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Սույն հոդվածի ուսումնասիրության առարկան հանդիսանում է 

աշխատանքային վեճերի քննության և լուծման դատավարական 

պրակտիկան: Վերջինիս վերաբերյալ իրավաբանական գրականութ-

յունում առկա տեսագործնական պատկերացումները ներկայացվել և 

քննարկվել են ինչպես ոլորտը կարգավորող ներպետական 

օրենսդրության, այնպես էլ օտարերկրյա փորձի տեսանկյունից: 

Վերլուծության է ենթարկվել նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի իրավակիրառ պրակտիկան, որի շրջանակներում փորձ է 

կատարվել բացահայտելու Եվրոպական դատարանի՝ աշխատանքային 

վեճեր լուծելու իրավասության հարցը: 

Բանալի բառեր. աշխատանքային վեճ, աշխատանքային 

դատավարություն, քաղաքացիական դատավարություն, դատական 

պրակտիկա, աշխատանքային վարույթ, խտրականության արգելք:  
 

20-րդ դարի 70-ական թվականներին սովետական աշխատանքային 

իրավունքի տեսությունում հայտնվեցին աշխատանքներ, որոնցում 

քննության էին ենթարկվում աշխատանքային դատավարության 

խնդիրները, և իրավունքի համակարգում առաջարկվում էր 

աշխատանքային դատավարության ինքնուրույնության գաղափար [7]: 

Սակայն, մասնավորապես խորհրդային աշխատանքային իրավունքի 

տեսությունում, առկա էին միմյանց հակասող պատասխաններ՝ 

առաջադրված վերոնշյալ հարցին: Այսպես, հեղինակների մի մասը 

հերքում էր աշխատանքային վարույթի ինքնուրույն գոյությունը՝ նշելով, 

որ աշխատանքային վեճերի լուծման կարգն ունի հայցային բնույթ և 

պատկանում է քաղաքացիական դատավարությանը: Մյուս 

հեղինակներն ընդունում էին աշխատանքային վարույթի 
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ինքնուրույնությունը, քանի որ քաղաքացիական դատավարությունը՝ 

հիմնված կողմերի դիսպոզիտիվության և մրցակցության սկզբունքի վրա, 

նպատակահարմար չէր համարվում աշխատանքային իրավունքի 

նորմերի իրականացման համար՝ ելնելով վերջիններիս առանձնահատ-

կություններից: Ուստի անհրաժեշտ էր համարվում աշխատանքային 

դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ աշխ. դատ. օր.) ընդունումը, 

որը սահմանելու էր նաև վեճի կողմերի հաշտեցման համար պարտադիր 

մինչդատական ընթացակարգերի իրավակարգավորման մեխանիզմ-

ները:  

Ի հակադրություն վերոնշյալի՝ «հակառակորդ» հեղինակները 

բացառում էին աշխատանքային վեճերի առանձնահատկությունները և 

կարծում էին, որ վերջիններիս բնորոշ որոշ հատկություններ կարող են 

սահմանվել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում առանձին 

գլխով, քանի որ քաղաքացիական դատավարությունը պատմականորեն 

հանդես է եկել որպես միասնական ճյուղ՝ կարգավորելով ոչ միայն 

քաղաքացիական իրավունքի, այլև մյուս նյութական իրավունքների հետ 

կապված իրավահարաբերությունները: Մի մասն էլ արդյունավետ էր 

համարում դատավորների մասնագիտացումը աշխատանքային 

վեճերում, այսինքն՝ հատուկ մասնագիտացված աշխատանքային 

դատարանների ստեղծումը, որոնք ունենալու էին լայն իրավասութ-

յուններ: Այս գաղափարին կողմ գիտնականները ևս առաջարկում էին 

աշխ.դատ.օրենսգրքի ընդունում [8]:  

