




 
 
 
 
 
 

ՄԱԿ-Ի ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ԱԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՎ ԱՌՈՂՋ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ՇԵՇՏԱԴՐԵԼՈՎ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԸ

Այս զե կույ ցը պատ րաստ վել է «GSP+-ի մի ջո ցով մար դու և  աշ խա տան քա յին 

ի րա վունք նե րի խթա նու մը  Հա յաս տա նում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում և այժմ 

ներ կա յաց վում է GSP+ մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցի հա մար։ Ա վե լի ուշ ամ սաթ վով 

զե կույ ցը պետք է ներ կա յաց վի նաև ՄԱԿ-ի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և 

մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տե, հետ ևա բար զե կույ ցի բո վան դա կութ յու նը 

մինչ այդ կա րող է փո փոխ վել։



Զե կույ ցը պատ րաս տե ցին`

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը,

« Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» 
հասարակականկազմակերպությունը,

« Գո րի սի մա մու լի ա կումբ» 
հասարակականկազմակերպությունը:

Այս հրա պա րա կու մը պատ րաստ վել է Եվ րո պա կան միութ յան ֆի նան սա կան 

ա ջակ ցութ յամբ:  Բո վան դա կութ յան հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում 

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը, « Մար դու ի րա վունք նե րի 

հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը և 

« Գո րի սի մա մու լի ա կումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, և պար տա-

դիր չէ, որ այն ար տա հայ տի Եվ րո պա կան միութ յան տե սա կետ նե րը:
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Անվտանգ և առողջ աշխատանքային պայմանների իրավունքի իրացումը Հայաստանում  | 1

ԱՄ ՓՈՓ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ԶԵ ԿՈՒՅ ՑԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ

(1) ՍույնայլընտրանքայինզեկույցինպատակնէՄԱԿ-իՏնտեսական,
սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեին (ՏՍՄԻԿ)
տեղեկությունտրամադրելՀՀԿառավարությանկողմիցՄԱԿ-իՏն-
տեսական,սոցիալականևմշակութայինիրավունքներիմիջազգա-
յինդաշնագրի(այսուհետ՝Դաշնագիր)7-րդհոդվածովսահմանված
պարտավորությունների իրականացման վերաբերյալ։ Դաշնագրի
հոդված7-իշրջանակներումսահմանվումէպետությանպարտավո-
րությունն`ապահովելու յուրաքանչյուրի`աշխատանքիարդարացի
ևբարենպաստպայմաններիցօգտվելուիրավունքը։

(2) Զեկույցը,մասնավորապես,անդրադառնումէՀայաստանումԴաշ-
նագրի hոդված7.բ-ով սահմանված՝անվ տանգ և հի գիե նիկ աշ խա-
տան քա յին պայ ման ներ ու նե նա լու ի րա վուն քի ի րաց ման խնդրին։
ՏՍՄԻԿ-իգլխավորմեկնաբանություն23-ըներկայացնումէայսիրա-
վունքիչափորոշիչներըևնշում,որ«Աշխատավայրումդժբախտպա-
տահարներիև հիվանդությունների կանխարգելումնաշխատանքի
արդարևբարենպաստպայմաններիիրավունքիհիմնարարկողմն
է ...»:Այնկոչէանումպետություններինորդեգրելհամապետական
քաղաքականություն՝ կանխարգելելով աշխատավայրում դժբախտ
պատահարների, առողջության և կյանքի համար վտանգավոր
վնասվածքներ ստանալու դեպքերը ևապահովում է ուղեցույց, թե
ինչպետք է ներառիայդ քաղաքականությունը: (Պար. 25-29.) Այն
նաևհստակասումէ,որ«Աշխատողներըպետքէկարողանանվե-
րահսկելաշխատանքայինպայմանները՝առանցհաշվեհարդարիև
վախի»:(Պար․26.)

(3) ԶեկույցնանդրադառնումէնաևՀՀՍյունիքիմարզում՝հանքարդյու-
նաբերությանոլորտումաշխատողանձանցաշխատանքայինիրա-
վունքներինև,մասնավորապես,անվտանգևհիգիենիկաշխատան-
քայինպայմաններունենալուիրավունքիիրացմանխնդիրներին։Այն
ներառումէնաև2019թվականիապրիլինիրականացվածդաշտա-
յինաշխատանքներիարդյունքները,որոնքայսզեկույցիբովանդա-
կությանհիմքենհանդիսացել:

(4) ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների
միջազգային դաշնագիրը վավերացվել է ՀՀԿառավարության կող-
մից 1993թ։ 2009թ․ Հայաստանը  ստորագրել է Տնտեսական, սո-
ցիալականև մշակութային իրավունքների կամընտրիրարձանագ-
րությունը,որը,սակայնառայսօրչիվավերացվել։



2 |  ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եվ մշակութային իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող ալընտրանքային զեկույց

