացած իրավաբանական անձին` փոխանցման ակտին համապատասխան»: Նորաստեղծ տեսչությունը,
գործելով նախարարության աշխատակազմի (որն իրավաբանական
անձ չէ) կառուցվածքում, չի հանդիսանում իրավաբանական անձ: Ուստի, չի կարող հանդիսանալ ԱՊՏ իրավունքների և պարտականությունների իրավահաջորդը:
• Անգամ իրավահաջորդության փաստն ընդունելու պարագայում
շարունակում է արդիական մնալ փոխանցվող լիազորությունների շրջանակի հարցը: Ապահովված չէ լրիվ, ամբողջական իրավահաջորդությունը, քանի որ նոր տեսչության կանոնադրության մեջ ԱՊՏ խնդիրներն ու
լիազորությունները կրճատված կամ փոփոխված են: Այսպիսով, այն
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ունի կամընտրական, Կառավարության որոշմամբ կարգավորվող
բնույթ, ինչը հակասում է օրենքի պահանջներին:
• Նոր տեսչության կանոնադրության մեջ «աշխատանքի գլխավոր
պետական տեսուչ», «աշխատանքի պետական տեսուչ» հասկացությունները, այդ կարգավիճակներից բխող իրավունքներն ու պարտականությունները տեղ չեն գտել: «Աշխատանքի պետական տեսուչ» հասկացությունն օգտագործվում է միայն ՀՀ Առողջապահության նախարարի N
580-Ա հրամանի 2-րդ հավելվածում, որտեղ սահմանվում է Առողջապահական պետական տեսչության հաստիքացուցակը: Սակայն այս հրամանում և դրա հավելվածներում ևս աշխատանքի պետական տեսուչի
լիազորությունները, իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանված չեն: Եթե անգամ ընդունենք, որ նորաստեղծ տեսչությունը նախորդի իրավահաջորդն է և գործունեություն է իրականացնում ԱՊՏ
օրենքի հիման վրա, ապա այս պարագայում էլ ապահովված չէ մի կողմից՝ օրենքում և մյուս կողմից՝ նախարարի հրամանով հաստատված
հաստիքացուցակում նշված կարգավիճակների նույնականացումը:
Դժվար է պնդել, որ օրենքով աշխատանքի պետական տեսուչին վերապահված լիազորություններն ամբողջ ծավալով փոխանցվում են նորաստեղծ տեսչության աշխատանքի պետական տեսուչներին:
• Թե՛ նոր տեսչության կանոնադրության մեջ, թե՛ հաստիքացուցակի վերաբերյալ նախարարի հրամանում ու դրա հավելվածներում ընդհանրապես սահմանված չէ «աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչ» կարգավիճակը: Վարչական իրավախախտումների մասին
օրենսգրքի 230 հոդվածը նախատեսում է տույժ սահմանելու՝ աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչի լիազորությունը: Քանի որ «աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչ» կարգավիճակը որևէ կերպ
ամրագրված չէ, առաջանում է օրենքի պահանջի կատարման անհնարինություն: Բացակայում է այդ պահանջի կատարման համար անհրաժեշտ լիազորություններով օժտված պաշտոնյան:
• Կառավարության 2014թ. ապրիլի 10-ի նիստի օրակարգում ներառված էր ՀՀ մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու հարցը, որով նախատեսված էր Աշխատանքային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել և Աշխատանքային օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխությունների՝ ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը
կորցրած ճանաչել «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ
օրենքը: Կառավարության հավանությանն արժանանալու դեպքում այս
փոփոխությունները վերստին կասկածի տակ են դնում նոր տեսչության
իրավահաջորդության խնդիրը: «Աշխատանքի պետական տեսչության
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մասին» օրենքի՝ ուժը կորցրած ճանաչելու պարագայում բաց է մնում
այն հարցը, թե նոր տեսչությունը որ մարմնի իրավահաջորդն է հանդիսանալու:
• Նորաստեղծ տեսչության կանոնադրության մեջ ընդհանրապես
բացակայում է ԱՊՏ մասին օրենքի որևէ հիշատակում: Նման մոտեցումն անհասկանալի է և չհիմնավորված, քանի որ առողջապահության
բնագավառին վերաբերող օրենքներին բավական հղումներ են արվում:
Ակնհայտ է, որ այդ օրենքների շարքում ԱՊՏ օրենքի «անտեսումը» ոչ
միայն տեխնիկական բնույթի բացթողում է, այլև՝ վկայությունն է առողջապահական խնդիրների նկատմամբ աշխատանքային խնդիրների
ստորադասման:
• Նորաստեղծ տեսչության կանոնադրության մեջ կրճատվել կամ
փոփոխվել են ԱՊՏ մասին ՀՀ օրենքով սահմանված տեսչության
խնդիրներն ու լիազորությունները: Կանխարգելման գործառույթի շրջանակն էականորեն նեղացվել է. իրավական ակտերի խախտումների բավականին ընդգրկուն դաշտից մնացել է միայն աշխատանքի վայրում
դժբախտ դեպքերի և մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման խնդիրը: Նոր տեսչության կանոնադրության մեջ ներառված չէ
նախորդ տեսչության՝ «գործատուներին, արհեստակցական միություններին և աշխատողներին աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերի կիրարկման առավել արդյունավետ միջոցների և մեթոդների կիրառման
մասին տեղեկատվություն ստանալուն աջակցելը» խնդիրը: Սա իսկապես վիճահարույց փոփոխություն է, քանի որ խորհրդատվական աջակցությունը աշխատանքի տեսչությունների՝ առավել պահանջված ու կարևոր խնդիրներից մեկն է՝ հիմնավորված նաև ԱՄԿ բազմաթիվ փաստաթղթերում:
• Օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված են ՀՀ աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչի լիազորությունները: Դրանց շարքում, ի թիվս
ընդհանուր բնույթ ունեցող կառավարչական լիազորությունների, կարելի է առանձնացնել 6-րդ լիազորությունը («ժամանակավորապես դադարեցնում է աշխատանքի անվտանգության սահմանված կարգով հաստատված կանոններով և հրահանգներով նախատեսված վերապատրաստում չանցած աշխատողների աշխատանքային գործունեությունը
մինչև նրանց սահմանված կարգով վերապատրաստումը և հրահանգավորումը»): Էական զսպող նշանակություն ունեցող այս լիազորությունը
նույնպես տեղ չի գտել նոր տեսչության կանոնադրության մեջ:

109

• Որքան էլ զարմանալի է, նորաստեղծ տեսչության գործառույթների շարքում ներառված չէ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման առնչությամբ ստուգումների իրականացումը: Առողջապահական բնույթի ստուգումները հստակ ամրագրված են՝ մի շարք
օրենքների հղում անելու միջոցով: Մինչդեռ տեսչության կանոնադրության 8-րդ հոդվածի 10-րդ մասում, որտեղ սահմանված է «աշխատանքային օրենսդրության նորմերի կիրառման նկատմամբ հսկողության և
վերահսկողության իրականացումը», ստուգումների իրականացում նախատեսված չէ: Հստակ կարգավորման բացակայությունը վկայում է
ստուգման՝ որպես գործառույթի վերացման կամ՝ իրավական անհստակության և երկու տեսչությունների գործառույթների ոչ համաչափ ներկայացման մասին:
• Կանոնադրության անգամ թռուցիկ դիտարկումից ակնհայտ է
դառնում, որ թե՛ ծավալի, թե՛ կարգավորումների հստակության առումով աշխատանքային խնդիրներն էականորեն ստորադասված են
առողջապահական բնույթի խնդիրներին:

