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Հեղինակ՝ Ջինա Սարգիզովա

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտի գենդերային վերլուծությունները
ցույց են տալիս, որ չնայած կանանց բարձր կրթական մակարդակին՝ նրանց ներդրումը
երկրի տնտեսական զարգացման մեջ զգալիորեն ավելի ցածր է իրենց իրական ներուժից:
Գործնականում կանայք գրեթե չեն ներազդում քաղաքական որոշումների կայացման
վրա և, ընդհանուր առմամբ, ոչ բավարար չափով են ներգրավված կառավարման և
զարգացման գործընթացներում: Այդպիսի իրավիճակը բնութագրվում է որպես
մարդկային ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործում, անմիջականորեն ազդում է
երկրի զարգացման գործընթացների և մրցունակության վրա:
Գենդերային անհավասարակշռության և երկրի մրցունակության միջև անմիջական
կապը բացահայտվում է նաև Գենդերային խզման ցուցանիշի (GGI,Gender Gap Index)
միջոցով, որը հաշվարկվում է Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի (WEF, World
Economic Forum) կողմից չորս առանցքային ոլորտներում՝ տնտեսական մասնակցություն
և հնարավորություններ, քաղաքականություն, կրթություն և առողջապահություն1՝
արտացոլելով կանանց ու տղամարդկանց հնարավորությունների միջև եղած
տարբերությունը նշված ոլորտներից յուրաքանչյուրում: 2018 թվականին Գենդերային
խզման ցուցանիշով Հայաստանը զբաղեցրել է 98-րդ հորիզոնականը աշխարհի 149
երկրների շարքում2:

ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
Խոչընդոտները, որոնց բախվում են կանայք աշխատանքի շուկայում, հանգեցնում են
մարդկային կապիտալի ոչ լիարժեք օգտագործման ու տնտեսական կորուստների ոչ
միայն կանանց և նրանց ընտանիքների, այլև ամբողջ հասարակության համար:
Հայաստանում

կանանց

միայն

կեսն

է

մասնակցում

աշխատաշուկային,

ինչը

տղամարդկանց համեմատ 18%-ով ավելի ցածր ցուցանիշ է: Այդ բացի պատճառներից
մեկը՝ գենդերային նորմերով պարտադրված կանանց՝ որպես տնային տնտեսությունների
խնամակալների դերակատարումն է: Կանանց համար հիմնական խոչընդոտները
հաճախ

պայմանավորված

պարտականությունների

և

են

ընտանիքի

աշխատանքային

խնամքի

հետ

գործունեության

կապված
համադրման

դժվարություններով, ինչն էլ հանգեցնում է աշխատանքի շուկայում և զբաղվածության
ոլորտում

կանանց

ցածր

մասնակցության,

նրանց

նվազ

եկամուտների

և

անհավասարության այլ դրսևորումների:
Գործատուների կողմից ցուցաբերվող խտրականությունը լրացուցիչ գործոն է կանանց
աշխատուժի շուկայում մասնակցության սահմանափակման գործում: Ու թեպետ
1

The Global Gender Gap Report measures the size of the gender inequality gap in four areas: Economic participation and
opportunity ( salaries, participation and leadership), Education ( access to basic and higher levels of education), Political
empowerment ( representation in decision-making structures), Health and survival ( life expectancy and sex ratio)
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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խտրականությունն արգելող սկզբունքներն ամրագրված են ՀՀ սահմանադրությունում և
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում, բայց միշտ չէ, որ դրանք գործում են: Խտրականության
առկայությունը կարող է մասամբ բացատրել Հայաստանում գենդերային բացերի
շարունակականությունը:

Զբաղվածություն
Կանանց
քային

մասնաբաժինը

ռեսուրների

աշխատան-

կազմում

55%

է,

սակայն տնտեսապես ակտիվ է կանանց
52,8%-ը, իսկ տղամարդկանց՝ 70,7%-ը,
ընդ որում, կանանց և տղամարդկանց
տնտեսական ակտիվության գենդերային
խզումը 25-34 տարիքային խմբում 40% է,
ինչը հիմնականում պայմանավորված է
կանանց ընտանեկան
թյուններով

պարտականու-

(հղիություն,

ծննդաբերու-

թյուն, երեխայի և ընտանիքի մյուս անդամների խնամք և այլն)3:
Աշխատանքի շուկայում զբաղված են
կանանց 43,5%-ը, իսկ տղամարդկանց՝
57,9%-ը: Զբաղված կանանց 31.8%-ը, իսկ
տղամարդկանց 27.6%-ը ունի բարձրագույն կամ հետբուհական կրթություն4:
Թե՛

կանայք,

թե՛

տղամարդիկ

հիմնականում վարձու աշխատողներ են:
Գործատուների և ինքնազբաղվածների
մեծամասնությունը
մինչդեռ

առանց

տղամարդիկ

են,

վարձատրության

աշխատող ընտանիքների անդամների
թվում կանայք կրկնակի գերազանցում են
տղամարդկանց: Տնտեսության պետական հատվածում զբաղված են ավելի
շատ կանայք, քան տղամարդիկ: Ոչ լրիվ
աշխատանքային

օրով

զբաղված

է

կանանց 34%-ը, իսկ տղամարդկանց՝
Հայաստանի
կանայք
և
տղամարդիկ,
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2079
3
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ՀՀ
Սահմանադրությունը
պարունակում
է
խտրականության
արգելքի,
կանանց
և
տղամարկանց
հավասար իրավունքների ու
հնարավորությունների ապահովման, ինչպես նաև
կանանց և տղամարդկանց միջև փաստացի
հավասարության խթանման մասին մի շարք
կարևորագույն դրույթներ: Դրանք են.
• Հոդված 29. Խտրականության արգելքը
Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից,
մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից,
գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից,
աշխարհայացքից,
քաղաքական
կամ
այլ
հայացքներից,
ազգային
փոքրամասնությանը
պատկանելությունից,
գույքային
վիճակից,
ծնունդից, հաշմանդամությունից, տարիքից կամ
անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ
հանգամանքներից, արգելվում է:
• Հոդված 30. Կանանց
և
տղամարդկանց
իրավահավասարությունը
Կանայք և տղամարդիկ իրավահավասար են:
• Հոդված 86. Պետության
քաղաքականության
հիմնական նպատակները
Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային
ոլորտներում պետության քաղաքականության
հիմնական նպատակներն են`
2) բնակչության զբաղվածության խթանումը և
աշխատանքի պայմանների բարելավումը.
4) կանանց և տղամարդկանց միջև փաստացի
հավասարության խթանումը.
• Հոդված 87. Պետության
քաղաքականության
հիմնական նպատակների իրագործումը
1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններն
իրենց
իրավասությունների
և
հնարավորությունների շրջանակում պարտավոր
են իրագործել Սահմանադրության 86-րդ հոդվածով
սահմանված նպատակները:
2. Կառավարությունը Սահմանադրության 156-րդ
հոդվածով
նախատեսված
զեկույցի
շրջանակներում
տեղեկատվություն
է
ներկայացնում
Սահմանադրության
86-րդ
հոդվածով
սահմանված
նպատակների
իրագործման վերաբերյալ:
2018,

ՀՀ

վիճակագրական

ծառայություն,

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018, ՀՀՎԿ https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2106
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18%-ը, ընդ որում, դա հիմնականում պայմանավորված է աշխատանքի բնույթով կամ
սեզոնայնությամբ: Առավել տարածված մյուս պատճառը կանանց դեպքում՝ ընտանեկան
պարտականությունների

պատճառով

լրիվ

օրով

աշխատելու

հնարավորության

բացակայությունն է, իսկ տղամարդկանց դեպքում այն է, որ ուղղակի չեն կարողացել
գտնել լրիվ աշխատանքային օր տևողությամբ աշխատանք:
Գյուղատնտեսությունը հանրապետությունում զբաղվածության ամենախոշոր ոլորտն է,
որտեղ աշխատում է զբաղվածների շուրջ 31.3%-ը: Նրանցից 53%-ը կանայք են, ինչը
կանանց դարձնում է գյուղատնտեսության զարգացման առավել կարևոր մասնակից: Ընդ
որում, տղամարդկանց զբաղվածության կառուցվածքում գյուղատնտեսությանը բաժին է
ընկնում 28%-ը, իսկ կանանց զբաղվածության կառուցվածքում՝ 35%-ը: Ըստ էության,
գյուղատնտեսական արտադրանքի մեծ մասը ստեղծվում է կանանց կողմից, և նրանք են
սննդամթերքի մատակարարման և գյուղական վայրերում տնային տնտեսությունների
գոյատևման հիմնական երաշխավորները: Դրա հետ մեկտեղ կանանց զբաղվածությունը
գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնականում ոչ ֆորմալ բնույթ է կրում, ինչը հիմք է
տալիս բնութագրելու կանանց որպես աշխատաշուկայի ամենացածր վարձատրվող և
սոցիալապես չպաշտպանված սեգմենտի ներկայացուցիչներ: Գյուղական վայրերում
տնային տնտեսությունների 27,3%-ը գլխավորում են կանայք5:
Կին գլխավորով տնային տնտեսություններն առավել խոցելի են գյուղտեխնիկայի
բացակայության, հողակտորների դժվար
հասանելիության, ոռոգման հնարավորությունների և ֆինանսական միջոցների
հետ կապված խնդիրների պատճառով:

Գործազրկություն
Գործազրկության մակարդակը Հայաստանում ամենաբարձրն է ԱՊՀ երկրներից6. կանանց շրջանում այն 17,5% է, իսկ
տղամարդկանց

շրջանում

18%

է

կազմում 7: Դրա հետ մեկտեղ կան էական
գենդերային

տարբերություններ

գոր-

ծազրկության տևողության և չաշխատելու պատճառների մեջ: Պաշտոնապես
գրանցված գործազուրկների 70%-ը կա-

Աշխատանքի շուկայում կանանց նկատմամբ
խտրականության վերացման որոշակի դրույթներ է
պարունակում նաև «Կանանց և տղամարդկանց
հավասար
իրավունքների
և
հավասար
հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ
օրենքը, որն առավելագույնս ներառել է Կանանց
նկատմամբ
խտրականության
բոլոր
ձևերի
վերացման մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի մի շարք
պահանջներ:
Օրենքը,
մասնավորապես,
ամրագրում է «գենդերային խտրականություն»
հասկացությունը,
կարգավորում
է
քաղաքականության, պետական կառավարման,
աշխատանքի
և
զբաղվածության,
ձեռնարկատիրական
գործունեության,
առողջապահության, կրթության ոլորտներում
կանանց
և
տղամարդկանց
հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ապահովման խնդիրը, նախատեսում է սեռի
հատկանիշով խտրականության դրսևորումներից
քաղաքացիների
պաշտպանության
հնարավորությունը և կարգը, ինչպես նաև
պատասխանատվություն
խտրական
գործելակերպի համար:

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2018, ՀՀՎԿ https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2095
http://www.cisstat.com/
7 Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018, ՀՀՎԿ https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2106
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նայք են, ընդ որում, երկարատև գործազրկության մակարդակը հատկապես բարձր է
կանանց շրջանում՝ կազմելով գործազուրկ կանանց 57%-ը8:
Երիտասարդները (16-30 տարեկան) աշխատաշուկայում շարունակում են մնալ որպես
կայուն խոցելի խումբ` տնտեսական ակտիվության 47,9%, զբաղվածության 30,3% ցածր
մակարդակով և գործազրկության 36,7% բարձր մակարդակով: 2017 թվականի
տվյալներով՝ 15-29 տարեկան իգական սեռի երիտասարդների գրեթե 46%-ը և արական
սեռի երիտասարդների 23%-ը չէր սովորում և չէր աշխատում 9:

Աշխատավարձերի տարբերություն (Gender Pay Gap)
Ընդհանուր

առմամբ,

բնութագրվում

Հայաստանի

է

(կարիերային

աշխատաշուկայում

ուղղահայաց

աճի

անհավասար

մատչելիություն) և հորիզոնական (ըստ
մասնագիտությունների

և

զբաղվածության

ոլորտների)

խտրազատման
առկայությամբ,

(սեգրեգացիայի)
ինչը

հանգեցնում

աշխատավարձում
տարբերության:
տվյալներով
միջին

է

էական
2017

թվականի

Հայաստանում

ամսական

կանանց

անվանական

աշխատավարձը (վաստակը) կազմել է
տղամարդկանց վաստակի 67,5%-ը, կամ
վարձատրության

տարբերությունը

կազմել

Վերջին

է

տարիների

32,5%:

ընթացքում

տասը
այդ

տարբերությունը կրճատվել է միայն 8,3
տոկոսային

կետով:

Կանանց

մասնագիտական առաջընթացում առկա

գենդերային

իրավիճակը

«Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքում 2017
թվականի
դեկտեմբերին
կատարված
փոփոխություններով առաջին քայլն արվեց
կանանց
համար
ընտանեկան
պարտականությունների
և
աշխատանքի
համատեղման հնարավորություններ ստեղծելու
ուղղությամբ: Մասնավորապես, օրենքի նշված
փոփոխություններով ծրագրեր են իրականացվելու
փոքր երեխաների խնամքը կազմակերպելու և
երիտասարդ
մայրերի
մրցունակությունը
բարձրացնելու ուղղությամբ: Պետությունը փորձում
է մինչև 2 տարեկան երեխաներ ունեցող կանանց
համար աշխատանքի շուկա վերադառնալու
հնարավորություններ ստեղծել՝ առաջարկելով
համավճարի սկզբունքով փոխհատուցել մայրերին
մինչև երկու տարեկան երեխայի դայակի
աշխատավարձը` ամսական վճարելով մինչև 55
հազար դրամ: Սակայն ծրագրի ներկայացման
ժամանակ ի հայտ եկած մանրամասները
զգալիորեն նվազեցրին սկզբնական ոգևորությունը
«դայակ՝
պետության
հաշվին»
գաղափարի
նկատմամբ, քանի որ պարզվեց, որ սկզբնական
փուլում պետությունը պատրաստ է հոգալու միայն
200 կանանց դայակների աշխատավարձի մի մասը:

դժվարությունների պատճառով բարձր
կրթական մակարդակը միշտ չէ, որ մեղմում է աշխատավարձի տարբերությունը:
Ուղղահայաց խտրազատումը պահպանվում է նույնիսկ զբաղվածության ավանդաբար
կանացի
8

համարվող

ոլորտներում՝

առողջապահություն,

կրթություն,

մշակույթ,

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018, ՀՀՎԿ https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2106

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն,
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2079
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գյուղատնտեսություն: Ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող տղամարդիկ գերազանցում են
կանանց 2,4 անգամ: Կանայք ավելի շատ են ներգրավված բարձր (59%) և միջին (58%)
որակավորում պահանջող աշխատանքներում, քան տղամարդիկ:

2017 թվականին աղքատության մակարդակը
Հայաստանում կազմել է՝ 25,7%, նրանցից 1.4 %-ը
ծայրահեղ աղքատ է, 9.2%-ը` չափավոր աղքատ
(առանց ծայրահեղ աղքատների), իսկ մնացած
15.1%-ը՝ ուղղակի աղքատ: Աղքատների 55,7%-ը
կանայք
են,
44,3%-ը՝
տղամարդիկ:
Կնոջ
գլխավորությամբ
տնային
տնտեսությունների
(դրանք հանրապետությունում 33% են կազմում)
աղքատության մակարդակն ավելի բարձր է (29,2%)
տղամարդու
գլխավորությամբ
տնային
տնտեսությունների համեմատ (24,4%): Կնոջ
գլխավորությամբ երեխաներ ունեցող տնային
տնտեսությունների 40%-ն աղքատ է, իսկ 3,1%-ը`
ծայրահեղ աղքատ, ինչը գրեթե երկու անգամ բարձր
է միջին ցուցանիշից:

Հանրապետությունում
հարցումները

անցկացված

բացահայտում

են,

որ

հասարակական կարծիքը արդարացնում է կանանց ու տղամարդկանց
աշխատավարձերի

տարբերությունը,

գտնելով, որ տղամարդու աշխատավարձի չափը պետք է անպայմանորեն
ավելի բարձր լինի, քան կնոջինը, քանի
որ հակառակ դեպքում կինը կարող է
օգտագործել այդ հանգամանքը՝ ընտանեկան հարաբերություններում «անհնազանդություն»

ցուցաբերելով10:

Այս

ուղղությամբ իշխանությունների կողմից քարոզչական որևէ աշխատանք չի կատարվում,
ինչը նպաստում է գենդերային կարծրատիպերի պահպանմանը և հետագա տարածմանը:
Գենդերային տարբերություններ կան նաև կենսաթոշակների չափերում, թեև «Պետական
կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը կանանց և տղամարդկանց համար կենսաթոշակային միասնական տարիք է սահմանել 63 տարեկանը: 2017 թվականին
կենսաթոշակի միջին չափը կանանց համար կազմել է 39.226 դրամ, տղամարդկանց
համար՝ 42.822 դրամ:

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն
Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության 34%-ը տղամարդիկ են, 66%-ը՝ կանայք:
Գենդերային տարբերությունը հատկապես բարձր է 25-49 տարիքային խմբում (57,4%65,6%), ինչը նույնպես հիմնականում պայմանավորված է կանանց ընտանեկան
պարտականություններով՝ հղիություն, ծննդաբերություն, երեխայի խնամք, տնային
տնտեսությամբ ծանրաբեռնվածություն և այլն11:
Տնտեսապես ոչ ակտիվ կանանց մեծ մասը տնային տնտեսուհիներ են: 2017 թվականին
15-75 տարեկան կանանց 47%-ը չի ունեցել և չի փնտրել աշխատանք՝ հիմնականում
զբաղված

լինելով

տնային

տնտեսությամբ:

Կանայք

կատարում

են

տնային

տնտեսություններում չվճարվող աշխատանքի մեծ մասը, որը չի ստանում արժեքային
որևէ գնահատում և չի արտացոլվում ազգային հաշիվների համակարգում: Դրա հետ

ԳՀԱԿ, Հայաստանի գենդերային բարոմետր, Երևան, 2015
http://www.ysu.am/files/Gender%20Barometer.Armenia.English.pdf
11 Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, 2018, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն,
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2079
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մեկտեղ տնտեսապես ոչ ակտիվ կանանց մոտ 40%-ը ունի բարձրագույն կամ միջին
մասնագիտական կրթություն12:
Ընտանեկան պարտականությունների և կարիերայի համատեղման հարցում պետական
աջակցության միջոցներն անբավարար են, ինչի մասին է վկայում այն փաստը, որ
ընտանեկան հանգամանքներով չաշխատողների 99%-ը կանայք են:
Երեխաների

ընդգրկվածությունը

նախադպրոցական

հաստատություններում

(0-5

տարեկան բնակչության թվաքանակից) կազմել է 30%, քաղաքներում` 35,6%, գյուղերում`
17,2%: Հատկապես ցածր է ընդգրկվածությունը 0-2 տարեկան երեխաների շրջանում՝
կազմելով ընդամենը 4,8%:
Հետազոտությունները փաստում են, որ եթե Հայաստանում ավելի շատ կանայք
աշխատեին իրենց մասնագիտությամբ և ոչ թե իրենց կամքով կամ իրենց կամքին
հակառակ սահմանափակվեին միայն տնային տնտեսուհու կարգավիճակով, ապա
Հայաստանի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքը` ՀՆԱ-ն, առնվազն 50-60
միլիոն դոլարով ավելին կլիներ:13

Աշխատանք գտնելու խոչընդոտներ
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 2008 թվականին կատարված
ժամանակի բյուջեի ուսումնասիրության տվյալներով՝ կանայք չվճարվող աշխատանքի
(տնային տնտեսության և ընտանիքի խնամքի) վրա ծախսում են 5 անգամ ավելի շատ
ժամանակ, քան տղամարդիկ: Վճարվող աշխատանքը կնոջը չի ազատում տնային
աշխատանքից

նույն

չափով,

ինչ

տղամարդկանց,

ինչի

հետևանքով

կանայք,

տղամարդկանց հետ համեմատած, ավելի մեծ ծավալով աշխատանք են կատարում:
Տղամարդիկ երեք անգամ ավելի շատ ժամանակ են ծախսում վճարվող աշխատանքի վրա
և գրեթե 30%-ով ավելի շատ ազատ ժամանակ են ունենում, քան կանայք:
Աշխատանք գտնելու խոչընդոտների թվում և՛ կանայք, և՛ տղամարդիկ առաջին տեղում
նշում են աշխատատեղերի պակասը: Երկրորդ տեղում կանանց համար ոչ բավարար
աշխատանքային փորձն է, իսկ տղամարդկանց մոտ՝ ցածր աշխատավարձը: Այս փաստն
անուղղակիորեն ապացուցում է, որ կանանց հավակնությունները աշխատանքի
վարձատրության առումով ավելի ցածր են, քան տղամարդկանցը: Կանայք զգալի
մեծամասնություն են կազմում (69%) հուսազուրկների, այսինքն՝ այն անձանց թվում,
ովքեր չունեն աշխատանք գտնելու հույս և աշխատանք չեն էլ փնտրում: Երկրից մեկնելու
մտադրությունն ավելի մեծ տեղ է գրավում տղամարդկանց չաշխատելու պատճառների
թվում:

Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2017 http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1994
Կանանց նկատմամբ խտրական դրսևորումների ախտորոշիչ ուսումնասիրություն, ՄԱԲՀ 2016
http://armenia.unfpa.org/hy/node/7000
12
13
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Աշխատանքի իրավունք
Աշխատանքը մարդու արժանավայել կյանքի միակ և անփոխարինելի պայմանն է:
Այն հանդիսանում է մարդու բավարար կենսամակարդակի ապահովման,
ինքնազարգացման,
արժանապատիվ
գոյության
կարևորագույն
միջոցներից:
Աշխատանքային իրավունքի աղբյուր են հանդիսանում միջազգային պայմանագրերը, ՀՀ
սահմանադրությունը, ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) և
աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերը:
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքն ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին և ուժի մեջ
մտել 2005 թվականի հունիսի 21-ից: Ուժի մեջ մտնելուց ի վեր Օրենսգրքում 23 անգամ
կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ, քանի որ իրավակիրառական
պրակտիկան ցույց է տալիս, որ առկա է Օրենսգրքի դրույթների շարունակական
բարելավման ու կատարելագործման անհրաժեշտություն14: ՀՀ աշխատանքային
օրենսդրության բացերն ու թերի իրավակարգավորումները լուրջ խնդիրներն են
հարուցում աշխատանքային իրավունքի զարգացման և աշխատանքային իրավունքների
պաշտպանության համար.
− ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում՝ Մարդու

իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, Տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային
իրավունքների
միջազգային
դաշնագիր,
Ռասայական
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիա,
Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա, Կանանց նկատմամբ
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին ՄԱԿ-ի Կոնվենցիա, ԱՄԿ
կոնվենցիաներ, ամրագրված մի շարք իրավունքներ և ինստիտուտներ արտացոլված
չեն կամ թերի են կարգավորված ազգային օրենսդրությամբ: Հատկապես.
− Ազգային օրենսդրությամբ ամրագրված չէ աշխատանքի իրավունքը, այլ հռչակված է

աշխատանքի ընտրության ազատությունը, ինչը նշանակում է, որ մարդու
աշխատանքի իրավունքի ապահովման համար պետության կողմից որևէ երաշխիք
նախատեսված չէ:
− Ազգային օրենսդրությամբ ամրագրված չէ Աշխատանքում արժանապատվության
իրավունք, այլ սահմանում է, որ հայցային վաղեմություն չի տարածվում ……
աշխատողի պատվի և արժանապատվության պաշտպանության պահանջներով:
− Ազգային օրենսդրությամբ մասամբ է ամրագրված Աշխատանքային պայմանագիրը
օրինական հիմքով լուծվելու, աշխատատեղի հավասար մատչելիության և
խտրականության բացառման, հարկադիր աշխատանքի արգելքի, գործատուի
անվճարունակության դեպքում պահանջների /հայցերի պաշտպանվածության,
ինչպես նաև առողջ և անվտանգ աշխատանքի իրավունքը:
− Բացակայում են աշխատավայրում խտրականության և սեռական ոտնձգությունների
արգելքը և մարդու իրավունքների երաշխիք հանդիսացող մի շարք այլ դրույթներ:
_______________
14. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման եվ իրավունքների պաշտպանության իրավական դաշտը.
խնդիրներ եվ հնարավորություններ» քաղաքականության համառոտագիր, Հերիքնազ Տիգրանյան, 2019թ
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− Թերի

են ձևակերպված հղի, երեխա ունեցող կանանց աշխատանքային
իրավունքների, ինչպես նաև կանանց համար ընտանեկան պարտականությունների և
աշխատանքի համադրման օրենսդրական երաշխիքները:
− ՀՀ օրենսդրությունը
բավարար հիմքեր չի ստեղծում կանանց համար
աշխատանքային
գործունեության
և ընտանիքի խնամքի հետ կապված
պարտականությունների համադրման համար:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանում կանանց աշխատանքային իրավունքների

և

աշխատանքի շուկայում գենդերային իրավիճակի վերլուծությունը կարելի է փաստել
հետևյալ հիմախնդիրների առկայությունը՝
•

կանանց

աշխատանքային

իրավունքների

դե

յուրե

և

դե

ֆակտո

անհամապատասխանությունը.
•

աշխատանքի շուկայում կանանց նկատմամբ խտրականությունը.

•

աշխատանքային

և

ընտանեկան

պարտականությունների

համատեղման

հնարավորությունների պակասը.
•

կանանց գործարարության զարգացման խնդիրը.

•

աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների պակասը.