ԱՆՎ ՏԱՆԳ ԵՎ ՀԻ ԳԻԵ ՆԻԿ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ 
ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵՐ ՈՒ ՆԵ ՆԱ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ 
ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Անվ տանգ և հի գիե նիկ աշ խա տան քա յին պայ ման ներ ու նե նա լու 
ի րա վուն քի օ րենսդ րաի րա վա կան ե րաշ խիք ներն ու ազ գա յին 
քա ղա քա կա նութ յու նը

(1) Անվտանգ և հիգիենիկ աշխատանքային պայմաններ ունենալու
իրավունքըամրագրվածէՍահմանադրությամբևկարգավորվումէ
ներպետականօրենքներովևենթաօրենսդրականնորմատիվիրա-
վական ակտերով1։ ՀՀ Սահմանադրության 82-րդ հոդվածով ամ-
րագրված է, որ յու րա քանչ յուր աշ խա տող, օ րեն քին հա մա պա տաս-
խան, ու նի ա ռողջ, անվ տանգ և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քա յին 
պայ ման նե րի, ա ռա վե լա գույն աշ խա տա ժա մա նա կի սահ մա նա փակ-
ման, ա մե նօր յա և շա բա թա կան հանգս տի, ինչ պես նաև ա մե նամ յա 
վճա րո վի ար ձա կուր դի ի րա վունք: 

(2) Անվտանգ և հիգիենիկ աշխատանքային պայմաններ ունենալու
օրենսդրական հիմքերն ամրագրված են Հայաստանի Հանրապե-
տությանաշխատանքայինօրենսգրքով,որըհանդիսանումէառանց-
քային ոլորտային իրավական փաստաթուղթ։ ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքիհոդված3-ով յու րա քանչ յուր աշ խա տո ղի հա մար աշ խա-
տան քի ար դա րա ցի պայ ման նե րի ի րա վուն քի ա պա հո վու մը (նե րառ յալ` 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման և հի գիե նա յի պա հանջ նե րը բա վա րա-
րող պայ ման նե րը, հանգս տի ի րա վուն քը)սահմանվումէիբրևաշխա-
տանքայինօրենսդրությանսկզբունք,իսկԳլուխ23-րդում(հոդված-
ներ242-262)ամրագրվածենաշխատողներիանվտանգությանըև
առողջությանըվերաբերողմիշարքդրույթներ2։

(3) Բացի Դաշնագրով սահմանված պարտավորություններից, աշխա-
տանքային անվտանգության և առողջության միջազգային ստան-
դարտները սահմանվում են նաևԱշխատանքիՄիջազգայինԿազ-
մակերպության (ԱՄԿ) մի շարք կոնվենցիաներով, որոնց մի մասը

1. ՀՀԱշխատանքայինօրենսգիրք,ՀՀօրենքը«Զբաղվածությանմասին»,ՀՀօրենքը
«Տեխնիկականանվտանգությանապահովմանպետականկարգավորմանմասին»,ՀՀ
օրենքը«ՀայաստանիՀանրապետությանբնակչությանսանիտարահամաճարակային
անվտանգությանապահովմանմասին»։

2. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=66489

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=66489
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վավերացվելէՀայաստանիկողմից։ՀայաստանըվավերացրելէԱՄԿ
Արդյունաբերականվթարներիկանխարգելմանմասինկոնվենցիան
(թիվ174)3,Աշխատանքիտեսչությանմասինկոնվենցիան(թիվ81)4,
Հանքահորերումանվտանգությանևառողջության մասին կոնվեն-
ցիան(թիվ176)5։Հայաստանը,սակայն,չիվավերացրելառանցքա-
յինկարևորությունունեցողԱշխատանքիանվտանգությանևառող-
ջությանմասինկոնվենցիան(թիվ155)6։

(4) ՏՍՄԻԿԸՄ23-ով7պետություններըպետքէընդունենաշխատան-
քայինմիջավայրումվտանգներինվազեցմանմիջոցովվթարներիև
առողջականվնասներիկանխարգելմաննուղղվածազգայինքաղա-
քականության փաստաթուղթ։ Ազգային քաղաքականության մշա-
կումնուընդունումը,իբրևպահանջ,նաևդրվածէԱՄԿԱշխատան-
քիանվտանգությանևառողջությանմասինկոնվենցիայի հիմքում
(թիվ 155), 1981թ։Հա յաս տա նում առ կա չէ աշ խա տան քա յին ի րա-
վունք նե րի կար գա վոր մա նը վե րա բե րող ազ գա յին քա ղա քա կա նութ-
յուն, ո րի մաս կկազ մեր նաև անվ տանգ և հի գիե նիկ աշ խա տան քա յին 
պայ ման ներ ա պա հո վե լու վե րա բեր յալ պե տա կան ռազ մա վա րութ յու նը 
և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր։ 

Ա ռողջ և  անվ տանգ աշ խա տան քա յին պայ ման ներ ու նե նա լու 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման խնդիր նե րը