Ինստիտուցիոնալ խնդիրներ
• Քննարկվող բարեփոխումը համահունչ չէ (կամ՝ հակասում է) «Աշխատանքի հարցերի կարգավորման` դերի, գործառույթների, կազմակերպման մասին» ԱՄԿ N 150 Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածին, որը նախատեսում է աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի գործառույթների աստիճանական ընդլայնում: Որոշումը հակասում է նաև
ԱՄԿ N 81 Կոնվենցիայի ոգուն: Այն առումով, որ կասկածի տակ է
դրվում 9-րդ հոդվածի պահանջի կատարումը. «Յուրաքանչյուր անդամ
ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ, որպեսզի պատշաճ որակավորում
ունեցող տեխնիկական փորձագետները և մասնագետները, այդ թվում՝
բժշկության, մեխանիկայի, էլեկտրականության և քիմիայի ոլորտի մասնագետները, ազգային պայմաններին առավել համապատասխանող
եղանակներով ներգրավվեն տեսչության աշխատանքներում ……..»:
Արդեն իսկ կատարված կադրային ռեսուրսի կրճատման արդյունքում
պարզ չէ, թե ինչպես պետք է ապահովվի տեսչության աշխատանքներում նոր մասնագետների և տեխնիկական փորձագետների ներգրավումը:
• ԱՄԿ N 150 Կոնվենցիայում և դրա N 158 Արձանագրության մեջ
աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի մասին խոսելիս
առաջին հերթին նշվում է Աշխատանքի հարցերի նախարարությունը:
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Ճիշտ է, թե՛ Կոնվենցիան, թե՛ դրա Արձանագրությունը աշխատանքի
նախարարությունը չեն դիտարկում որպես աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի միակ կամ գլխավոր մարմին: Որպես կարգավորման համակարգ կարող են հանդես գալ անգամ այն հաստատությունները, որոնք նախարարություններ չեն հանդիսանում, նույնիսկ՝
ունեն կիսապետական բնույթ: Կազմակերպական հարցերով հայեցողության լայն շրջանակ ընձեռելով պետությանը՝ Կոնվենցիան հստակ
ամրագրում է աշխատանքի հարցերի կարգավորման համակարգի բովանդակային կողմը: Այն է՝ այս խնդիրները պետք է գտնվեն պետական
այն մարմինների իրավասության ներքո, որոնք աշխատանքի հարցերի
կարգավորման համար են պատասխանատու: Բնականաբար, Հայաստանում այդպիսի պետական մարմին է հանդիսանում Աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարությունը:
• Մյուս կողմից, փորձագետներն արդարացված չեն համարում
տեսչության գործառնությունը որևէ նախարարության ենթակայության
ներքո: Ըստ նրանց, դա էականորեն սահմանափակում է այս մարմնի
անկախությունը: Փորձագետների զգալի մասը կարծիք է հայտնել, որ
ցանկալի է աշխատանքի տեսչության կարգավիճակի բարձրացում՝ Կառավարությանն առընթեր մարմնի ձևավորում:
• Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը աշխատանքային խնդիրների պետական հսկողության բնագավառում քաղաքականություն մշակող մարմին է: Հետևաբար, աշխատանքի տեսչության ենթակայության փոփոխությունը կարող է խոչընդոտել այս մարմնի կողմից վերլուծական և փորձի ընդհանրացման, օրենսդրական ակտերի և քաղաքականության մշակման գործառույթների արդյունավետ
կատարմանը: Այս հարցում փորձագետների տեսակետները գրեթե հավասարաչափ են բաշխվել: Մի մասը դրական է գնահատել այն հանգամանքը, որ լիազոր մարմինը (Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն) պահպանի քաղաքականության մշակման լիազորությունը, իսկ քաղաքականության իրականացման և վերահսկողության
գործառույթները փոխանցի պետական այլ մարմնի: Փորձագետների մի
մասն էլ կարծում է, որ գործառույթների նման տարաբաժանման պարագայում կտուժի քաղաքականության մշակումը՝ զրկվելով կայուն տեղեկատվական հոսքերից և պրակտիկայի նկատմամբ մշտական վերահսկողության հնարավորությունից:
• Մի քանի փորձագետներ համակարծիք են այն հարցում, որ տեսչության թե՛ կարգավիճակը, թե՛ կառուցվածքային տեղակայումը, թե՛
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անգամ անվանումը որոշիչ ազդեցություն չունեն գործունեության արդյունավետության վրա:
• Փորձագետները նշել են իրականացված բարեփոխման հնարավոր դրական հետևանքները. աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման վերահսկողության ազատականացումը, տարատեսակ ռեսուրսների խնայողությունն ու վարչարարության ծախսերի
կրճատումը, տարբեր տեսչությունների գործառույթների կրկնորդման
բացառումը, ստուգման փոխհամաձայնեցված գործողությունների իրականացումը:
• Աշխատանքի պետական տեսուչների ընդհանուր թիվը նորաստեղծ տեսչության հաստիքակազմում 62 է, ինչն ընդհանուրի միայն 14%
է կազմում: Ակնհայտ է, որ սա ընդհանուրի մեջ տեսուչների ներկայացվածության շատ ցածր ցուցանիշ է: Տեսչության միաձուլման հետևանքով տեսուչների թիվը կրճատվել է շուրջ 2 անգամ: Կադրային ռեսուրսի
կտրուկ նվազումը կասկածի տակ է դնում տարեկան պլանով հաստատված ստուգումների՝ ամբողջ ծավալով իրականացման իրատեսականությունը: Խնդրահարույց է նաև ըստ անհրաժեշտության (քաղաքացիների դիմում-բողոքների հիման վրա) ստուգումների ծավալի ապահովումը:
• Կադրերի կրճատման քաղաքականությունը հակասում է ԱՄԿ N
81 Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի պահանջին, որով նախատեսված է, որ
«Աշխատանքի տեսուչների թիվը պետք է լինի բավարար տեսչական
ծառայության պարտականությունների արդյունավետ իրականացման
համար»: Եթե նախկին ԱՊՏ՝ 2 անգամ մեծ կադրային ռեսուրսի պարագայում փորձագետները մատնանշում էին տեսչության արդյունավետության բազմաթիվ խնդիրներ, ակնհայտ է, որ կադրերի կրճատումը արդյունավետության հարցը կրկին ակտուալ է դարձնում:
• Կադրերի կրճատումն, ըստ փորձագետների, նշանակում է մինչ
այդ աշխատանքի տեսուչների կրթական կարիքներին և վերապատրաստմանն ուղղված ծախսերի փոշիացում:
• Հանրապետության տարածքում առկա է աշխատանքի տեսուչների թվի անհամաչափ բաշխվածություն (ըստ վարձու աշխատողների
թվի՝ յուրաքանչյուր վարչատարածքային միավորում): Մեկ տեսուչին
բաժին ընկնող աշխատողների թվի համեմատությունը եվրոպական
երկրների ցուցանիշերի հետ՝ վկայում է Հայաստանում աշխատանքի
տեսուչների՝ համեմատաբար ծանրաբեռնված լինելու մասին:
• Տեսչության՝ Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության բաժնի գործունեությունն, ըստ փորձագետների, չի հիմնվում
հստակ չափորոշիչների և ուղենիշերի վրա: Դրա գործառնությունը
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խնդրահարույց է, քանի որ ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված չեն
աշխատանքի անվտանգ պայմանների նորմեր կամ չափանիշներ: Նորմատիվ հիմքի բացակայության պատճառով, ըստ փորձագետների, նաև
նախկինում՝ ԱՊՏ կազմում, այս բաժնի գործունեությունը արդյունավետ
չի եղել. այն կրկնել է աշխատանքային օրենսդրության բաժնի գործառույթները, չի ունեցել ստուգումներ իրականացնելու և պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու իրական լծակներ: Բացի այդ, Կառավարության 2012թ. N 1486-Ն որոշմամբ հաստատված ԱՊՏ ստուգաթերթում աշխատանքի անվտանգության և առողջ պայմանների հարցերը
ներառված չեն: Հետևաբար, դրանք չեն կարող ստուգման ենթարկվել,
քանի որ Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին ՀՀ
օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ կետում սահմանված է, որ «Ստուգում իրականացնող անձինք ........ պետք է պատասխանեն բացառապես տվյալ
գործունեության համար նախատեսված ստուգաթերթում ընդգրկված
հարցերին և ստուգեն դրանք կարգավորող նորմերի կատարման պահանջները»:
• Կառավարության 2014թ. ապրիլի 10-ի նիստի օրակարգում ներառված էր ՀՀ մի շարք օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու հարցը, որով նախատեսված էր աշխատանքային օրենսգրքի տարբեր հատվածներում «աշխատանքի պետական տեսուչ» բառը
փոխարինել «աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի
ծառայող» բառով, իսկ «աշխատանքի պետական տեսչություն» բառը
փոխարինել «աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմին»
բառով: Առաջարկվող փոփոխությունների ընդունման պարագայում
ստացվում է, որ «նոր տեսուչները» միայն աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով են վերահսկողություն իրականացնելու:
Մինչդեռ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի և պաշտոնյայի
հարցը մնում է չկարգավորված: Սա ևս մեկ, անուղղակի վկայությունն է
այն բանի, որ Կառավարությունը պլանավորում է (ինչպես կանխատեսել
էին փորձագետները) պետության պարտավորության դաշտից աստիճանաբար դուրս մղել աշխատանքային օրենսդրության պահանջների
կատարման նկատմամբ վերահսկողության խնդիրը:
• Հիմնախնդիրների հետ մեկտեղ, փորձագետները դրական միտումներն են արձանագրել: Մասնավորապես, կատարված փոփոխությամբ պետությունը սկսում է կարևորել աշխատանքի անվտանգության
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և աշխատողների առողջության խնդիրները: Հնչել է կարծիք այն մասին, որ միաձուլումը կարող է նպաստել աշխատանքի անվտանգ և
առողջ պայմանների պետական վերահսկողության ուժեղացմանը:
• Այնուամենայնիվ, առկա է տեսակետ այն մասին, որ աշխատողների առողջության և աշխատանքի անվտանգության խնդիրներին առաջնահերթություն է տրվում այլ ակտուալ խնդիրների «հաշվին»: Կա
վտանգ, որ աշխատանքի տեսչության իրական բովանդակային լիազորությունները կարող են ստորադասվել սանիտարիայի հսկողական գործառույթներին: Առկա է մտագոհություն այն մասին, որ աշխատանքային
փոխհարաբերություններում աշխատատեղի պահպանման, աշխատավարձերի ճիշտ և ժամանակին վճարման, արձակուրդայինների հաշվարկման, սեզոնային աշխատանքներով զբաղվածների վարձատրության և ստվերում աշխատողների շահերի պաշտպանության հարցերը
առաջնային չեն լինի նոր տեսչության գործունեության շրջանակներում:

Գործառնական խնդիրներ
• Կառավարության որոշումն իր բացասական ազդեցությունն է
ունեցել մեծ թվով անձանց աշխատանքային իրավունքների վերականգնման գործընթացի վրա: Տեսչության վերակազմակերպման շրջանում ժամանակավորապես դադարեցվել են մի շարք վարչական վարույթներ, ինչպես նաև՝ քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումների քննությունը: Նույն ժամանակահատվածում քաղաքացիները
զրկված են եղել տեսչությանը դիմում-բողոքներ ներկայացնելու հնարավորությունից: Որպես հետևանք, տուժել է ողջամիտ ժամկետներում քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքների վերականգնման հնարավորությունը: Այդ պատճառով, իրականացված բարեփոխումը փորձագետները գնահատել են որպես հապճեպ և առանց համապատասխան
ընթացակարգային խնդիրների պլանավորման:
• Տեսչության միաձուլումից հետո էականորեն կրճատվել է աշխատանքային խնդիրներով նորաստեղծ տեսչությանն ուղղված դիմումների
և բողոքների թիվը: Նկատվում է տեսչության կողմից կազմակերպվող
սեմինար-խորհրդատվությունների, ստուգումների և կիրառած տույժերի
թվի էական, զգալի նվազում: Գործունեության ավելի քան 6 ամիսների
ընթացքում նոր տեսչության կողմից չի իրականացվել աշխատանքային
հարցերին առնչվող, տարեկան պլանով նախատեսված որևէ ծրագրային ստուգում: Ըստ փորձագետների, ստուգումների «դադարը» քա114

ղաքական որոշման արդյունք է՝ պայմանավորված նոր տեսչության լիազորությունների ոչ հստակ իրավական կարգավորմամբ:
• Նորաստեղծ տեսչության համեմատաբար պասիվ գործունեության պատճառներից մեկն էլ քաղաքացիների և գործատուների նվազ
իրազեկվածությունն է այն մասին, որ նախկին ԱՊՏ գործառույթները
ներկայումս Առողջապահական պետական տեսչությունն է իրականացնում: Նոր տեսչության անվանման մեջ «աշխատանք» բառի բացակայությունն ու տեսչության հասցեի փոփոխությունը ևս իրենց բացասական ազդեցություն են ունեցել:
• Ըստ փորձագիտական գնահատականների, գործունեության
սկզբնական շրջանում աշխատանքի տեսչությունը Հայաստանում ընկալվում էր որպես պատժող մարմին: Աստիճանաբար տեղի է ունեցել
տեսչության դերի վերաարժեվորում: Վերջին տարիներին հատկապես,
տեսչության խորհրդատվական աջակցության նշանակությունն ու որակը բարձր է գնահատվել բոլոր փորձագետների կողմից: Այս գործառույթի հետևողական իրականացմամբ ԱՊՏ գործունեությունը դրականորեն տարբերվել է ՀՀ այլ տեսչությունների «ավանդական» գործելակերպից:
• Աշխատանքի տեսչության արդյունավետության քննադատական
գնահատականներից մեկն էլ առնչվում է անձի իրավունքի վերականգնման հնարավորությանը: Առկա է փորձագիտական կարծիք այն մասին,
որ տեսչությունը իրավունք պաշտպանող մարմին չէ: Ըստ փորձագետների, տեսչական բարեփոխումների խումբն առաջնորդվել է այն սկզբունքով, որ աշխատանքի տեսչությունը ոչ թե անձի իրավունք, այլ աշխատանքի անվտանգություն պաշտպանող մարմին է: Այնուամենայնիվ,
հարկ է ընդգծել, որ Աշխատանքի պետական տեսչության մասին ՀՀ
օրենքի 9-րդ հոդվածում հստակ ամրագրված է, որ ԱՊՏ 4 խնդիրներից
մեկն է հանդիսանում «……… աշխատողների աշխատանքային ազատությունների և իրավունքների պահպանման և պաշտպանության
ապահովումը»: Նույն օրենքի 10-րդ հոդվածում սահմանված են տեսչության լիազորությունները, որտեղ մի քանի անգամ նշվում է աշխատողների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների
մասին: Այսպիսով, աշխատողների իրավունքների պաշտպանության լիազորությունն առանցքային նշանակություն ունի ԱՊՏ՝ օրենքով սահմանված լիազորությունների շարքում:
• Այն փաստը, որ իրավունքի վերականգնման խնդիրը բավարար
չափով չի իրագործվում, նաև տեսչության ոչ հետևողական գործելակերպով է բացատրվում: Ըստ փորձագետների կարծիքի, տեսչությունը
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և տեսուչները առավելապես մտահոգված են հանձնարարագրերի կատարմամբ և հետաքրքրված չեն աշխատողի իրավունքի վերականգնմամբ: Գործունեության ֆորմալ կողմին ավելի մեծ ուշադրություն
է հատկացվում, քան բովանդակային (հատկապես իրավունքների
պաշտպանության) հարցերին: Ֆորմալ մոտեցումը գերակայում է տեսչության գործունեության այլ ուղղություններում ևս և դրսևորվում է աշխատաոճի ոչ ճկուն մշակույթով: Զարգացած չէ գործատուի հետ բանակցությունների միջոցով աշխատողի շահերից բխող համաձայնության հասնելու մշակույթը և պրակտիկան:
• Այսպիսով, բաց է մնում աշխատողի ոտնահարված իրավունքի
վերականգնման հարցը: Ըստ էության, միակ գործուն մեխանիզմը դատական կարգով իրավունքի վերականգնումն է: Գործատուի կամ խախտում կատարած անձի նկատմամբ տեսչության կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումը խախտված իրավունքի վերականգնման բավարար երաշխիք չէ:
• Կառավարության հայտնի որոշումից որոշ ժամանակ անց Աշխատանքի պետական տեսչության կայքը դադարեց գործել: Այդպիսով
հանրության համար անհասանելի դարձան տեսչության գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, ընթացիկ գործունեության արդյունքները, գործատուների և աշխատողների համար այլ օգտակար,
խորհրդատվական բնույթի նյութերը: Չապահովվեց այդ նյութերի պատշաճ արխիվացումն ու հասանելիությունը: Նախկին ԱՊՏ կայքի փոխարեն Առողջապահության նախարարության կայքի «Առանձնացված ստորաբաժանումներ» հատվածում ստեղծվել է Առողջապահական պետական տեսչության էջը, որը խիստ աղքատիկ տեղեկատվություն է պարունակում տեսչության և դրա գործունեության արդյունքների վերաբերյալ:
Տեղեկատվության ծավալն ու ու դրա ներկայացման անկանոն եղանակը
թույլ չի տալիս խոսել թափանցիկության ապահովման մասին:
• Նախկին տեսչության գործունեության արդյունքները պարբերաբար ներկայացվում և քննարկվում էին Հանրապետական եռակողմ
հանձնաժողովի նիստերում: Սակայն Առողջապահության նախարարությունը, որի կազմում գործում է նորաստեղծ տեսչությունը, այս հանձնաժողովի կազմում ներկայացված չէ: Այս պարագայում կարող է տուժել
տեսչության հանրային հաշվետվողականությունը և գործունեության
արդյունքների քննարկումը շահագրգիռ կողմերի հետ: ԱՊՏ մասին
օրենքի 12-րդ հոդվածով նախատեսված է, որ տեսչությունը տարեկան
գործունեության մասին հաշվետվություն է ներկայացնում լիազոր մարմնին, որն էլ այդ հաշվետվությունը հրապարակում է մամուլում: Կատար116