Անդրադառնալով օտարերկրյա փորձին՝ պետք է նշել, որ այն 

տալիս է բավականին խճանկարային պատկեր: Աշխատանքային 

դատավարությունն օտարերկրյա պրակտիկայում կա՛մ ընդհանուր 

դատական համակարգի կառուցվածքում է, կա՛մ, ինչպես 

Գերմիանիայում, Բրազիլիայում, Իսրայելում, ունի ամբողջովին 

ինքնավար համակարգ՝ օժտված լայն իրավասությամբ: Այսպես, 

Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում աշխատանքային դատարան-

ները լուծում են ոչ միայն անհատական աշխատանքային վեճեր, այլև 

օժտված են բացառիկ իրավասությամբ՝ լուծելու միավորումների 

(հավաքների) իրավունքի խախտման հետ կապված վեճերը, 

գործադուլների և լոկաուտների անօրինական ճանաչման հետ կապված 

վեճերը և այլն: Որոշ երկրներում աշխատանքային դատարանները 

քննում են միայն անհատական աշխատանքային վեճեր (Իսպանիա), 

մյուսներում՝ անհատական և կոլեկտիվ վեճեր, կամ կոլեկտիվ վեճերի մի 

մասը (Դանիա, Ֆինլանդիա, Նորվեգիա, Գերմանիայի Դաշնային 
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Հանրապետություն), երրորդներում՝ ոչ միայն աշխատանքային, այլև 

սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության 

վեճեր (Իսրայել) [8]:  

Այն գիտնականները, ովքեր դեմ են աշխ. դատ. օրենսգրքի 

ընդունմանը, ընդգծում են, որ օտարերկրյա երկրներում 

աշխատանքային վեճերի քննությունն իրականացվում է հիմնականում 

քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության հիման վրա: 

Նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ աշխատանքային դատավարության 

հատուկ օրենքներ են ընդունված, դրանցում քննված դատավարական 

առանձնահատկությունները հանդիսանում են զուտ լրացումներ 

քաղաքացիական դատավարության գործընթացների ընդհանուր 

կանոններին: Ամփոփելով աշխատանքային արդարադատության 

օտարերկրյա փորձը՝ ռուս գիտնական Իգոր Կիսելևը նշում է, որ վեճերի 

լուծման գործընթացն աշխատանքային դատարաններում ավելի արագ է 

և պակաս ծախսատար: Վերջիններս ցուցաբերում են մեծ 

նախաձեռնություն դատական գործընթացները վարելիս [9]: Իսկ ռուս 

իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Լեոնիդ Բուգրովը կարծում է՝ աշխ.դատ.օրենսգրքի և աշխատանքային 

օրենսգրքի առանձին գոյությունը կհանգեցնի նրան, որ աշխատանքային 

իրավունքը արհեստականորեն կբաժանվի երկու ճյուղի, որն էլ 

կհանգեցնի աշխատանքային իրավունքի ներքին փլուզման [8]: 

Ռուսաստանի Դաշնությունում, օրինակ, աշխատանքային վեճերի 

լուծման ինչպես արտադատական, այնպես էլ դատական 

ընթացակարգերը կարգավորվում են Աշխատանքային օրենսգրքով [4]՝ 

չնայած նրան, որ այստեղ առանձին օրենսգրքով է կարգավորվում 

արբիտրաժային դատավարության գործընթացը [5]:     

Հայաստանի Հանրապետությունում (այսուհետ՝ ՀՀ) աշխատան-

քային վեճերը ենթակա են քննության դատական կարգով [2]: Այստեղ 

2018թ. փետրվարի 9-ին ընդունվեց Քաղաքացիական դատավարության 

նոր օրենսգիրք, որտեղ առանձին ենթաբաժին է հատկացված հատուկ 

հայցային վարույթների կարգով քննվող վեճերի համար, որի 24-րդ 

գուխը վերաբերում է երեք տեսակի` աշխատանքային պայմանագրի 

փոփոխման, աշխատանքային պայմանագրի լուծման և աշխատողին 

կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված 

անհատական աշխատանքային վեճերով  վարույթին [3]: 

Ուսումնասիրելով 2006-2020թթ. ՀՀ-ում առկա աշխատանքային վեճերի 

ավելի քան 50 դատական նախադեպ՝ կապված աշխատանքային 
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պայմանագրի ձևի, անօրինական աշխատանքի, աշխատանքային 