(5) Սահմանադրությամբ երաշխավորված՝ առողջ և անվտանգ աշխա-
տանքայինպայմաններունենալուիրավունքիիրացմանհանդեպպե-
տականվերահսկողականգործառույթըվերապահվածէՀայաստանի
Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական
մարմնին(այսուհետ՝ՀՀԱԱՏՄ)8,որիկանոնադրությունըհաստատվել

3. Տե՛ս,https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312319:NO

4. Տե՛ս,https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO

5. Տե՛ս,https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
INSTRUMENT_ID:312321

6. Տե՛ս,https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO

7. Տե՛ս,https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html

8. Տե՛ս,https://www.gov.am/am/bodies-under-government/254/

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312319:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312319:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312226:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312321
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312321
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO
https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html
https://www.gov.am/am/bodies-under-government/254/
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էՀՀվարչապետի2018թ․հուլիսի11-իN775-Լորոշմանհիմանվրա։9

(6) ՀՀ ԱԱՏՄ-ը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Առող-
ջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական
մարմնիվերակազմավորմանարդյունքում,որն,իրհերթին,ստեղծվել
էր2013թ․օրենսդրականփոփոխություններիհետևանքովՀՀառող-
ջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակա-
համաճարակայինտեսչությանև ՀՀաշխատանքիև սոցիալական
հարցերի նախարարության ՀՀաշխատանքիպետականտեսչութ-
յանմիավորմանարդյունքում։Օրենսդրականփոփոխություններից
հետոԱԱՏՄ-նկորցրելէրիրարդյունավետությունը՝իրլիազորութ-
յուններինվազեցմանպատճառով:

6.1) ԻրկանոնադրականշրջանակներումՀՀԱԱՏՄ-ըունիվերահս-
կողական գործառույթներ աշխատանքային իրավունքների
շատնեղշրջանակիհանդեպ։ՀՀԱԱՏՄկիրառումէպատաս-
խանատվության միջոցներ առողջապահության, աշխատող-
ների առողջության և անվտանգության ապահովման բնա-
գավառներում, նրա լիազորությունների մեջ է մտնում նաև
անչափահասների աշխատանքի և հղիների աշխատանքի
հանդեպվերահսկողությունը(Հոդված11.10)դ․)։10

6.2) Թեպետ անվտանգ և առողջ աշխատանքային պայմանների
ապահովման հանդեպ վերահսկողությունը հանդիսանում է
ԱԱՏՄ-ի կանոնադրական առանցքային լիազորությունը, սա-
կայն առ կա են մի շարք օ րենսդ րա կան բա ցեր, ո րոնք խո չըն դո-
տում են տվյալ ի րա վուն քի ի րաց մա նը:

(7) Աշխատանքայինիրավունքներիոլորտումմասնագիտացվածիրա-
վաբան, պատգամավոր, ԱԺ Առողջապահության և սոցիալական
հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահիտեղակալ Հերիք-
նազՏիգրանյանըմեկնաբանումէ,որ2013թ.-իցիվերիրականաց-
ված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում տեսչական
մարմնի լիազորությունները հիմնականումաղճատվեցին։ 2014 թ․-
իցուժըկորցրածճանաչվեցՀՀԱշխատանքայինօրենսգրքի84-րդ
հոդվածը,որըսահմանումէրՀՀաշխատանքիևսոցիալականհար-
ցերի նախարարության ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության՝
աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողության

9. Տե՛ս,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=95884

10. Տե՛ս,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=95884

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=95884
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=95884
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իրականացման գործառույթը։ Օրենսդրական փոփոխությունների
արդյունքումտեսչականմարմնի լիազորություներնուգործառույթ-
ները զգալիորեն կրճատվեցին, վերացվեցին տեսչական մարմնին
մինչայդտրվածարտադատականլիազորությունները,որոնքկար-
ևորդերէինխաղումաշխատողիխախտվածիրավունքներիվերա-
կանգնմանգործում11:

7.1) Հայաստանի՝ Կոմիտեի կողմից վերջին դիտարկումից՝ 2013
թվականից ի վեր, բազմաթիվ տեղական զեկույցներում, նե-
րառյալ`Մարդուիրավունքներիպաշտպանիգրասենյակիտա-
րեկանհաղորդումներում բարձրաձայնվել էաշխատանքային
իրավունքներիպահպանումըվերահսկողևայդիրավունքնե-
րի խախտումները կանխարգելող արտադատական մարմնի
բացակայությանխնդրիմասին12։

7.2) Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմա-
վարությունիցբխող2017-2019թթ.գործողություններիծրագ-
րով13 պետք է իրականացվի աշխատանքային հարաբերութ-
յուններում աշխատողների իրավունքների պաշտպանության
արտադատականազգայինմեխանիզմիներդրմանհնարավո-
րությանուսումնասիրություն,որը,սակայն,որևէգործնական
արդյունքներիդեռչիբերել։