•

ոլորտին վերաբերող օրենքների և ծրագրերի գենդերային կույր լինելը:
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հայաստանում կանանց աշխատանքային իրավունքների և աշխատանքի
շուկայում գենդերային իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ
1. Ապահովել

ՀՀ

Սահմանադրության

29-րդ

հոդվածով

նախատեսված՝

խտրականության արգելքի, ինչպես նաև 30-րդ և 86-րդ հոդվածներով
նախատեսված՝ կանանց և տղամարդկանց միջև փաստացի հավասարության
խթանման մասին պահանջների կատարումը,
2. Կյանքի կոչել Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման կոմիտեի ՀՀ 5րդ և 6-րդ պարբերական զեկույցների եզրափակիչ դիտարկումների շրջանակում
արված հանձնարարականները, կատարելով համապատասխան լրամշակումներ ՀՀ գենդերային քաղաքականության նոր ռազմավարական ծրագրում և
միջոցառումների ծրագրում՝ առաջնահերթությունը տալով սոցիալ-տնտեսական ոլորտին վերաբերող նպատակադրումներին,
3. Իրականացնել աշխատանքային օրենսդրության գենդերային փորձաքննություն
և

ուղղորդում՝

ապահովելու

կանանց

աշխատանքային

իրավունքների

հավասար իրացումը,
4. Ստեղծել աշխատանքային օրենսդրության կատարման վերահսկումն իրականացնող կառույց,
5. Իրականացնել իրազեկման միջոցառումներ «Կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման
մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ՝ օրենքով ընձեռվող հնարավորությունների
քարոզչության և կիրարկման նպատակով,
6. Ապահովել
կանանց
համար
ընտանեկան
և
մասնագիտական
պարտականությունները համատեղելու հնարավորությունները, աջակցել
ընտանեկան պարտականությունների հավասար բաշխման և փոխադարձ
հարգանքի վրա հիմնված ընտանիքի մոդելների ստեղծմանը,
7. Սահմանել քվոտաներ՝ մասնավոր և պետական կազմակերպությունների կառավարման վերին օղակներում, պետական և համայնքային մասնակցությամբ
ընկերությունների խորհուրդներում կանանց բավականաչափ ընդգրկվածություն ապահովելու նպատակով:
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ԿԱՆԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆԸ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԽԹԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

14

Հեղինակ՝

Արմինե Մխիթարյան

Զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրերի մշակման և
իրականացման համար ուղենիշ է համարվում Հայաստանի Հանրապետության
զբաղվածության ռազմավարությունը և «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքը:
Ինչպես նշում են ոլորտի պատասխանատուները, ամենամյա ծրագրի նպատակը`
բնակչության կայուն և արդյունավետ զբաղվածության ապահովման համար պայմանների
ստեղծումն է: Այն պետք է ուղղված լինի աշխատաշուկայի լարվածությունը մեղմելուն,
զբաղվածության ակտիվ ծրագրերի միջոցով աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց`
ըստ

առաջնահերթությունների,

ինքնազբաղվածության

կայուն

խթանմանը,

զբաղվածության

աշխատանք

ապահովմանը

փնտրողների,

և

հատկապես`

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, երիտասարդների և կանանց զբաղվածության
մակարդակի

բարձրացմանը,

գործատուների

կողմից

ներկայացված

թափուր

աշխատատեղերը որակյալ մասնագետներով համալրելուն, ինտեգրված սոցիալական
ծառայությունների տրամադրման շրջանակներում աշխատաշուկայում անմրցունակ
խմբերի արդյունավետ և կայուն զբաղվածության ապահովմանը:
Հաշվի առնելով ամենամյա ծրագրում զբաղվածության իրավիճակային վերլուծության
ամփոփ արդյունքները, ինչպես նաև հիմք ընդունելով զբաղվածության ռազմավարության
մեջ սահմանված նպատակներն ու թիրախները, ի թիվս այլ խնդիրների, 2018 թվականի
համար առանձնացվել է կանանց շրջանում գործազրկության բարձր մակարդակի
նվազեցմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը:

Այդ նպատակով 2018 թվականին ներդրվել են հետևյալ նոր 2 ծրագրերը.
1) Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ
մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում:
Ծրագրում կարող են ընդգրկվել Զբաղվածության պետական գործակալության
տարածքային կենտրոններում հաշվառված` աշխատաշուկայում անմրցունակ և առաջին
անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ, մինչև 30
տարեկան մայրերը:
Ծրագրում

ընդգրկվելու

առաջնահերթությունը

տրվում

է

աշխատաշուկայում

անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող այն երիտասարդ մորը, ով.
✓ ունի երեք և ավելի երեխա.
✓ միայնակ մայր է.
✓ նրա ընտանիքը ստանում է ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ:
Եթե ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած անմրցունակ անձանց թիվը
գերազանցում է տարածքային կենտրոնի համար տվյալ տարվա զբաղվածության
ամենամյա պետական ծրագրով նախատեսված շահառուների թիվը, ապա ծրագրում
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ընդգրկվելու նախապատվությունը տրվում է ավելի վաղ հաշվառվածներին՝ ըստ
հաշվառման հերթականության:
Ծրագրի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում վճարվում է.
✓ ծրագրում

ընդգրկված

անձանց

ուսուցման

ամբողջ

ժամանակահատվածի

ընթացքում կրթաթոշակ՝ ՀՀ օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական
աշխատավարձի չափով՝ մասնագիտական ուսուցմանը մասնակցելու համար
պահանջվող տրանսպորտային և այլ ծախսերը հոգալու, ինչպես նաև երեխաների
խնամքը կազմակերպելու համար.
✓ գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպող՝ ուսուցանող
մասնագետին հավելում՝ նրա նախորդ տարվա միջին ամսական աշխատավարձի
20%-ի չափով, բայց ոչ ավելի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը,
իսկ այն դեպքում, երբ մասնագիտական ուսուցում կազմակերպող մասնագետն
անհատ ձեռնարկատեր է, ապա նրան ամսական կտրվածքով վճարվում է գումար`
ՀՀ օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով.
✓ գործատուին 30 000 դրամի չափով միանվագ գումար՝ մասնագիտական ուսուցումը
կազմակերպելու համար պահանջվող նյութական ծախսերը (հումք և աշխատանքի
առարկա հանդիսացող այլ նյութեր) հոգալու նպատակով:
Ծրագրի տևողությունը մինչև վեց ամիս է:
Որպես Ծրագրի արդյունավետության գնահատման չափանիշ դիտարկվում է
ուսուցում անցած կանանց առնվազն 50 տոկոսի աշխատանքի անցնելու/տեղավորվելու
հանգամանքը:

Սակայն, Ծրագրի իրականացման հետ կապված կա մտահոգություն, որ որպես
կրթաթոշակ վճարվող նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը չի բավականացնի
մասնագիտական ուսուցմանը մասնակցելու համար պահանջվող տրանսպորտային և այլ
ծախսերը հոգալու ու միաժամանակ (առավել ևս` միայնակ մոր համար) երեխաների
խնամքը կազմակերպելու համար, ինչը շատ լուրջ ապախթանիչ կարող է դառնալ երեխա
ունեցող երիտասարդ մայրերի համար:
2) Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ երեխայի
մինչև երկու տարին լրանալը աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքն
աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում:
Ծրագրի շահառուներն են տարածքային կենտրոններում հաշվառված, մինչև երեք
տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձինք, որոնք մինչև երեխայի երկու
տարին լրանալը վերադառնում են աշխատանքի:
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Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին յուրաքանչյուր
տարի՝ ոչ ավելի, քան 11 ամիս ամսական կտրվածքով, շահառուին՝ մինչև 2 տարեկան
յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի համար վճարվում է գումար՝ ծառայությունների
մատուցման

կամ

աշխատանքային

պայմանագրով

սահմանված

ամսական

վարձատրության 50%-ի չափով, բայց ոչ ավելի, քան ՀՀ օրենքով սահմանված նվազագույն
ամսական աշխատավարձի չափը:
Եթե շահառուների թիվը գերազանցում է տարածքային կենտրոնի համար տվյալ
տարվա զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրով նախատեսված անձանց թիվը,
ապա ծրագրում ընդգրկվելու նախապատվությունը տրվում է հետևյալ անձանց.
✓ ում միջին ամսական աշխատավարձը չի գերազանցում վիճակագրական կոմիտեի
կողմից հրապարակված՝ ՀՀ-ում ձևավորված նախորդ տարվա միջին ամսական
աշխատավարձի չափը,
✓ ովքեր ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքի անդամ են,
✓ ովքեր ունեն մինչև երկու տարեկան երկու և ավելի երեխա,
✓ ովքեր ունեն երեք և ավելի երեխա,
✓ ովքեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխա:
Վերը նշված պայմանների հավասարության կամ բացակայության դեպքում ծրագրում
ընդգրկվելու նախապատվությունը տրվում է առավել երկար ժամկետով հաշվառված
անձանց:

Սակայն, այստեղ
հանգամանքներ`

ի հայտ են

գալիս

մի

շարք

վիճահարույց (մտահոգիչ)

1. Եթե խոսքը վերաբերում է երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող մայրերի
աշխատանքի վերադառնալուն, ապա նախապատվությունը պետք է տրվի արդեն իսկ

աշխատանք ունեցողներին:
2. Ինչ վերաբերում է Ծրագրում նշված ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքի
անդամին,

ապա,

առաջին

հերթին,

անհրաժեշտ

է

բարձրացնել

նրանց

մրցունակությունը աշխատաշուկայում՝ համապատասխան վերապատրաստումների

միջոցով, ապա առաջարկել/ապահովել կայուն երկարատև աշխատանք, 100 000
դրամից բարձր աշխատավարձով: Այդ ամենից հետո նոր կարելի է առաջարկել օգտվել
դայակի կամ վճարովի հիմունքներով գործող նախադպրոցական հաստատության
ծառայությունից, քանի որ Ծրագրում նշված խմբի ներկայացուցիչների չաշխատելու
պատճառները շատ ավելի խորն ու բազմազան են, քան միայն երեխայի խնամքով
զբաղված լինելը:
3. Մայրերի աշխատավարձի հետ կապված սահմանափակումներն արդարացված չեն,
քանի որ Ծրագրից օգտվելու նպատակահարմարությունը, հաշվարկների համաձայն,
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առաջանում է այն դեպքում, եթե աշխատանքի վերադարձող մայրը ստանում է

միջինում 200-250 հազար դրամ մաքուր, իրական, այսինքն` արդեն հարկված
աշխատավարձ, որով նա կկարողանա վճարովի հիմունքներով գործող
նախադպրոցական հաստատության կամ դայակի ծառայություններից օգտվել՝
միաժամանակ վճարելով վերջինիս ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված
եկամտային հարկը: Իսկ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի
կողմից հրապարակված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված նախորդ
տարվա միջին ամսական աշխատավարձի չափը, որը 2017 թվականի համար կազմել է
194 259 ՀՀ դրամ (շուրջ 200 000 ՀՀ դրամ), դա չհարկված, անվանական աշխատավարձի

չափն է: Աշխատավարձի չափի հետ կապված սահմանափակումների վերանայումը
հատկապես արդիական է հաշմանդամ երեխա ունեցող մայրերի դեպքում, քանի որ
հատուկ խնամք պահանջող երեխաների համար դայակի կամ վճարովի հիմունքներով
գործող նախադպրոցական հաստատության վարձավճարները ավելի բարձր են:
Նույնը վերաբերում է երեք և ավելի երեխա ունեցող մայրերին, որովհետև, բացի
դայակի ծառայությունների դիմաց վճարից, նրանց մոտ առկա է նաև երեխաներին
ֆինանսապես

ապահովելու

խնդիրը:

Եթե

աշխատավարձի

հետ

կապված

սահմանափակումները չվերանայվեն, ապա Ծրագիրը, ՀՀ պետական բյուջեով
իրականացման համար նախատեսված բավականին սուղ ֆինանսական միջոցների
պարագայում, չի կարողանա առավել հասցեական իրականացվել:
4. Բյուրոկրատական քաշքշուկները լրացուցիչ խոչընդոտ են հանդիսանում Ծրագրում
ընդգրկվելու

համար՝

մակարդակ,

համակարգչային

ֆինանսական

պայմանավորված

ծախսեր),

թե

թե

սուբյեկտիվ

գիտելիքներ
օբյեկտիվ

ու

(օրինակ՝

հմտություններ,

(ժամանակատար

կրթական
լրացուցիչ

ընթացակարգեր)

պատճառներով:
Ոլորտի պատասխանատուները նշում են, որ նախաձեռնել ու շրջանառության մեջ են
դրել ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրինագիծը,
որով առաջարկում են դայակների համար հարկային արտոնություն սահմանել կամ նրանց
ազատել հարկերից։
Առաջարկվում

է`

պետական

բյուջե

որպես

հարկ

գանձված

գումարները

վերադարձնելու հնարավորություն սահմանել, իսկ վերադարձման կարգն ու ժամկետները
հաստատել ՀՀ կառավարության որոշմամբ։

18

ՉԿԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ
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Հեղինակ՝ Մագդալենա Կոնդաս

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Չնայած այն փաստերի, որ աշխատավայրում
հավասար

հնարավորությունները

դրական

կանանց և տղամարդկանց

ազդեցություն

են

գործում

ընկերությունների ֆինանսական արդյունքների և գործատուի հեղինակության վրա
(McKinsey&Company,

2018թ.),

հայաստանյան

գործարար

հատվածում

աշխատանքային միջավայրում հավասարության վերաբերյալ վիճակագրությունը
(օրինակ՝

կանանց

ներկայացվածությունը

որոշում

կայացնող

և

ղեկավար

պաշտոններում) փաստում է, որ կորպորատիվ մշակույթում գենդերային բաղադրիչի
և իրազեկվածության ինտեգրման առաջընթացը չափազանց դանդաղ է և հետևաբար
անբավարար է: Ըստ Գրանթ Թորնթոնի (2018թ.) հետազոտության բացահայտումների,
Հայաստանը մնում է այն երկրների շարքում, ուր ընկերությունների առաջատար
պաշտոններում առկա է զգալի անհամամասնություն տղամարդկանց ու կանանց
միջև: Հետազոտված ընկերությունների 17% չունեն կին ավագ պաշտոնյաներ, իսկ
կանանց կողմից զբաղեցված ավագ ղեկավար պաշտոնների ընդհանուր բաժինը
կազմում է 32%:14 Այս թվերը արտացոլում են թե՛ սոցիալ-մշակութային դերերի
ազդեցությունը կանանց մասնագիտական կարիերայի վրա և թե՛ իրազեկվածության
պակասը գործատուների շրջանում ու խտրական գործելակերպերը: Գենդերային
հավասարության խթանումը աշխատավայրում թե՛ մասնավոր ու հանրային
հատվածներում և թե՛ պետական ընկերություններում տարբեր սոցիալական
մակարդակներում կանանց հզորացման առանցքային գործոն է: Ըստ Ասիական
զարգացման բանկի զեկույցի, հայաստանյան զբաղված բնակչության մեկ երրորդը
աշխատել է մասնավոր սեկտորում, որից երու երրորդը մեծ ընկերություններում:
Հաշվի առնելով այս թվերը, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի աճող դերակատարումը
որպես հայաստանյան աշխատուժի զբաղվածության վայր, հատուկ ջանքեր պետք է
գործադրվեն, թե՛ պետության կողմից և թե՛ հենց բիզնեսների ու քաղաքացիական
հասարակության կողմից՝ ներքևից վերև նախաձեռնությունների միջոցով, բիզնես
մոդելը փոխելու և հայաստանյան ընկերություններում բազմազնության կառավարում
ներմուծելու

համար:

Բիզնեսների

առաջատար

պաշտոններում

կանանց

մասնակցության բարձրացումը կարող է նվազեցնել և հաղթահարել առկա
կարծրատիպերը, ինչպես նաև կարող է կորպորատիվ մշակույթ ներմուծել կանանց
տեսակետներ, ինչը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ կին աշխատողներին
բնորոշ խնդիրների լուծման վրա:
Սույն ամփոփագրի նպատակն է հետևել հայաստանյան մասնավոր սեկտորում
առկա գենդերային ուղղորդման գործելակերպերին՝ համաշխարհային ու տեղական
մակարդակներում Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (այսուհետ՝
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ԿՍՊ) աճող դերի համատեքստում: ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման
կազմակերպությունը (UNIDO, այսուհետ՝ ՄԱԱԶԿ) Կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվությունը սահմանում է որպես «կառավարման մոտեցում, որի
միջոցով ընկերությունները իրենց բիզնեսի վարման մեջ և շահագրգիռ կողմերի հետ
հարաբերություններում անդրադառնում են սոցիալական և բնապահպանական
խնդիրներին»:15
սոցիալական

Այսպիսով,
և

ԿՍՊ-ն

պետք

բնապահպանական

է

ներառվի

դերակատար,

ընկերության,

որպես

գործունեության

բոլոր

ոլորտներում՝ թե՛ ներքին (տարբեր մակարդակների աշխատողներ) և թե՛ արտաքին
շահագրգիռ

կողմերի

մատակարարներ,

(պետություն,

բիզնես

քաղաքացիական

գործընկերներ,

բնակչություն

հասարակություն,
և

այլն)

հետ

հարաբերություններում: ԿՍՊ առանցքային ներքին սոցիալական հարցերը, որոնք
դիտարկվում

են

որպես

ամենաէականը՝

հավասարության

խթանման

առումով,

ստանդարտները,

աշխատակազմի

աշխատավայրում

ներառում

հավաքագրման

գենդերային

են

աշխատանքային

և

առաջխաղացման

գործընթացներում թափանցիկությունը, աշխատող-գործատու հարաբերությունները,
գենդերային հավասարակշռությունը, ոչ խտրական քաղաքականությունը և մարդու
իրավունքները: Չնայած ԿՍՊ-ն դիտվում է որպես ընկերության կողմից կամավոր
ներմուծված ինքնակարգավորման

ձև, վերջին

տարիներին՝ քաղաքացիական

հասարակության ճնշման ներքո և տարբեր սոցիալական դերակատարների կողմից
գործադրած

ջանքերի

շնորհիվ,

այն

սկսել

է

փոխակերպվել

հատուկ

ստանդարտացմամբ պարտադիր սխեմաների՝ տարածաշրջանային, ազգային և
նույնիսկ անդրազգային մակարդակներում:
Հայաստանի

քաղաքականություն

մշակողները

և

քաղաքացիական

հասարակության կազմակերպությունները պետք է ընդունեն և կիրառեն ԿՍՊ
խթանման լավագույն գործելակերպերը՝ հատուկ հետաքրքրություն դրսևորելով նրա
սոցիալական ասպեկտների նկատմամբ, և հետևաբար, խթանեն կորպորատիվ
մշակույթի զարգացումը որպես ծրագիր: Միայն համակարգային և բազմազան
շահագրգիռ կողմերը հաշվի առնող մոտեցումը կարող է երաշխավորել, որ ԿՍՊ-ն,
որպես Հայաստանում նոր զարգացող գաղափար, կկարողանա պայքարել խտրական
դրսևորումների դեմ և ներմուծել գենդերային ուղղորդումը բիզնեսի մեջ:

Ուսումնասիրության բացահայտումները
Հայաստանում ԿՍՊ հասկացության ըմբռնման վերլուծությունը ցույց է տալիս
գենդերային

ուղղորդման,

որպես

հասկացության

առանցքային

տարրի,

կարևորության ընկալման պակասը: Հայաստանում տաս ամենամեծ հարկատուների
քաղաքականության վերլուծությունը բացահայտում է, որ մարդկային ռեսուրսների
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բաժինները, որոնք մեծամասամբ պատասխանատու են աշխատող-ընկերություն
հարաբերությունների համար, չեն կիրառում բազմազանության կառավարում և,
այսպիսով, ընկերությունների քաղաքականությունը մնում է գենդերային առումով
կույր:
«Ձեռնարկությունների հետազոտությունը» ցույց է տալիս, որ առկա է
բացասական հարաբերակցություն ընկերության չափի՝ աշխատողների քանակի
առումով, և ամենաբարձր մակարդակում կանանց ներկայացվածության միջև: Փոքր
ընկերություններում, ուր աշխատողների թիվը 20-ից ցածր է, բարձրաստիճան
ղեկավարների

20.8%

կանայք

են:

20-ից

մինչև

99

աշխատող

ունեցող

ընկերություններում կանանց տոկոսը առաջատար պաշտոններում մի փոքր ավելի
ցածր է և կազմում է 20.3%: Ամենամեծ անհամամասնությունը դիտվում է մեծ
ընկերություններում

(100

և

ավել

աշխատողներ),

ուր

14

բարձրաստիճան

ղեկավարներից միայն մեկն է կին: Չնայած այս իրավիճակին, հայաստանյան
ամենամեծ

ընկերությունների

մեծամասնությունը

չունեն

էթիկայի

կանոններ

(քաղաքականություն/փաստաթուղթ, որը կարող է համառոտ շարադրել այդ
ընկերությունների տեսլականն ու առաքելությունը և արտացոլել ընկերության
փիլիսոփայությունը աշխատող-գործատու հարաբերությունների վերաբերյալ ու
ընկերության հստակ ձևակերպված հիմնական արժեքները): Նմանապես, հարցված
ընկերություններից և ոչ մեկը չուներ հակախտրականության քաղաքականության
վերաբերյալ առանձին փաստաթուղթ:
Հայաստանյան ամենամեծ ընկերությունների կողմից հրապարակված ԿՍՊ
զեկույցների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գենդերային հիմնահարցերը դեռևս
ընկալվում են որպես ոչ էական ընկերությունների գործունեության համար:
Ընկերությունների
ուշադրության

կառուցվածքում

գենդերային

բացակայությունը

պարտադիր

հարցերի
չէ,

նկատմամբ

հստակ

դարձնի

նրանց

որ

քաղաքականությունը խտրական, այլ ուղղակի դարձնում է այն գենդերային առումով
ոչ զգայուն: Առայժմ միայն մեկ ընկերություն է (ՄՏՍ Հայաստան) ընդունել
Հաշվետվողականության համաշխարհային նախաձեռնության ստանդարտները և,
հետևաբար,

հաշվի

է

հաշվետվություններում:
ընկերությունների

առել

գենդերային

Հայաստանում

կողմից

բաղադրիչի

ամենամեծ

հրապարակված

այլ

և

ԿՍՊ

տարրերը

առավել

իր

ճանաչված

հաշվետվություններում

գենդերային բաղադրիչը բացակայում է: Փոխարենը, ԿՍՊ ռազմավարությունը
ընկալվում

է

նեղ

գործողություններ,
օժանդակությամբ

իմաստով՝
ինչպիսիք

մեծամասամբ
են

կամավորության

որպես

համայնքներին
կազմակերպումը

այնպիսի

աջակցելը,
և

արտաքին
գործատուի

բնապահպանական

նախագծերի ֆինանսավորումը: Նման մոտեցումը լայնորեն տարածված է տարբեր
կազմակերպությունների կողմից թողարկված ԿՍՊ ձեռնարկներում. գենդերային
հիմնահարցերը և բազմազանության կառավարումը չեն ընկալվում բավարար
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կարևոր՝ որպես հատուկ խնդիր ներկայցվելու համար: ԿՍՊ ձեռնարկներում
գենդերային տերմինաբանության և գենդերային հիմնահարցերի անծանոթ բնույթը
մասամբ բացատրում է, թե ինչու ԿՍՊ զեկույցներում և բիզնես մոդելներում
բացակայում են սեռի հատկանիշով տարանջատված տվյալներ և գենդերային
վիճակագրությունը: Հիմնական գործոնը, որն ազդում է աշխատող-գործատու
հարաբերությունները ԿՍՊ տեսանկյունից ընկալելու վրա, Հայաստանում բիզնես
պատասխանատվության հասկացության համեմատաբար կարճ պատմությունն է,
քանի որ հրատարակված նյութերը ներածական և ոչ կոնկրետացված բնույթ են
կրում:16 Այնուամենայնիվ, ԿՍՊ զարգացման ներկայիս փուլում գենդերային
ուղղորդման ներառումը կարող է նպաստել այս ոլորտում բարդ և համակարգային
քաղաքականության իրականացմանը և կարող է հնարավորություն տալ խուսափելու
թյուրըմբռնումներից այս նախնական փուլում:
Սովորաբար
հատուկ

քաղաքացիական

դերակատարում

իրավունքների խթանման
հարցում:

Եվրոպական

են

հասարակության

ունենում

նկատմամբ
միությունը

ԿՍՊ

կազմակերպությունները

հասկացության

համապարփակ
խթանում

է

և

հավասար

մոտեցում ձևավորելու

անդամ

պետությունների

ընկերություններում բազմազանության կառավարման մշակույթի իրականացումը՝
Բազմազանության

խարտիաների

ԵՄ

հարթակ

ստեղծելով:

Խարտիաները

սովորաբար մեկնարկվում են ազգային հասարակական կազմակերպության կողմից,
որի գործունեությունը առնչվում է մարդու իրավունքների և բիզնեսի հարցերին, և որը
կարողություն ունի ղեկավարելու կառավարման մեջ պատասխանատվության ու
բազմազանության խթանման երկարաժամկետ ծրագիր:17
Սակայն,

հայաստանյան

գործարար

հատվածում

դեռևս

չկա

նման

նախաձեռնություն: Գոյություն ունեցող հասարակական կազմակերպությունները
շարունակում են կենտրոնանալ փոքր և միջին ձեռնարկությունների ու սոցիալական
ձեռներեցության խթանման վրա որպես առավել խոցելի խմբերի՝ աշխատաշուկայի
հետ (վերա)ինտեգրման և աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունների
բարելավման գործիքներ, և հաճախ չեն անդրադառնում աշխատող-գործատու
հարաբերություններին և ներկայումս աշխատողների իրավունքներին: Բիզնես
կողմնորոշում ունեցող հասարակական կազմակերպությունները, չնայած իրենց
ներգրավվածությանը պատասխանատու կառավարման և արժեքների վրա հիմնված
բիզնես կողմնորոշման

խթանման գործում, չեն թիրախավորում գենդերային

հավասարությունը որպես իրենց ծրագրերում հատուկ մոտեցում պահանջող
առանձին

խնդիր:

փոփոխությունները

Այնուամենայնիվ,
ու

ընթացող

բիզնես

մոդելներում

միջազգայնացումը

տեղի

դարձնում

ունեցող
են

ԿՍՊ

16

https://am.coca-colahellenic.com/media/3091/amcham-business-magazine-csr-in-armenia.pdf
ԵՄ երկրների բազմազանության խարտիաներ՝ https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalrights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/diversity-charters-eu-country_en
17
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հասկացությունը և բազմազանության կառավարումը

(որտեղ աշխատավայրում

հավասարության հասկացությունը հանդիսանում է առանցքային տարր) հարաճուն
կարևոր նաև Հայաստանում: Ուստի, գոյություն ունեցող բիզնես կողմնորոշմամբ
հասարակական կազմակերպությունները և այլ հաստատությունները իրենց փորձով
ու

ցանցերով

պետք

հավասարությանը

է

միտված

դիտվեն

որպես

ապագա

աշխատավայրում

ծրագրերի

և

գենդերային

նախաձեռնությունների

իրականացման գործընկերներ:

ԿՍՊ-ում

գենդերային

հիմնահարցերի

նկատմամբ

առկա

քաղաքականությունը
Զբաղվածության վերաբերյալ հիմնական օրենսդրական աղբյուրներն են
Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրքը և այլ ՀՀ օրենքներ,
որոնք կարգավորում են աշխատանքային հարաբերությունները և ճյուղային
կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրերը: Հավասարությունը բոլոր ոլորտներում
երաշխավորվում է 2013 թվականին ընդունված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով:
Սակայն, քանի որ ԿՍՊ հասկացությունը մնում է անծանոթ սոցիալական
դերակատարների, այդ թվում՝ քաղաքականություն մշակողների, մեծամասնության
համար, գոյություն չունի խնդրին վերաբերող կոնկրետ օրենսդրություն: Ազգային
մակարդակում ԿՍՊ ռազմավարության իրականացման խոչընդոտների ըմբռնման
համար հիմնական գործոնը ԿՍՊ-ի կամավոր բնույթն է: ԿՍՊ-ի էությունը կայանում է
նրանում, որ ապահովվի ավելին քան պաշտոնական օրենսդրությունը՝ անելով
ավելին քան ամրագրված է օրենքով և կանոնակարգերով: Սակայն, այլ երկրների
փորձը ցույց է տալիս, որ ԿՍՊ-ն դարձել է պարտադիր սխեմա տարբեր
մակարդակների