ված բարեփոխման արդյունքում բաց է մնում այն հարցը, թե այսուհետ
որ մարմնին պետք է հաշվետվություն ներկայացնի տեսչությունը: Թեև
նորաստեղծ տեսչությունը գործում է ավելի քան կես տարի, մինչ օրս չի
հրապարակվել 2013թ. գործունեության մասին հաշվետվությունը: ՀՀ
ԱՆ կայքի տեսչության էջում տեղադրված է միայն 2013 թվականի ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը, որի բովանդակությունը չի համապատասխանում ԱՊՏ մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի պահանջներին:
• Նախկին ԱՊՏ պասիվության, որոշ դեպքերում՝ ակնհայտ խախտումների առնչությամբ դրսևորված անգործության մասին մամուլի
հրապարակումները պարբերական բնույթ են կրել: ԱՊՏ-ն, որպես վարչական մարմին, օժտված էր սեփական նախաձեռնությամբ վարչական
վարույթ հարուցելու հայեցողական լիազորությամբ: Հայաստանում կան
աշխատանքային գործունեության բնագավառներ, որտեղ աշխատանքային օրենսդրության խախտումներն ակնառու են: Օրինակ, առավել
տարածված խախտումներից մեկն առնչվում է աշխատաժամանակի առավելագույն տևողության գերազանցմանը: Հատկապես գիշերային
ժամանցի և տրանսպորտի բնագավառի բազմաթիվ կազմակերպություններում այս նորմի խախտումը բացահայտ և համատարած բնույթ
ունի: Հետևաբար, հիմնավոր կարելի է համարել այն քննադատությունը, որը վերաբերում է հանրության համար ակնհայտ խախտումների
առնչությամբ ԱՊՏ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ վարչական
վարույթ չհարուցելու դեպքերին: Հիմնավոր չեն թվում այն պնդումները,
թե տեսչությունը չի ունեցել բավարար փաստեր՝ վարչական վարույթ
հարուցելու և ստուգումներ իրականացնելու համար:
• Ըստ փորձագետների, ԱՊՏ գործունեության մեջ առկա են եղել
կոռուպցիոն ռիսկեր: Դրանք դրսևորվել են ինչպես տեսուչների կողմից
դիրքի չարաշահման արդյունք հանդիսացող անհիմն ակտերի կազմման, այնպես էլ՝ տարբեր գործատուների նկատմամբ տարբերակված
մոտեցում ցուցաբերելու ձևով: Փորձագետները նշել են տեսչության
տարածքային կենտրոնների և աշխատանքի պետական տեսուչների
նկատմամբ խոշոր և ազդեցիկ գործատուների գործադրած ճնշումների
մասին: Ըստ նրանց, այս ազդեցությունը երբեմն կաշկանդել է տեսուչներին և ազդել նրանց անկողմնակալության վրա: Եղել են գործատուի
անտեղյակության վրա հիմնված չարաշահումներ՝ տուգանքի իրական
չափը թաքցնելու և գործատուին խոշոր տուգանքներով «վախեցնելու»
եղանակով: Որոշ դեպքերում տեսուչները ոչ ֆորմալ բանակցություննե-
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րի մեջ են մտել գործատուների հետ՝ տուգանքի չափի փոփոխության
հարցով:
• Խիստ բացասական պետք է գնահատել այն դեպքերը, երբ աշխատանքի տեսուչները գործատուի համար բացահայտել են վերջինիս՝
բողոք ներկայացրած աշխատակցի ինքնությունը: Որպես հետևանք,
տեսչությանը դիմում-բողոք ներկայացրած անձինք ենթարկվել են գործատուի վստահությունը կորցնելու, գործատուի հետ լարված հարաբերություններ ձևավորելու, անգամ՝ աշխատանքից ազատման ռիսկերի:
Բնականաբար, այս գործելակերպը բարոյական վնաս է հասցրել նաև
աշխատանքի տեսչության հեղինակությանը:
• Չնայած բազմաթիվ քննադատական կարծիքներին, ԱՊՏ գործունեության որոշ արդյունքներ տպավորիչ են: Տեսչության միաձուլման
որոշումն անպատեհ է հատկապես տարեցտարի ԱՊՏ-ին ուղղված դիմումների ծավալի աճի համատեքստում: ԱՊՏ միջամտությունը հատկապես պահանջված էր այն դեպքերում, երբ դիմում-բողոքները վերաբերում էին մինչև 100 հազար դրամ գումարային պահանջներին: Այս պարագայում ԱՊՏ միջամտությունն առավել արդյունավետ էր, քան աշխատողի կողմից դատական հայցի ներկայացումն ու ներգրավումը դատական քննության ձգձգվող գործընթացում: Բնականաբար, դատական
գործընթացը նաև լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր է առաջացնում աշխատողների համար:
• Փորձագետները նշել են, որ ԱՊՏ-ն ՀՀ աշխատանքային խնդիրների բնագավառում ամենամասնագիտացված ու արհեստավարժ կառույցն էր. «Տեսչությունն այնքան մասնագիտացված էր աշխատանքային հարցերի ուղղությամբ, որ իրենից վեր չկային այդ արհեստավարժության այլ մարմիններ կամ պաշտոնյաներ: Այո, նախարարության
ենթակայության ներքո էր, բայց նախարարությունում այնքան խորությամբ չէին տիրապետում խնդիրներին, որքան տեսչությունում»: Բացի
այդ, տեսչության գոյության փաստն ինքնին զսպիչ ազդեցություն էր ունենում գործատուների վրա: Տեսչության նշանակալի դերն ու գործունեության դրական արդյունքները հաշվի առնելով՝ փորձագետների մեծ
մասը բացասական գնահատական է տվել Կառավարության որոշմամբ
իրականացված բարեփոխմանը:

Աշխատանքի տեսչության կարևորությունը Հայաստանում
• Տարբեր երկրների փորձի համեմատությունից ակնհայտ է դառնում, որ այն հասարակություններում, որտեղ կառուցվածքային մակար118

դակում լուծված չէ զբաղվածության խնդիրը և գործազրկության տոկոսը բավականին բարձր է բնական մակարդակից, աշխատանքային
շարժումների առաջացման հավանականությունը ցածր է: Աշխատանքային շարժման ձևավորման համար անհրաժեշտ է իրական և ոչ թե
պոտենցիալ աշխատողների առկայություն: Մեծ թվով գործազուրկների
առկայությունը գործատուների գործողություններին ազատություն տվող
այն ռեսուրսն է, որը կաշկանդում է աշխատողներին՝ իրենց իրավունքները պաշտպանելիս: Հայաստանում, որտեղ ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն` գործազրկությունը տարբեր տարիների գերազանցում
է անգամ 30 տոկոսը, քաղաքական և քաղաքացիական շարժումների
առաջացման հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, քան աշխատանքային շարժումներինը:
• Աշխատանքային շարժումներն առաջացման առավել մեծ հավանականություն ունեն աշխատողների մեծ կուտակումների և համապատասխանաբար` ինտենսիվ կոմունիկացիաների դեպքում: Հայաստանում եզակի աշխատավորական ցույցեր են տեղի ունենում Կապան քաղաքում, որը հանքարդյունաբերության խոշոր կենտրոն է: Գործադուլների և բողոքի այլ ակցիաների՝ մեծ թվով մասնակիցների պարագայում
առանձին աշխատողներն իրենց առավել պաշտպանված են զգում: Պատասխանատվությունը կարծես բաշխված է բոլորի միջև և ավելի փոքր
է անհատական «տույժերի» ենթարկվելու հավանականությունը:
• Անկախացումից հետո Հայաստանում հազարավոր հասարակական
կազմակերպությունների և մասնավոր ձեռնարկությունների ստեղծման
հետևանքով աճել է աշխատանքային գործունեության տեսակների և
զբաղմունքների բազմազանությունը: Սեփականաշնորհման արդյունքում
մեծացել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների թիվը, ինչը ենթադրում է երբեմնի խոշոր աշխատանքային կոլեկտիվների փոքրացում, մասնատում:
Աշխատանքային նման դիսպերսիան (ցրվածությունը) թույլ չի տալիս, որ
նմանատիպ աշխատանք կատարող, նույն շահերն ու հիմնախնդիրներն
ունեցող աշխատողները միավորվեն ընդհանուր շարժումների մեջ: Բազմազանությունը դրական գործոն է ինքնին: Սակայն, որպեսզի այն աշխատավորական ուժերը տարանջատող գործոնից վերածվի միավորող գործոնի, անհրաժեշտ է տնտեսության ճյուղերից յուրաքանչյուրում աշխատավորների ճգնաժամային զանգվածի առկայություն:
• Հայաստանում աշխատանքային շարժումների փաստացի բացակայության պատճառներն են. 1. Տնտեսության ճյուղերից յուրաքանչյուրում աշխատավորների ճգնաժամային զանգվածի բացակայությունը,
2. Ձևավորվող շարժումների թույլ կապերը նմանատիպ այլ շարժումնե-