7.3) ՀՀԱԱՏՄ-իէֆեկտիվությունըներկայիսգործառույթներիշրջա-
նակներումՀ․Տիգրանյանըգնահատում է իբրև«զրոյական»։
Տիգրանյանիդիրքորոշմամբառկաէծավալունօրենսդրական
փոփոխությունների իրականացման կարիք, որպեսզի երաշ-
խավորվի պետության կողմից աշխատանքային իրավունք-
ների ոլորտում իրպարտավորություններիապահովումը։Այս 
ուղ ղութ յամբ ներ կա յումս տար վող աշ խա տանք նե րի շրջա նակ-
նե րում մշակ վում է օ րենսդ րա կան նա խա գիծ՝ ուղղ ված տես-
չա կան մարմ նի գոր ծա ռու թա յին ամ բող ջա կա նութ յան վե րա-
կանգն մա նը14:

11. ՀարցազրույցՀերիքնազՏիգրանյանիհետ,25հուլիս,2019թ․

12. Տե՛ս,http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/
publications/0e3f463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf

13. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=113223

14. ՀարցազրույցՀերիքնազՏիգրանյանիհետ,25հուլիս,2019թ․

https://www.ombuds.am/images/files/8457ae1e59323e9a6af27d41b365930d.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/8457ae1e59323e9a6af27d41b365930d.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=113223
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7.4) Աշխատանքային օրենսգրքի վերանայման նպատակով ս․թ․
հունիսինՀՀՏնտեսականզարգացմանևներդրումներինա-
խարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել օրենսդ-
րականնախագիծը,որը,սակայն,հակասումէաշխատանքա-
յին իրավունքների միջազգային ստանդարտներին և ՏՍՄԻԿ
23-ովսահմանվածմիշարքպահանջներին։Իթիվսայլսահ-
մանափակումների, օրենսգրքիայս նախագիծը վերացնում է
գործողաշխատանքայինօրենսգրքովնախատեսվածմիշարք
կարգավորումներ՝ կապված, մասնավորապես, արտաժամյա
աշխատանքի, երկարացված և լրացուցիչ արձակուրդների,
վնասակար աշխատանքի վարձատրության և պայմանագրի
լուծարմանհիմքերիհետ,ինչըավելիխոցելիէդարձնումաշ-
խատողինև,որոշդեպքերում,ուղղակիորենզրկումնրանպե-
տականպաշտպանությունից։

7.5) Առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմաններ ունենա-
լուիրավունքիիրացմանհամար,ԱԱՏՄգործառույթներիամ-
բողջականությանվերականգնումիցզատ,անհրաժեշտէնաև
տվյալ իրավունքի իրացման լիարժեք նորմատիվային հիմքի
ապահովումը։

7.6) ՀՀԱշխատանքայինօրենսգրքի248-րդհոդվածըսահմանում
է, որգոր ծա տուն պար տա վոր է ըն դու նել աշ խա տող նե րի անվ-
տան գութ յան ա պա հով ման և  ա ռող ջութ յան պահ պա նութ յան 
վե րա բեր յալ ներ քին ի րա վա կան ակ տեր։Թեպետառկաենաշ-
խատանքային պայմաններին վերաբերող՝ Առողջապահութ-
յան նախարարի մի շարք հրամաններ, սակայն բացակայում
էնորմատիվայինկարգավորումներպարունակողընդհանուր
փաստաթուղթ,որումընդգրկունկերպովսահմանվածևնկա-
րագրված կլինենառողջևանվտանգաշխատանքայինպայ-
մանների չափանիշները, որոնցով նաև կուղղորդվեր գործա-
տուն։

7.7) ԱԱՏՄ-ը չունի աշխատավայրում ռիսկի գնահատման համար
անհրաժեշտ ստուգաթերթ։ Ռիսկայնության չափորոշիչները
բացակայումեն։Ստուգաթերթնուչափորոշիչներըմշակվելեն
մինչև2018թ.-ըգործողՀՀԱռողջապահությաննախարարութ-
յանառողջապահականտեսչականմարմնիհամար,սակայնոչ
թե ներկայումս գործող ԱԱՏՄ-ի համար, որը ամբողջությամբ
նոր մարմին է, այլ ոչ թե նախորդի իրավահաջորդը։ Այսինքն
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նորաստեղծ ԱԱՏՄ-ինտրված չեն ստուգումներ և ուսումնա-
սիրություններիրականացնելու, նաևվարույթներհարուցելու
լիազորություններ։Ուստիևտվյալմարմինը, իրգործառույթ-
ներով,որևէկերպչիկարողնպաստելաշխատողիխախտված
իրավունքիվերականգնմանը:

7.8) Այսպիսով,Հայաստանումառկաէառողջ,անվտանգևարժա-
նապատիվ աշխատանքային պայմանների իրավունքի սահ-
մանադրականերաշխիքը,սակայնթերիենտվ յալիրավունքի
ապահովմանօրենսդրաիրավականհիմքերը,բացակայումեն
տվ յալիրավունքիիրացմանհանդեպպետությանվերահսկո-
ղության,աշխատողիխախտված իրավունքների վերականգ-
մանմեխանիզմները։

ՀՀ Ս յու նի քի մար զում հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տում աշ խա տող 
ան ձանց անվ տանգ և  ա ռողջ աշ խա տան քա յին պայ ման ներ ու նե նա լու 
ի րա վուն քը

(8) ՀՀՍյունիքի մարզումաշխատողներիաշխատանքային իրավունք-
ների և, մասնավորապես, հանքարդյունաբերության ոլորտում աշ-
խատող անձանց անվտանգ և հիգիենիկ աշխատանքային պայ-
մաններ ունենալու իրավունքի իրացման խնդիրների վերհանման
նպատակովիրականացվելէդաշտայինհետազոտություն։Դաշտա-
յին աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ Սյունիքի մարզի 3 քա-
ղաքայինբնակավայրերում՝«Կապանի լեռնահարստացմանկոմբի-
նատ»ՓԲԸ-ում, Քաջարանում՝ «Զանգեզուրիպղնձամոլիբդենային
գործարան»ՓԲԸ-ում,ևՄեղրիում՝«Ագարակիպղնձամոլիբդենային
կոմբինատի»ՓԲԸ-ում`ներկայումսևնախկինումաշխատողտար-
բերպաշտոններիանձանցշրջանում։Հետազոտությանընտրանքի
և գործիքակազմի նկարագրությունը ներկայացված է սույն զեկույ-
ցինկից՝հավելված1-ում։

(9) Հանքարդյունաբերության՝իբրևթիրախայինոլորտիընտրությունն
ալընտրանքայինզեկույցիշրջանակներումպայմանավորվածէայն
հանգամանքով,որհանքարդյունաբերությանոլորտնամենախոցե-
լիներից է Հայաստանում աշխատանքային իրավունքների պաշտ-
պանությանտեսանկյունից։

9.1) Հասարակության մեջ պարբերաբար շրջանառվում են տեղե-
կություններհանքավայրերումտեղիունեցողբազմաթիվվթար-
ներիմասին,ներառյալ՝մահացությանելքովվթարներիմասին,
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անուշադրության և ոչ բավարար անվտանգության միջոցա-
ռումների կիրառման արդյունքում աշխատողների առողջա-
կան լուրջվնասներիվերաբերյալ,աշխատողներիշահագործ-
ման, նրանց` աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման
վերաբերյալ։Անուամենայնիվ,առայսօրառկաչէորևէպետա-
կանկամոչպետականորևէհամապարփակուսումնասիրութ-
յուն,որըկանդրադառնարհանքարդյունաբերությանոլորտում
աշխատողանձանց և նրանց իրավունքների պաշտպանութ-
յանխնդիրներին։

9.2) Սյունիքիմարզումիրականացվածդաշտայինաշխատանքնե-
րիառաջնայինարձանագրումն էր հանքարդյունաբերության
ոլորտիծայրահեղփակևպետականորևէվերահսկողությու-
նիցդուրսլինելը։

9.3) Տնտեսվարներիլիարժեքհայեցողությաննէմատնվածաշխա-
տակիցներին աշխատանքային պայմանների տրամարդումն
ու կարգավորումը։ Տնտեսվարողները նաև խստորեն հսկում
են հանքավայրերում աշխատող անձանց աշխատանքային
պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության «արտահոսքը»՝
ստեղծելով վախի մթնոլորտևաշխատակիցներինարգելելով
խոսելիրենցաշխատանքայինպայմաններիմասին։

9.4) Տվ յալ խնդիրը հանդիսացավ դաշտային աշխատանքների
իրականացմանգլխավորմարտահրավերը.առաջնայինկապի
հաստատումիցհետոանձինքհիմնականումհրաժարվումէին
խոսելիրենցաշխատանքայինպայմաններից,ինչըզգալիորեն
սահմանափակեց հարցազրույցների և քննարկումների իրա-
կանացմանհնարավորությունները։

(10) Խմբային հարցազրույցի մասնակից 7 հորատողներից բոլորը նշել
են,որունենշնչառական,սրտանոթայինևայլնհիվանդություններ,
որոնքձեռքենբերվելհանքումաշխատանքիարդյունքում։