ընկերությունների

համար

և,

որ

պետական/տարածքային

կառավարման մարմինները սկսել են զգալի դեր խաղալ ոչ միայն մասնավոր
ընկերություններում

կորպորատիվ

քաղաքացիության

տարրերի

ներմուծման

խթանման, այլ նաև պարտադրման հարցում: Պատասխանատու ընկերությունների
համար

պետական

օժանդակությամբ

խրախուսման

համակարգը

կարող

է

երաշխավորել լավագույն գործելակերպերի ստանդարտացումն ու կիրառումը,
ինչպես

նաև

ծառայել

հաստատությունները

որպես

տեսանելի

գործընկերներ

են,

նշան

առ

փոփոխության

այն,

որ

պետական

մատրիցայի

որոշում

համատեքստում

ԿՍՊ

կայացնողներ և ստեղծողներ:
Բազմադերակատար

սոցիալ-քաղաքական

իրականացման խթանման հարցում պետական քաղաքականության դերը կայանում է
նրանում,

որ

այն

ստեղծի

բիզնեսի

համար

նպաստավոր

միջավայր

այն

ընկերությունների համար, որոնց բիզնես մոդելները անդրադառնում են սոցիալական
խնդիրներին և առաջնորդվում են առաքելությամբ: Սա չի նշանակում պարզապես նոր
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քաղաքականության ներդնում կամ պահանջների ներկայացում, որոնք կարող են
հիասթափեցնել ձեռներեցներին և շուկա մուտք գործելու նոր խոչընդոտներներ
ստեղծել:

Բիզնեսի

և

պետության

համատեղ ջանքերը

պետք է

ուղղորդեն

համակարգային ու պրոակտիվ փոփոխությունները և դրա կարևոր բաղադրիչը պետք
է լինի տարբեր սեռերի պոտենցիալ ապագա առաջնորդներին ցույց տալ, որ այս
փոփոխությունները

արժեքավոր

են

և

երկարաժամկետ

կտրվածքով

հնարավորություն են տալիս առավելագույնի հասցնել ընկերության շահագրգիռ
կողմերի արժեքը՝ բիզնես գոործունեության կիզակետում դնելով սոցիալական
նպատակ: Ներկայիս քաղաքական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
հնարավորություն

է

սոցիալական

բիզնես

և

ընձեռում

պետական

նորարարներ,

պաշտոնյաններին
նաև

այդ

գործել

հատվածների

որպես
միջև

հարաբերությունների վերափոխման առումով: Մասնավոր հատվածի, պետական
հաստատությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև
սիմբիոտիկ գործընկերության կառուցումը կփոխակերպի ԿՍՊ հասկացությունը
մարքենտինգային ոլորտից բիզնես անելու ցանկալի փիլիսոփայության:

Քաղաքականության հետևանքներ/ուսումնասիրության առաջարկներ
Բազմազանության

և

պրոակտիվ

կառավարման

խթանումը

որպես

աշխատավայրում գենդերային հավասարության երաշխավորներ պետք է հիմնված
լինի տարբեր սոցիալական դերակատարների միջև եռակողմ համագործակցության
վրա. հանրային հաստատությունների (պետություն), քաղաքացիական հասարակության (արհմիություններ, աշխատողներ, ՀԿ-ներ և այլն ) և գործարար հատվածի:
Քաղացիական հասարակություն
ՔՀԿ

ԿՍՊ
Բիզնես

Պետություն

Կառուցողական երկխոսությունը երեք կողմերի միջև [եռախոսություն], որպես
համակարգային

մոտեցում,

կհանգեցնի

նպատակակենտրոն

բիզնեսի

համար

համապատասխան միջավայրի ստեղծմանը, ինչը թույլ կտա ոչ միայն կարճ
ժամանակահատվածում շահույթ ստանալ, այլ նաև նպաստել հասարակության
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սոցիալական ու տնտեսական զարգացմանը: Բազմազանության կառավարման
անհրաժեշտությունը պետք է հնչեցվի քաղաքացիական հասարակության և հանրային
հաստատությունների կողմից և ներընկալվի մասնավոր հատվածի կողմից:
Գենդերային ուղղորդումը բիզնեսում չպետք է ընկալվի որպես լրացուցիչ և
կամավոր ընտրվող տարր, այլ որպես

պատասխանատու ընկերություններում

մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնական արժեք, որը պետք է ձևակերպվի
որպես Հայաստանում ԿՍՊ զարգացման ներկա փուլի սկզբունքներից մեկը:
Հետևաբար, բիզնեսի ներկայացուցիչների

(բիզնես պալատներ, ընկերություններ),

պետական պաշտոնյաների և ՀԿ հատվածի ներկայացուցիչների աշխատանքային
խմբի ստեղծումը առաջին քայլն է, որ պետք է արվի փոխադարձ սպասելիքների
ձևակերպման և Հայաստանում ԿՍՊ զարգացման սիմբիոտիկ ռազմավարության
ձևավորման համար:
Հասարակական կազմակերպությունները պետք է կենսական դերակատարում
ունենան՝ մարդու իրավունքների ոլորտում իրենց փորձագիտությամբ ապահովելով
մյուս գործընկերներին՝ հատկապես կենտրոնանալով գենդերային ուղղորդման և այլ
խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության վրա:
Սոցիալական բաղադրիչի զորացումը, որը հաճախ բաց է թողնվում այն
դեպքերում, երբ ԿՍՊ-ն իրականացվում է նեղ իմաստով, պետք է լինի քաղաքացիական
հասարակության հիմնական խնդիրը: Կորպորատիվ քաղաքացիության նկատմամբ
համապարփակ մոտեցման խթանումը պահանջում է սերտ գործընկերություն բիզնես
կողմնորոշում ունեցող կազմակերպությունների և մարդու ու կանանց իրավունքների
փորձագետների միջև, որոնց փորձը և գիտելիքները պետք է ներկայացվեն
վերապատրաստումների ու դասընթացների ժամանակ:
Բիզնես հատվածում գենդերային ուղղորդումը պետք է կենտրոնանա ընտանիքի
համար նպաստավոր քաղաքականության և ոչ խտրական սկզբունքների վրա: Պետք է
քննարկվի այլ գործելակերպերի խթանման և իրականացման հնարավորությունը,
ինչպիսիք են հավասար վարձատրությունը, աշխատողների հավաքագրումը առանց
խտրականության և թափանցիկությունը առաջխաղացման գործընթացում, լրացուցիչ
վճարովի ծնողական արձակուրդը, ճկուն աշխատաժամերը, ոչ լրիվ աշխատանքային
օրը և հեռավորության վրա (գրասենյակից դուրս) աշխատելը, ղեկավար պաշտոնների
համար քվոտաների սահմանումը, երեխայի խնամքի սուբսիդավորումը, ԿՍՊ
զեկույցներում գենդերային բազմազանության տվյալների հրատարակումը, ինչպես
նաև գենդերային ուղղորդդման ներմուծումը որպես հիմնական տարր էթիկայի
կանոնների մեջ և հենց իսկ կորպորատիվ մշակույթում:
Ստանդարտացված

հաշվետվությունների

պրակտիկայի

խթանումը

պետք

հնարավորություն տա մշտադիտարկելու գենդերային ուղղորդման ուղղությամբ
առաջընթացը: Հետևաբար, կարող է օգտակար լինել խթանել աշխարհում ճանաչված
կայուն

հաշվետվողականության՝

Հաշվետվողականության

համաշխարհային
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նախաձեռնության (այսուհետ` ՀՀՆ) ստանդարտները: Հայաստանում գործող մի շարք
միջազգային ընկերություններ
երկրներում

կարող են փոխանցել իրենց գիտելիքները այն

հաշվետվողականության

քաղաքականությունը

և

փորձի

վերաբերյալ,

հաշվետվությունների

պահանջվում է ազգային կանոնակարգերով:

ամենամյա

ուր

ԿՍՊ

հրատարակումը

Գենդերային ուղղորդման հարցում

հատուկ դեր կարող է խաղալ ՀՀՆ ստանդարտների 400 շարքը (401-419)՝ սոցիալական
հարցերի

առումով

վերաբերյալ,

կազմակերպությունների

հատկապես՝

հարաբերություններ»,

ՀՀՆ

ՀՀՆ
405

նյութական

402

ազդեցությունների

«Աշխատուժ/Ղեկավարություն

«Բազմազանություն

և

հավասար

հնարավորություններ», ՀՀՆ 406 «Խտրականության բացառում» և ՀՀՆ 412 «Մարդու
իրավունքների գնահատում» ստանդարտները:18

Աղբյուրներ և հղումներ.
Հայաստանի գենդերային գնահատում, Ասիական զարգացման բանկ, 2015
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/162152/arm-country-genderassessment.pdf
Բիզնես վարելը Հայաստանում, Ձեռնարկությունների հետազոտություններ երկրների
մասին ակնարկների շարքից, Համաշխարհային բանկ, 2011
http://www.enterprisesurveys.org/~/media/FPDKM/EnterpriseSurveys/Documents/Country%2
0Notes/Armenia-09.pdf
Հայաստանի գենդերային գնահատում, Աղքատության և արդարության
համաշխարհային փորձ, Համաշխարհային բանկ, 2016
http://documents.worldbank.org/curated/en/250481491242159715/pdf/113990-WP-P157626PUBLIC-Armenia-Gender-Assessment-2016.pdf
Գենդերային խզման համաշխարհային զեկույց, Համաշխարհային տնտեսական
ֆորում, 2015
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
Իրագործում բազմազանության միջոցով, McKinsey&Company, 2018
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Organization/Our%20I
nsights/Delivering%20through%20diversity/Delivering-through-diversity_full-report.ashx

18

Ստանդարտները կարող են ներբեռնվել այստեղ՝ https://www.globalreporting.org/standards/gri-standardsdownload-center/
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ.
ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Հեղինակ՝ Հերիքնազ Տիգրանյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքը մարդու արժանավայել կյանքի միակ և անփոխարինելի պայմանն է:
Այն

հանդիսանում

է

մարդու

բավարար

կենսամակարդակի

ապահովման,

ինքնազարգացման, արժանապատիվ գոյության կարևորագույն միջոցներից: Դրանով էլ
պայմանավորված է աշխատանքի իրավունքի դերը մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքների շարքում և ոչ պակաս կարևոր է, քան այլ իրավունքներ, օրինակ՝ կյանքի
իրավունքը,

կրթության

իրավունքը

կամ

միավորվելու

իրավունքը

և

այլն:

Ավելին՝աշխատանքի իրավունքը մեր օրերում դարձել է ամենախոցելի և չպաշտպանված
իրավունքը։

Այդ

է

պատճառը,

որ

շատ

հաճախ

աշխատանքի

իրավունքի

սահմանափակման կամ դրա սպառնալիքով մարդուն ստիպում են հրաժարվել իր այլ
իրավունքների՝ հավաքների ազատության, միավորվելու, կարծիք հայտնելու, ընտրական
և այլ իրավունքների իրացումից: Հետևաբար, աշխատանքի իրավունքը, որպես մարդու
գոյության և բոլոր մյուս իրավունքների միակ և հիմնական պայման, պետք է
պաշտպանած լինի պետության կողմից տրված լրացուցիչ երաշխիքներով:
Աշխատանքային իրավունքի աղբյուր են հանդիսանում միջազգային պայմանագրերը, ՀՀ
սահմանադրությունը, ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը

/այսուհետև՝ Օրենսգիրք/և

աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ իրավական ակտերը:
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքն ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին և
ուժի մեջ մտել 2005 թվականի հունիսի 21-ից: Ուժի մեջ մտնելուց ի վեր օրենսգրքում 23
անգամ կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ, քանի որ իրավակիրառական
պրակտիկան ցույց է տալիս, որ առկա է Օրենսգրքի դրույթների շարունակական
բարելավման ու կատարելագործման անհրաժեշտություն: Բացի այդ աշխատանքային
իրավունքի որոշ ինստիտուտներ ազգային օրենսդրությամբ հստակ կարգավորում կամ
ընդհանրապես կարգավորում չունեն, և այդ մասով առկա է օրենսդրական բաց, ինչն էլ
կիրառության ընթացքում տարաբնույթ մեկնաբանությունների և լայն հայեցողության
տեղիք է տալիս՝ վտանգելով իրավունքի պաշտպանության երաշխիքները:

Առկա խնդիրներն ու խոչընդոտները
Աշխատանքային

իրավունքի

զարգացման

և

աշխատանքի

իրավունքի

պաշտպանության համար լուրջ խնդիրներն են հարուցում գործող օրենսդրության
բացերն ու թերի կարգավորումները։
Համադրելով

ՀՀ

աշխատանքային

օրենսդրությունը

Հայաստանի

կողմից

վավերացված միջագային փաստաթղթերով ամրագրված կարգավորումների հետ,
վստահաբար կարող ենք ասել, որ մի շարք իրավունքներ և ինստիտուտներ մեր
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օրենսդրությամբ

կարգավորված

չեն

կամ

մասնակի

են

կարգավորված:

Մասնավորապես.

Աշխատանքի իրավունք
Այս իրավունքն ամրագրված է Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով՝
հոդված 23, Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային
դաշնագրով՝ հոդված 6, Ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին
կոնվենցիայով՝ հոդված 5, Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայով՝
հոդված 2 և այլն: Վերոշարադրված նորմերի համադրումից պարզ է դառնում,
միջազգային ակտերը սահմանում են նախ մարդու աշխատանքի իրավունքը, այնուհետև
անդրադառնում աշխատանքի ընտրության ազատության իրավունքին:
Մինչդեռ ազգային օրենսդրությամբ ամրագրված չէ աշխատանքի իրավունքը, այլ
հռչակված է աշխատանքի ընտրության ազատությունը, ինչը նշանակում է, որ մարդու
աշխատանքի իրավունքի ապահովման
նախատեսված

չէ:

Այսինքն՝

համար պետության կողմից որևէ երաշխիք

պետությունը

չի

կրում

սահմանադրական

պարտավորություն ապահովելու մարդու աշխատանքի իրավունքի իրացումը, այլ
ապահովում է տարբեր աշխատանքների միջև ընտրության ազատությունը: Սակայն
աշխատանքի ընտրության ազատությունը հռչակելով սահմանադրական իրավունք և
պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունք, այդուհանդերձ պետությունը չի
ապահովել այն իրավական մեխանիզմները, որոնք կբացառեն գործատուի կողմից այդ
ազատության անօրինական սահմանափակումները, այսինքն՝ հավասարակշռված չեն
աշխատողի՝ աշխատանքի ընտրության ազատության իրավունքը գործատուի՝ այդ
իրավունքը ապահովելու հանդիպակաց պարտականությամբ: Դրա արդյունքում անձը
հաճախ ստիպված է լինում ընտրություն կատարել գործատուի կողմից սահմանված
անվերահսկելի պահանջներով կամ որակավորում չպահանջող աշխատանքների միջև:
Այս իրավունքի՝ սահմանադրական և օրենսդրության մակարդակով ամրագրելու
անհրաժեշտությունն ակնհայտ է:

Հարկադիր աշխատանքի արգելք
Թեև ազգային օրենսդրությամբ

հարկադիր աշխատանքի արգելման համար

առկա են երաշխավորող նորմեր, ընդհուպ մինչև քրեական պատասխանատվություն,
սակայն հարկադիր աշխատանք եզրույթը օրենսդրորեն ամրագրված չէ: Փոխարենը
Սահմանդրության 57-րդ հոդվածով թվարկված են այն աշխատանքները, որոնք
պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք չի համարվում:
«Մարդկային թրաֆիքինգ 2010 թվական. Հայաստան (ԽՈՒՄԲ 2)» ԱՄՆ
Պետքարտուղարության Զեկույցում, որը հրատարակվել է 2010թ. հունիսի 14-ին,
արձանագրված է, որ «Հայաստանցի կանանց և տղամարդկանց ենթարկում են
հարկադիր աշխատանքի Ռուսաստանում, և հայաստանցի կանանց ենթարկում են
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հարկադիր աշխատանքի Թուրքիայում:19 Զեկույցում անդրադարձ է կատարվել նաև
կառավարության ձեռնարկած քայլերին նշելով, որ Հայաստանի կառավարությունն
ամբողջությամբ

չի

բավարարում

թրաֆիքինգի

վերացման

նվազագույն

ստանդարտներին, սակայն զգալի աշխատանքներ է կատարում այդ ուղղությամբ՝
մարդկանց թրաֆիքինգի վտանգի մասին իրազեկվածության մեծացմանն ուղղված
արշավների միջոցով:
Ներկայումս շրջանառվում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություների
նախագիծ, որի բացառիկ դրական լուծումներից մեկը հարկադիր աշխատանքի
սահմանումն է։

Խտրականության բացառում և աշխատատեղի հավասար մատչելիություն
Թեև ՀՀ Սահմանադրությունը հռչակում է բոլորի հավասարությունը և արգելում է
ցանկացած հիմքով խտրականությունը, սակայն այդ արգելքը չի մասնավորեցնում
աշխատանքի իրավունքի նկատմամբ, ինչպես նաև չի պարունակում նորմեր
աշխատանքի հավասար մատչելության վերաբերյալ: Աշխատատեղի հավասար
մատչելիության իրավունքը ամրագրված չէ նաև Օրենսգրքում: ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքով

խտրականության

արգելքը

ամրագրվել

է

միայն

աշխատանքների

որակավորման և աշխատավարձի սահմանման հետ կապված հարաբերությունների
կարգավորման դեպքերի համար՝ կարգավորումից դուրս թողնելով աշխատանքային
մյուս, այդ թվում՝ աշխատանքի ընդունման հետ կապված հարաբերությունները20:
Փաստորեն, աշխատատեղի մատչելիության կամ դրա նկատմամբ աշխատողների
հավասար,

առանց

խտրականության

հնարավորության

իրավունքը

ազգային

օրենսդրությամբ ամրագրված չէ:
Թեև ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածը սահմանում է աշխատողների
իրավունքների և հնարավորությունների հավասարությունը, սակայն դա վերաբերում է
արդեն իսկ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց: Նույն հոդվածն
ամրագրում

է

նաև

աշխատանքային

հարաբերություններում

կողմերի

իրավահավասարության սկզբունքը՝ անկախ նրանց սեռից, ռասայից, ազգությունից,
լեզվից, ծագումից, քաղաքացիությունից, սոցիալական դրությունից, դավանանքից,
ամուսնական վիճակից և ընտանեկան դրությունից, տարիքից, համոզմունքներից կամ
տեսակետներից,

կուսակցություններին,

արհեստակցական

միություններին

կամ

հասարակական կազմակերպություններին անդամակցելուց, ինչպես նաև աշխատողի
գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ հանգամանքներից, սակայն այդ նորմը
վերաբերում է ոչ թե աշխատողներին, այլ աշխատանքային իրավահարաբերության
կողմերին, այսինքն՝ Գործատուին և աշխատողին:

19
20

Տես՝ http://armenian.armenia.usembassy.gov/news061510.html
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 180, մաս 3
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Նման իրավակարգավորման, ավելի ստույգ՝ իրավակարգավորման բացակայության
պարագայում

գործատուները

կաշկանդված

չեն

աշխատատեղին

ներկայացվող

պահանջների մեջ սահմանելու գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ
չափանիշներ ևս, օրինակ՝ արտաքին բարեմասնություն, տարիքային շեմ և այլն, դրանով
իսկ

սահմանափակելով

անձի՝

աշխատանքի

ընտրության

ազատության

սահմանադրական իրավունքը և միջազգային նորմերով սահմանված աշխատատեղի
հավասար մատչելիության հնարավորությունը:

Ընդ որում, նշված և նմանատիպ

սահմանափակմամբ աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքում աշխատողը
զրկված

է

նաև

իրավական

պաշտպանության

հնարավորությունից,

քանի

որ

աշխատանքային հարաբերությունների պատշաճ ծագման հիմքի (աշխատանքային
պայմանագիր կամ հրաման) բացակայության պարագայում անձը չի կարող համարվել
աշխատող, ուստի և օժտված չէ աշխատողի՝ օրենքով սահմանված իրավունքներով ու
պարտականություններով: Անհարժեշտ է աշխատանքային օրենսգրքով ամրագրել
խտրականության բացառման դրույթը:

Աշխատանքում արժանապատվության իրավունք
Թեև ՀՀ Սահմանադրության 82-րդ հոդվածը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր աշխատող,
օրենքին

համապատասխան,

ունի

առողջ,

անվտանգ

և

արժանապատիվ

աշխատանքային պայմանների…….. իրավունք, իսկ ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը
սահմանում է, որ հայցային վաղեմություն չի տարածվում …… աշխատողի պատվի և
արժանապատվության պաշտպանության պահանջներով, սակայն աշխատանքում
արժանապատվության իրավունքն ազգային օրենսդրությունում արտացոլված չէ: Խոսքը
վերաբերում է աշխատանքում արժանապատիվ վերաբերմունքի իրավունքին, որն
ամրագրված է Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 26-րդ հոդվածով:
Հետևաբար, անհրաժեշտ է, որպեսզի աշխատանքում արժանապատվության ակզբունքն
ամրագրվի օրենսդրորեն և պաշտպանվի։

Առողջ և անվտանգ աշխատանքի իրավունք
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո օրենսդիրը գործատուների
համար սահմանեց երեք տարի ժամկետ աշխատանքի պաշտպանության կանոնները,
անվտանգ և առողջության համար անվնաս աշխատանքային պայմաններն ապահովելու
համար21: Այդ ժամանակահատվածում գործատուների մոտ աշխատանքի պայմանների
նկատմամբ պետական լիազորված մարմնի կողմից հսկողություն չէր իրականացվում և
տույժեր գործատուի նկատմամբ չէին կիրառվում: Աշխատանքի առողջ պայմանները
կարգավորող

նորմատիվային

բազան

հիմնականում

ՀՀ

առողջապահությանն

նախարարի հրամաններով հաստատված ստանդարտներն են, որոնք ոչ միայն

21

«ՀՀ աշխատանքային օրենքսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5
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բավարար չեն և չեն ներառում աշխատանքի բոլոր բնագավառները, այլև այդ
ստանդարտները պետք է հաստատվեն ՀՀ կառավարության կողմից:
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2011թ. իր տարեկան զեկույցում անդրադառնալով
այս խնդրին նշել է. «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>22: Աշխատանքի առողջ և անվտանգ պայմանների ապահովման լրացուցիչ
երաշխիք

է

աշխատանքի

պաշտպանության

կանոնները

խախտելու

համար

նախատեսված վարչական և քրեական պատասխանատվությունը:

Գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխատողների պահանջների /
հայցերի պաշտպանվածության իրավունք
Գործատուի անվճարունակությամբ կամ լուծարմամբ պայմանավորված
աշխատողի դրամական պահանջները բավարարելու իրավական մեխանիզմները թեև
առկա են, սակայն ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի N914-Ն որոշմամբ
նախատեսված կապիտալացման ֆոնդը դեռևս ձևավորման փուլում է, ինչը նշանակում
է, որ քաղաքացիների ստվար զանգված դեռ պետք է սպասի կյանքին կամ առողջությանը
պատճառված վնասի համար նախատեսված փոխհատուցումը ստանալու իր հերթին:
Այս խնդրին անդրադարձել է նաև ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2011թ.
զեկույցում, նշելով, որ <Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքի վայրում
դժբախտ դեպքերից և մասնագիտական հիվանդություններից աշխատողի կյանքին կամ
առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման խնդիրները վճարման համար
պատասխանատու կազմակերպության լուծարման դեպքում մինչ օրս մնում են
չկարգավորված: Նման դեպքերում վնասի հատուցում կատարելու պարտականություն
կրող կազմակերպություն կամ հատուցման համակարգ նախատեսված չէ: 2011թ.
ընթացքում նախարարության կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ մշակվել
է «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրական դժբախտ դեպքերից և
մասնագիտական հիվանդություններից ապահովագրության ներդրման» հայեցակարգը:
Այս հայեցակարգի ընդունումը չի կարող լուծել 2004թ. և դրանից հետո մինչ
համապատասխան օրենքի ընդունումը առողջությանը վնաս պատճառած և
փոխհատուցում չստացած անձանց խնդիրները:>23
22
23
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Կանանց աշխատանքի իրավունքի պաշտպանություն
Ազգային օրենսդրությունը, մեծ հաշվով, արտացոլել է կանանց աշխատանքի
իրավունքի երաշխիքները անգամ քրեական պատասխանատվության սպառնալիքով՝ ՀՀ
քրեական օրենսգրք, հոդված 56: Սա կանխարգելիչ նորմ է, որը կզսպի գործատուին
կանանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք ցուցաբերել: Սակայն այն վերաբերում է
միայն հղի կամ երեխեա ունեցող կանանց: Բացի այդ, հոդվածի ձևակերպումը
իրավական առումով խնդրահարույց է և այս ձևակերպմամբ այդ հանցակազմը երբեք
վրա չի հասնի:
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2308-Ն որոշմամբ
հաստատվել է այն աշատանքների ցանկը, որում արգելվում է ներգրավել հղի և մինչև մեկ
տարեկան երեխա խնամող կանանց, սակայն այդ ցանկը խիստ հնացել է և վերանայման
կարիք ունի: Իսկ ընդհանրապես գործատեղում կանանց նկատմամբ խտրական կամ
անբարյացակամ վերաբերմունքի, ինչպես նաև նրանց՝ արգելված աշխատանքում
ներգրավվածության նկատմամբ հսկողության մասին պաշտոնական վիճակագրություն
առկա չէ:

Երեխայի աշխատանք
ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների կոմիտեին ներկայացված Երեխաների
իրավունքների մասին կոնվենցիայի դրույթների կատարման վերաբերյալ ՀՀ Մարդու
իրավունքների պաշտպանի զեկույցում, մասնավորապես նշված է, որ «2008թ.
կատարված ուսումնասիրությունը վկայում է, որ աշխատող երեխաների թիվը 6.1%՝ 7-18
տարեկան /չլրացած/ անչափահասներ ունեցող տնային տնտեսություններում24: Սակայն
Հայաստանում տնային տնտեսության աշխատանքներում ներառված են համարյա բոլոր
երեխաները:
Օրենքը նախատեսում է առողջությանը վնասող հստակ սահմանված
պայմանների բացառում երեխայի համար, հակառակ դեպքում նախատեսվում են
վարչական տույժեր:
Բացառապես օրենսդրական միջոցներով երեխայի իրավունքների ճանաչումը և
երեխայի աշխատելու պարագայում նրա պաշտպանության կազմակերպումը չի կարող
արդյունավետ լինել, անհրաժեշտ են վերահսկողության ճկուն մեխանիզմներ: Գործող
կարգավորումների համաձայն՝ մինչև 18 տարեկան անձնանց աշխատանքի նկատմամաբ
հսկողություն իրականացնում է ՀՀ առողջապական և աշխատանքի տեսչական մարմինը,
որը դեռ վերակազմավորման փուլում է:
Բացի այդ անհրաժեշտ է վերանայել երեխայի ագելված աշխատանքների ցանկը,
որը հաստատված է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 2308-Ն
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որոշմամբ և չի համապատսախանում ժամանակակից պահանջներին ու միջազգային
ստանդարտներին։