119

րի հետ, 3. Արհեստակցական միությունների պասիվ կեցվածքը հատուկենտ ակցիաների կազմակերպման գործում, 4. Անկախ աշխատավորական շարժման ավանդույթների և նախկին փորձի պակասը, 5. Աշխատողների պատերնալիստական կողմնորոշումը դեպի պետությունը,
գործատուն և արհմիությունները, 6. Գրավիչ և մոբիլիզացնող գաղափարական հենքի բացակայությունը, 7. «Պահեստային ելքի ռազմավարությունը»՝ աշխատանքային միգրացիան:
• Հայաստանյան արհմիությունները, զրկվելով պետական աջակցությունից, միաժամանակ ձեռք չեն բերել աշխատողների վստահությունը: Դրանք ֆինանսապես կախված են գործատուից, որը նշանակալի
դեր ունի արհմիության ղեկավար մարմինների ձևավորման գործում:
Արհմիությունների դերը նենգափոխված է. դրանք զբաղվում են նյութական բարիքների բաշխմամբ՝ միջոցներն ուղղելով ոչ թե հնարավոր դատական ծախսերի կամ գործադուլի ֆինանսավորմանը, այլ՝ օգնության
տեսքով վերադարձնելով աշխատողներին:
• Աշխատողների թույլ սոցիալական կապիտալը (փոխադարձ
վստահության ցածր մակարդակը), պայքարը «չքաղաքականացնելու» և
քաղաքացիական ուժերի հետ համագործակցությունից խուսափելու
ձգտումը, «ամոթի մշակույթի» ազդեցությունը, աշխատանքային էթիկայի փաստացի բացակայությունը պակաս արդյունավետ են դարձնում
ինչպես գործադուլները, այնպես էլ՝ դատական կարգով իրավունքների
վերականգնումը: Ընդ որում, դատական հայցերի պարագայում կրկին
գործում է ճգնաժամային զանգվածի օրենքը: Գործատուն հակված է
անտեսել դրանք և գործողություններ չձեռնարկել մինչ այն պահը, երբ
բավարարված հայցերի քանակը, հասնելով որոշակի ճգնաժամային
սահմանի, ձևավորում է նախադեպ և լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում
վերջինիս համար:
Վերոնշյալ գործոնների համադրման արդյունքում կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների և
խնդիրների բնագավառում խիստ պահանջված է պետական միջամտությունը: Այն պարագայում, երբ աշխատանքային շարժումների առաջացման և արհմիությունների դերի ուժեղացման հավանականությունը բավական ցածր է, աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողությունն ու վերահսկողությունն
առավել քան անհրաժեշտ է: Պետության դերի թուլացումն այս բնագավառում կարող է հանգեցնել սոցիալական խնդիրների կուտակման և
մեծ թվով անձանց աշխատանքային իրավունքների խախտման:
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Առաջարկություններ
Ներկայացված առաջարկները մշակված են պետական քաղաքականության տարբեր (անգամ միմյանց հակադիր) սցենարների հաշվարկով: Այդ պատճառով է, որ որոշ առաջարկներ փոխբացառող են:
Տեսչության կարգավիճակ և ենթակայություն
1. Հարկավոր է կամ վերականգնել տեսչության նախկին կարգավիճակը, կամ նախկինից ավելի բարձր կարգավիճակ շնորհել:
Ցանկալի է՝ աշխատանքի տեսչությունն ուղղակի ենթակայության
մեջ չգտնվի որևէ նախարարությունից, քանի որ դա սահմանափակում է գործողությունների անկախությունը: Աշխատանքի
տեսչությունը կարող է գործել որպես Կառավարությանն առընթեր մարմին (ինչպես ԱԱԾ-ն, ՊԵԿ-ը և այլն):
2. Աշխատանքի տեսչության գործունեությունը պետք է կարգավորվի օրենքի հիման վրա և օրենքով պետք է սահմանվեն վերջինիս
խնդիրները, լիազորություններն ու գործառույթները: Քննարկել
Առողջապահական պետական տեսչության մասին օրենքի ընդունման հարցը:
3. Շատ կարևոր է նորաստեղծ Առողջապահական տեսչության անվան մեջ «աշխատանք» բառի ներառումը:
4. Պահպանել «աշխատանքի պետական տեսուչ» կարգավիճակը՝
ԱՊՏ մասին օրենքով վերապահված լիազորություններով և իրավունքներով:
Օրենսդրության բարելավում
5. Ապահովել աշխատանքի տեսչության կամ դրա իրավահաջորդի
գործունեության հստակ, միանշանակ և հնարավոր տարընթերցումները բացառող իրավական հիմքը: Ապահովել իրավահաջորդության փաստի համոզիչ իրավական հիմնավորումը:
6. Վերանայել և միմյանց հետ համաձայնեցնել բազմաթիվ իրավական անորոշություններ առաջացրած իրավական ակտերը (առաջին հերթին՝ Կառավարության 2013թ. հուլիսի 25-ի 857-Ն որոշումը): Ապահովել տարբեր օրենքների պահանջների համաժամանակյա փոխհամաձայնեցումը:
7. Նորաստեղծ Առողջապահական տեսչության կանոնադրության
մեջ ապահովել նախկին 2 տեսչությունների (պետական հիգիե-
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նիկ և հակահամաճարակային տեսչություն և աշխատանքի պետական տեսչություն) լիազորությունների և գործառույթների հավասարակշռված, համաչափ ներկայացումը:
8. Առողջապահական պետական տեսչության կանոնադրության մեջ
ամրագրել աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման առնչությամբ ստուգման լիազորությունը:
9. Առողջապահական պետական տեսչության կանոնադրության մեջ
ամբողջ ծավալով արտացոլել ԱՊՏ՝ Աշխատանքի պետական
տեսչության մասին ՀՀ օրենքով սահմանված խնդիրները, լիազորություններն ու իրավունքները:
10. Նոր տեսչության կանոնադրության մեջ ամրագրել աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման առնչությամբ
տեսչության ստուգման լիազորությունը:
11. Օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանել աշխատանքի անվտանգ պայմանների նորմեր և չափանիշներ: Այդ
փոփոխություններին համահունչ՝ փոփոխություններ կատարել
տեսչական ստուգումների ստուգաթերթում՝ ներառելով նաև աշխատանքի անվտանգությանն առնչվող հարցերը:
Միջամտության մարտավարություն
12. Կարևոր է աշխատանքի տեսչության կողմից գործունեության
վերջին շրջանում լայնորեն կիրառված խորհրդատվական մարտավարության պահպանումը և հետագա զարգացումը: Խորհրդատվության տրամադրումը և ուսուցումը պետք է գերակայություն ունենան պատժողական մարտավարության նկատմամբ:
Կարևոր է դրանց կանխարգելիչ ներուժի հետագա զարգացումը:
13. Շատ կարևոր է ոչ միայն աշխատողների իրավունքների խախտման փաստի, այլև դրա պատճառների, միտումնավոր կամ պատահական բնույթի, պարբերական կամ դիպվածային լինելու բացահայտումն ապահովող կառուցակարգերի ձևավորումը:
14. Զարգացնել տեսուչների բանակցային կարողությունները: Գործատուների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցների
կիրառության պրակտիկայի փոխարեն՝ նախապատվություն
տալ աշխատողների շահերից բխող բանակցային մշակույթի
ամրապնդմանը: Խթանել և խրախուսել տեսուչների կողմից ոչ
միայն ֆորմալ ընթացակարգերի պահպանումը, այլև՝ վերջնարդյունքին՝ աշխատողի իրավունքի վերականգնմանը միտված
աշխատաոճը:
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15. Աշխատանքի տեսչությանն առնչվող իրավական փաստաթղթերում ամրագրել աշխատողի իրավունքների պաշտպանությանը
և վերականգնմանը միտված առաքելությունը:
16. Հանրային իրազեկման և շահագրգիռ կողմերի հետ հետևողական աշխատանքի միջոցով հարկավոր է փոփոխել տեսչության՝
որպես պատժող մարմնի ընկալումը: Տեսչությունը չպետք է ընկալվի որպես ստուգիչ և սանկցիաներ կիրառող մարմին:
17. Հարկավոր է զարգացնել կամերալ ստուգումների (փաստաթղթերի և գործատուների հաշվետվությունների հիման վրա) մարտավարությունը` կազմակերպության բնականոն գործունեությանը հնարավորինս քիչ միջամտելու և անհարկի լարվածության ստեղծումից խուսափելու համար:
18. ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի՝ այլընտրանքային հարկային ստուգումների ինստիտուտի համանմանությամբ՝ ներդնել
կամավորության սկզբունքով, գործատուի նախաձեռնությամբ՝ աշխատանքի տեսչության կողմից ստուգումների իրականացման մեխանիզմ: Գործատուի նախաձեռնությամբ իրականացված ստուգումների պարագայում բացառել օրենսդրությամբ սահմանված
պատասխանատվության միջոցների կիրառումը՝ նախատեսելով
հանձնարարականների կատարման ընթացակարգ:
19. Աշխատանքի տեսչություն իր գործառույթներն իրականացնելիս
պետք է հաշվի առնի տվյալ տարածաշրջանի տեղական
առանձնահատկություններն ու մշակի դրանց հակազդեցության
մեխանիզմներ: Որոշ տարածաշրջաններում ձևավորվել են հզոր
և տնտեսական լծակներ ունեցող խմբեր, որոնք էական ազդեցություն ունեն ինչպես իրենց աշխատողների, այնպես էլ` աշխատանքի տեսուչների վրա: Դրան նպաստում են նաև ընկերական և ազգակցական կապերը, տեղական սովորույթները՝
այդ թվում աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում:
Այս ստվերային ազդեցությունների չեզոքացման ձևերից մեկը
կարող է լինել ստուգումների գործընթացում այլ տարածքային
տեսչությունների աշխատակիցների ներգրավումը:
20. Մշակել աշխատանքային օրվա ավարտից հետո (18:00-ից հետո) աշխատանքի տեսուչների կողմից ստուգումների իրականացման գործուն մեխանիզմ: Հաշվի առնել այն հանգամանքը,
որ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների որոշ խախտումներ (օրինակ՝ արտաժամյա և գիշերային աշխատանք) տեղ
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են գտնում հենց գիշերային ժամերին, սակայն չկա դրանց բացահայտման կայուն մեխանիզմ:
Պրոակտիվ մարտավարություն և գործառույթների ընդլայնում
21. Հարկավոր է զարգացնել աշխատանքի տեսչության՝ պրոակտիվ քաղաքականություն իրականացնելու կարողությունները:
Պրոակտիվ մարտավարության գլխավոր ուղղությունը պարբերական բացատրական աշխատանքն է գործատուների հետ՝
խախտումների հետևանքներն ակնհայտ դարձնելու նպատակով:
22. Իրականացնել պրոակտիվ միջամտություն առավել ռիսկային
գոտիներում: Նման ռիսկային գոտիներից մեկն է, օրինակ,
զբաղվածության մասնավոր գործակալությունների ոչ բարեխիղճ գործունեությունը: Ճիշտ է, աշխատանք փնտրողները աշխատանքային իրավահարաբերությունների սուբյեկտ չեն հանդիսանում և դուրս են գտնվում աշխատանքի տեսչության իրավասությունների դաշտից: Սակայն տեսչության միջամտությունն
առավել քան պահանաջված է այս ռիսկային խմբի աշխատանքային իրավունքների հավանական խախտումների կանխարգելման նպատակով: Միջամտության ձևեր կարող են լինել աշխատանք փնտրողներին ոչ բարեխիղճ գործատուների մասին
իրազեկումը, իսկ զբաղվածության մասնավոր գործակալություններին՝ իրենց ոչ բարեխիղճ գործունեության հնարավոր
իրավական հետևանքների վերաբերյալ զգուշացումը:
23. Հարկավոր է քննարկել արտագնա աշխատանքի և թրաֆիքինգի մի շարք խնդիրներ տեսչության գործառույթների ոլորտում
ներառելու հարցը: Հարկավոր է աշխատանքի տեսչությանը նոր
լիազորություններ տրամադրել՝ աշխատանքային միգրանտների իրավունքների պաշտպանության հարցում: Աշխատանքի
տեսչությունը պետք է ունենա գործուն մեխանիզմներ՝ ընդունող
երկրում աշխատանքային միգրանտների իրավունքների պաշտպանության երաշխիքներ ստանալու համար:
24. Աշխատանքի տեսչության համակարգում հարկավոր է ստեղծել ինքնազբաղվածների շահերի և իրավունքների ներկայացման գործուն մեխանիզմ: Վերջիններս աշխատանքային
իրավահարաբերությունների սուբյեկտ չեն հանդիսանում և,
բնականաբար, չեն կարող օգտվել աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված երաշխիքներից: Սակայն հարկա124