(11) Նրանցից ոչ ոք չուներ բժշկական ապահովագրություն։ Մասնա-
կիցներից մեկն ուներ նաևաշխատավայրումտեղի ունեցած վթա-
րիարդյունքումդեմքինհասցվածլուրջվնաս։Հորատողներնիրենց
աշխատանքը գնահատում են իբրև բարձր վտանգավորություն
ունեցող աշխատանք։ Գործատուն ֆինանսական աջակցություն
էտրամադրումմիայնառողջականայնվնասներիբուժմանհամար,
որոնքանմիջապեսձեռքենբերվելաշխատավայրումտեղիունեցած
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վթարի արդյունքում։ Եթե աշխատանքի վայրում պայթյունի կամ
դեպքի պատճառով անձը հիվանդանոց է տեղափոխվում, ապա
գործատուն հոգում է ծախսերը, սակայնաշխատելու ընթացքում՝
աշխատանքիբարձրվնասարարությանևծանրությանհետկապ-
վածառանձնահատկություններիհետժամանակիընթացքումձեռք
բերվածառողջականխնդիրներիհամարորևէփոխհատուցումչեն
ստանում։

11.1) Պատահարիհետևաքովանհրաժեշտբուժօգնությանծախսե-
րիցգործատունհոգումէմիայնվերականգնողականբուժման
ծախսերը, իսկ, օրինակ, անհրաժեշտության դեպքում պլաս-
տիկվիրահատություններիհամարգումարչենտրամադրում:

11.2) Խմբային հարցազրույցի բոլոր մասնակիցների հետ կնքված
էինանժամկետաշխատանքայինպայմանագրեր։Պայմանագ-
րերում, սակայն, որևէ դրույթ՝ գործատուի կողմիցպատճառ-
վածառողջականվնասիփոխհատուցմանպայմաններիևկա-
նոններիմասինչիպարունակվում։

11.3) Խմբային հարցազրույցի մասնակիցները նշեցին, որ գործա-
տուն՝ աշխատանքի ընդունելիս, իրականացնում է անվտան-
գության միջոցների վերաբերյալ վերապատրաստում, որն,
այնուհետ, կրկնվում է երեք ամիսը մեկ հաճախականութ-
յամբ,ինչպեսնաևտրամադրումէհանքումանվտանգության
ապահովմանհամարանհրաժեշտսարքավորումներնուգոր-
ծիքները։ Մասնակիցները, սակայն, նշեցին, որ որևէ ֆորմալ
ստուգման ընթացակարգ, որը կգնահատիաշխատողի՝անվ-
տանգությանկանոնների յուրացումնուանվտանգությանմի-
ջոցառումներինտիրապետմանմակարդակը,առկաչէ։

11.4) Խմբային հարցազրույցների մասնակիցների համարխնդրային
էրնաևիրենցաշխատավարձերիգոյացմանմեխանիզմը։Աշխա-
տավարձերըգոյանումենհետևյալկերպ․պայմանագրումնշվում
էհիմնականգումարը,որնիրենիցներկայացնումէվճարմինչև
հորատումը կատարվող աշխատանքների համար՝ տարածքի
լվացում, քարերի վնասազերծում, ամրակապում և այլն։ Պայ-
մանագրումնաևնշվումէ,որտվյալվճարինգումարվումէ50%՝
աշխատանքի բարձրվնասարարությանհամար։Այսգումարին
այնուհետավելանումէյուրաքանչյուրամսվավերջնարդյունքով
հորատած տարածքի համար վարձատրությունը, և այսպես է
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ձևավորվումվերջնականամսականաշխատավարձը։Պայմա-
նագրում, սակայն, նշված չէ մեկպայմանական միավորի հո-
րատմանհամարվարձատրության չափըկամվարձատվութ-
յանվերջնականհաշվարկիբանաձևը։Ուստիգործատունիր
հայեցողությամբէամենամսվավերջումհաշվարկումիրակա-
նացվածաշխատանքիդիմացտրվողգումարը,որըբացարձա-
կապեսանկանխատեսելիէ։

(12) Թե´խմբայինևթե´խորքայինհարցազրույցներիբոլորմասնակիցնե-
րընշեցին,որունենիրենցաշխատանքայինիրավունքների,գործա-
տուիպարտավորությունների,աշխատանքայինպատշաճպայման-
ներինորմերիվերաբերյալիրազեկվածությանմեծբաց։

(13) Հարցվածներից որևէ մեկը երբևէ չի մասնակցել պետության կող-
միցհանքարդյունաբերությանոլորտումառկախնդիրներիքննարկ-
ման,աշխատակիցներիհետհանդիպման,կարիքներիվերհանմանն
ուղղվածորևէմիջոցառումների։

(14) Հարցվածներից բոլորը նշեցինարհմիությունների բացակայության
խնդիրը՝իրենցկոլեկտիվիրավունքներիպաշտպանությանհամար։

(15) Հարցվածների կարծիքով իրենց իրավունքները կկարողանային
պաշտպանել, եթե ունենային պետական որևէ աջակցություն, նե-
րառյալ՝ բժշկական ապահովագրություն։ Հարցվածների պնդմամբ
ներկայումս պետությունը որևէ կերպ չի կատարում իրենց իրա-
վունքներիապահովմաննուղղվածորևէքայլ, իսկ հանքարդյունա-
բերական կազմակերպություններն «ինքնավարպետություններ են
պետությաններսում»:
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ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ և  Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ`