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նախորդ բաժնում ներկայացված բացերն ու թերի կարգավորումները այս կամ այն
կերպ ազդում են աշխատանքի իրավունքի գործանական պաշտպանության վրա և
իրավակիրառ խնդիրներ են հարուցում։ Սակայն ելենելով մարդու՝ աշխատանքի
իրավունքը հարգելու և այն պաշտպանված լինելու սկազբունային հիմքից, անհրաժեշտ
ենք համարում որոշակի ժամանակագրական հերթականություն սահմանել դրանց
լուծմանն ուղղված քայլերի հաջորդականության մեջ։ Ուստի քննարկվող ոլորտում
առաջնահերթությունները
պետք
է
սահմանել՝
հաշվի
առնելով
դրանց
իրագործելիությունը ժամանակի առումով։
Հետևաբար անհրաժեշտ է որպես կարճաժամկետ գործողություն՝
1․ Օրենսդրորեն սահմանել «հարկադիր աշխատանք» եզրույթը, որի համար
արդեն իսկ առկա են համապատասխան իրավական նախադրյալներ, քանի որ
շրջանառության մեջ է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը,
որում առկա է հիշյալ եզրույթի կարգավորման դրույթը։ Անհրաժեշտ ընդամենը
օրենսդրական ձևակերպումը համապատասխանեցնել միջազգային նորմերով
սահմանված ձևակերպումներին։
2․ Ամրագրել հակախտրականության կանոնը ինչպես աշխատանքի ընդունվելիս,
այնպես էլ աշխատանքային հարաբերություններում։ Սա ևս հեշտ և արագ իրագործելի է,
քանի որ շրջանառության մեջ է «Իրավահավասարության ապահովման մասին» ՀՀ
օրենքի նախագիծը, ուստի անհրաժեշտ է նախագծի համապատասխան դրույթները
հստակեցվեն։
3․ Վերանայել երեխայի և հղի կնոջ արգելված աշխատանքների ցանկը։ Ցանկի
վերանայումը ենթադրում է որոշակի հետազոտական և վերլուծական աշխատանքների
իրականացում, որի արդյունքում կառավարության հնացած և չգործող որոշումը պետք է
վերանայվի։ Սրա հետ կապված որոշակի աշխատանքներ արդեն իսկ իրականացվել են
ԱՄԿ-ի ստեղծած աշխատանքային խմբի կողմից, ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում
սա ևս հնարավոր է իրագործել։
4․Վերանայել հղի կնոջն աշխատանքից ազատելու դեպքում քրեական
պատասխանատվության հիմքերի ձևակերպումը: Սրա համար ևս առկա են իրավական
նախադրյալներ, քանի որ մշակվում է նոր քրեական օրենսգիրք և համապատասխան
առաջարկը կարող է իրացվել նախագծով։

ԵՐԿԱՐԱԺԱԿՄԵՏ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•

ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրել աշխատանքի իրավունքը,

•

Օրենսդրորեն ամրագրել աշխատանքում արժանապատիվ պայմանների և վերաբերմունքի
իրավունքը
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•

ՀՀ կառավարության որոշման մակարդակով հաստատել աշխատանքի անվտանգության
չափորոշիչները

•

ՀՀ օրենսդրությամբ արտացոլել գործատուի անվճարունակության դեպքում հայցերի
պաշտպանվածության իրավունքը,

•

Օրենսդրորեն ամրագրել աշխատանքային պայմանագիրը օրինական հիմքով լուծվելու

•

իրավունք։
ՀՀ
օրենսդրությամբ

արտացոլել

աշխատանքից

ազատելու

դեպքերում

պաշտպանվածության իրավունքը և դրա իրացման ու պաշտպանության երաշխիքները:

Հիշյալ գործողությունների համար անհրաժեշտ են ոչ միայն օրենսդրական և
ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում, այլ նաև սահմանադրական փափոխություններ,
ուստի ողջամիտ չէ դրանց կարճաժամկետ դիտարկումը։
Սակայն աշխատանքային օրենսդրության ցանկացած փոփոխություն դառնում է
ինքնանպատակ, եթե բացակայում է պետական հսկողությունը դրանց նկատմամբ։ Այդ
իսկ պատճառով առաջարկությունների սույն մասում
անդրադառնում ենք նաև
աշխատանքի տեսչության համակարգին։
2013-2015թթ․
օրենսդրական
մի
շարք
փոփոխությունների
արդյունքում
աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական
հսկողության և վերահսկողության բնագավառում ստեղծվել է խնդրահարույց և
անվերահսկելի իրավիճակ:
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներով Հայաստանի
Հանրապետության
կողմից
ստանձնած
պարտավորությունների
կատարումն
ապահովելու, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության դրույթները Հայաստանի
Հանրապետության
միջազգային
պայմանագրերի
պահանջներին
համապատասխանեցնելու և «Աշխատանքի տեսչության մասին» թիվ 81 կոնվենցիայի
պահանջներին համապատասխան արդյունավետ ու լիարժեքորեն գործող աշխատանքի
տեսչության համակարգի առկայությունն ապահովելու նպատակով` առաջարկում ենք․
1․Վերանայել ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի
լիազորությունները
և իրավունք վերապահել հսկողական լիազորություններ
իրականացնել և վարչական վարույթներ հարուցել հետևյալ բնագավառների նկատմամբ՝
•

աշխատողների

առողջության

պահպանման

և

անվտանգության

ապահովում՝

ապահովելու ՀՀ-ի կողմից վավերացված և 2004 թվականի մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած
Վերանայված եվրոպական սոցիալական (այսուհետ՝ Խարտիա) Խարտիան,
•

օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում աշխատավարձի հաշվարկում ու
վճարում` ապահովելու ՀՀ-ի կողմից վավերացված և 2005թ. դեկտեմբերի 17-ից ուժի մեջ
մտած «Աշխատավարձի պաշտպանության մասին» Կոնվենցիան,

•

հանգստի, այդ թվում՝ ամենամյա արձակուրդի տրամադրում՝ ապահովելու համար ՀՀ
կողմից վավերացված և 2006թ. հունվարի 27-ից
արձակուրդների մասին (վերանայված)» Կոնվենցիան,

•

ուժի

մեջ

մտած

«Վճարովի

սեռային հատկանիշով պայմանավորված խտրականության բառացում՝ ապահովելու ՀՀի կողմից վավերացված և 2004 թվականի մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած Վերանայված
եվրոպական սոցիալական Խարտիան,
36

•

աշխատանքային պայմանագրերի կնքման և լուծման կարգի պահպանում, աշխատանքի
ընդունման

և

ազատման

մասին

իրավական

ակտերի

պատշաճ

ձևակերպում՝

ապահովելու Խարտիայի 2-րդ հոդվածի պահանջի կատարումը,
•

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կոլեկտիվ պայմանագրերով (համաձայնագրերով)
նախատեսված պարտավորությունների կատարում՝ ապահովելու Խարտիայի 6-րդ
հոդվածով սահմանված կոլեկտիվ գործարքների կնքման իրավունքը։

2․ Վերոնշյալ գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ Տեսչությունն
ունենա համապատասխան կառուցվածք՝ մարզային ստորաբաժանումներով և բավարար
մարդկային ու նյութական միջոցներ, ինչը բխում է Աշխատանքի տեսչության մասին
Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի պահանջից, այն է՝ «Աշխատանքի տեսուչների թիվը պետք

է լինի բավարար տեսչական ծառայության պարտականությունների արդյունավետ
իրականացման համար․․․»։
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Հեղինակ՝

Տաթևիկ Խաչատրյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքային

իրավունքների

պաշտպանության

համար

հիմնարար

նշանակություն ունի աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի
նորմեր պարունակող իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ
արդյունավետ պետական հսկողության և վերահսկողության համակարգը։ Այս առումով
Հայաստանի Հանրապետությունում 2013 թվականից ի վեր ձեռնարկված մի շարք
օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում գրանցվել է զգալի հետընթաց։ Այսպես,
նախկին

խմբագրությամբ

Օրենսգիրք)

34-րդ

փոփոխությամբ,

գործող

հոդվածով,

սահմանվում

ՀՀ

որն
էր,

որ

աշխատանքային
ուժը

կորցրել

է

գործատուների

օրենսգրքի

(այսուհետ՝

17.12.2014թ․

ՀՕ-256-Ն25

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 (այսուհետ՝ ԱՊՏ), մինչդեռ աշխատանքի
պետական տեսչության գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները
սահմանվում են օրենքով:26 2013 թվականին ՀՀ կառավարությունը սկսեց բարձրաձայնել
ԱՊՏ համակարգում առկա բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, սակայն հարցի
լուծումը տրվեց ոչ թե իրավախախտներին պատասխանատվության ենթարկելու և
տեսչության

աշխատանքն

ավելի

հաշվետու

դարձնելու

միջոցով,

այլ

ԱՊՏ-ի

կազմալուծմամբ։ Նախկին տեսչության լիազորությունների և գործառույթների մի մասը
փոխանցվեցին սկզբում ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի
առողջապահական պետական տեսչությանը, իսկ այնուհետ՝ ՀՀ կառավարության ներքո
ձևավորված ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին։27 Այսպիսով,
գործող Օրենսգրքի 5-րդ գլխի ներքո նախատեսված՝ աշխատանքային օրենսդրության և
աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի,
կոլեկտիվ

պայմանագրերի

պահանջների

կատարման

նկատմամբ

պետական

հսկողությանը և վերահսկողությանն առնչվող կարգավորումները բացակայում են։
Փոխարենը, Օրենսգրքի 262-րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ աշխատողների
անվտանգության և առողջության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն
իրականացնում

է

աշխատանքի

անվտանգության

ապահովման

նկատմամբ

ՀՀ

25

2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ընդունված «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու և «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՕ-256-Ն
օրենք
26
«Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենք, որն ուժը կորցրած է ճանաչվել 2015թ․ հունվարի 9-ից` 2014
թվականի դեկտեմբերի 17-ին ընդունված «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու և «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՕ-256-Ն
օրենքով։
27
ՀՀ վարչապետի 2018թ․ հունիսի 11-ի թիվ 755-Լ որոշում ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի
կանոնադրությունը հաստատելու մասին

39

կառավարության լիազորած՝ վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը,
որն այս դեպքում ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն է։
Հատկանշական է, որ ինչպես միջանկյալ ստեղծված ՀՀ առողջապահության
նախարարության ստորաբաժանումն, այնպես էլ ներկայումս գործող տեսչական
մարմինը չեն հանդիսանում մինչև 2013 թվականը գործող ԱՊՏ իրավահաջորդ կառույց։
Սա լուրջ խնդիրներ է առաջացրել իրավունքի պաշտպանության առումով, քանի որ
նախկին տեսչության կազմալուծմամբ անորոշ ժամկետով կարճվեցին բոլոր վարչական
վարույթները, որոնք հարուցվել էին աշխատանքային օրենսդրության խախտումների
դեպքերով։

Այդ

դեպքերը

ներառում

են

տասնյակ

աշխատողներին

չվճարված

աշխատավարձերի վերաբերյալ գործերը, որոնք ոչ միայն թողնվեցին առանց քննության,
այլև

այդպիսով

աշխատողները

զրկվեցին

դատական

պաշտպանության

հնարավորությունից՝ դատարան դիմելու ժամկետները բաց թողնելու պատճառով։28
Գործող ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝
ԱԱՏՄ) կանոնադրության ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ վերջինս
իրականացնում է վերահսկողական և այլ գործառույթներ կապված միայն աշխատողների
առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման հետ կապված հարցերով։
Ինչ վերաբերում է աշխատանքային

օրենսդրության պահանջների պահպանման

նկատմամբ պետական վերահսկողությանը, ապա այն սահմանափակվում է միայն մինչև
18 տարեկան անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխային կրծքով կերակրող կանանց և
երեխա խնամող աշխատողների համար աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված
երաշխիքների շրջանակով։29 Ընդ որում, հաշվի առնելով, որ ԱԱՏՄ-ն լիազորված չէ
ստուգելու աշխատանքային պայմանագրերի կամ աշխատանքի ընդունման մասին
անհատական

իրավական

ֆորմալիզացված

ակտի

աշխատանքային

առկայությունը,

այսինքն՝

հարաբերություններ,

արդյոք

նույնիսկ

առկա

են

աշխատանքի

անվտանգ և առողջ պայմանների նկատմամբ վերահսկողությունը սահմանափակվում է
միայն գրանցված աշխատողների իրավունքների նկատմամբ վերահսկողությամբ։ Այլ
կերպ ասած՝ ԱԱՏՄ-ի առկա լիազորություններն արդյունավետ են միայն գրանցված
աշխատողների մասով։
Փաստացի, ապահովված չէ աշխատանքային օրենսդրության պահանջների
պահպանման

նկատմամբ

պետական

ամբողջական

վերահսկողություն։

Աշխատավարձերի հաշվարկի և վճարման, աշխատանքային ժամերի, արձակուրդների և
հանգստի կազմակերպման, աշխատանքից անհիմն ազատելուց պաշտպանվածության և
այլ նորմերի կատարումը դուրս է մնում պետական վերահսկողությունից։ Մինչդեռ

28

Labour Inspection System in Armenia, Mejlumyan & Tarzyan, Project “Support GSP+ beneficiary countries to effectively
implement International Labour Standards and comply with reporting obligations, ARM/16/50/EUR (under umbrella
GLO/16/12/EUR)”
29 ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի
տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 755-Լ որոշմամբ հաստատված Առողջապահական և
աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրություն
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գործնականում այս նորմերի խախտումները հաճախ կրում են զանգվածային բնույթ։
Այսպես, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցն արձանագրում է, որ
առավել հաճախ հանդիպող աշխատանքային իրավունքի խախտումները եղել են
գործատուների կողմից վերջնահաշվարկի չկատարումը, աշխատանքից աշխատողի
անհիմն ազատումը, աշխատանքային պայմանագիրը լուծելուց առաջ այդ մասին
աշխատողներին

օրենքով

սահմանված

ժամկետներում

չծանուցելը,

աշխատաժամանակի հետ կապված՝ աշխատավարձի այլ հաշվարկի կիրառումը,
փորձաշրջանի

դիմաց

վարձատրության

չտրամադրումը

և

այլն։30

ԱՄՆ

պետքարտուղարության՝ մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ զեկույցում
նշվում է, որ Հայաստանում բազմաթիվ ոլորտներում աշխատատեղերի անվտանգության
ու առողջապահական պայմանները շարունակել են չհամապատասխանել սահմանված
չափանիշներին, որի պատճառով նույնիսկ գրանցվել են մահվան ելքով մի քանի
պատահարներ:31 Տարբեր հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ աշխատանքային
իրավունքների պաշտպանության առումով առավել խոցելի են մասնավոր հատվածի
աշխատողները։32 Ըստ հարցումների՝ փոքր բիզնեսում ներգրավված աշխատողների
47․7%-ն է գրանցված աշխատող, այսինքն՝ ունի աշխատանքային պայմանագիր։
Հարցվողների 69.1%-ի պնդմամբ վերջիններս չեն ստանում որևէ փոխհատուցում
աշխատանքի վնասակարության կամ վտանգավորության դեպքում։ Աշխատանքային
իրավունքներից ամենախոցելին հանգստի իրավունքն է, որը խախտվում է նաև
աշխատողի չիմացության պատճառով։33
Առկա խախտումների քարտեզագրումն ու դրանց համադրումը պետական
սահմանափակ վերահսկողական լիազորությունների հետ թույլ է տալիս եզրահանգել, որ
պետությունը գործուն քայլեր չի ձեռնարկում անձանց աշխատանքային իրավունքները
պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ընդ որում, ոչ միայն պետությունը չի ապահովում
մեխանիզմներ խախտումների դեպքում իրավունքի վերականգնման և փոխհատուցման
համար,

այլև

չկան

մեխանիզմներ

իրավունքների

պահպանման

նկատմամբ

վերահսկողություն իրականացնելու և հնարավոր խախտումների կանխարգելելու
ուղղությամբ։
Հատկանշական է, որ 2013 թվականին ԱՊՏ կազմալուծումից հետո պետության
կողմից չի ձեռնարկվել որևէ հետազոտություն՝ պարզելու համար տեսչության
կազմալուծման հետևանքներն աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության
վրա, որպեսզի ձեռքբերված տվյալների հիման վրա մշակվի զբաղվածության ոլորտի
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդում 2017 թվականի ընթացքում ՀՀ ՄԻՊ գործունեության,
մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին,
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/b5220dd0b83b420a5ab8bb037a1e02ca.pdf
31 Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ու աշխատանքի բյուրո, Մարդու իրավունքների զեկույց 2017թ.,
Հայաստան, https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2017_arm.pdf
32 Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության վիճակի ուսումնասիրության արդյունքներ, 2018, APR
Group; http://aprgroup.org/images/Library/OSF/final%20report_arm_06-10-2018-for-publishing.pdf
33 Նույն տեղում
30
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պետական քաղաքականությունը։ Համեմատության համար նշենք, որ Վրաստանում
աշխատանքի տեսչությունը կազմալուծվեց 2006 թվականին՝ կառույցում առկա
կոռուպցիայի և բիզնեսի գործունեությանը խոչընդոտելու պատճառաբանությամբ, որից
հետո գրանցվել է աշխատավայրում մահացությունների և վնասվածքների դեպքերի
էական աճ։34 Վերլուծաբանների պնդմամբ ոչ միայն տեսչության աշխատանքները չեն
կարող խոչընդոտել բիզնեսին, այլև պետական վերահսկողության բացակայության
պատճառով մի շարք միջազգային ներդրողներ խուսափում են իրենց գրասենյակները
Վրաստանում բացելուց, քանի որ այս կազմակերպությունների ներքին ընթացակարգերը
պահանջում են աշխատողների համար արժանապատիվ պայմանների երաշխավորում։
Պատահական չէ, որ մի շարք կազմակերպություններ, ինչպիսիք են՝ Ադիդասը, Փուման,
Նայքին և Նյու Բելենսը, Արդար աշխատանքի ասոցիացիայի հետ համատեղ դիմել են
Վրաստանի

կառավարությանը՝

պահանջելով

տեսչության

արժանապատիվ աշխատանքային պայմանների ապահովումը։

Պետական հսկողություն
չափանիշները
Աշխատանքային

ու

վերահսկողություն

օրենսդրության

և

միջոցով

վերահսկել
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աշխատանքային

իրականացնելու
իրավունքի

նորմեր

պարունակող իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ արդյունավետ
հսկողության համար անհրաժեշտ է ՀՀ օրենսդրությունը համապատասխանեցնել այս
ոլորտում

ՀՀ

ստանձնած

միջազգային

պարտավորություններին։

Վերանայված

եվրոպական սոցիալական խարտիան (այսուհետ՝ Խարտիա) նախատեսում է, որ
Խարտիայի անդամները, այդ թվում՝ Հայաստանը, պետք է ապահովեն պետական
վերահսկողության համակարգ:36 Այս իմաստով անկախ և արդյունավետ ԱՊՏ-ի
ստեղծման նշաձողը պետք է լինեն ՀՀ կողմից վավերացված՝ Աշխատանքի միջազգային
կազմակերպության (ԱՄԿ) 1947թ․ թիվ 81 կոնվենցիայով, ինչպես նաև Աշխատանքի
տեսչության

վերաբերյալ

ԱՄԿ

թիվ

81

հանձնարարականով

ամրագրված

չափանիշները3738, որոնք կքննարկվեն ստորև։
Առաջին հերթին, անհրաժեշտ է ԱԱՏՄ հենքի վրա վերականգնել Աշխատանքի
պետական տեսչությունը՝ որպես աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքային
իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ

Տեսչության կազմալուծումից հետո աշխատավայրում մահացու ելքով աշխատանքային պատահարների միջին
քանակը հասել է 41.36 2007-2017 թվականների համար, ինչը 74.1%-ով գերազանցում է 2002-2005 թվականներին
գրանցված դեպքերը, երբ դեռևս գործում էր տեսչությունը։// Abolition of Labour Inspection in Georgia, Consequences for
Workers and the Economy, 2018; http://www.fes-caucasus.org/news-list/e/abolition-of-labour-inspection-in-georgiaconsequences-for-workers-and-the-economy/?L=2&cHash=9bb6b618f398235ed014ba2a4cff7cd9
35 Նույն տեղում
36 Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիա, մաս 3, հոդված Ա, կետ 4
37 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312226
38
Labour Inspection: What It Is and What It Does: A Guide for Workers;
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/instructionalmaterial/wcms_141403.pdf
34
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պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողություն և
վերահսկողություն

իրականացնող

անկախ

մարմին։

Ըստ

այդմ,

օրենսդրական

փոփոխություններ պետք է կատարվեն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում, ինչպես նաև
պետք է մշակել առանձին «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի
նախագիծ։ Հատկանշական է, որ առանձին օրենքով, և ոչ թե կառավարության որոշմամբ,
ԱՊՏ-ի լիազորությունների սահմանումն ավելի բարձր կարգավիճակ կապահովի տվյալ
կառույցին։ Տեսչության անունը կարող է ներառել միայն «աշխատանք» բառը, քանի որ
աշխատանքային

իրավունքների

ոլորտն

ընդգրկում

է

նաև

աշխատանքի

անվտանգության և առողջության պահպանման հետ կապված հարցերը։
ԱՄԿ թիվ 81 Կոնվենցիայի սկզբունքներին համապատասխան, ԱՊՏ-ն պետք է
ունենա հսկողական և վերահսկողական լիազորություններ ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքով և բոլոր այլ իրավական ակտերով սահմանված աշխատանքային իրավունքի
նորմերի նկատմամբ։ ԱՊՏ տեսուչները պետք է լիազորություն ունենան պահանջելու ու
ուսումնասիրելու աշխատավարձերի հաշվարկի և վճարման, աշխատանքային ժամերի
հաշվարկի վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Սա անմիջապես բխում է ՀՀ կողմից
վավերացված «Աշխատավարձի պաշտպանության մասին» Կոնվենցիայի դրույթներից,
որոնց համաձայն պետությունը արդյունավետ վերահսկողություն պետք է իրականացնի
աշխատողին

օրենքով

հասանելիք

աշխատավարձի

սահմանված

կարգով

և

ժամկետներում հաշվարկելու ու վճարելու նկատմամբ։ Բացի այդ, հենց ԱՄԿ թիվ 81
կոնվենցիայի

3-րդ

գործառույթների

մեջ

հոդվածը
պետք

նախատեսում
է

ներառվի

է,

որ

աշխատանքի

աշխատողների

տեսչության

պաշտպանությունը

և

աշխատանքի պայմաններին վերաբերող օրենսդրական նորմերի վերահսկողությունն
այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ սոցիալական ապահովությունը, անչափահասների
աշխատանքին վերաբերող հարցերը։ Բացի այդ, տեսչության աշխատակիցները պետք է
լիազորություն ունենան ստուգելու հանգստի, ամենամյա արձակուրդի վերաբերյալ
օրենսդրական նորմերի կատարումը։39 ԱՊՏ լիազորությունների շրջանակը պետք է
ներառի նաև աշխատավայրում հնարավոր խտրականության (այդ թվում՝ սեռով
պայմանավորված) կանխարգելումը, աշխատանքային պայմանագրերի կնքման և
լուծման կարգի պահպանումը, աշխատանքի ընդունման և ազատման մասին իրավական
ակտերի պատշաճ ձևակերպումը, կոլեկտիվ պայմանագրերի կատարումը, աշխատանքի
անընդունելի ձևերի (այդ թվում՝ հարկադիր աշխատանքի) արգելքի սկզբունքը, ինչը
բխում

է

Խարտիայով

համապատասխան
իրավախախտումների

ստանձնած

լրացումներ
վերաբերյալ

պարտավորություններից։40

պետք

է

օրենսգրքում

կատարվեն
(այսուհետ՝

Միաժամանակ,
ՀՀ

ՎԻՎՕ),

վարչական
որպեսզի

մեխանիզմներ ստեղծվեն ԱՊՏ կողմից արդյունավետ հսկողություն իրականացնելու
համար։
39

40

Սա բխում է Վճարովի արձակուրդների մասին վերանայված կոնվենցիայի պահանջներից։
Վերանայված եվրոպական սոցիալական Խարտիա, հոդվածներ 20, 6, 7, 8
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Միաժամանակ, աշխատանքային իրավունքի նորմերի կիրարկումը խթանելու և
վարչական ներգործության միջոցներն ավելի արդյունավետ ու կանխարգելիչ դարձնելու
նպատակով

անհրաժեշտ

կլինի

վերանայել

վարչական

տույժերի

չափերը

աշխատանքային օրենսդրության խախտումների համար։ Դրանցից մի քանիսը
սահմանում են ոչ էական տույժեր կարևոր իրավունքների խախտումների համար,
օրինակ՝ նվազագույն աշխատավարձի 15-ապատիկի չափով (15.000 դրամ)։ Դա էապես
նվազեցնում է տույժերի կիրառման արդյունավետությունը, հատկապես ֆինանսապես
ազդեցիկ գործատուների դեպքում:
ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիայի պահանջներից (հոդված 13) բխում է, որ տեսչությունը
պետք

է լիազորություն

ունենա ընդունելու

պարտադիր կատարման

ենթակա

որոշումներ, որոնք կարող են բողոքարկվել դատական ատյաններում կամ վարչական
կարգով։ Այն դեպքերում, երբ աշխատանքային օրենսդրության խախտումն առերևույթ
պարունակում է քրեական հանցագործության հատկանիշներ, աշխատանքի տեսուչները
բոլոր առկա նյութերը պետք է փոխանցեն ՀՀ գլխավոր դատախազություն։
Ըստ

միջազգային

չափանիշների՝

տեսչության

գործառույթների

շարքում

կենտրոնական դեր է խաղում կանխարգելումը։ ԱՄԿ թիվ 81 հանձնարարականով
առաջարկվում

են

մի

շարք

լիազորություններ,

որոնց

առկայության

դեպքում

տեսչությունը հնարավորություն կունենա լիարժեք կանխարգելել աշխատանքային
իրավունքի

խախտումները։

Մասնավորապես,

ցանկացած

արտադրություն

կամ

կազմակերպություն հիմնադրելիս գործատուները ուղղակիորեն կամ լիազոր մարմնի
միջոցով պարտավոր են տեղեկացնել այդ մասին տեսչությանը։ Վերջինս պարտավոր է
որոշակի

ժամկետում

փորձագիտական

կարծիք

ներկայացնել,

թե

տվյալ

արտադրությունն ինչպիսի ազդեցություն կամ ռիսկեր կունենա աշխատողների
առողջության և անվտանգության վրա, ինչպես նաև տվյալ կազմակերպության
կանոնակարգն արդյոք համապատասխանում է աշխատանքային օրենսդրությանը։ Ընդ
որում,

որոշակի

ռիսկեր

կամ

անհամապատասխանություններ

հայտնաբերելու

պարագայում տեսչությունը կարող է ներկայացնել հանձնարարականներ, որոնց
իրագործման դեպքում միայն կազմակերպությանը կթույլատրեն գործունեություն
ծավալել։
Մեկ