վոր է վերանայել մինչ այժմ ինքնազբաղվածության դիտարկման զուտ տնտեսական մոտեցումը և որոշ խնդիրներ քննարկել աշխատանքային իրավունքների հարթության մեջ: Օրինակ, ինքնազբաղվածների գործունեության որոշ սահմանափակումներ և խոչընդոտներ հարկավոր է դիտարկել որպես
աշխատանքի իրավունքի իրացման սահմանափակում կամ՝
աշխատանքային գործունեության խոչընդոտում: Բնականաբար, այս փոփոխությունները հնարավոր են միայն ավելի
լայն՝ գաղափարական-հայեցակարգային փոփոխությունների
համատեքստում, երբ կվերաիմաստավորվի «աշխատանք»-ի
ֆենոմենը և այն այլևս չի դիտարկվի միայն գործատուի հետ
իրավական հարաբերությունների համակարգում: Այլ կերպ
ասած՝ անձը հանդես կգա որպես աշխատանքի սուբյեկտ,
անկախ նրանից՝ առկա է գործատու թե ոչ, վարձատրվող
գործունեություն է իրականացնում թե ոչ:
Վարչական վարույթ և տույժեր
25. Սահմանել մեխանիզմներ՝ տեսչության կողմից սեփական նախաձեռնությամբ վարչական վարույթի հարուցումն առավել
կանխատեսելի և հանրության համար թափանցիկ դարձնելու
դարձնելու համար:
26. Ընդլայնել վարչական վարույթի հարուցման հիմքերը՝ բացի
վարչական մարմնի նախաձեռնությունից և քաղաքացու դիմումից՝ ներառելով նաև այլ, շահագրգիռ կողմերի դիմումները:
Նման շահագրգիռ կողմեր կարող են դիտարկվել, օրինակ, հասարակական կազմակերպությունները և մարդու իրավունքների
պաշտպանը:
27. Փոփոխություններ կատարել Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներում՝
բացառելով նախազգուշացման կամ տուգանքի կիրառումը
խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ: Ամրագրել այն սկզբունքը, որ նախազգուշացումը կամ տուգանքը պետք է կիրառվեն գործատուի կամ գործատուի պաշտոնատար անձի
նկատմամբ: Գործատուն պետք է դիտարկվի որպես պատասխանատվության սուբյեկտ:
28. Քննարկել տեսչական մարմինների՝ տուգանքներ կիրառելու
գործառույթի
վերացման
նպատակահարմարությունը:
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Քննարկել այդ գործառույթը դատարանին վերապահելու
հնարավորությունը:
Աշխատանքի անվտանգության պայմանների վերահսկողություն
29. Աշխատանքի անվտանգության պահանջների կատարման
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող տեսուչներին առաջադրել տեխնիկական, ինժեներական կրթության կամ այդ
բնագավառում աշխատանքային փորձառության պահանջներ75:
30. Աշխատանքի անվտանգ պայմանների նկատմամբ հսկողություն
իրականացնող տեսուչներին ապահովել անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներով, սարքավորումներով և շարժական լաբորատորիայով:
Կադրային քաղաքականություն և տեսուչների կրթություն
31. Ապահովել ԱՄԿ N 81 Կոնվենցիայի պահանջներին համահունչ՝
աշխատանքի տեսուչների բավարար թվաքանակ: Կադրային
ռեսուրսի ցանկացած կրճատում (նաև՝ մինչ այս պահը տեղ
գտած) հիմնավորել փաստարկված վերլուծությամբ՝ հիմնված
չափելի, քանակական տվյալների վրա:
32. Ապահովել Առողջապահական տեսչության տարածքային ստորաբաժանումներում աշխատանքի տեսուչների թվաքանակի
համաչափ բաշխվածությունը: Բաշխվածության համար հիմք
ընդունել ինչպես յուրաքանչյուր վարչատարածքային միավորում
վարձու աշխատողների և գործատուների թվաքանակը, այնպես
էլ՝ տեսչական գործողությունների որակյալ իրականացման համար պահանջվող ժամանակը:
33. Հստակեցնել աշխատանքի տեսուչների մասնագիտական որակավորմանն առաջադրվող պահանջները:
34. Իրավաբանական կրթության պահանջներ առաջադրել աշխատանքային օրենսդրության պահանջների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող աշխատանքի տեսուչներին:
Այս ուղղվածության տեսուչներին առաջադրել նաև շարունակական
տեխնիկական
կրթության/վերապատրաստման
հստակ պահանջներ, քանի որ աշխատանքային օրենսդրու-
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Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ տեսուչների ընտրության հարցում կարևորվում է ոչ միայն համապատասխան տեխնիկական կրթությունը, այլև՝ արտադրության բնագավառում մի քանի տարվա աշխատանքային փորձառությունը (ստաժը):
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35.
36.

