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ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի  

տեսչական մարմնի ղեկավար  

պարոն Հակոբ Ավագյանին 

 

        Հարգելի պարոն Ավագյան  

        Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հանրային ծառայությունների 

աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային 

հանրապետական միության (պետական գրանցման համար՝ 211․150․00659) անդամ 

կազմակերպության՝ Երևանի քաղաքապետարանի արհեստակցական 

կազմակերպության (պետական գրանցման համար՝ 211.190.01077) նախագահ Լուսինե 

Սարգսյանը, որն ընտրվել է արհեստակցական կազմակերպության ժողովում 2017 

թվականի հունիսի 23-ին 5 տարի ժամկետով և շարունակում է իրականացնել 

նախագահի լիազորությունները, միաժամանակ հանդիսանալով նաև Հայաստանի 

պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների ճյուղային արհմիության խորհրդի 

անդամ, ազատվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անձնակազմի 

կառավարման բաժնի պետի պաշտոնից հաստիքների կրճատման հիմքով, չնայած, 

կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում տեղի է ունեցել հաստիքների ավելացում։ 

Լ․ Սարգսյանին աշխատանքից ազատելուց առաջ չի առաջարկվել իր մասնագիտական 

պատրաստվածությանը և որակավորմանը համապատասխան ոչ մի այլ աշխատանք, 

ինչպես դա նախատեսված է աշխատանքային օրենսդրությամբ և «Համայնքային 

ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով։  

         Ավելին՝ Աշխատանքային օրենսգրքի հոդված 119-ի համաձայն՝ աշխատողների 
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ներկայացուցչական մարմիններում ընտրված աշխատողներն իրենց 

լիազորությունների իրականացման ժամկետում, օրենսգրքի 113-րդ հոդվածին 

համապատասխան, չեն կարող ազատվել աշխատանքից` առանց աշխատողների 

ներկայացուցչական մարմնի նախնական համաձայնության։ Սակայն, ո՛չ Երևանի 

քաղաքապետարանի արհեստակցական կազմակերպությունը, ո՛չ Հայաստանի 

պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի արհմիությունը չեն ստացել Լուսինե Սարգսյանին 

աշխատանքից ազատելու համար համաձայնություն ստանալու որևէ հարցում։ 

           Աշխատանքից ազատելուց հետո Լուսինե Սարգսյանից պահանջել են հանձնել  

անցաքարտը, որով նա որպես աշխատակից մուտք էր գործում քաղաքապետարան, 

փոխարենը չեն տրամադրել ուրիշը, որով նա կարողանա դարձյալ մտնել 

քաղաքապետարան և կատարել  իր՝ արհմիության նախագահի գործառույթները։  

           Փաստորեն, Լուսինե Սարգսյանը զրկվել է արհմիության նախագահի իր 

լիազորությունները տեղում կատարելու հնարավորությունից, ինչը մեր կողմից 

դիտվում է որպես արհեստակցական կազմակերպության գործունեության 

խոչընդոտում գործատուի կողմից։ «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ 

օրենքի հոդված 23-ի համաձայն՝ արհեստակցական միության, նրա ներկայացուցչի 

իրավունքները խախտելը կամ կազմակերպության կանոնադրական գործունեությանը 

խոչընդոտելը, արհեստակցական միության ղեկավարներին ու ներկայացուցիչներին 

հետապնդելն առաջ է բերում պատասխանատվություն` Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

           Համաձայն Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքի հոդված 41․1-ի՝ աշխատողների ներկայացուցիչների` 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված 

իրավունքների իրականացմանը խոչընդոտելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում 

խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հիսնապատիկի չափով` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար:  

Միաժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 161-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ միավորումներ (հասարակական կամ արհեստակցական 

միություններ) կազմելու կամ կուսակցություններ ստեղծելու իրավունքի 

իրականացմանը կամ միավորման կամ կուսակցության օրինական գործունեությանը 
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խոչընդոտելը կամ միջամտելը պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի 

հարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը 

մեկ ամիս ժամկետով:   

Խոչընդոտելով Երևանի քաղաքապետարանի արհեստակցական 

կազմակերպության և դրա նախագահի գործունեությունը՝ Երևանի քաղաքապետը 

խախտում է նաև Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության «Միավորման  

ազատության և կազմակերպելու իրավունքի պաշտպանության մասին» թիվ 87 

հիմնարար կոնվենցիան։  

             Ըստ այդմ, խնդրում ենք Ձեզ միջոցներ ձեռնարկել պարտադրելու Երևանի 

քաղաքապետարանի արհեստակցական կազմակերպության և դրա նախագահի 

անխոչընդոտ գործունեությունը ապահովելու և Լուսինե Սարգսյանի խախտված 

աշխատանքային իրավունքը վերականգնելու համար։   

              Կցում ենք նաև Լուսինե Սարգսյանի դիմումը (7 էջ), Երևանի 

քաղաքապետարանի արհեստակցական կազմակերպության պետական գրանցման 

վկայականի պատճենը (2 էջ),  Լ․ Սարգսյանին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին 

Երևանի քաղաքապետի կարգադրությունը (1 էջ), աշխատանքից հնարավոր ազատման 

մասին ծանուցումները (3 էջ), անաշխատունակության թերթիկի պատճենը (2 էջ)։ 

Առդիր 15 էջ։ 

 

 

Հարգանքով՝ 

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի 

աշխատողների արհմիության նախագահ՝                                          Ա. Ասատրյան 
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