այլ

կարևոր

գործառույթ,

որը

բացակայում

է

նաև

ներկա

ԱԱՏՄ

կանոնադրության մեջ, իրազեկումն ու կրթումն է։ ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիայի պահանջն է,
որ տեսչությունը տեխնիկական բնույթի տեղեկություններ և խորհրդատվություն
տրամադրի գործատուներին և աշխատողներին, նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես
նաև գործատուների և աշխատողների միություններին՝ օրենսդրական պահանջների
առավել արդյունավետ կիրառման հետ կապված։ Բացի օրենսդրության շրջանակներում
հսկողություն իրականացնելուց, Տեսչությունը պետք է

խնդիրներ բարձրաձայնի

օրենսդրական և իրավակիրառական պրակտիկայի խնդիրների հետ կապված և լիազոր
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մարմնին

առաջարկություններ

վերաբերյալ։

ներկայացնի

քաղաքականության

բարեփոխման
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ԱՄԿ կոնվենցիան չի նախատեսում ԱՊՏ գործառույթների սպառիչ ցանկ, և անդամպետությունները կարող են իրենց հայեցողությամբ լրացուցիչ գործառույթներ սահմանել
ազգային կառույցների համար, սակայն դրանք չպետք է որևէ կերպ սահմանափակեն
վերոգրյալ

հիմնական

գործառույթները,

տեսուչների

անկախությունն

ու

անաչառությունը։

Աշխատանքի սկզբունքները
Գաղտնիության պահպանում
Տեսուչները և ԱՊՏ աշխատակիցները պետք է կաշկանդված լինեն իրենց
ծառայության ընթացքում իրենց հայտնի դարձած անձնական տվյալների և առևտրային
գաղտնիքի

չհրապարակման

պարտավորությամբ՝

ՀՀ

անձնական

տվյալների

պաշտպանության մասին օրենքով և առևտրային գաղտնիքի պահպանման մասին
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Օրենքը պետք է թույլատրի տեսուչներին
չհրապարակել իրենց խորհրդապահական կարգով (կոնֆիդենցիալ) փոխանցված
ահազանգերի ու բողոքների բովանդակությունը և դրանք ներկայացնող անձանց
ինքնությունը՝

գործատուների

կողմից

հնարավոր

ճնշումներից

աշխատողներին

ապահովագրելու, ինչպես նաև իրենց կողմից իրավական պաշտպանության միջոցների
օգտագործումը
պաշտպանի

խրախուսելու

մասին

համար։

սահմանադրական

Նույն

կերպով,

օրենքի

18-րդ

Մարդու
հոդվածի

իրավունքների
2-րդ

մասով

նախատեսվում է, որ իր գործունեության ընթացքում դիմողի կամ այլ անձի մասին իրեն
հայտնի դարձած տվյալները Պաշտպանը կարող է հրապարակել միայն այդ անձանց
գրավոր համաձայնությամբ:

Գենդերային զգայունություն
2016 թվականին Կանանց դեմ խտրականության վերացման հարցերով ՄԱԿ-ի
կոմիտեն Հայաստանի վերաբերյալ իր զեկույցում պետությանը տվել է մի շարք
հանձնարարականներ՝ աշխատավայրում գենդերային խտրականության և սեռական
ոտնձգությունների հարցերով բողոքների ներկայացման գաղտնի և ապահով համակարգ
ներդնելու ուղղությամբ։42 Տվյալ հանձնարարականի կատարման նպատակով ԱՊՏ-ը
պետք է կանանց իրավունքների հարցերով վերապատրաստի իր մասնագետներին,
տեսուչների աշխատանքում ներառի գենդերային զգայուն մոտեցումներ։ Տարբեր
երկրներում

զարգացած

հավասարության

աշխատանքի

մարմինները

տեսչությունները

(տրիբունալները)

աչքի

կամ
են

գենդերային

ընկնում

իրենց

գործունեության մեջ գենդերային զգայուն մեթոդաբանության կիրառմամբ։ Կարևոր
41

ԱՀԿ թիվ 81 կոնվենցիա, Հոդված 3
UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations for Armenia, 2016//
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/402/28/PDF/N1640228.pdf?OpenElement
42

45

նշանակություն ունի սեռերով տարբերակված հստակ վիճակագրության վարումը, այդ
թվում՝

ըստ

սեռերի

անվտանգության

միջին

նորմերի

աշխատավարձերի,

ապահովման,

մահացությունների և այլն։
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աշխատանքային

աշխատավայրում

ժամերի,

վնասվածքների

ու

Նույն սկզբունքով ԱՄԿ-ն մշակել է մասնակցային

գենդերային աուդիտի (Participatory Gender Audit)

գործիք՝ աշխատավայրերում

գենդերային հավասարության պահպանումը չափելու և մշտադիտարկելու համար, որը
կարող է տեղայնացվել և հաջողությամբ կիրառվել Հայաստանի ԱՊՏ կողմից։44

Հաշվետվողականություն և թափանցիկություն
Հաշվետվողականության ապահովման առումով սկզբունքային նշանակություն
ունի, որպեսզի ԱՊՏ-ն օրենքով սահմանված կարգով զեկույցներ ներկայացնի իր
գործունեության և երկրում աշխատանքային իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ։
Նույն

կերպ,

ԱՊՏ

սոցիալական

հաշվետվողականության

բարձրացման

նկատառումներով տեսչությունը հաշվետվություններ պետք է ներկայացնի նաև
Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովին, սա նաև կնպաստի սոցիալական
գործընկերության

կողմերի

միջև

համագործակցության

արդյունավետության

բարձրացմանը։ ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիան (Հոդված 21) սահմանում է ամենամյա
զեկույցներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները․ դրանք պետք է պարունակեն
աշխատավայրերի
աշխատավայրերում

և

աշխատողների,
պատահարների

տեսուչների
և

կատարած

ստուգումների,

հիվանդությունների

վերաբերյալ

վիճակագրություն, ինչպես նաև տվյալներ խախտումների և ընդունված վարչական
ակտերի վերաբերյալ։ Տեսչության զեկույցների արդյունավետությունն ապահովելու
համար կարևոր կլինի դրանց լսումների/քննարկումների կազմակերպումը Ազգային
ժողովի մշտական հանձնաժողովներում և քաղաքացիական հասարակության հետ։
Միջազգային

պրակտիկայում

քննարկվում

են

աշխատանքի

տեսչության

կազմակերպման և գործունեության այլ սկզբունքներ ևս։45

Ինստիտուցիոնալ կարգավիճակը և կարողությունները
ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիայի 4-րդ հոդվածի իմաստով աշխատանքի տեսչությունը
պետք է գտնվի կենտրոնական իշխանության հսկողության և վերահսկողության ներքո:
43

Gender equality at the heart of decent work, ILO;
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/IWG/Session7/GenderEquality.pdf
44
ԱՀԿ մասնակցային գենդերային աուդիտի գործիքը ինտերակտիվ մեթոդաբանություն է, որը կիրառվում է
անհատական և կազմակերպության մակարդակով պարզելու համար, թե ինչպես են աշխատանքի ներքին կանոնները,
պարկտիկաներն ու աջակցության համակարգերը ազգում կանանց և տղամարդկանց իրավունքների իրացման վրա։
Այս գործիքը վերհանում է կազմակերպություններում առկա խնդիրները և կիրառման ընթացքում կրթում
գործատուներին աշխատավայրում գենդերային զգայում մոտեցումներ կիրառելու ուղղությամբ։ //ILO: A manual for
gender audit facilitators: The ILO participatory gender audit methodology (Geneva, 2007).
45
The ten steps for strengthening labour inspection, by Bernd Treichel;
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_108666.pdf;
International Labour Standards and Guiding Principles on Labour Administration and Labour Inspection;
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_194389.pdf
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Այս առումով դրական է, որ վերջին փոփոխություններով առնվազն իրականացվել է այս
պահանջը՝ բարձրացվել է տեսչական մարմնի կարգավիճակը՝ նախկինում ՀՀ
առողջապահության նախարարության ստորաբաժանումից

մինչև կառավարության

ներքո գործող պետական մարմին։ Անհրաժեշտ է ԱՊՏ մասին օրենքով ամրագրել
կառավարության ներքո այս կարգավիճակը՝ ապահովելու համար ԱՊՏ կողմից տարբեր
պետական

գերատեսչություններում

անկաշկանդ

ստուգումներ

անցկացնելու

հնարավորությունը։
ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիայով նախատեսված գործառույթների արդյունավետ
կատարումն անհնարին է առանց անհրաժեշտ և բավարար ինստիտուցիոնալ
կարողությունների։46

Բացի

օրենսդրական

բազայի

ստեղծումից,

անհրաժեշտ

է

տեսչությանն ապահովել անհրաժեշտ քանակի և որակավորմամբ մասնագետներով՝
հիմք ընդունելով օրենքով սահմանված իրենց գործառույթների բնույթն ու ծավալը,
վերահսկողության ենթակա ոլորտների և կազմակերպությունների քանակն ու բնույթը։
Պետությունը նաև էական քայլեր պետք է ձեռնարկի տեսուչների մասնագիտական
կարողությունները մշտապես զարգացնելու և նրանց բարեվարքությունը վերահսկելու
ուղղությամբ։
Տեսուչների վերահսկողական և հսկողական գործառույթների արդյունավետ
կատարման համար անհրաժեշտ է ոչ միայն բավարար սոցիալական երաշխիքներ
սահմանել,

այլև

խստացնել

տեսուչների

աշխատանքը

խոչընդոտելու

համար

սահմանված վարչական տույժերը։ Այս իմաստով համեմատական կարող է տարվել
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքի հետ, որի 10-րդ
հոդվածը արգելում է ցանկացած միջամտություն պաշտպանի գործունեությանը։ Ընդ
որում, պաշտպանի լիազորությունների իրականացմանը ցանկացած ձևով խոչընդոտելը,
սպառնալիք կամ վիրավորանք հասցնելը, իրավասու անձի մուտքը ցանկացած վայր
չթույլատրելը՝ կարող է առաջացնել նույնիսկ քրեական պատասխանատվություն, այն է՝
տուգանքով՝

նվազագույն

աշխատավարձի

երկուհարյուրապատիկից

մինչև

չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս ժամկետով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով: Իսկ պաշտպանի պահանջած
նյութերը, փաստաթղթերը, տեղեկությունները կամ պարզաբանումները սահմանված
ժամկետներում չտրամադրելն առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն, այն
է՝ տուգանք՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:
Տեսչության գործունեության մեջ կարևոր դեր է կատարում համագործակցությունը
լիազոր մարմնի և տեղական տարբեր շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ ՀԿ-ների, այլ
տեսչական և իրավապահ մարմինների, գործատուների և աշխատողների միությունների
և միջազգային կառույցների հետ։ Այսպես, ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիայի պահանջով ԱՊՏ-ն
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ԱՀԿ թիվ 81 կոնվենցիայի 10-րդ հոդված՝ Աշխատանքի տեսուչների թիվը պետք է լինի բավարար տեսչության
լիազորություններն արդյունավետ կերպով իրականացման համար։
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իր գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները պետք է ներկայացնի
նաև աշխատանքի միջազգային բյուրոյի Գլխավոր տնօրենին։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
- Լրամշակել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի՝ պետական վերահսկողության
վերաբերյալ 5-րդ գլուխը, մշակել և ՀՀ ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել
«Աշխատանքի պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որով
կկարգավորվեն ԱՊՏ կազմավորման կարգը, լիազորությունները, գործառույթները,
աշխատակիցների
կարգավիճակը,
աշխատակիցների
իրավունքներն
ու
պարտականությունները և այլ հարցեր։
- ԱՊՏ մասին օրենքով սահմանել տեսչության հսկողական և վերահսկողական
լիազորությունները ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով և բոլոր այլ իրավական ակտերով
սահմանված աշխատանքային իրավունքի նորմերի, ներառյալ՝ աշխատավարձերի
հաշվարկի և վճարման, աշխատանքային ժամերի հաշվարկի, սոցիալական
ապահովության, անչափահասների աշխատանքին վերաբերող հարցերի, հանգստի,
ամենամյա արձակուրդի, խտրականության բացառման և այլ իրավունքների նկատմամբ։
- Լրամշակել ՎԻՎՕ 230-րդ հոդվածը՝ ապահովելով աշխատանքային
օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող համապատասխան
նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները խախտելու դեպքում վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու
ԱՊՏ լիազորությունը։ Այսպես, օրինակ՝ ՀՀ ՎԻՎՕ 41, 412, 413, 41.4, 169․5 (Առանց
աշխատանքային պայմանագրի աշխատող պահելը), 169.8 (Գործատուի կողմից
աշխատավարձ չհաշվարկելը և/կամ չվճարելը) հոդվածներով նախատեսված վարչական
իրավախախտումները պետք է քննվեն և վարչական տույժեր նշանակվեն հենց ԱՊՏ
կողմից։
- Խստացնել ՎԻՎՕ սահմանած վարչական տույժերի չափերը աշխատանքային
օրենսդրության նորմերի խախտումների համար։
- Ամրագրել ԱՊՏ մասին օրենքով Տեսչության հետևյալ իրավունքները՝ պահանջել
գործատուից տրամադրել բողոքի դեպքի հետ առնչություն ունեցող բոլոր անհրաժեշտ
փաստաթղթերը, տեղեկությունները, նյութերի նմուշները և այլն, դրանց
ուսումնասիրման հիման վրա ընդունել որոշումներ, գործատուներին ներկայացնեն
պարտադիր կատարման հանձնարարականներ խախտումները վերացնելու, ինչպես
նաև պատասխանատուներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու,
խախտումների կանխարգելման նպատակով քայլեր ձեռնարկելու ուղղությամբ։
- Նախատեսել ԱՊՏ մասին ՀՀ օրենքով և հարակից այլ իրավական ակտերով
Տեսչության կանխարգելիչ գործառույթները, ինչպիսիք են՝ ցանկացած արտադրություն
հիմնադրելիս տեսչությունը որոշակի ժամկետում փորձագիտական կարծիք է
ներկայացնում տվյալ արտադրության՝ աշխատողների առողջության և անվտանգության
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վրա հնարավոր ազդեցության ու ռիսկերի վերաբերյալ; աշխատանքային ռիսկեր
հայտնաբերելու
պարագայում
տեսչությունը
կարող
է
ներկայացնել
հանձնարարականներ տվյալ կազմակերպությանը, որոնց իրագործման դեպքում միայն
թույլտվություն կտրվի գործունեություն ծավալել։
- Նախատեսել ԱՊՏ մասին օրենքում տեսչության կողմից գործատուներին և
աշխատողներին, նրանց ներկայացուցիչներին տեխնիկական բնույթի տեղեկություններ
և խորհրդատվություն տրամադրելու պարտականությունը։
- Ամրագրել ԱՊՏ մասին օրենքով, որ տեսուչները և ԱՊՏ աշխատակիցները պետք է
կաշկանդված լինեն իրենց ծառայության ընթացքում իրենց հայտնի դարձած անձնական
տվյալների և առևտրային գաղտնիքի չհրապարակման պարտավորությամբ՝ ՀՀ
անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով և առևտրային գաղտնիքի
պահպանման մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Կարևոր է նաև, որպեզի
օրենքը թույլատրի տեսուչներին չհրապարակել իրենց խորհրդապահական կարգով
(կոնֆիդենցիալ) փոխանցված ահազանգերի ու բողոքների բովանդակությունը և դրանք
ներկայացնող անձանց ինքնությունը՝ առանց անձի գրավոր համաձայնության։
- Կազմակերպել դասընթացներ և պարբերական վերապատրաստումներ ԱՊՏ
աշխատակիցների
համար
գենդերային
հավասարության
թեմայով,
կազմակերպություններում և հիմնարկներում հակախտրական կանոնակարգերի
մշակման և կիրառման հարցերով; տեսուչների աշխատանքային գործիքներում ներառել
գենդերային զգայուն մոտեցումներ; ամրագրել որպես տեսչության պարտականություն
կանանց աշխատանքային իրավունքները սահմանափակող օրենսդրական նորմերի և
պրակտիկայի վերլուծությունը։ Լայնածավալ արշավների միջոցով ԱՊՏ պետք է իրազեկի
աշխատողներին գենդերային խտրականության դեպքում պաշտպանության և
խախտված իրավունքների վերականգնման մեխանիզմների մասին։
- Ամրագրել ԱՊՏ մասին օրենքով, որ Տեսչությունը սահմանված կարգով առնվազն
տարին մեկ անգամ հանրությանը և լիազոր մարմնին ներկայացնում է զեկույց իր
գործունեության և աշխատանքային իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ։
Զանգվածային աշխատանքային իրավունքների խախտումների դեպքում ԱՊՏ-ն կարող է
պատրաստել հատուկ զեկույցներ։ ԱՊՏ-ն հաշվետվություն պետք է ներկայացնի նաև
Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովին։ Տարեկան զեկույցին ներկայացվող
օրենսդրական չափանիշները պետք է բխեն ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիայի (Հոդված 21)
սկզբունքներից։
- Անցկացնել աշխատանքային օրենսդրության և այս ոլորտում պետության
կարիքների գնահատում, որի հիման վրա ապահովել ԱՊՏ-ին անհրաժեշտ քանակի և
մասնագիտացմամբ մասնագետներով։ Հիմնել ԱՊՏ մարզային ստորաբաժանումներ և
ապահովել բավարար մարդկային ու նյութական միջոցներ տեսչական գործառույթները
երկրի ամբողջ տարածքում արդյունավետ իրականացնելու համար։ Զարգացնել
տեսուչների մասնագիտական կարողությունները, մշակել աշխատանքի էթիկայի
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սկզբունքներ և դրանց կատարումը վերահսկելու մեխանիզմներ։ Միաժամանակ,
տեսուչների բարեվարքության կարևոր երաշխիքներից մեկը կլինի վերջիններիս համար
սոցիալական բավարար պայմանների ապահովումը, ներառյալ՝ բարձր աշխատավարձ,
ապահովագրություն և սոցիալական այլ երաշխիքներ։
- Lրացումներ կատարել ՀՀ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում՝
հոդված 421-ով նախատեսված հանցակազմը ընդլայնելու և վարչական տույժը
խստացնելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, մտադրված և բազմակի անգամ նույն վարչական
իրավախախտումը կատարելու պարագայում քննարկել քրեական պատասխանատվություն սահմանելու հնարավորությունը։
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Հեղինակ՝

Գևորգ Պողոսյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Աշխատանքային հարաբերությունները բոլոր տնտեսություններում միշտ գտնվել են
ուշադրության կենտրոնում, դրանք յուրահատուկ են նրանով, որ թեև կարգավորվում են
օրենսգրքով, տարբեր օրենքներով և ենթաօրենսդրական ակտերով, ներքին իրավական
ակտերով, հատուկ սահմանված ձևի պայմանագրերով և համաձայնագրերով, միևնույն է
դրանցում անընդհատ ծագում են վեճեր և անհամաձայնություններ: Սրանից էլ ելնելով
գործում են աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության և՛ պետական, և՛
հասարակական, և՛ դատական, և՛ արտադատական համակարգեր:
Սույն փաստաթղթի պատրաստման նպատակով ուսումնասիրվել են Հայաստանի
Հանրապետությունում առկա աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության
մեխանիզմները և կառույցները:
▪
▪
▪
▪
▪

Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմին
Դատարաններ
Արհեստակցական միություններ
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ
Արտոնագրված հաշտարար

Միաժամանակ ուսումնասիրվել են այն իրավական ակտերը, որոնք ապահովում են
վերոնշյալ կառույցների և մեխանիզմների կենսունակությունը, մասնավորապես ՀՀ
աշխատանքային օրենսգիրքը, ՀՀ հարկային օրենսգիրքը, Տեսչական մարմինների մասին
ՀՀ օրենքը, ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրությունը
հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշումը, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
մասին օրենսգիրքը, Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքը, Մարդու
իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքը, Հաշտարարության
մասին ՀՀ օրենքը:

Հիմնական բացահայտումները
Աշխատանքային իրավահարաբերությունը օրենքներով սահմանված
աշխատանքային
պայմանգրերով
ամրագրված
իրավունքների
պարտականությունների
ամբողջականություն
է:
Այդ
իրավունքներն

և
և
ու

պարտականությունները շատ հաճախ հակադրվում են մեկը մյուսին՝ ելնելով երկու
տարբեր շահերի հակասություններից: Այդտեղ էլ առաջանում է աշխատանքային
իրավունքների
պաշտպանության
անհրաժեշտությունը:
Աշխատանքային
իրավունքները հիմնականում բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ (1) անվտանգ
աշխատավայրի և աշխատանքային առողջության իրավունքներ, (2) պայմանագրային
իրավունքներ, (3) որոշակի հատուկ խմբերին վերաբերող իրավունքներ (հղի կանանց և
կերակրող մայրերին, մինչև 18 տարեկան անձանց վերաբերող և այլ իրավունքներ), (4)
աշխատանքային խտրականությունից (տարիքային, սեռական և այլ) զերծ մնալու
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իրավունքներ:
Իրավունքների
պաշտպանության
տեսանկյունից
աշխատանքային
իրավունքների յուրաքանչյուր վերոնշյալ խումբ իրեն բնորոշ մեխանիզմներ է
պահանջում, որոնք առավել արդյունավետ կնպաստեն տվյալ խումբ իրավունքների
պաշտպանությանն ու պահպանմանը:
Իրավական ակտերի ուսումնասիրությունների, վերոնշյալ կառույցների
պաշտոնական կայքերի, անհատական հանդիպումների, ինչպես նաև հասարակական
կառույցների հետ խմբային հանդիպումների, կլոր սեղան քննարկումների արդյունքում
կարելի է արձանագրել հետևյալը.
▪

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից աշխատանքային
իրավունքների
պաշտպանության
տեսանկյունից
իրականացվում
են
աշխատանքային առողջության և անվտանգության նորմերի, ներառյալ մինչև 18
տարեկան անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխային կրծքով կերակրող կանանց և
երեխա խնամող աշխատողների համար աշխատանքային օրենսդրությամբ
սահմանված երաշխիքների ապահովման նկատմամբ վերահսկողություն:

▪

Դատական համակարգը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության
արդյունավետ մեխանիզմներից է, սակայն այն լի է խնդիրներով և խոչընդոտներով,
մասնավորապես. (1) դատական գործընթացը բավականին ծախսատար է (hայցի
ներկայացման համար սահմանված պետական տուրք, փաստաբանի ներգրավման
վարձավճար և հարակից մի շարք այլ ծախսեր), (2) դատարանները
ծանրաբեռնված են, իսկ հայց ներկայացնելու գործընթացը բավականին բարդ՝
հատկապես իրավաբանական գիտելիքներ չունեցող հասարակ աշխատողների
համար, (3) դատական համակարգի հանդեպ կա որոշակի անվստահություն:
Դատարանների անկախությունը հանդիսանում է դատական համակարգի
հիմնարար սկզբունքներից մեկը, սակայն հանրությունը, որոշ դեպքերում
տեսնելով, որ այս կամ այն դատավորը իր պրակտիկայի ընթացքում որոշակի
կողմնակալ մոտեցում է կիրառում, դատական համակարգի անկախության և
կողմնակալության հանդեպ կորցնում է վստահությունը:

▪

«Արհեստակցական

միությունների

մասին»

ՀՀ

օրենքի

համաձայն

արհեստակցական
միության
նպատակներից
մեկը
աշխատողների
աշխատանքային, դրա հետ կապված սոցիալական ու այլ շահերը և իրավունքները
գործատուի և (կամ) երրորդ անձի մոտ ներկայացնելն ու պաշտպանելն է:
Արհեստակցական կազմակերպություն կարող են հիմնադրել միևնույն գործատուի
հետ պայմանագիր կնքած երեք աշխատող, իսկ արհեստակացական
կազմակերպությունների միություն կարող են ստեղծել երկու և ավելի
արհեստակցական
կազմակերպությունները
և/կամ
արհեստակցական
կազմակերպությունների
միությունները:
Ստացվում
է,
որ
որևիցե
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կազմակերպության

անհատ

աշխատակիցը

չի

կարող

միանալ

առկա

արհեստակցական միություններին, քանի դեռ ևս երկու գործընկերների հետ չի
հիմնադրել արհեստակցական կազմակերպություն: Արհեստակցական միության
կողմից աշխատանքային վեճի լուծման փորձը կարող է ձախողվել նաև այն
պատճառով, որ գործատուն հրաժարվում է կազմել վեճի լուծման նպատակով
հանձնաժողով և իրեն ներկայացնող անդամի առաջարկություն անել:
▪

Համաձայն «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական
օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ մարդու իրավունքների պաշտպանը քննարկում
է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար
անձանց, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պատվիրակած լիազորություններն իրականացնող կազմակերպությունների
կողմից ՀՀ Սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված՝
իրավունքների և ազատությունների խախտումների դեպքերը:

▪

մարդու

ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 2018 թվականի հունիսի 13-ին ընդունվել է
Հաշտարարության մասին ՀՀ օրենքը, համաձայն որի հաշտարարությունը
գործընթաց է, որն ուղղված է կողմերի համաձայնությամբ իրենց միջև առկա վեճն
անկողմնակալ երրորդ անձի` հաշտարարի օգնությամբ հաշտությամբ լուծելուն:
Հաշտարարություն կարող է իրականացվել քաղաքացիական, ընտանեկան,
աշխատանքային, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաև այլ
իրավահարաբերություններից բխող վեճերով:

Ընթացիկ պետական քաղաքականությունը
2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ին ընդունված Հայաստանում տեսչական
բարեփոխումների
հայեցակարգին
հավանություն
տալու
և
տեսչական
բարեփոխումների իրականացման գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին
թիվ 1135-Ն ՀՀ կառավարության որոշման հիմքով Հայաստանի Հանրապետությունում
սկսվեցին տեսչական բարեփոխումները, որոնց շրջանակներում տեսչական
համակարգը ենթարկվել է և շարունակում է ենթարկվել փոփոխությունների: 2014
թականի սեպտեմբերի 25-ին ընդունված ՀՀ կառավարության արձանագրային
որոշմամբ հավանության արժանացավ Տեսչական համակարգի օպտիմալացման
հայեցակարգը, որի հիմքով փոխվում են ինչպես տեսչական գործառույթների
իրականացման մեթոդները, կառուցվածքն ու ներգրավված մարմինները, այնպես էլ
դրանց ոլորտներն ու շրջանակները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեսչական
ռեսուրսները սահմանափակ են, իսկ տեսչական գործառույթները ոչ ճկուն, որոնք
ունեն մի շարք կանոններ և հստակ ընթացակարգ, որը հիմնականում
սահմանափակվում է ստուգումների անցկացմամբ և դրանց արդյունքներով
պատասխանատվության միջոցների կիրառմամբ, ինչը կիրառելի չէ որոշակի
ոլորտներում՝ ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 857-Ն որոշմամբ
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լուծարվեց