37.

38.

թյան կատարման վերահսկողությունը նաև տեխնիկական
գիտելիքներ է պահանջում: Ըստ փորձագետների, այդ պահանջների ստուգումը կամ ուսումնասիրությունը չի կարող
զուտ իրավական բնույթ ունենալ: Աշխատավայրում որևէ
փաստաթղթի առկայությունը դեռ չի նշանակում օրենսդրության պահանջի կատարում: Տեսուչը պետք է բավականաչափ
գիտելիքներ ունենա՝ համոզվելու համար՝ արդյոք դրա բովանդակությունը համապատասխանում է, օրինակ, միջազգային չափանիշներին կամ արդի զարգացումներին: Այսինքն, իրավական ստուգումը նաև տեխնիկական, տեխնոլոգիական բնույթ է ստանում:
Մշակել և գործարկել աշխատանքի տեսուչների պարբերական
ատեստավորման համակարգ:
Իրականացնել աշխատանքի տեսուչների վերապատրաստում՝ աշխատանքի նոր, ճկուն ձևերի և աշխատանքային հարաբերությունների, վիրտուալ կազմակերպությունների գործունեության, աշխատանքային պայմանների վրա նոր տեխնոլոգիաների ազդեցության և այլ ակտուալ թեմաների շրջանակներում:
Ապահովել աշխատանքի տեսուչների նեղ մասնագիտացում՝ ըստ աշխատանքային գործունեության բնագավառների (առևտուր, ծառայություններ, սպասարկում, այլ) և ըստ որոշակի
ռիսկի խմբերի (օրինակ՝ փողոցային աշխատանք կատարող երեխաներ, աշխատանքային միգրանտներ, չգրանցված աշխատողներ և այլն): Նեղ մասնագիտացումը խթանել նաև բուհերի
հետ համագործակցության և կրթական ծրագրերի համատեղ
մշակման եղանակով:
Ստեղծել աշխատանքի տեսուչների պատրաստման, վերապատրաստման և շարունակական կրթության մասնագիտացված ուսումնական կենտրոն: Այս առումով ուսանելի կարող է լինել ՊԵԿ փորձը, որի նմանատիպ կենտրոնը հաջող գործառնության պատմություն ունի:
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Միջազգային փորձը վկայում է, որ բարձր արդյունավետությամբ աչքի
ընկնող տեսչություններն էական ներդրումներ են կատարում աշխատակիցների ուսման, հատկապես՝ սկզբնական պատրաստման մեջ: Շատ
երկրներ ունեն աշխատանքի տեսուչների համար նախատեսված, դասընթացներ պատրաստող և անցկացնող հատուկ ինստիտուտներ (օրինակ՝
Ֆրանսիան, Գերմանիան, Լեհաստանը, ԱՄՆ-ն): Որոշ երկրներում դասընթացների համար պատասխանատու ստորաբաժանումները ներառված
են տեսչության կազմում (օրինակ՝ Դանիայում և Մեծ Բրիտանիայում): Այս
երկրներում դասընթացները պլանավորվում և իրականացվում են հստակ
և անընդհատ վերանայվող ուսուցման քաղաքականության շրջանակներում:

Հետազոտական կարողությունների զարգացում
39. Խթանել և խրախուսել աշխատանքի տեսուչների կողմից
պրակտիկայի ամփոփման, ոլորտի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացման, օրենսդրական փոփոխությունների
մշակման գործողությունները:
40. Միաժամանակ զարգացնել տեսչության՝ որպես ինստիտուտի և
աշխատակիցների հետազոտական կարողությունները:
41. Խրախուսել տեսչության և առանձին աշխատակիցների կողմից
փորձի ամփոփման վրա հիմնված հրապարակումների իրականացումը:
Հաշվետվողականություն և գործունեության թափանցիկություն
42. Նորաստեղծ Առողջապահական տեսչության գործառույթների
մասին լայնորեն իրազեկել գործատուներին և աշխատողներին:
43. Հնարավորինս շուտ գործարկել Առողջապահական տեսչության
կայքը: Կայքում ներկայացնել տեսչության՝ աշխատանքային
խնդիրներին առնչվող գործունեության արդյունքները, հրապարակել հաշվետվություններ և հայտարարություններ, ներառել
հարց-պատասխան բաժինը:
44. Տեսչության կայքում և պարբերական հաշվետվություններում
հրապարակել ինչպես բարեխիղճ, այնպես էլ՝ առավելագույն
խախտումներ թույլ տված գործատուների տվյալները: Կիրառել
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45.

46.

47.

48.

թե՛ բարեխիղճ, թե՛ անբարեխիղճ գործատուների՝ տարատեսակ ցուցանիշներով աստիճանակարգման սանդղակներ76:
Պահպանել և զարգացնել տեսչության՝ Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովին հաշվետություն ներկայացնելու պրակտիկան: Ամրագրել տեսչության կողմից եռակողմ հանձնաժողովին հաշվետու լինելու և քննարկման՝ պարտադիր բնույթ կրող
խնդիրները:
Մշակել և ներդնել տեսչությանը ներկայացված դիմումների և
ահազանգերի քննության ընթացքին առցանց հետևելու համակարգ: Աշխատողների մեծ խմբերին (օրինակ՝ կոլեկտիվ դիմումների դեպքում) կամ հանրությանն առավել մտահոգող խնդիրների առնչությամբ ապահովել դիմումների քննության առավելագույն թափանցիկություն, տվյալների պարբերական թարմացում:
Առավել ակտիվ կիրառել հանրային հաշվետվողականության
ձևաչափերը. տեսչության աշխատակիցների մամլո ասուլիսներ,
ելույթներ, մասնակցություն հանրային քննարկումներին:
Զարգացնել քաղաքացիներին հեռախոսով խորհրդատվություն
տրամադրելու պրակտիկան: Խորհրդատվության այս եղանակը
թույլ կտա խնայել տեսչության՝ քաղաքացիների ընդունելության
համար ծախսվող ժամանակային ռեսուսը:

Հանրային մասնակցություն
49. Աշխատանքի տեսչության մի շարք լիազորություններ, որոշակի
սահմանափակումներով և սահմանափակ ժամանակահատվածում, պատվիրակել հասարակական կազմակերպություններին:
Այս կերպ խթանել պետական տեսչության և հասարակական
հատվածի մրցակցությունը՝ այս կամ այն գործառույթի առավել
արդյունավետ իրականացման հարցում: Այս մարտավարության
փորձնական արդյունքներն օգտագործել՝ աշխատանքի տեսչու-
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Նման մեխանիզմ է գործում 2005թ.-ից Դանիայում, որտեղ տեսչական
ստուգումների արդյունքներով կազմակերպություններին շնորհվում են տարբեր
գույների խորհրդանշական պատկերներ (օրինակ, դրական արդյունքների դեպքում
կիրառվում է «ժպիտ» խորհրդանշանը): Այդ պատկերները հրապարակվում են
աշխատանքի տեսչության կայքում՝ հանրությանը մատչելի և գրավիչ կերպով
տեղեկատվություն փոխանցելով գործատուների աշխատաոճի վերաբերյալ:
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50.