պայմանագրի գործողության ժամկետի, աշխատավարձի և այլ 

վճարների, փորձաշրջանի, կարգապահական պատասխանատվության, 

աշխատանքային պայմանագրի լուծման, արձակուրդի, աշխատողի 

նյութական պատասխանատվության, գործատուի նյութական պատաս-

խանատվության հետ, պարզվեց, որ ընդամենը երկու՝ ԵԿԴ/0313/02/09 և 

ԵԱՔԴ/2378/02/08 նախադեպերի դեպքում է առկա կողմերի միջև 

հաշտության համաձայնության կնքմամբ վեճի լուծում: Թեև 

հետազոտված նախադեպերից միայն երկուսում են որպես հայցվոր 

հանդես գալիս գործատուները (ԵԱԴԴ/3614/02/15, ԵԿԴ/2128/02/13), 

այնուամենայնիվ մի շարք վճռաբեկ բողոքներ բերվել են հենց նրանց 

կողմից, իսկ ընդհանուր առմամբ՝ բերված բողոքները բավարարվել են 

գրեթե հավասարապես՝ և՛ հօգուտ գործատուների, և՛ հօգուտ 

աշխատողների (չնչին տարբերությամբ՝ հօգուտ աշխատողների): 

Դատական նախադեպերի մեծամասնությունը՝ ավելի քան կեսը, 

պատկանում է աշխատանքային պայմանագրի լուծման հետ կապված 

աշխատանքային վեճերին, մասնավորապես հաստիքների կրճատման, 

հաստիքի՝ մեկ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանում տեղափոխվելու, 

ապացուցման բեռի բաշխման, աշխատողի որակավորման, նախկին 

աշխատանքում վերականգնվելու, աշխատողի՝ զբաղեցրած պաշտոնին 

համապատասխանելու և այլ պատճառներով [6]: 

Ինչ վերաբերում է Մարդու իրավունքների եվրոպական 

դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան, ՄԻԵԴ) իրավակիրառ 

պրակտիկային, ապա վերջինիս՝ աշխատանքային վեճեր լուծելու 

իրավասությունը բավականին սահմանափակված է «Մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայում (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) տեղ 

գտած իրավադրույթներով [1]: Եվրոպական դատարանը նախ և առաջ  

բացահայտում է վեճի բնույթը`կիրառելիության հարցը լուծելու համար 

[12]: Այսպես, Եվրոպական դատարանն առաջին հերթին զբաղվում է 

մարդու անձնական իրավունքների պաշտպանությամբ՝ կյանքի 

իրավունք, ազատության իրավունք, սեփականության իրավունք և այլն, 

երկրորդ հերթին՝ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպա-

նությամբ, որին էլ պատկանում է աշխատանքային իրավունքը [11]: Այն 

Կոնվենցիայում ուղղակիորեն արտահայտված չէ, սակայն անուղղա-

կիորեն կարող է արտահայտվել այլ հոդվածների միջոցով: 

Մասնավորապես, Եվրոպական դատարանը գտել է, որ 6-րդ՝ «Արդար 
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դատաքննության իրավունք» վերտառությամբ հոդվածի 1-ին կետը, այն 

է՝ յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական 

իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև նրան 

ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ ունի 

օրենքի հիման վրա ստեղծված անկախ ու անաչառ դատարանի կողմից 

ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային դատաքննության 

իրավունք, կիրառվում է նաև այն վեճերի նկատմամբ, որոնք 

վերաբերում են սոցիալական հարցերին, ներառյալ՝ մասնավոր 

ընկերության կողմից աշխատողին աշխատանքից ազատելու (օրինակ՝ 

Buchholz ընդդեմ Գերմանիայի N 7759/77 գործը [15]), սոցիալական 

ապահովագրության նպաստների վերաբերյալ վարույթների (Feldbrugge 

ընդդեմ Նիդեռլանդների N 8462/79 [17]) և մի շարք այլ դեպքերում [10]: 

Բացի այդ, Կոնվեցիայի 14-րդ հոդվածով սահմանվում է 

խտրականության արգելքը, և երբ գործատուն առանց հիմնավոր 

պատճառի անձին ազատում է աշխատանքից կամ ընդհանրապես 

ցուցաբերում է խտրական վերաբերմունք նրա հանդեպ, ապա խախտում 

է վերոնշյալ հոդվածի պահանջը:  