Աշխատանքի

պետական

տեսչությունը,

որի

վերահսկողության

շրջանակներում էին գտնվում հիմնականում աշխատանքի պայմանագրային
իրավունքներն
ու
աշխատանքային
հարաբերությունները:
Արդյունքում,
Առողջապահական պետական տեսչությունը, որը 2014 թվականին ընդունված
«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի հիմքով վերակազմակերպվեց
Առողջապահական
տեսչական
մարմնի,
իսկ
հետագայում վերանվանվեց
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին, դարձավ աշխատանքային
անվտանգության և առողջության, ինչպես նաև միջազգային կոնվենցիաներով
սահմանված աշխատանքային մի քանի կոնկրետ իրավունքների ապահովման
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող:
Միաժամանակ,

հաշվի

առնելով

դատարանների

զբաղվածությունը,

ծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև հայցադիմումի քննության և դատական
նիստերի անցկացման երկար ժամկետները, 2018 թվականի փետրվարի 9-ին
ընդունված ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով աշխատանքային
վեճերի քննության համար սահմանվեց, որ աշխատանքային վեճերն առաջին ատյանի
դատարանում քննվում և լուծվում են հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեք
ամսվա ընթացքում:
Հայաստանի
Հանրապետությունում
արհեստակցական
միությունները
խմբավորվում են ճյուղային հանրապետական միությունների: Ըստ ճյուղային
հանրապետական միությունների ներկայացրած հաշվետվությունների 2018թ.
հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում գործում է 19 ճյուղային
հանրապետական
միություն
և
191098
անդամակցություն
ունեցող
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արհմիութենական կազմակերպություն: 2010 թվականից ի վեր ՀՀ աշխատանքային
օրենսգիրքը սահմանում է, որ արհեստակցական միություններից զատ գոյություն ունի
նաև աշխատանքային ներկայացուցչի ինստիտուտը, որի համաձայն իրավունքների
պաշտպանությունը կարող է իրականացվել նաև աշխատողների ժողովի կողմից
ընտրված ներկայացուցչի միջոցով, սակայն գործնականում այս մեխանիզմը
լայնամաշտաբ կիրառության մեջ չի մտել:
Անհրաժեշտ է նաև արձանագրել, որ, ոչ ուղղակիորեն, աշխատանքային
իրավունքների պաշպանության հարցում դերակատարություն ունեն նաև հարկային
մարմինների կողմից իրականացվող «չգրանցված աշխատողների» բացահայտմանն
ուղղված գործողությունները:

Քաղաքականության մշակման և կիրառման առաջարկություններ
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը թեև հստակ սահմանված
գործառույթներ ունի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության և ապահովման
գծով, սակայն դրանց ոտնահարման կանխարգելման, ինչպես նաև գործատուների և
աշխատողների իրավագիտակցության բարձրացման առումով անհրաժեշտ է ընդլայնել
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մարմնի գործառույթները, հետևաբար առաջարկում ենք ՀՀ առողջապահական և
աշխատանքի տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ
վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 755-Լ որոշման մեջ կատարել հետևյալ
լրացումները՝
▪ ՏԵսչական մարմնի կողմից պլանավորվում և կազմակերպվում են հատուկ
կանխարգելիչ և իրազեկման միջոցառումներ աշխատանքային իրավունքների
պաշտպանության ուղղությամբ, որոնք ներառում են աշխատանքի պայմանագրային
իրավունքները, աշխատանքային խտրականությանն ու աշխատավայրում գենդերային
ուղղորդմանը վերաբերող իրավունքներ:
▪ Գործատուների և աշխատողների համար տեսչական մարմնում յուրաքանչյուր
ամիս կազմակերպվում են իրազեկող դասընթացներ:
▪ Տեսչական մարմինը վարում է թեժ գիծ, որի հեռախոսահամարը
հրապարակված է տեսչական մարմնի և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության պաշտոնական վեբ կայքերում:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ օրենսդրությամբ հստակ սահմանված չեն
աշխատանքային անվտանգությանը և առողջությանը ներկայացվող պահանջները՝
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը չի կարող ապահովել տվյալ
ոլորտում աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը, հետևաբար առաջարկում
ենք, որ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ՀՀ
առողջապահության նախարարության հետ համատեղ մշակեն Աշխատողների
անվտանգության ապահովման և առողջության պահպանման հիմնական կանոնները և
նորմերը սահմանող իրավական ակտ:
Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներն անհրաժեշտ է
բարելավել ոչ միայն իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելով, այլ նաև
բարձրացնելով առկա մեխանիզմների արդյունավետությունը և բարելավելով
գործընթացները, որոնց համակարգված իրականացման նպատակով առաջարկում ենք
մշակել հայեցակարգ, որը կսահմանի որ.
▪ Ընդհանուր իրավասության դատարաններում անհրաժեշտ է առանձնացնել
աշխատանքային հարցերով մասնագիտացված դատավորների կամ ստեղծել
աշխատանքային
հարցերով
մասնագիտացված
դատարաններ,
որպեսզի
աշխատանքային հարցերով ձևավորվեն որոշակի դատական սկզբունքներ և
նախադեպեր, որոնք առավել հեշտ ու արդյունավետ կդարձնեն աշխատանքային
հարցերով դատական գործընթացները:
▪ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի, ինչպես նաև
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական վեբ կայքերում
անհրաժեշտ է հրապարակել հաճախակի հանդիպող աշխատանքային իրավունքների
խախտման դեպքերով արդեն իսկ որոշակի լրացված հայցադիմումի ձևեր:
▪ Անհրաժեշտ է իրազեկել հանրությանը նոր ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
մասին օրենսգրքով սահմանված երեք ամիս ժամկետի վերաբերյալ:
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▪ Անհրաժեշտ է հիմնովին վերանայել «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ
օրենքը և բարձրացնել վերջիններիս դերը աշխատանքային օրենսդրության ձևավորման,
իրազեկման, վերահսկողության, ինչպես նաև իրավունքների պաշտպանության
գործընթացներում:
▪ Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել արհեստակցական միությունների միջազգային
լավագույն փորձ համարվող համակարգերն ու Հայաստանի համար սահմանել այնպիսի
համակարգ, որը թույլ կտա անհատ աշխատակիցներին միանալու կամ օգտվելու
ճյուղային կամ ոլորտային միություններից:
▪ Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ներկայացուցչի ինստիտուտն ու դրա
անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև գնահատել դրա դրական կամ բացասական
ազդեցությունը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցում:
▪ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով կամ «Արհեստակցական միությունների մասին»
ՀՀ օրենքով անհրաժեշտ է սահմանել որոշակի պարտավորություն գործատուի կողմից
արհեստակացական միությանը ներկայացված վեճի կամ խնդրի քննարկմանը անձամբ
մասնակցելու կամ այլ անձի լիազորելու վերաբերյալ:
▪ Պաշտպանի գրասենյակի գործառույթները անհրաժեշտ է տարածել նաև
աշխատանքային վեճերի վրա, ինչը հնարավոր է իրականացնել կամ «Մարդու
իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի վերանայմամբ, որը
կսահմանի, որ ՄԻՊ գրասենյակը կարող է ընդունել նաև գործատու-աշխատող վեճերին
վերաբերող դիմումներ կամ Աշխատանքային հարցերով առանձին պաշտպանի
գրասենյակի հիմնադրմամբ:
Աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը ուղղակիորեն կապված է նրանց
գրանցված լինելու և աշխատանքային պայմանագիր ունենալու փաստի հետ, սակայն մի
շարք մարզերում,
մասնավորապես գյուղական համայնքներում փաստացի
աշխատավարձի մակարդակը ավելի ցածր է, քան սահմանված է Ամսական նվազագույն
աշխատավարձի մասին 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ընդունված ՀՀ օրենքով,
հետևաբար առաջարկում ենք վերանայել օրենքն ու սահմանել առավել ճկուն և
տարանջատված նվազագույն աշխատավարձի շեմեր, միաժամանակ առաջարկում ենք
վերանայել Հարկային օրենսգիրքն ու սահմանել, որ նվազագույն աշխատավարձն
ազատվում է եկամտային հարկից, ինչը ևս կնպաստի աշխատողների գրանցմանն ու
հետևաբար վերջիններիս իրավունքների ապահովմանը:
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Հեղինակ՝

Տաթևիկ Խաչատրյան

Իրավիճակի նկարագրություն
ՀՀ Սահմանադրության 57-րդ հոդվածով ամրագրված է աշխատանքի ընտրության
ազատությունը և աշխատանքից անհիﬓ ազատելու դեպքում անձի պաշտպանության
իրավունքը: Իսկ Սահմանադրության երրորդ գլուխն ամբողջապես վերաբերում է
աշխատանքային

իրավունքների

երաշխիքներին։

Յուրաքանչյուր

ոք

ունի

իր

իրավունքների, այդ թվում՝ աշխատանքային իրավունքների արդյունավետ դատական
պաշտպանության իրավունք ներպետական և միջազգային դատարաններում։47
Չնայած նրան, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան առանձին
հոդվածով չի անդրադառնում աշխատանքային իրավունքներին, դրանց խախտումների
դեպքում անձինք Եվրոպական դատարան են դիմում հիմնականում Կոնվենցիայի 6-րդ
հոդվածի ներքո48՝ պահանջելով արդար դատաքննության իրավունքի վերականգնում։49
Եվրոպական

դատարանը

քաղաքացիաիրավական

քննում

հայեցակետի

է

տվյալ

(civil

դիմումները

limb)

լույսի

6-րդ

ներքո։

հոդվածի

Ըստ

ՄԻԵԴ

նախադեպային իրավունքի՝ դատական պաշտպանությունը պետք է լինի «գործնական և
արդյունավետ» (Bellet-ն ընդդեմ Ֆրանսիայի, § 38): Ցանկացած անձ պետք է «ունենա
հստակ, գործնական հնարավորություն՝ վիճարկելու այն ակտը, որով միջամտություն է
կատարվում իր իրավունքներին» (նույն տեղում, § 36, Nunes Dias-ն ընդդեմ

Պորտուգալիայի որոշում)։ Ներպետական կանոնները կամ դրանց կիրառումը չպետք է
խոչընդոտեն

դատավարության

մասնակիցների՝

իրավական

պաշտպանության

հասանելի միջոցի օգտագործումը (Miragall Escolano-ն ընդդեմ Իսպանիայի, Zvolský-ն եւ

Zvolská-ն ընդդեմ Չեխիայի Հանրապետության, § 51):50
Այնուամենայնիվ,

Հայաստանում

իրավունքների

պաշտպանության

համար

դատարան չդիմելու պատճառներից են համարվում դատական համակարգի հանդեպ
անվստահությունը,

ժամանակի

և

ռեսուրսների

ծախսը,

գործատուի

հետ

հարաբերությունները չփչացնելու ցանկությունը և այլն: Մյուս կողմից, վարչական
դատարանների ծանրաբեռնվածությունը թույլ չի տալիս արդյունավետ և արագ կերպով
լուծել այն աշխատանքային վեճերը, որտեղ գործատուն պետական մարմին է․ ոմանց
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ՀՀ Սահմանադրություն, Հոդված 61
ՄԻԵԿ, Հոդված 6՝ Յուրաքանչյուր ոք, երբ որոշվում են նրա քաղաքացիական իրավունքներն ու
պարտականությունները կամ նրան ներկայացված ցանկացած քրեական մեղադրանքի առնչությամբ, ունի օրենքի
հիման վրա ստեղծված անկախ անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում արդարացի և հրապարակային
դատաքննության իրավունք։
49 Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights;
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf
50 Նույն տեղում։
48
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պնդմամբ գործի քննությունը կարող է սկսվել դիմումի ընդունումից հետո ավելի քան մեկ
տարի անց:51
Չնայած

նրան,

որ

Հայաստանում

դատական

կարգով

աշխատանքային

իրավունքների պաշտպանության մշակույթը թույլ է զարգացած , այնուամենայնիվ,
52

տարբեր ոլորտներում իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ
տարեցտարի ավելանում է այն անձանց թիվը, որոնք դատարան են դիմում իրենց
աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար։53
Սույն քաղաքականության փաստաթուղթն ուսումնասիրում է ոլորտում առկա
համակարգային

խնդիրները,

որոնք

ազդում

են

դատական

պաշտպանության

արդյունավետության վրա։

Համակարգային խնդիրներ
Բազմաթիվ փորձագետների պնդմամբ, տվյալ ոլորտի դատավարական նորմերը
բավականին բարդ են, որպեսզի անձն առանց փաստաբանի ինքնուրույն կարողանա
կազմակերպել իր պաշտպանությունը դատարանում, կազմի հայցադիմում, ներկայացնի
իր շահերը և այլն։ Ըստ փաստաբանների, դատական պաշտպանության դիմող անձանց
մեծ մասը վիճարկում է աշխատանքից իրենց ազատման օրինականությունը։54 Սակայն
պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխատանքային վեճի առկայության պարագայում
աշխատողները հիմնականում չեն ցանկանում վերականգնվել նույն աշխատավայրում,
այլ դատարան են դիմում փոխհատուցում ստանալու համար՝ ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի երկրորդ մասով սահմանված կարգով, այն է՝ որոշակի
պատճառներով

կամ

գործատուի

և

աշխատողի

հետագա

աշխատանքային

հարաբերությունների վերականգնման անհնարինության դեպքում դատարանը կարող է
աշխատողին

չվերականգնել

իր

նախկին

աշխատանքում`

պարտավորեցնելով

գործատուին հարկադիր պարապուրդի ամբողջ ժամանակահատվածի համար վճարել
հատուցում` միջին աշխատավարձի չափով, մինչև դատարանի վճիռն օրինական ուժի
մեջ մտնելը, և աշխատողին աշխատանքում չվերականգնելու դիմաց հատուցում` ոչ
պակաս, քան միջին աշխատավարձի, բայց ոչ ավելի, քան միջին աշխատավարձի
տասներկուապատիկի չափով:
Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ու աշխատանքի բյուրո. մարդու իրավունքների զեկույց 2017թ.
Հայաստան, https://am.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/92/hrr2017_arm.pdf
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Հարցին, թե աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքում ում կդիմեիք, նրանց շատ փոքր մասն է նշում
արհմիությանը (1.9%): Ավելի շատ կդիմեին անմիջական վերադասին (59.0%), գործընկերներին (15.1%), իրավաբանի
(3.7%), Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (3.1%): Ավելի քիչ են նշվել աշխատանքի պետական
տեսչությանը (1.6%), դատարան (1.6%), հեղինակավոր ծանոթին (0.8%), թաղային հեղինակությունների (0.4%) և այլ
տարբերակներ:// Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության վիճակի ուսումնասիրության արդյունքներ,
2018, APR Group; http://aprgroup.org/images/Library/OSF/final%20report_arm_06-10-2018-for-publishing.pdf
53
«ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ուսուցիչների աշխատանքային իրավունքների ուսումնասիրություն».
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի զեկույցը; http://armhels.com/publications/usucichneri-ashxatanqayin-iarvunqnerzekuyc/
54 Սույն քաղաքականության թղթի կազմման նպատակով փորձագիտական հարցազրույցներ են վարվել ՀՀ հանրային
պաշտպանի գրասենյակի պաշտպանների, ինչպես նաև առանձին փաստաբանների հետ։
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Աշխատանքային իրավունքների դատական պաշտպանության հարցում հաճախ
խնդիրներ են առաջանում դատարան դիմելու ժամկետների բացթողնման հետ կապված։
Աշխատողների մեծ մասը իրազեկված չէ դատավարական ժամկետների մասին։ Այսպես,
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանված կարգի
համաձայն՝ աշխատանքի պայմանների փոփոխման, գործատուի նախաձեռնությամբ
աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ աշխատանքային պայմանագիրը
լուծելու հետ համաձայն չլինելու դեպքում աշխատողը համապատասխան անհատական
իրավական ակտը (փաստաթուղթը) ստանալու օրվանից հետո` երկու ամսվա

ընթացքում, իրավունք ունի դիմելու դատարան: Գործնականում տվյալ ժամկետի
բացթողումից հետո դատարանները նույնիսկ վարույթ չեն

ընդունում անհիմն

աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ դիմումները։
Աշխատանքային

օրենսգրքով

կարգավորվող

հարաբերությունների

համար

սահմանված ընդհանուր վաղեմության ժամկետը երեք տարի է (ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքի, Հոդված 30): Մինչդեռ, հայցային վաղեմությունն ընդհանրապես չի

տարածվում

աշխատողի

պատվի

և

արժանապատվության

պաշտպանության,

աշխատավարձի, ինչպես նաև աշխատողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված
վնասների

հատուցման

պաշտպանելու

իր

այս

պահանջներով՝
կարևոր

հնարավորություն

իրավունքները։

տալով

աշխատողին

Աշխատանքային

օրենսգիրքը

նախատեսում է մեկ ամսվա ժամկետ կարգապահական տույժերը դատական կարգով
բողոքարկելու համար (ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, Հոդված 228)։
Նշված ժամկետների վերաբերյալ աշխատողներին իրազեկելու լավագույն միջոցը
հենց գործատուի կողմից դրանց հայտնումն է հենց կարգապահական տույժ նշանակելու
կամ պայմանագիրը լուծելու ժամանակ։
Միաժամանակ, դատական պաշտպանությունը բոլորի համար հավասարապես
մատչելի չէ՝ նախևառաջ փաստաբանի ծառայության հետ կապված ծախսերի
պատճառով, իսկ հանրային պաշտպանի գրասենյակի ռեսուրսները բավարար չեն բոլոր
անձանց անհրաժեշտ ներկայացուցչությունը կամ պաշտպանությունը կազմակերպելու
ուղղությամբ։ Այսպես, Փաստաբանության մասին ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի համաձայն՝
հանրային

պաշտպանի

գրասենյակը

անվճար

իրավաբանական

օգնություն

տրամադրում է սահմանափակ խմբերին, այդ թվում՝ 1-ին, 2-րդ խմբի հաշմանդամներին,
դատապարտյալներին, ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում
հաշվառված` 0-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամներին,
գործազուրկներին,

միայնակ

բնակվող

կենսաթոշակառուներին,

անվճարունակ

ֆիզիկական անձանց, խոշտանգումից տուժած և այլ անձանց։ Այնուամենայնիվ,
գործնականում

հաճախ

խնդիրներ

են

առաջանում

հանրային

պաշտպանի

ծառայություններից օգտվելու հետ կապված։ Օրինակ՝ գործազուրկ անձինք կարող են
օգտվել անվճար իրավաբանական օգնությունից՝ անկախ իրենց ֆինանսական և
սոցիալական պայմաններից։ Մինչդեռ, բազմաթիվ սոցիալապես անապահով անձինք չեն
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կարող օգտվել հանրային պաշտպանի ծառայությունից, քանի որ լիազոր մարմնի կողմից
իրենց տրված անապահովության միավորն ավելի ցածր է գնահատվել, քան օրենքով
անհրաժեշտ է հանրային պաշտպանին դիմելու համար։ Հստակ չափորոշիչներ պետք է
մշակվեն, որպեսզի անձանց համար կանխատեսելի լինի, թե որ դեպքերում նրանք կարող
են դիմել հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծառայություններին։
Ցանկացած ժողովրդավարական հասարակությունում մարդու իրավունքների
պաշտպանության և խթանման հարցում կարևոր դեր են խաղում հասարակական
կազմակերպությունները (ՀԿ)։ Սակայն, Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ չի տալիս
ՀԿ-ներին դատարան դիմել հանրային շահի պաշտպանության հարցերով։ Այս
իրավունքը կարևոր է նրանով, որ ՀԿ-ները հնարավորություն ունենան դատարանում
պաշտպանել այն անձանց ու խմբերի իրավունքներն ու շահերը, ովքեր չեն կարող
անձամբ դա անել։ ՀՀ սահմանադրական դատարանը 2010թ. սեպտեմբերի 7-ի իր թիվ 906
որոշմամբ

հայտնել

հնարավություն

է,

որ

ունենան

հասարակական
իրենց

կազմակերպությունները

ռազմավարությունից

բխող

պետք

է

գործունեության

շրջանակներում հանրային շահի պաշտպանության տեսանկյունից դատարան հայց
ներկայացնել։ Սահմանադրական դատարանը նշել է, որ այս հանգամանքը, հատկապես
կարևոր է այն պարագայում, երբ առկա է ոչ թե անհատի, այլ իրավունքի կոլեկտիվ
սուբյեկտի սուբյեկտիվ իրավունքների կամ օրինական շահերի խախտում: ՀՀ վարչական
դատավարության օրենսգիրքը շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների
համար, որպես իրավաբանական անձ, կարող է սահմանել տվյալ ոլորտում անձանց
խախտված իրավունքների համար դատարան դիմելու իրավունքի իրացման դեպքերը և
կարգը՝

հաշվի

առնելով

actio

popularis

բողոքների

ինստիտուտի

առնչությամբ

եվրոպական ներկա զարգացումների միտումները: Ընդ որում, ուրիշի խախտված
իրավունքների համար դատարան կամ այլ մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց
դիմելու իրավունքի իրացման դեպքերը և կարգը սահմանելիս հարկ կլինի հաշվի առնել
միայն այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնց նպատակներից են
կոլեկտիվ կամ համայնքային կոնկրետ շահերի պաշտպանությունը:
Աշխատանքային օրենսդրության մեջ առկա մի շարք բացերը և իրավական
որոշակիության տեսանկյունից խնդրահարույց օրենսդրական նորմերը խոչընդոտում են
դատարանում աշխատանքային իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությանը:
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածով գործատուն կարող է իր
նախաձեռնությամբ

լուծել

աշխատանքային

պայմանագիրն

աշխատողի

հետ «արտադրության ծավալների և (կամ) տնտեսական և (կամ) տեխնոլոգիական և
(կամ) աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխման և (կամ) արտադրական
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված` աշխատողների քանակի և (կամ) հաստիքների
կրճատման դեպքում»։ Գործնականում տվյալ դրույթը չարաշահվում է գործատուների
կողմից իրենց համար անցանկալի աշխատողներից ազատվելու համար։ Գործատուներն
օրենքի ձևական կողմը պահելու նպատակով փոփոխում են որևէ ստորաբաժանման
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անվանում,

աշխատանքի

նկարագրում

ավելացվում

են

մի

քանի

ոչ

էական

նշանակության գործառույթներ, ինչը թույլ է տալիս գործատուին պնդել, թե նախկին
ստորաբաժանումն այլևս չկա կամ վերջինիս գործունեության բնույթն է փոխվել:
Իրավունքի պաշտպանության նմանատիպ խնդիրներ առաջանում են նաև
գործատուի կողմից Աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ
կետով սահմանված աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու դեպքում։
Փաստաբանների

պնդմամբ

գործատուների

նախաձեռնությամբ

աշխատանքային

պայմանագրի լուծարումը հիմնականում կատարվում է հենց այս հիմքով, քանի որ այս
հոդվածի ընդհանրական ձևակերպումը հաճախ կամայական կերպով է մեկնաբանվում
անբարեխիղճ

գործատուների

կողմից։

Ավելին,

Օրենսգրքի

122-րդ

հոդվածը

նախատեսում է, որ «աշխատողի նկատմամբ վստահության կորուստը» հնարավոր է այն
դեպքերում, երբ վերջինս՝
1) դրամական կամ ապրանքային արժեքներ սպասարկելիս կատարել է այնպիսի
արարքներ, որի հետևանքով գործատուն կրել է նյութական վնաս.
2) ուսումնադաստիարակչական գործառույթներ իրականացնող աշխատողը թույլ է

տվել տվյալ աշխատանքը շարունակելու հետ անհամատեղելի արարք.
3) հրապարակել է պետական, ծառայողական, առևտրային կամ տեխնոլոգիական
գաղտնիքներ կամ դրանց մասին հայտնել է մրցակից կազմակերպությանը:
Վերոնշյալ հոդվածի երկրորդ կետի ձևակերպումը՝ ուսուﬓադաստիարակչական

աշխատանքը շարունակելու հետ անհամատեղելի արարք, կարող է կամայականորեն
ﬔկնաբանվել դատարանի կողմից, քանի որ օրենսդրությունը և դատական պրակտիկան
որևէ սահմանում կամ պատկերացում չեն տալիս, թե սույն հոդվածի իմաստով
արարքների որ շրջանակը կարող է համարվել համատեղելի կամ անհամատեղելի։
Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի բազմաթիվ հոդվածների
արդյունավետ կիրառումն ապահովելու տեսանկյունից անհրաժեշտ է աշխատողին
պաշտպանել աշխատավայրում խտրականությունից։ Այսպես, Խարտիայի 20-րդ
հոդվածը

պարտավորեցնում

խտրականության՝

է

աշխատանքի

պետությանը
և

ապահովել

մասնագիտական

առանց

հարցերում

սեռական
հավասար

հնարավորությունների և հավասար վերաբերմունքի իրավունքը։ Այդ իրավունքը
պաշտպանելու համար միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն հետևյալ ոլորտներում՝
ա) աշխատանքի մատչելիությունը, աշխատանքի ազատումից և մասնագիտական
վերամիավորումից պաշտպանվածությունը,
բ) մասնագիտական ուղղվածությունը, ուսուցումը, վերուսուցումը և
վերականգնումը,
գ) զբաղվածության և աշխատանքային պայմանները՝ ներառյալ վարձատրությունը,
դ) աշխատանքային զարգացումը՝ ներառյալ պաշտոնեական առաջխաղացումը:
Նույն կերպ, Խարտիայով ամրագրված բոլոր իրավունքների կիրառումը պետք է
լինի հավասար բոլորի համար՝ անկախ որևէ սոցիալական կամ այլ անհատական
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հատկանիշներից։ Սակայն, խտրականության բացառման առումով ՀՀ աշխատանքային
օրենսգիրքը ծածկում է միայն արդեն գրանցված և ստեղծված աշխատանքային
հարաբերությունները՝
հարաբերությունները,

կարգավորման
և

դաշտից

գլխավորապես՝

դուրս

աշխատանքի

թողնելով

ընդունման

այլ

ժամանակ

խտրականության դեպքերը։55 Սրան զուգահեռ չկա նաև խտրականության հետ կապված
հարաբերությունները կարգավորող առանձին համապարփակ օրենսդրություն, որը
կսահմաներ խտրականության հասկացությունը, դրա տեսակները, կանխարգելման
ուղղությունները։

Ամենակարևորը,

դատավարական

նորմերով

ամրագրված

չեն

խտրականության բողոքների քննման հատուկ ընթացակարգեր, որոնք կապահովեն
խտրականության դեպքերի արդյունավետ քննությունը։ Մասնավորապես՝ միջազգային
չափանիշներով դատարանում խտրականության դեպքերի քննության ժամանակ
ապացուցման բեռը պետք է դրվի գործատուի վրա՝ վերջինս պետք է հիմնավորի, որ թույլ
չի տվել խտրական վերաբերմունք իր աշխատողի նկատմամբ, որ տարբերակված
մոտեցումն ունեցել է օբյեկտիվ հիմքեր։ Օրենսդրությունը պետք է նաև հատուկ կարգ
սահմանի խտրականության զոհերին տրամադրվող փոխհատուցման չափը որոշելու և
տրամադրելու վերաբերյալ։56
2015թ․