Զե կույ ցը պատ րաս տող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը՝ հիմն վե-
լով ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րի վրա, Տն տե սա կան, 
սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին կո մի տեին կոչ են ա նում պե տութ յանն ա ռա-
ջադ րել մի շարք հար ցադ րում ներ` կապ ված ստորև ներ կա յաց վող ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի հետ։

Ա ռա ջար կութ յուն 1. Հայաստանումաշխատանքայինիրավունքներիհա-
մապարփակ կարգավորման նպատակով մշակել և ընդունել ազգային
քաղաքականությանփաստաթուղթ,որիմասկկազմինաևառողջևանվ-
տանգաշխատանքայինպայմաններապահովելուպետականռազմավա-
րություննուգործողություններիծրագիրը։Պետականոլորտայինքաղա-
քականությունը պետք է լինի իրավունքահեն, հիմնվի աշխատանքային
իրավունքներիպաշտպանության միջազգային իրավական ստանդարտ-
ների,մասնավորապեսՏՍՄԻԿԸՄ23-ովսահմանվածևԱՄԿկոնվենցիա-
ներիցբխողչափանիշներիվրա,մշակվիևիրականացվիմասնակցության
սկզբունքիպահպանմամբ՝ հատկապես,աշխատողների, գործատուների
ևնրանցներկայացուցչականմարմիններիլայնևգործունմասնակցութ-
յամբ։

Ա ռա ջար կութ յուն 2. ՎավերացնելՏնտեսական,սոցիալականևմշակու-
թային իրավունքների միջազգային դաշնագրին կից կամընտիր արձա-
նագրությունը և ԱՄԿ Աշխատանքի անվտանգության և առողջության
մասինկոնվենցիան(թիվ155)։Տվ յալփաստաթղթերիվավերացումնունի
առանցքայինկարևորություն`Հայաստանումաշխատանքայինիրավունք-
ներիլիարժեքիրացմանհամար։

Ա ռա ջար կութ յուն 3. Ապահովել աշխատանքային իրավունքների իրաց-
ման հանդեպպետության լիարժեք վերահսկողություն։ Ստեղծել Հայաս-
տանի կողմից իր վրա ստանձնած միջազգային իրավականփաստաթղ-
թերովսահմանվողչափանիշներինհամապատասխանաշխատանքային
իրավունքների պահպանումը վերահսկող և այդ իրավունքների խախ-
տումներըկանխարգելողարտադատականմարմին։

Ա ռա ջար կութ յուն 4. Պետության կողմից ներկայումս պլանավորվող
օրենսդրական փոփոխությունները, ինչպես նաև Աշխատանքային նոր
օրենսգրքինախագծիմշակումն,իրականացնելԴաշնագրիևՏՍՄԻԿ23-ի
պահանջներինհամապատասխան։
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Ա ռա ջար կութ յուն 5. Ապահովել առողջ և անվտանգ աշխատանքային
պայմաններունենալուսահմանադրականիրավունքիիրացմանլիարժեք
օրենսդրաիրավականևնորմատիվայինհիմքը։

Ա ռա ջար կութ յուն 6. Ամրապնդելարհեստակցականմիություններիդերը
աշխատանքայինիրավունքներիպաշտպանությանգործում,տրամադրե-
լովնրանցարդյունավետևանկախգործունեությանօրենսդրականանհ-
րաժեշտերաշխիքներևմեխանիզմներ։

Ա ռա ջար կութ յուն 7. Ապահովելպետականվերահսկողությունհանքարդ-
յունաբերությանոլորտիտնտեսվարողներիհանդեպ,երաշխավորելնրանց
կողմից`աշխատանքայինառողջևանվտանգպայմաններիապահովումը,
հանքավայրերումաշխատողանձանցիրավունքներիլիարժեքպաշտպա-
նությունը,ներառյալպետականբժշկականապահովագրությանտրամադ-
րումը։

Ա ռա ջար կութ յուն 8. Վերացնել հանքարդյունաբերության ոլորտում գոր-
ծատուների կողմիցստեղծված «վախիմթնոլորտը», գործատուների կա-
մայականություններն աշխատակիցների հանդեպ, ապահովել ոլորտում
առկա խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանե-
լիությունը։

Ա ռա ջար կութ յուն 9. Իրականացնել հանքարդյունաբերության ոլորտում
աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ համապարփակ պաշտո-
նական ուսումնասիրություն: Աշխատողների հետ մասնակցային քննար-
կումներիմիջոցովվերհանելաշխատողներիշահագործմանևնրանցիրա-
վունքների ոտնահարման դեպքերը և մշակել հանքարդյունաբերության
ոլորտում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված
գործողություններիազգայինծրագիր
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1. ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ ՀՀ Ս ՅՈՒ ՆԻ ՔԻ ՄԱՐ ԶՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԱԾ 
ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԸՆՏ ՐԱՆ ՔԻ 
ԵՎ ԳՈՐ ԾԻ ՔԱ ԿԱԶ ՄԻ ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ

Աշխատանքիարդարացիև բարենպաստպայմաններից օգտվելու իրա-
վունքի և, մասնավորապես, հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխա-
տող անձանց անվտանգ և հիգիենիկ անվտանգ պայմաններ ունենալու
իրավունքի իրացմանխնդիրների վերհանման նպատակով՝ ՀՀՍյունիքի
մարզումիրականացվելէդաշտայինհետազոտություն։Տվ յալմարզիընտ-
րությունըպայմանավորվածէնախայնհանգամանքով,որալընտրանքա-
յինզեկույցինախապատրաստողհասարակականկազմակերպություննե-
րիցևանհատներից երկուսն իրենց մասնագիտականգործունեությունը
ծավալումենմարզում,ուստիևառավելլավենտիրապետումտեղումառ-
կախնդիրներին,ինչպեսնաևիբրևնպատակենդիտարկումշարունակա-
կանկերպովՍյունիքիմարզումաշխատանքիարդարացիևբարենպաստ
պայմաններից օգտվելու իրավունքի իրացման հետ կապված խնդիրնե-
րի բարձրաձայնումն ու դրանց լուծմանն ուղղված գործողությունների և
ծրագրերիիրականացումը։ Բացիայդ,Սյունիքիմարզըհանքարդյունա-
բերությանկիզակենտրոններիցէՀայաստանում։

Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել Սյունիքի մարզի 3 քաղաքնե-
րում՝ Կապանում, Քաջարանում, Մեղրիում գտնվող հանքարդյունաբե-
րական կազմակերպությունների՝ «Կապանի լեռնահարստացման կոմ-
բինատ» ՓԲԸ, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարան» ՓԲԸ և
«Ագարակիպղնձամոլիբդենայինկոմբինատի»ՓԲԸնախկինևներկաաշ-
խատակիցները։

Ուսումնասիրություններն իրականացվել են որակական հետազոտական
ռազմավարությամբ։Որպեստեղեկատվությանհավաքագրմանմեթոդներ
ենկիրառվելխմբայինհարցազրույցըևխորքայինհարցազրույցը։Հետա-
զոտության շրջանակներում արդյունքների վիճակագրական ներկայա-
ցուցչություն ապահովելու և դրանք հետազոտության ողջ օբյեկտի վրա
տարածելուխնդիրչիհետապնդվել։

Հետազոտության իրականացման հիմնական խոչընդոտն այն էր, որ
տնտեսվարողներն իրականացնում են խստագույն վերահսկողություն
հանքավայրերումաշխատողանձանցաշխատանքայինպայմաններիվե-
րաբերյալինֆորմացիայի«արտահոսքի»հետկապված՝ստեղծելովվախի
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մթնոլորտևաշխատակիցներինարգելելովխոսելիրենցաշխատանքային
պայմանների վերաբերյալ, ինչը զգալիորեն սահմանափակեց հարցազ-
րույցներիևքննարկումներիիրականացմանհնարավորությունները։

Հետազոտության շրջանակներում իրականացվել է 1խմբային հարցազ-
րույցհորատողներիխմբիհետ (տղամարդիկ,7հոգուցբաղկացած)և5
խորքային հարցազրույցներ հետևյալ մասնագիտություններ ներկայաց-
նողանձանցհետ՝վարորդ(տղամարդ),պահեստապետ(տղամարդ),զան-
գերի կենտրոնիպատասխանատու (տղամարդ),տեխնիկականվերահս-
կողության բաժնի պետ (կին), տեխնիկական վերահսկողության բաժնի
մասնագետ(կին):

Հարցազրույցների իրականացման համար կիրառվել է հարցաշար-ուղե-
ցույց։Հարցազրույցներիմասնակիցներիտարիքայինխումբնէ20-65տա-
րեկանը։

Հարցազրույցների և քննարկման ընթացքում մասնակիցների համար
երաշխավորվել և ապահովվել է գաղտնիության և անանունության
սկզբունքիպահպանումը,ուստիիրականացվածվերլուծությունըչիպա-
րունակումանձանցիդենտիֆիկացումըհնարավորդարձնողորևէտվ յալ։

Հարցաշար-ուղեցույցներըկազմվելենՏնտեսական,սոցիալականևմշա-
կութայինիրավունքներիկոմիտեիԸնդհանուրմեկնաբանությունԸՄ23-
ով ամրագրված` անվտանգ և հիգիենիկ աշխատանքային պայմաններ
ունենալուիրավունքիիրացմանչափանիշներիապահովմանվերաբերյալ
առավել համապարփակ տեղեկատվության հավաքագրման տրամաբա-
նությամբ։
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