Սակայն միայն խտրականությամբ պայմանավորված գանգատներ 

հիմնականում չեն բերվում: Շատ հաճախ անձի աշխատանքային և դրա 

հետ կապված մի շարք այլ իրավունքների խախտումն իրենց 

հիմնավորումներն են գտնում միաժամանակ Կոնվենցիայի մի քանի 

հոդվածներում [13]. օրինակ՝ Ի. Բ.-ն ընդդեմ Հունաստանի N 552/10 

գործում գանգատ բերողը խնդրում էր ճանաչել իր աշխատանքից 

ազատվելն անվավեր [18]: Ազատվելու պատճառը հանդիսացել էր այն, 

որ գործընկերներն իմացել էին իր հիվանդության հետ կապված 

տեղեկություններ, ինչը Ի. Բ.-ն համարել էր ոչ միայն 14, այլև 8-րդ 

հոդվածի խախտում, որը վերաբերում է անձի անձնական և ընտանեկան 

կյանքը հարգելու իրավունքին: Իսկ Դանիլյենկովան և այլք ընդդեմ 

Ռուսաստանի Դաշնության N 67336/01 գործով [14] դարձյալ խախտվել 

էր Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը, սակայն այս անգամ 11-րդ հոդվածի 

հետ միասին, որը սահմանում է հավաքների և միավորման 

ազատությունը:  

Պրակտիկայում առկա են նաև 14 և 9՝ մտքի, խղճի և կրոնի 

ազատության (Eweida և այլք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության N 

48420/10, 59842/10, 51671/10 և 36516/10 գործերը [16]), 14 և 10՝ 

արտահայտվելու, խոսքի ազատության (Vogt ընդդեմ Գերմանիայի N 

17851/91 [19]) համակցմամբ բերված գանգատներ:  
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Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, 2002թ. մարտի 20-ին 

վավերացնելով «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատութ-

յունների պաշտպանության մասին» Եվրոպական կոնվենցիան, ևս 

ստանձնեց ներպետական օրենսդրությունը Եվրոպական կոնվենցիայի և 

կից արձանագրությունների պահանջներին համապատասխանեցնելու 

պարտավորություն: 

Եզրահանգում: Այսպիսով, սույն հետազոտության միջոցով 

ամփոփվեց և վերլուծության ենթարկվեց աշխատանքային վեճերի 

լուծման դատական պրակտիկան ինչպես տեսականորեն, այնպես էլ 

գործնական առումով: Մասնագիտական գրականության, ոլորտը 

կարգավորող ներպետական և օտարերկրյա իրավադրույթների 

ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ աշխարհում 

բացակայում են աշխատանքային դատավարության իրավասության 

ձևավորման ընդհանուր ընդունված չափանիշներ: Դրանք միանշանակ 

չեն անգամ ՄԻԵԴ իրավակիրառ պրակտիկայում:         
 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Караханян А. А. 
 

         Предметом изучения настоящей статьи является процессуальная 

практика рассмотрения и разрешения трудовых споров. В юридической 

литературе теоретические и практические идеи о последнем были 

представлены и обсуждены как с точки зрения регулирующего сферу 

внутригосударственного законодательства, так и с точки зрения 

зарубежного опыта. Также была проанализирована правоприменительная 

практика Европейского суда по правам человека, в рамках которого была 

предпринята попытка раскрыть вопрос о юрисдикции Европейского суда 

по разрешению трудовых споров. 

         Ключевые слова: трудовой спор, трудовой процесс, гражданский 

процесс, судебная практика, трудовое производство, запрет 

дискриминации. 
 

PROCEDURAL PRACTICE OF CONSIDERATION AND RESOLUTION OF 

LABOR DISPUTES 

Karakhanyan A. A. 
 

         The subject of this article is the procedural practice of consideration and 

resolution of labor disputes. In the legal literature, theoretical and practical 
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ideas about the latter were presented and discussed both from the point of 

view of domestic legislation regulating the sphere, and from the point of view 

of foreign experience. The law enforcement practice of the European Court of 

Human Rights was also analyzed, in which an attempt was made to disclose 

the issue of the jurisdiction of the European Court for the settlement of labor 

disputes. 

         Keywords: labor dispute, labor process, civil litigation, judicial practice, 

labor proceedings, prohibition of discrimination. 
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