փոփոխությունների

արդյունքում

սոցիալական

իրավունքների

պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքներն էապես թուլացել են։ Նշվածի
դրսևորումներից էր ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ Սահմանադրական
դատարան դիմելու ենթակա հարցերի շրջանակի սահմանափակումը։ Ըստ ՀՀ
Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է
դիմել սահմանադրական դատարան՝ վիճարկելու օրենքների, Ազգային ժողովի
որոշումների, Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների,
Կառավարության

և

վարչապետի

որոշումների,

ենթաօրենսդրական

նորմատիվ

իրավական ակտերի համապատասխանությունը Սահմանադրության 2-րդ գլխի
դրույթներին։ Այսինքն՝ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը՝ որպես մարդու
իրավունքների պաշտպանության ազգային ինստիտուտ, կարող է Սահմանադրական
դատարանում պաշտպանել միայն հիմնարար իրավունքների և ազատությունների հետ
կապված հարցերը, բայց ոչ սոցիալական, այդ թվում՝ աշխատանքային իրավունքների
հետ կապված հարցեր, որոնք ամրագրված են Սահմանադրության 3-րդ գլխով։
Պրակտիկայում գործատուների կողմից իրավունքների չարաշահումներ են տեղի
ունենում

աշխատողների

հետ

որոշակի

ժամկետով

պայմանագիր

կնքելու

կապակցությամբ։ Այսպես, գործող օրենսդրական կարգավորումներն անորոշ և որոշակի
ժամկետով

կնքված

աշխատանքային

պայմանագրերի

վերաբերյալ

բավականին

խնդրահարույց են: ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի համաձայն` ըստ
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ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 180
Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights;
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f
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կնքման ժամկետի աշխատանքային պայմանագրերը լինում են երկու տեսակի` անորոշ
ժամկետով կնքված պայմանագրեր, որոնցում նշված չէ պայմանագրի գործողության
ժամկետը, և որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրեր, որոնցում
պայմանագրի

գործողության

ժամկետը

նշված

է:

Ոլորտի

բազմաթիվ

հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գրանցված աշխատողների զգալի մասի հետ
կնքվում է որոշակի ժամկետով պայմանագիր, մինչդեռ առկա են բոլոր օրենսդրական
հիմքերը տվյալ պայմանագրերը անորոշ ժամկետով կնքելու համար: ՀՀ Վճռաբեկ
դատարանի իրավական դիրքորոշման համաձայն՝ անորոշ ժամկետով աշխատանքային
պայմանագրի կնքումը պետք է դիտարկվի որպես կանոն, իսկ որոշակի ժամկետով
աշխատանքային պայմանագրի կնքումը` բացառություն այդ կանոնից: Օրենսգրքում
ամրագրվում են նման բացառություն կատարելու հիմքերը` կատարվելիք աշխատանքի
բնույթը և աշխատանքի կատարման պայմանները։ Այնուամենայնիվ, օրենքով չեն
սահմանվում այն չափանիշները, որոնց հիման վրա այս կամ այն աշխատանքի բնույթը
կամ դրա կատարման պայմանները կարող են դիտարկվել որպես որոշակի ժամկետով
աշխատանքային պայմանագիր կնքելու հիմքեր: Գործատուն նաև պարտավոր չէ
որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագրում հիմնավորել, թե որ հիմքով է կնքվում
որոշակի ժամկետով տվյալ պայմանագիրը: Այս օրենսդրական բացերը պրակտիկայում
հնարավորություն

են

տալիս

գործատուին

չարաշահել

որոշակի

ժամկետով

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու իր իրավունքը: Արդյունքում, աշխատողներն
իրենց

առավել

աշխատանքային

խոցելի

են

պայմանագրի

զգում

գործատուի

ժամկետը

հետ

չերկարաձգելու

հարաբերություններում,
սպառնալիքի

ներքո

խուսափում են բարձրաձայնել աշխատանքին վերաբերող խնդիրները։

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
- Փոփոխություն կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում՝ պարտավորեցնելով

գործատուին կարգապահական տույժ նշանակելու կամ պայմանագիրը լուծելու
դեպքերում գրավոր ծանուցել աշխատողին հայցային վաղեմության վերաբերյալ։ Մշակել
և տարածել դատարան դիմելու տիպային հայցադիմումներ՝ դյուրացնելու համար
անձանց դատական պաշտպանության հնարավորությունները։
- Ավելացնել հանրային պաշտպանի գրասենյակի ռեսուրսները աշխատանքային
իրավունքներին վերաբերող հարցերում խոցելի անձանց ներկայացուցչություն կամ
պաշտպանություն
տրամադրելու
ուղղությամբ;
քաղաքացիական
գործերով
մասնագիտացված
հանրային
պաշտպանների
համար
կազմակերպել
վերապատրաստումներ աշխատանքային իրավունքների թեմաներով; խթանել
փաստաբանների շրջանում աշխատանքային իրավունքների հարցերով pro bono
ծառայությունների մատուցումը; հստակեցնել Փաստաբանության մասին ՀՀ օրենքում
այն անձանց շրջանակը, ովքեր իրավունք ունեն օգտվել հանրային պաշտպանի
գրասենյակի ծառայություններից։
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Փոփոխություններ
և
լրացումներ
կատարել
Հասարակական
կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքում, Վարչական դատավարության մասին ՀՀ
օրենսգրքում և այլ իրավական ակտերում՝ ապահովելու համար ՍԴ թիվ 906 որոշման
պահանջը, այն է՝ թույլատրել ՀԿ-ներին դատարան դիմել հանրային շահի և կոլեկտիվ
իրավունքների պաշտպանության հարցերով։
- Խմբագրել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի առաջին մասի երկրորդ
կետը՝ բացառելու համար վերջինիս չարաշահումն աշխատողներին աշխատանքից
ազատելու համար։ Լրամշակել ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը՝ հանելով աշխատողի
նկատմամբ վստահության կորուստը՝ որպես աշխատանքային պայմանագրի լուծման
հիմք; օրենսդրությամբ նախատեսել դեպքերի սպառիչ ցանկ, որոնց դեպքում
աշխատանքից ազատումը կարող է համարվել իրավաչափ։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է
օրենսդրությամբ ամրագրել աշխատանքից ազատման ցանկացած հիմքի կիրառման
դեպքում կարգապահական տույժ կիրառելու և կիրառելուց առաջ աշխատողից գրավոր
բացատրություն պահանջելու երաշխիքը։
- Նախատեսել խտրականության բացառման և կանխարգելման վերաբերյալ
օրենսդրական կարգավորումներ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում, որոնք նաև
կտարածվեն աշխատանքի ընդունման և այլ դեպքերի վրա։ Նույն կերպ, պետք է մշակվի
և ընդունվի խտրականության բացառման դեմ համապարփակ օրենսդրություն,
համապատասխան փոփոխություններ պետք է կատարվեն դատավարական
օրենսգրքերում խտրականության դեպքերի արդյունավետ քննությունն ապահովելու
նպատակով։
- Փոփոխություններ կատարել ՀՀ Սահմանադրության 169-րդ հոդվածում՝
լիազորելով ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմել Սահմանադրական
դատարան՝ վիճարկելու օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, Հանրապետության
նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Կառավարության և վարչապետի
որոշումների,
ենթաօրենսդրական
նորմատիվ
իրավական
ակտերի
համապատասխանությունը ՀՀ սահմանադրության 3-րդ գլխի դրույթներին։
- Կատարել փոփոխություններ և լրացումներ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում՝
ամրագրելով, որ բոլոր դեպքերում, որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր
կնքելիս գործատուն պարտավոր է պայմանագրում նշել, թե ՀՀ աշխատանքային
օրենսգրքով սահմանված որ բացառության հիմքով է կնքվում որոշակի ժամկետով
աշխատանքային պայմանագիր:
- Խթանել աշխատողների կողմից աշխատանքային վեճերի լուծման
այլընտրանքային մեխանիզմների օգտագործումը՝ զարգացնելով հաշտարարի
ինստիտուտը, ստեղծելով աշխատանքային վեճեր քննող մասնագիտացված
հանձնաժողովներ, որտեղ ներառված կլինեն նաև արհﬕության ներկայացուցիչները և
այլն։
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Հեղինակ՝

Տաթևիկ Խաչատրյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2015թ. օգոստոսի 1-ին ՀՀ կառավարության, Հայաստանի արհմիությունների
կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության միջև ՀՀ
աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով կնքվեց Եռակողմ հանրապետական
կոլեկտիվ պայմանագիրը57 (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որի գործողության ժամկետը
2018թ․ դեկտեմբերի 12-ին ստորագրված համաձայնագրով երկարացվեց մինչև 2019
թվականը։

Աշխատանքի

միջազգային

կազմակերպության

(այսուհետ՝

ԱՄԿ)

փաստաթղթերի վերլուծությունից բխում է, որ նման եռակողմ մեխանիզմի ստեղծումն
անհրաժեշտ է երեք կողմերի միջև խորհրդակցությունների միջոցով աշխատանքի
միջազգային

չափանիշների

գործընկերության

կիրառման

սկզբունքներն

և

խթանման

ամրագրված

են

մի

համար։

Սոցիալական

շարք

միջազգային

փաստաթղթերով․ դրանցից ամենակարևորը, թերևս, Եռակողմ խորհրդակցությունների
վերաբերյալ ԱՄԿ թիվ 144 կոնվենցիան (1976թ․) է, որը վավերացվել է նաև Հայաստանի
Հանրապետության կողմից։
Սոցիալական գործընկերության նման ձևաչափը թույլ է տալիս գործատուների ու
աշխատողների

ներկայացուցիչներին

միասին

վերհանել

իրենց

գործունեության

ոլորտներում առկա խնդիրները, իսկ պետությունը՝ որպես երրորդ կարգավորող կողմ,
արձագանքել դրանց՝ մշակելով համապատասխան օրենսդրական կարգավորումները և
զարգացնելով դրանց կիրառման պրակտիկան։ Ըստ Պայմանագրի՝ սոցիալական
գործընկերությունը կարևորվում է՝ որպես շահերի հավասարակշռման, սոցիալական
համերաշխության ապահովման և խնդիրների լուծման արդյունավետ միջոց։

Սոցիալական երկխոսության խոչընդոտները
Չնայած

հռչակված

համաձայնեցված

լինելով

բոլոր

սկզբունքներին՝

տարբեր

շահեր

այսօր

հետապնդող

գործող
երեք

Պայմանագիրը,
կողմերի

միջև,

ակնհայտորեն փոխզիջումային փաստաթուղթ է։ Արհմիությունների պասիվ և ոչ
պահանջատեր աշխատելաոճը, գործատուների սոցիալական պատասխանատվություն
ստանձնելուց խուսափելը և պետության կողմից սոցիալական պաշտպանության
ոլորտում դրսևորած անգործությունը հանգեցրել են նրան, որ գործող Պայմանագիրն ու
դրա գործողությունների ծրագիրը58 աշխատանքային իրավունքների խթանման և
պաշտպանության

տեսանկյունից

կրում

են

զուտ

հռչակագրային

բնույթ։

Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի կիրարկումն ապահովող գործողությունների
2015-2018թթ․

ծրագիրը

չի

նախատեսում

չափելի

և

հստակ

արդյունքներ,
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http://www.hamk.am/social.php?lang=arm&social_id=35
Գործողությունների ծրագիրը հրապարակված չէ որևէ կայքում։ Սույն հետազոտության նպատակներով այն ձեռք է
բերվել Հանձնաժողովի անդամ արհմիությունից։
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գործողությունների չափանիշներ և արդյունքների համար վերստուգելի չափանիշներ,
ծրագիրը չունի նաև գործողությունների կատարման հստակ ժամկետներ։ Մտահոգիչ է
նաև, որ ինչպես նախորդ Պայմանագրից բխող գործողությունների ծրագրի, այնպես էլ
գործող ծրագրի իրականացումը չեն անցել մշտադիտարկում և գնահատում, որպեսզի
պատկերացում կազմվի դրա արդյունքների և իրականացման արդյունավետության
մասին։
Տարիներ շարունակ միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանին
հանձնարարականներ են ներկայացվել արտադրությունում դժբախտ դեպքերից և
մասնագիտական հիվանդություններից պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
ներդնելու ուղղությամբ, սակայն Պայմանագիրն այս ուղղությամբ նախատեսում է միայն
«միջոցների ձեռնարկում»։ Նման ձևակերպումը թուլացնում է այս պարտավորության
իմպերատիվ կատարման անհրաժեշտությունը։ Նույն կերպ, հանրային դիսկուրսում
երկար տարիների քննարկման առարկա է եղել աշխատանքի պետական տեսչության
վերականգնման

հարցը,

որը

նաև

առաջարկվել

է

Հայաստանին

միջազգային

պարտավորությունների կատարման շրջանակներում, սակայն, տվյալ հարցը տեղ չի
գտել Պայմանագրում։
Չնայած

Հայաստանում

աշխատաշուկայում

առկա

կանանց

բազմաթիվ

հանդեպ

խնդիրներին՝

խտրականության

և

կապված

սահմանափակ

հնարավորությունների հետ՝ Պայմանագիրն անհրաժեշտ չափով չի շեշտադրում կանանց
հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությամբ լուծումներ չի նախատեսում։ Գործող
Պայմանագրի երկու կետերում հռչակագրային գործողություններ են նախատեսվել
կանանց

և

տղամարդկանց

հավասարության

ապահովման

և

կանանց

կայուն

զբաղվածությունը խթանելու ուղղությամբ (Պայմանագրի կետեր՝ 2.9, 3.4)։
Պայմանագրի կարևոր կետերից է աշխատանքային օրենսդրության, գործատուների
և աշխատողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության առումով էական
նշանակություն ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի քննարկումը
Հանձնաժողովում նախքան դրանց ընդունումը։ Սակայն տվյալ ընդհանուր կանոնից
բացառություն է սահմանվում օպերատիվ կարգով որոշումների ընդունում պահանջող
իրավական ակտերի ընդունման համար, որոնք կարող են շրջանցել Հանձնաժողովի
կարծիքի ստացումը։ Որևէ իրավական ակտով չի սահմանվում, թե որ նորմատիվային
ակտերն են համարվում այդպիսին, ուստի, նշված ընդհանրական ձևակերպումը
չարաշահումների և տարամեկնաբանությունների հնարավորություն է ստեղծում
կառավարության ներկայացուցիչների համար։
Բացի Պայմանագրում առկա խնդիրներից, ոլորտի բազմաթիվ դերակատարները
մտահոգություն են հայտնել Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի (այսուհետ՝
Հանձնաժողով)

գործունեության

պատճառներից

են

նշվել,

արդյունավետության

օրինակ՝

կառավարության

կապակցությամբ։
պասիվ

Դրա

դիրքորոշումը,

արհմիությունների ղեկավարների՝ նման ձևաչափով համագործակցելու պրակտիկայի
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բացակայությունը, կառավարության կազմի և/կամ պաշտոնատար անձանց հաճախակի
փոփոխությունը: Այսպես, ԱՄԿ թիվ 144 կոնվենցիայով սահմանված չափանիշներին
համապատասխան59՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն ու
նախարարության աշխատակազմը համակարգում և կազմակերպում են Հանձնաժողովի
աշխատանքները։ Սակայն, նախարարի փոփոխությունները, որոնք հաճախ են տեղի
ունեցել վերջին տարիներին, ինչպես նաև նախարարության կադրերի հոսունությունը
բացասաբար են ազդում այս գործառույթի արդյունավետ կատարման վրա։ Նման
իրավիճակում

արհմիությունների

ներկայացուցիչներին

դժվար

է

լինում

կառավարության ներկայացուցչի հետ բանակցել որևէ հարցի շուրջ և երկարաժամկետ
ծրագրեր կառուցել պայմանավորվածությունների հիման վրա։
Ակնհայտ է, որ գործատուներն ու արհմիությունները՝ որպես սոցիալական
գործընկերության հիմնական կողմեր, գրեթե միշտ ունենում են հակադիր շահեր, իսկ
կառավարությունն այս դեպքում միջնորդի և հավասարակշռողի դեր պետք է ստանձնի։
Այնուամենայնիվ, իրականում Հայաստանի պրակտիկան զարգացել է հակառակ
տրամաբանությամբ․ պետությունը գործատուներին արտոնություններ է տվել և
արդյունավետ հսկողություն չի իրականացրել նրանց գործունեության նկատմամբ։
Արդյունքում

աշխատողները,

և

ինքնըստինքյան,

նրանց

շահերը

ներկայացնող

արհմիությունները հաճախ հայտնվել են խոցելի իրավիճակներում: Սրա վառ
դրսևորումներից էր, օրինակ՝ 2018 թվականի ընթացքում ՀՀ կառավարության
ներկայացրած ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների
մասին օրինագիծը, որը ոլորտի փորձագետների և քաղաքացիական հասարակության
պնդմամբ էապես սահմանափակում էր աշխատողների իրավունքները։ Նախագծի
հեղինակ ՀՀ կառավարության պնդմամբ այդ փոփոխությունները միտված էին
դյուրացնելու վարչարարությունը գործատուների համար: Չնայած նրան, որ Հայաստանի
արհմիությունների

կոնֆեդերացիան

բացասական

արձագանք

ներկայացրեց

առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ, Գործատուների հանրապետական
միության ներկայացուցիչները շարունակում էին պնդել, որ նախագիծը դրական է
անդրադառնալու տնտեսության վրա և այսպիսով սատարում էին կառավարության
դիրքորոշումը։
ԱՄԿ ներքո գործող Փորձագետների կոմիտեն հաշվետվություններ է ստացել
Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կողմից, որտեղ խնդիր է բարձրացվել,
որ Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովը չի համապատասխանում ԱՄԿ թիվ 144
կոնվենցիայի՝ արդյունավետ եռակողմ բանակցությունների վերաբերյալ 5(1)-րդ հոդվածի
պահանջներին։ Արհմիությունների կոնֆեդերացիան հայտնել է, որ Հանձնաժողովի
հանդիպումները

կանոնավոր

տեղի

չեն

ունենում,

այսինքն՝

Պայմանագրով

նախատեսված երեք ամիսը մեկ անգամ։ Խնդիր է բարձրաձայնվել նաև, որ Եռակողմ
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Հոդված 4․ 1. Իրավասու մարմինը պատասխանատվություն է ստանձնում սույն Կոնվենցիայով նախատեսված
ընթացակարգերի վարչական ապահովման համար:
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հանրապետական հանձնաժողովում քննարկված հարցերի վերաբերյալ ներկայացված
կարծիքներն ու առաջարկությունները տեղ չեն գտնում Ազգային ժողով ներկայացվող
օրենսդրական ակտերի նախագծերում։ Այսպես, 2013 թվականից սկսած՝ Հայաստանի
արհմիությունների կոնֆեդերացիան բանակցում է կառավարության հետ մի շարք ԱՄԿ
փաստաթղթերի

վավերացման

ուղղությամբ,

այդ

թվում՝

Աշխատավայրում

անվտանգության և առողջության (1981թ. No. 155) և Գյուղատնտեսության ոլորտում
անվտանգության

և

առողջության

պահպանման

(2001թ.

No.

184)

վերաբերյալ

կոնվենցիաները, ինչպես նաև Աշխատավայրում անվտանգության և առողջության
վերաբերյալ կոնվենցիայի խթանման շրջանակը, 2006 (No. 187)։60 Սակայն, այս
փաստաթղթերի վավերացման ուղղությամբ որևէ առաջընթաց դեռևս չի արձանագրվել։
ԱՄԿ վերջին՝ 2018 թվականի դիտարկման արդյունքում Փորձագետների կոմիտեն
պահանջել

է

ՀՀ

կառավարությունից

տեղեկություններ

տրամադրել

եռակողմ

բանակցությունների արդյունքների մասին, որոնք վերաբերում են պետության կողմից
աշխատանքի միջազգային չափանիշների պաշտպանությանը։61
Վերջին

տարիներին

իրականացված

մի

շարք

հետազոտություններում

արձանագրվել է, որ գործող արհմիությունները գերադասում են որևէ բախում չունենալ
սոցիալական գործընկերության կողմերից որևէ մեկի հետ և արդյունքում ընդունում են
«փոխզիջումային» դիրք տարբեր հարցերի վերաբերյալ:62 Նման իրավիճակում դժվար է
պատկերացնել, թե ինչպես պետք է արհմիություններն աշխատողների շահերն առաջ
տանեն կոլեկտիվ պայմանագրի համար տարվող բանակցություններում, թե ինչպես
պետք է ազդեն Հանձնաժողովի օրակարգի ձևավորման վրա, որպեսզի որպես
առաջնահերթություն առաջ տանեն աշխատողների համար կենսական նշանակության
հարցերը։ Սոցիալական գործընկերության մշակույթի արմատավորման նպատակով
ԱՄԿ կողմից հաճախակի կազմակերպվում են աշխատաժողովներ երեք կողմերի
ներկայացուցիչների ներգրավմամբ, որոնք սակայն շոշափելի արդյունքներ դեռևս չեն
տվել։
Սոցիալական գործընկերության բոլոր կողմերը համակարծիք են, որ անհրաժեշտ է
բարձրացնել

հանրային

իրազեկվածությունը

սոցիալական

գործընկերության

կարևորության և Հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ։ Դրան զուգահեռ
անհրաժեշտ

է

նաև

բարձրացնել

Հանձնաժողովի

աշխատանքի

հաշվետվողականությունը։ Այսպես, ԱՄԿ թիվ 144 կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով
նախատեսված է, որ իրավասու մարմինը պետք է տարեկան հաշվետվություն
ներկայացնի

ներկայացուցչական

կազմակերպությունների

հետ

համատեղ,

եթե

այդպիսիք կան, տվյալ Կոնվենցիայով նախատեսված ընթացակարգերի իրականացման
վերաբերյալ: Նշված չափանիշի իրագործման փոխարեն գործող Պայմանագրում
60

Direct Request (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13101:0::NO:13101:P13101_COMMENT_ID:3141965
61
Նույն տեղում։
62 http://aprgroup.org/images/Library/report__tu_needs_fes_arm_08-02-2011.pdf
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նախատեսված

է

ընդհանրական

մի

դրույթ,

համաձայն

որի

Հանձնաժողովը

զանգվածային լրատվության միջոցներով պարբերաբար հրապարակում է սոցիալական
գործընկերության վերաբերյալ տեղեկություններ։ Այս դրույթը բավարար չէ հանրությանը
Հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ անհրաժեշտ չափով իրազեկելու համար։
Նույն կերպ, Հանձնաժողովի հաշվետվողականության բարձրացման նպատակով
օգտակար կլիներ ոլորտի հասարակական կազմակերպություններին ռոտացիոն կարգով
ներառել որպես դիտորդ Հանձնաժողովի աշխատանքներին և հանդիպումներին
մասնակցելու համար։ Հայաստանում նման փորձ առկա է, օրինակ՝ Կոռուպցիայի դեմ
պայքարի խորհրդի կազմավորման հարցում, որտեղ ներկայացված են քաղաքացիական
հասարակության

չորս

ներկայացուցիչ,

այդ

թվում՝

մասնավոր

հասարակական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչ։

հատվածի

Նշվածն ավելի է

63

կարևորվում այնպիսի հարցերի խթանման համար, որոնց վերաբերյալ սոցիալական
գործընկերության կողմերը չունեն բավարար գիտելիք և փորձ, օրինակ՝ գենդերային
հավասարության հետ կապված խնդիրները, աշխատավայրում խտրականության
կանխարգելման ուղղությամբ քաղաքականության մշակումը։ Օրինակ՝ Իռլանդիայում
սոցիալական գործընկերության բանակցություններում, բացի ավանդական երեք
կողմերից, ներառված են նաև կամավոր և համայնքային կազմակերպությունները,
որպեսզի

բանակցվող

կոլեկտիվ

պայմանագրով

կարողանան

ծածկել

տարբեր

ոլորտներին առնչվող հարցերի առավել մեծ շրջանակ։ Տվյալ սկզբունքով Իռլանդիայում
ընդունվել են կարևորագույն կոլեկտիվ պայմանագրեր աշխատավայրում ռասիզմի
վերացմանը, զբաղվածության գործակալության մասին օրենքի վերանայման և այլ
հարցերի վերաբերյալ։ Չնայած գրանցած այս բոլոր ձեռքբերումներին, Իռլանդիայում
սոցիալական գործընկերությունն անգամ դրված չէ պաշտոնական և կանոնակարգված
հենքի վրա․ բանակցություններն ու հանդիպումները տեղի են ունենում ոչ ֆորմալ
ձևաչափերով, որոնք ավանդույթի ուժ են ստացել։64
Ըստ Պայմանագրի՝ Հանձնաժողովը կազմվում է աշխատողների, գործատուների և
կառավարության ներկայացուցիչներից։ «Ներկայացուցիչ» եզրույթի հետ կապված
Եռակողմ խորհրդակցությունների վերաբերյալ ԱՄԿ թիվ 144 կոնվենցիայի (1976թ․) 1-ին
հոդվածը սահմանում է, որ «ներկայացուցչական կազմակերպություններ» եզրույթը
նշանակում

է`

ազատ

միավորման

իրավունք

ունեցող

գործատուների

և

աշխատավորների առավել ներկայացուցչական կազմակերպություններ: Մինչդեռ,
Հանձնաժողովի ներկա կազմում ներկայացված Գործատուների հանրապետական
միությունը չի ներկայացնում գործատուների լայն շերտերը։ Այսպես, վերջինս չի
ապահովում անդամակցության նույն ծածկույթը, որն ունեն արհմիությունները տարբեր
ոլորտներում

և

կազմակերպություններում։

Այլ

կերպ

ասած՝

Գործատուների

հանրապետական միության անդամ կարող է չլինել այն կազմակերպությունը, որի
63
64

http://www.gov.am/am/anticorruption-council-members/
https://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=15
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աշխատողները միավորված են արհմիության մեջ և լիազոր ներկայացուցիչ ունեն
Հանձնաժողովում։
տնտեսության

Գործատուների

տարբեր

հանրապետական

ճյուղերում

գործող

բոլոր

միությունը

չի

միավորում

կազմակերպություններն

ու

հիմնարկները։ Այսպես, օրինակ՝ բանկերը միավորված են Բանկերի միության մեջ,
արդյունաբերական կազմակերպությունները՝ Արդյունաբերողների և գործարարների
միության մեջ և այլն։ Նշված միությունները, սակայն, ներկայացված չեն Գործատուների
հանրապետական միությունում, բայց տնտեսության զգալի հատված են կազմում և
բազմաթիվ աշխատողներ ունեն։
Այնուամենայնիվ, նշված իրավիճակը շուկայական տնտեսության զարգացման
բնականոն ընթացք է, որևէ ձևով չի կարելի սահմանափակել կազմակերպությունների
միավորումը այլ հենքի վրա։ Սակայն, տրամաբանական կլինի, որ այս միավորումների
բազմազանությունը

արտացոլված

լինի

Հանձնաժողովում

և

սոցիալական

գործընկերության լիարժեք կողմ հանդիսանա։ Այս կերպ, տնտեսության տարբեր
ոլորտներում ընդգրկված և աշխատողները, և գործատուները հնարավորություն
կունենան իրենց շահերը ներկայացնելու ամենաբարձր մակարդակներում։ ԱՄԿ թիվ 152
հանձնարարականի համաձայն՝ բանակցություններ կարող են նախաձեռնվել մի քանի