51.

52.
53.

թյան գործունեության բացերը հայտնաբերելու և շտկելու նպատակով:
Սահմանել աշխատանքի տեսչության կողմից մամուլի հրապարակումներում, հասարակական կազմակերպությունների կամ
անհատների ուսումնասիրությունների և մշտադիտարկման արդյունքներում ներկայացված աշխատանքային օրենսդրության
խախտումները քննելու կանխատեսելի ու թափանցիկ ընթացակարգ:
Առանձին խոցելի խմբերի (օրինակ՝ փողոցային աշխատանք
իրականացնող երեխաների) աշխատանքային իրավունքների
ոտնահարման առնչությամբ ահազանգ-դիմում ներկայացնելու
հնարավորություն ընձեռել ցանկացած չափահաս քաղաքացու
(այդ դիմումների պարտադիր քննության պայմանով):
Գործարկել հեռախոսային թեժ գիծ՝ ռիսկային խմբերին առնչվող ահազանգերի ընդունման նպատակով:
Սեմինար-խորհրդատվությունների թեմաները որոշել գործատուների և աշխատողների կարիքների գնահատման միջոցով:
Այդ նպատակով տեսչության ապագա կայքում հնարավոր է առցանց հարցումներ իրականացնել:

Արդյունավետության գնահատում
54. Տեսչության գործունեության արդյունավետության գնահատման
մոտեցումներում հստակ ամրագրել այն սկզբունքը, որ վերջինս
չի հանդիսանում ֆիսկալ մարմին77: Տեսուչների աշխատանքի
արդյունավետությունը գնահատելիս հնարավորինս խուսափել
կիրառված տույժերի, տուգանքների քանակի և դրանց ծավալի
հաշվարկից:
55. Մշակել տեսչության աշխատանքի արդյունավետության չափանիշներ՝ հիմնվելով նախկին փորձի և պրակտիկայի միջինացված ցուցանիշերի վրա: Սա ենթադրում է գործունեության՝ հնարավորինս չափելի արդյունքների ամրագրում: Արդյունավետության չափանիշներին համարժեք արդյունքների ապահովման
պարագայում հարկավոր է շարունակաբար, տարեցտարի
բարձրացնել արդյունավետության նշաձողը:
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Դրական է այն հանգամանքը, որ այս մոտեցումն արդեն ամրագրվել է
Հայաստանում տեսչական բարեփոխումների հայեցակարգում:
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56. Արդյունավետության ցուցանիշերից կախված՝ կիրառել թե՛
տեսչության՝ որպես համակարգի, թե՛ առանձին աշխատակիցների խրախուսման մեխանիզմներ:
Միասնական տեղեկատվական համակարգի ձևավորում
57. Հարկավոր է ուժեղացնել աշխատանքի տեսչության, զբաղվածության տարածքային կենտրոնների, արհմիությունների, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, գործատուների և
հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը՝ շեշտը դնելով միասնական տեղեկատվական համակարգի
ստեղծման վրա: Համակարգը պետք է հարուստ տեղեկատվություն պարունակի ոչ բարեխիղճ գործատուների և նրանց կողմից թույլ տրված խախտումների, ինչպես նաև՝ դրանց հաղթահարման հաջողված փորձի վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունը թույլ կտա կողմերից յուրաքանչյուրին՝ իր առաքելությանը և
լիազորություններին համահունչ միջամտություն իրականացնել:
Օրինակ, խնդիրները, որոնց առնչությամբ միջամտությունը
բարդ է աշխատանքի տեսչության կողմից, կարող են թիրախավորվել հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով:
58. Համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններով կամ
կառավարության հանձնարարականներով հարկավոր է միասնական տեղեկատվական համակարգի տեղեկատվական հոսքերն ապահովել այլ պետական գերատեսչությունների միջոցով
ևս: Մասնավորապես, Պետական եկամուտների կոմիտեի տարածքային տեսչությունները բավական ինտենսիվ կերպով
հայտնաբերում և արձանագրում են բազմաթիվ չձևակերպված
աշխատողների: Սակայն դեռևս բաց է մնում այն հարցը, թե
այս հարուստ տեղեկատվությունն ինչպիսի կիրառություն է
գտնում աշխատանքի տեսչության կողմից՝ խախտումների վերացման և աշխատողների պաշտպանության համար78:

78

Այս և նմանատիպ այլ գործողությունները համահունչ են ԱՄԿ N 81 Կոնվենցիայի 5րդ հոդվածին, որտեղ նշված է. «Իրավասու մարմինը ձեռնարկում է
համապատասխան միջոցներ, որպեսզի խրախուսի.
ա) արդյունավետ համագործակցությունը տեսչության ծառայությունների և
համանման
գործունեություն
իրականացնող
կառավարական
այլ
ծառայությունների, ինչպես նաև պետական կամ մասնավոր հաստատությունների
միջև, և
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59. Հարկավոր է լրացուցիչ ուշադրություն դարձնել աշխատանքի ոլորտում քաղաքականություն մշակող մարմնին՝ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը կայուն տեղեկատվությամբ ապահովելու խնդրին: Սա նշանակում է, որ նախարարությունն ու դրա ստորաբաժանումները պետք է լիակատար հասանելիություն ունենան Առողջապահական տեսչության՝ աշխատանքային խնդիրներին առնչվող գործունեության
արդյունքներին:

բ) համագործակցությունը աշխատանքի տեսչության ծառայողների և գործատուների
ու աշխատողների կամ նրանց կազմակերպությունների միջև»:
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սեպտեմբերի 25-ի N 1096-Ն և 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1573-Ն
որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ և ՀՀ 2009 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին, http://goo.gl/9D0WZp
ՀՀ Կառավարության 2012թ. նոյեմբերի 22-ի 1486-Ն որոշում, Հայաստանի
Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի պետական տեսչության ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունն ու ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը և ստուգումների
ստուգաթերթը հաստատելու մասին, http://goo.gl/1a355v
ՀՀ Կառավարության 2013թ. հուլիսի 25-ի 857-Ն որոշում, «Հայաստանի
Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N
1300-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, 2002
թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1821-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, 2010 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1319-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 2004 թվականի հուլիսի 29-ի N 1146-ն, 2005 թվականի
հոկտեմբերի 6-ի N 1893-ն, 2004 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1724-ն ու
2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1316-ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին», http://goo.gl/BNkWrJ
ՀՀ Սահմանադրություն:
ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք:
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք:
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ
օրենք:
N 45 հարց, Կառավարության նիստի օրակարգ, «Տեսչական մարմինների
մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում
փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հանրային ծառայության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
«Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին,
http://goo.gl/p08PaC
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42.

R158 - Labour Administration
http://goo.gl/QlB3vd

Recommendation,

1978

(No.

158),

Մամուլի հրապարակումներ
43.

Աշխատանքի պետական տեսչությունը թաքցնում է գործատուի անօրինականությունները.
«Ընդդեմ
իրավական
կամայականության»
ՀԿ,
http://goo.gl/iul8dI
44. Աշխատանքի պետական տեսչությունը չի պաշտպանում աշխատողների
շահերը, http://goo.gl/D4TsUc
45. Աշխատանքի
պետական
տեսչությունն
ընդդեմ
«Արմավիա»-ի,
http://goo.gl/Bm06wC
46. Գործազրկության սրընթաց աճը և «Աշխատանքի տեսչության» փնտրտուքը, http://goo.gl/TkrgzM
47. ՀՀ Աշխատանքի պետական տեսչությունն ամփոփել է գործունեության արդյունքները, http://goo.gl/EqSXPt
48. Չեն հասկանում, թե ինչ կապ ունեն իրար հետ, http://goo.gl/LbA1Zu
49. Տեսչական բարեփոխումների արդյունքում գործերն անավարտ են մնացել,
http://goo.gl/fnXlbx
50. Փորձագետ. Կառավարության որոշումն անլուրջ մոտեցման հետեւանք է,
http://goo.gl/dNXQ6z
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