մարմինների/միությունների հետ, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ հարցերի
շրջանակի համար։
Նմանատիպ փորձ առկա է նաև Եվրոպական միության անդամ-պետություններում։
Այսպես, Եվրոպական հանձնաժողովը սոցիալական երկխոսության վերաբերյալ իր
ուղերձում

նշել

է,

որ

անցյալում

ԵՄ

անդամ-պետությունների

մակարդակում

սոցիալական գործընկերների ներգրավվածությունը բավարար չի եղել, այժմ անհրաժեշտ
է տարբեր ոլորտներում ակտիվացնել այն գործընկերների համագործակցությունը, որոնք
միաժամանակ տարբեր ոլորտներում են գործունեություն ծավալում։65
Ավստրիայում սոցիալական գործընկերության համակարգը ներառում է մեկից
ավելի ներկայացուցիչներ աշխատողների և գործատուների կողմերից։ Մասնավորապես,
աշխատողների կողմից ներկայացված են Ավստրիական առևտրային միության
ֆեդերացիան և Աշխատանքի դաշնային պալատը, իսկ գործատուների կողմից՝
Ավստրիայի տնտեսական պալատը, Գյուղատնտեսության պալատի և Ավստրիայի
արդյունաբերական

ֆեդերացիայի

նախագահների

մշտական

կոմիտեն։66

Տվյալ

կազմակերպությունների անդամակցությունը հաճախ կրկնվում է, այսինքն՝ նույն
գործատուն և աշխատողը կարող են բոլոր այն կազմակերպություններում անդամ լինել,
որոնք ներկայացված են Հանձնաժողովում։ Սակայն նրանց միջև համագործակցությունը
գերակշռում է հնարավոր մրցակցությանը երկու հիմնական պատճառով։ Աշխատողների
ներկայացուցչական երկու կազմակերպություններում որոշ ղեկավար պաշտոններ
զբաղեցնում են միևնույն անձինք։ Միաժամանակ, այս երկու կազմակերպությունների
65
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միջև առկա է արդյունավետ աշխատանքի և դերերի բաշխում՝ մեկը պատասխանատու է
կոլեկտիվ

պայմանագրերը

բանակցելու

և

ստորագրելու

համար,

իսկ

մյուսը՝

փորձագիտական վերլուծություններ է կատարում ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ։
Կառավարության հետ իրենց հարաբերություններում նրանք հանդես են գալիս
աշխատողների իրավունքների պաշտպանության միասնական ճակատով։ Անդամների
կրկնություն

և

գործառույթների

բաժանման

նման

պրակտիկա

առկա

է

նաև

գործատուների ներկայացուցիչ կազմակերպությունների շրջանում։ Ավստրիայում
ստեղծվել են տարբեր խորհուրդներ և կոմիտեներ (ՀՀ Եռակողմ հանրապետական
հանձնաժողովի

մոդելի

նմանությամբ),

որպեսզի

սոցիալական

գործընկերները

հնարավորինս շոշափելի ազդեցություն ունենան հանրային քաղաքականության
մշակման և որոշումների ընդունման վրա։ Բացի նման ֆորմալ ձևաչափից, ակտիվ
խորհրդակցություններ են տեղի ունենում նաև ֆորմալ կառույցներից դուրս։ Եթե
գործատուների և աշխատողների ներկայացուցիչներին հաջողվում է միասնական
մոտեցում մշակել որևէ հարցի առնչությամբ, ապա այդ մոտեցումը կառավարության
համար դառնում է տվյալ ոլորտի քաղաքականության մշակման ուղենիշ։ Ավստրիայում
սոցիալական գործընկերների կարծիքը կառավարության համար de facto արտոնյալ է
մյուս կարծիքներից սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում։ Արդյունքում, եթե
հասարակության որևէ խումբ ջատագովություն է իրականացնում օրենքի կամ
պրակտիկայի փոփոխության ուղղությամբ, ապա իր հիմնական թիրախը գործատուների
և աշխատողների ներկայացուցիչ միություններն են և ոչ թե կառավարությունը։
Ֆրանսիայում, օրինակ՝ սոցիալական գործընկերների շահերը սոցիալական և
աշխատանքային քաղաքականության մշակման առանցքն է պետության համար։
Այսպես, կենսաթոշակային ոլորտի օրենսդրական նախագիծը հրապարակվել է
սոցիալական գործընկերների և հասարակության հետ ութ ամիս տեղի ունեցած
բանակցություններից հետո միայն։67
Սոցիալական գործընկերությունը ուղղորդում է Դանիայի աշխատանքի շուկան, այդ
թվում՝

աշխատանքային

իրավունքների

պաշտպանության

օրենսդրությունը,

աշխատավարձի սահմանումն ու աշխատողների անվտանգության և առողջության
պահպանման հետ կապված հարցերը։68 Սոցիալական գործընկերները, ներկայացված
լինելով

ազգային

և

տարածքային

կառավարման

մակարդակների

եռակողմ

խորհուրդներում, ավանդաբար ծանրակշիռ դեր են խաղացել Դանիայում հանրային
քաղաքականության մշակման հարցում։ Ընդ որում, ազգային մակարդակում գործող
բազմակողմ Զբաղվածության ազգային խորհուրդը ներառում է ոչ միայն գործատուների,
աշխատողների

ներկայացուցիչ

կազմակերպություններին,

այլև

տեղական

ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին։ Այս կառույցը գործում է նաև
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որպես Աշխատանքի հարցերով նախարարին կից խորհրդակցական մարմին, տարին մեկ
հրապարակում է աշխատանքի շուկայի զարգացումների վերաբերյալ հաշվետվություն,
որի հիման վրա մշակվում է տվյալ նախարարի հաջորդ տարվա աշխատանքի
ռազմավարությունը։69

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
- Եռակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի հավելվածով սահմանել այն

հարցերի շրջանակը, որոնց վերաբերյալ ընդունվող որոշումները կարող են հրատապ
համարվել և շրջանցել Հանձնաժողովին կարծիքի համար ներկայացվելը։
- Լրամշակել եռակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի կիրարկումն
ապահովող գործողությունների ծրագիրը՝ նախատեսելով չափելի և հստակ արդյունքներ,
գործողությունների չափանիշներ և արդյունքների համար վերստուգելի չափանիշներ,
գործողությունների կատարման հստակ ժամկետներ։ Պայմանագրով նախատեսել, որ
գործողությունների ծրագիրն անպայման անցնի մշտադիտարկում և գնահատում,
արդյունքները հրապարակվեն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարության կայքում։
- Եռակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրում ու դրանից բխող
գործողությունների ծրագրում ամրագրել աշխատաշուկայում առկա խնդիրները՝
կապված կանանց աշխատանքային իրավունքների հետ, նախատեսել դրանց
հաղթահարմանն ուղղված մեխանիզմներն ու հստակ գործողությունները։ Այս
ուղղությամբ ակտիվ և բազմափուլ քննարկումներ պետք է անցկացվեն ոլորտում
աշխատող
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների
և
նախաձեռնությունների հետ։
- Ներառել եռակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրում Հանձնաժողովի
կողմից իր աշխատանքների և սոցիալ-աշխատանքային իրավիճակի վերաբերյալ
պարբերական զեկույց ներկայացնելու պահանջը։ Ռոտացիոն կարգով ընտրել ոլորտում
աշխատող հասարակական կազմակերպություններին և այլ շահագրգիռ կառույցներին,
որոնք որպես դիտորդ կմասնակցեն Հանձնաժողովի աշխատանքներին և
հանդիպումներին, կներկայացնեն առաջարկություններ օրակարգային հարցերի
վերաբերյալ։
- Փոփոխություն կատարել եռակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրում և
համապատասխան
իրավական
ակտերում՝
Հայաստանի
գործատուների
հանրապետական միության փոխարեն Հանձնաժողովում ներառելով նաև այլ
գործատուների
միությունների
ներկայացուցիչներին։
Նշվածը
կապահովի
Հանձնաժողովի առավել ներկայացուցչական կազմը։
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- Անցկացնել կրթական և իրազեկման միջոցառումներ ճյուղային և տարածքային
մակարդակներում գործող աշխատողների և գործատուների ներկայացուցիչ
կազմակերպությունների համար՝ զարգացնելով վերջիններիս կարողությունները
կոլեկտիվ բանակցություններ վարելու, կոլեկտիվ պայմանագրեր կնքելու, աշխատանքի
անվտանգության չափանիշների ուսուցման ուղղությամբ։
- Ամրագրել եռակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրում, որ այն
դեպքերում, երբ Հանձնաժողովի նախագահն օպերատիվ կարգով որոշումների
ընդունում
պահանջող
հարցերի
վերաբերյալ
ցանկանում
է
անցկացնել
խորհրդակցություններ Հանձնաժողովի նիստերից դուրս, ապա դրանց պետք է
անպայման ներկա գտնվեն և գործատուների և աշխատողների ներկայացուցիչները։ Այդ
հանդիպմանը կողմերից մեկի մասնակցության անհնարինության դեպքում, վերջինս մեկ
օրվա ընթացքում պետք է գրավոր տեղեկացվի խորհրդակցությունների մասին և
հնարավորություն ունենա իր դիտարկումներն ու առաջարկները ներկայացնել
քննարկվող հարցի շուրջ։
- Հրապարակել Հանձնաժողովի անդամ կազմակերպությունների պաշտոնական
կայքերում եռակողմ հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը, դրանից բխող
միջոցառումների
ծրագիրը,
ինչպես
նաև
հետաքրքրված
անձանց
և
կազմակերպությունների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով նախապես
հրապարակել Հանձնաժողովի նիստերի անցկացման օրը, վայրը և օրակարգը։
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Հեղինակ՝

Բորիս Խառատյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում առաջին արհմիությունները կազմակերպվել են անցյալ դարի
սկզբում` Երևանում, Ալեքսանդրապոլում, Կարսում, Ալավերդիում: 1905 թվականին
Երևանում ստեղծվել է տնային աշխատողների արհմիությունը, իսկ հաջորդ տարի,
1906 թվականին կազմակերպվել են կաշեգործ բանվորների (Երևան), երկաթուղային
բանվորների (Ալեքսանդրապոլ, Կարս), պղնձահանքերի բանվորների (Ալավերդի),
տպագրիչների, հացթուխների, փոստ-հեռագրական ծառայողների (Երևան)
արհմիությունները:
Հետագայում, արդեն խորհրդային ժամանակահատվածում, համաձայն
Խորհրդային Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի կողմից 1972 թվականին ընդունված
աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան դրույթների, արհմիությունները
ներկայացնում էին բանվորների ու ծառայողների շահերը արտադրության,
աշխատանքի, կենցաղի և մշակույթի բնագավառներում,
հսկողություն և
վերահսկողություն
էին
իրականացնում
«ձեռնարկության,
հիմնարկի,
կազմակերպության ադմինիստրացիայի կողմից աշխատանքային օրենսդրության,
անվտանգության տեխնիկայի և արտադրական սանիտարիայի կանոնների ու
նորմաների
պահպանման,
աշխատանքի
վարձատրության
սահմանված
պայմանների ճիշտ կիռարման նկատմամբ», կառավարում էին պետական
սոցիալական ապահովագրությունը, առողջարանները, պրոֆիլակտորիումներն ու
հանգստյան տները, կուլտուր-լուսավորական, տուրիստական, մարզական
հիմնարկները, մանկական (պիոներական) ճամբարները:
Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո, 1992 թվականին ստեղծվեց
Հայաստանի արհեստակցական միությունների կոնֆեդերացիան (ՀԱՄԿ):
Համաձայն Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կանոնադրության,
ՀԱՄԿ-ը արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական
միությունների կամավոր միավորում է, որը ստեղծված է նրանց գործունեությունը
համախմբելու և համակարգելու, ընդհանուր շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու
նպատակով: ՀԱՄԿ-ը գտնում է, որ արժանապատիվ աշխատանքի հասանելիությունը
անփոխարինելի է երկրում կայուն զարգացման պայմանների համար:
Սակայն արհմիությունների գործունեությունը կարգավորող իրավական հիմքերը,
որոնք կհամապատասխանեին հանրապետությունում նոր ձևավորվող շուկայական
հարաբերություններին, բացակայում էին:
Միայն 1995 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ
ամրագրվեցին արհմիություններ ստեղծելու ու նրանց անդամագրվելու իրավունքները,
ինչպես նաև արհմիությունների հիմնական գործիքներից մեկի՝ օրինական գործադուլ
կազմակերպելու իրավունքը: Այդ իրավունքները ամրագրվել են ինչպես 2005 թվականին,
այնպես
էլ
2015
թվականին
ընդունված
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանսդրություններում:
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Հարկ է նշել, որ Սահմանադրությամբ ամրագրված ցանկացած իրավունքի
իրականացման հնարավորությունը պետք է կարգավորվի համապատասխան
նորմատիվ իրավական ակտով:
Միայն 2001 թվականին ուժի մեջ մտավ «Արհեստակցական միությունների մասին»
ՀՀ օրենքը, որը սահմանում է «արհեստակցական միությունների հիմնադրման կարգը,
նրանց գործունեության սկզբունքները և հարաբերությունները պետական մարմինների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
հետ, ինչպես նաև կարգավորում է արհեստակցական միությունների և նրանց
մասնակիցների (անդամների) իրավունքների ու շահերի պաշտպանության հետ
կապված հարաբերությունները»:
«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 4-ի համաձայն
«Արհեստակցական կազմակերպությունը հիմնադրվում է նրա հիմնադիրների (առնվազն
երեք աշխատողի) նախաձեռնությամբ հրավիրված հիմնադիր ժողովի (համաժողովի,
համագումարի) որոշմամբ:»
Հետագայում, 2004 թվականին ընդունվեց և 2005 թվականից ուժի մեջ մտավ
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, որը «…կարգավորում է
կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային հարաբերությունները, սահմանում է այդ
հարաբերությունների ծագման, փոփոխման և դադարման հիմքերն ու իրականացման
կարգը,
աշխատանքային
հարաբերությունների
կողմերի
իրավունքներն
ու
պարտականությունները, պատասխանատվությունը, ինչպես նաև աշխատողների
անվտանգության ապահովման ու առողջության պահպանման պայմանները:»:70
Համաձայն նույն օրենսգրքի հոդված 22-ի «Գործատուների և աշխատողների
ներկայացուցչությունը կարող է իրականացվել ինչպես կոլեկտիվ, այնպես էլ
անհատական աշխատանքային հարաբերություններում: Ներկայացուցչությունը
կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում կարգավորվում է սույն օրենսգրքով
և այլ օրենքներով, իսկ ներկայացուցչությունը անհատական աշխատանքային
հարաբերություններում`
Հայաստանի
Հանրապետության
քաղաքացիական
օրենսգրքով»:
Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում արհմիություններն ունեն
հիմնական երկու գործիք կամ հնարավորություն, որոնք ամրագրված են ՀՀ
աշխատանքային օրենսգրքում՝ սոցիալական գործընկերությունը աշխատանքի
ոլորտում և գործադուլի իրավունքի իրականացման հնարավորությունը:
Եթե աշխատանքային օրենսգրքով սոցիալական գործընկերության իրականացման
համար սահմանված են հիմնականում կիրառելի և գործնականապես օգտագործվող
դրույթներ, ապա գործադուլի սահմանադրական իրավունքի իրականացման մեխանիզմը
բավականին բարդացված է:
Արհմիությունների հիմնական խնդիրներից մեկը կայանում է նրանում, որ ծագած
աշխատանքային վեճերի ընթացքում հնարավորություն ունենան օրինական միջոցներով
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պաշտպանելու արհմիության անդամ աշխատողների իրավունքները և ներկայացնելու
նրանց շահերը:
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված է կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի
կարգավորումը, այդ թվում՝ գործադուլի իրավունքի իրականացման մեխանիզմը
(հոդվածներ 64-82).
«1. Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի քննարկման կարգը կազմված է հետևյալ
փուլերից.
1) կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի քննարկում հաշտեցման հանձնաժողովում (այդ
թվում` միջնորդի մասնակցությամբ): Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի քննարկումը
հաշտեցման հանձնաժողովի կողմից կոլեկտիվ վեճերի քննարկման պարտադիր փուլ է.
2) կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի քննում դատարանում, եթե կոլեկտիվ
աշխատանքային վեճը վերաբերում է կոլեկտիվ պայմանագրի կատարման ընթացքին:
2. Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի կողմն իրավունք չունի խուսափելու
հաշտեցման ընթացակարգերից:
Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճը լուծելու համար կողմերի ներկայացուցիչները,
հաշտեցման հանձնաժողովը, միջնորդը պարտավոր են օգտագործել օրենսդրությամբ
նախատեսված բոլոր հնարավորությունները:»:71
Գործադուլ հայտարարելու մասին որոշում ընդունելու իրավունք ունի
արհեստակցական միությունը: «Գործադուլը հայտարարվում է այն դեպքում, եթե այդ
մասին որոշումը գաղտնի քվեարկությամբ հավանության է արժանացել`
1) կազմակերպությունում գործադուլ հայտարարելիս` կազմակերպության
աշխատողների ընդհանուր թվի երկու երրորդի կողմից.
2) կազմակերպության առանձնացված (կառուցվածքային) ստորաբաժանումում
գործադուլ հայտարարելիս` այդ ստորաբաժանման աշխատողների երկու երրորդի
կողմից:»:72
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) Վարչական խորհրդի
միավորման ազատության Կոմիտեի կողմից ընդունված որոշումների և նրա կողմից
մշակված սկզբունքների ժողովածուի 5-րդ հրատարակության կետ 522-ը սահմանում է,
որ «Գործադուլի իրավունքը հանդիսանում է հիմնական միջոցներից մեկը, որի
օգնությամբ աշխատողները և նրանց կազմակերպությունները կարող են պաշտպանել
իրենց տնտեսական և սոցիալական շահերը և նպաստել նրանց իրականացմանը:», իսկ
նույն ժողովածուի կետ 523-ը սահմանում է, որ «Գործադուլի իրավունքը բնական կերպով
բխում է միավորվելու ազատության իրավունքից, որը պաշտպանված է ԱՄԿ-ի N87
Կոնվենցիայի73 դրույթներով:»:
Բացի այդ, նույն ժողովածուի կետ 556-ում նշված է, որ «Պահանջը այն մասին, որ
գործադուլ հայտարարելու մասին որոշումը պետք է ընդունվի աշխատողների կեսից
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ավելիի ձայներով չափազանցված է, և կարող է զգալիորեն բարդացնել գործադուլի
իրականացման հնարավորությունը…»:
Փաստորեն, Հայաստանում գործադուլի իրավունքը ամրագրված է, սակայն նրա
իրականացման հնարավորությունը զգալիորեն բարդացված է:
Գտնում ենք, որ անհրաժետ է գործադուլի սահմանադրական իրավունքի
իրականացման առավել պարզ և կիրառելի մեխանիզմ սահմանել, որը
կհամապատասխանի Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության չափանիշներին,
ինչը, իր հերթին, կարող է նպաստել արհմիութենական գործունեության
արդյունավետության մակարդակի բարձրացմանը:
Մեկ այլ խնդիր, որը նույնպես առնչվում է աշխատանքային վեճին, կայանում է
նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անհատական աշխատանքային վեճերը
լուծվում են բացառապես դատարանների միջոցով, ինչը չի կարող բավարարել ոչ
գործատուներին, ոչ աշխատողներին, քանի որ դատական ընթացակարգերը զգալի
ժամանակ են պահանջում և դատարանում անհատական աշխատանքային վեճերի
լուծումը կարող է տևել ամիսներ, նույնիսկ տարիներ:
Անհատական աշխատանքային վեճերի լուծումը արտադատական կարգով կարող է
ձեռնտու լինել ինչպես աշխատողի, այնպես էլ գործատուի համար, քանի որ
անհատական արտադատական աշխատանքային վեճի քննումը հնարավոր է
իրականացնել աշխատավայրում, և հարցի լուծման համար բավականին կարճ ժամկետ
կարող է սահմանվել:
Ոսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տարբեր երկրներում գործում են
մասնագիտացված, միայն աշխատանքային վեճեր քննող դատարաններ կամ
արտադատական մարմիններ, որոնք օրենքով սահմանված կարգով քննում են
անհատական աշխատանքային վեճերը:
Գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է լրացում կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում,
որով,
կողմերի
համաձայնության
դեպքում,
հնարավորություն
կտրվի
ձեռնարկություններում, հիմնարկներում, կազմակերպություններում արհեստակցական
միությունների մասնակցությամբ ձևավորել անհատական աշխատանքային վեճեր քննող
հանձնաժողովներ: Այդ հանձնաժողովում հավասար թվաքանակով ներկայացված
կլինեն արհմիության և գործատուի կողմից առաջադրված ներկայացուցիչները
(մասնագետները):
Անհատական
աշխատանքային
վեճեր
քննող
հանձնաժողովը
կազմակերպություններում առաջացած անհատական աշխատանքային վեճեր քննող
սկզբնական մարմինն է, և հանձնաժողովի որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական
կարգով:
Նման սկզբունքով անհատական աշխատանքային վեճեր քննող հանձնաժողովների
ձևավորման հնարավորությունը ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում
նույնպես կարող է խթան հանդիսանալ արհմիութենական կազմակերպություններ
ստեղծելու և դրանց անդամագրվելու համար:
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Հեղինակ՝ Տաթևիկ Խաչատրյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում արհմիությունների գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ
Սահմանադրությամբ, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (այսուհետ՝ ԱՄԿ)
87-րդ Կոնվենցիայով (Միավորման ազատության և կազմակերպելու իրավունքի
պաշտպանության մասին), Աշխատողների ներկայացուցիչների վերաբերյալ ԱՄԿ թիվ
143 Հանձնարարականով, Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայով, ՀՀ
աշխատանքային
օրենսգրքով
(այսուհետ՝
Օրենսգիրք),
Արհեստակցական
միությունների մասին ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ ԱՄ օրենք) և այլ օրենսդրական ակտերով:
ՀՀ սահմանադրությունը (Հոդված 45) երաշխավորում է յուրաքանչյուր անձի՝ այլոց
հետ ազատորեն միավորվելու, աշխատանքային շահերի պաշտպանության նպատակով
արհեստակցական միություններ ստեղծելու և դրանց անդամագրվելու իրավունք:
Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայի 5-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ իրենց տնտեսական և սոցիալական շահերի պաշտպանության համար տեղական,
ազգային
կամ
միջազգային
կազմակերպություններ
ստեղծելու
և
այդ
կազմակերպություններին միանալու` աշխատողների և գործատուների ազատությունն
երաշխավորելու կամ ապահովելու նպատակով պետությունը պարտավորվում է, որ իր
ազգային օրենսդրությունը չի խոչընդոտելու կամ չի կիրառվելու այնպես, որ խոչընդոտի
այդ ազատությունը: Այսինքն, պետությունը պարտավոր է ապահովել այնպիսի
օրենսդրական կարգավորումներ, որ որևէ կերպ չխոչընդոտվի այդ ազատությունը։
Միջազգային չափանիշներով միավորումների ազատության իրավունքից և այլ
երաշխիքներից հավասարապես օգտվում են և´ արհեստակցական միությունները, և´
աշխատողների ներկայացուցիչները։ Եթե նույն աշխատավայրում երկուսն էլ առկա են,
ապա աշխատողների ներկայացուցիչների գոյությունը չի կարող որևէ կերպ խաթարել
արհմիությունների գործառույթների իրականացումը։74 Փոխարենը պետք է խրախուսվի
երկու խմբերի միջև համագործակցությունը բոլոր մակարդակներում ընդհանուր
հետաքրքրության հարցերի շուրջ։
Ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 33-րդ հոդվածի՝
արհմիություններին
է
վերապահված
աշխատանքային
օրենսդրության
և
աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի,
կոլեկտիվ պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ ոչ պետական
վերահսկողություն
իրականացնելու
կարևոր
առաքելությունը։
Վերջիններիս
աշխատանքը պաշտպանելու նպատակով օրենսդրությամբ սահմանված են
հարկադրական սանկցիաներ արհեստակցական միությունների գործունեությանը
միջամտելու համար: Մասնավորապես՝ ՀՀ վարչական իրավախախտումների
74
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վերաբերյալ օրենսգրքի 411-ով աշխատողների ներկայացուցիչների, այդ թվում՝
արհմիությունների՝ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված իրավունքների
իրականացմանը խոչընդոտելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում: Իսկ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 161-րդ հոդվածով նախատեսվում է սանկցիա արհեստակցական
միություններ կազմելու կամ դրանց օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու կամ
միջամտելու համար։
Չնայած վերոնշյալ օրենսդրական երաշխիքներին, երկրում առկա գործազրկության
բարձր մակարդակի, որոշակի ոլորտներում տնտեսվարող սուբյեկտների արտոնյալ
կարգավիճակի պայմաններում արհեստակցական միություններն արդյունավետ կերպով
չեն ներկայացնում և պաշտպանում աշխատողների շահերը աշխատող-գործատու,
աշխատող-պետություն հարաբերություններում: Արհմիությունների աշխատանքին
խոչընդոտող համակարգային խնդիրներն ավելի մանրամասն կքննարկվեն ստորև։

Օրենսդրական և իրավակիրառական պրակտիայի խնդիրներ
Արհմիությունների բյուջեն հիմնականում գոյանում է անդամավճարներից75, ինչն
անխուսափոլիորեն ազդում է իրենց գործունեության վրա: Ըստ օրենքի՝ արհմիության
անդամի
դիմումի
առկայության
դեպքում
գործատուն
կազմակերպում
է
76
արհմիութենական անդամավճարի գանձումը և փոխանցումը: Արհմիության բյուջեով
ապահովվում է կառույցի բնականոն գործունեությունը, ընթացիկ ծախսերը,
գործադուլների
ժամանակահատվածներում
աշխատավարձերի
մասնակի
փոխհատուցումը, կոլեկտիվ դատական հայցերի պարագայում՝ դատական ծախսերի
իրականացումը: Արհմիության անդամավճարների հավաքումը դադարեցնելու
սպառնալիքը գործատուի ձեռքում գտնվող ազդեցիկ լծակ է, որը երբեմն կիրառվում է
արհմիության
հետ
հարաբերություններում:77
Սրանով
պայմանավորված՝
արհմիություններն իրենց միջոցներն օգտագործում են հիմնականում կոլեկտիվների
անդամներին նվերներ, այլ նյութական բարիքներ տրամադրելու նպատակով։
Մի շարք պետական մարմիններում և ՏԻՄ-երում արձանագրվել են դեպքեր, երբ
գործատուները պահանջել են արհմիությունից իրենց պատվիրակել բյուջեի
կառավարման գործառույթը, ինչպես նաև ներկայացնել արհմիության անդամների
ցուցակը՝ դրանով իսկ փորձելով վերահսկել արհմիության գործունեությունը։ Այսպիսով
խախտվում է արհմիությունների անկախության սկզբունքը, որն ամրագրված է ԱՄ
օրենքի 13-րդ հոդվածով, այն է՝ արհմիությունն անկախ է գործատուներից, նրանց
հաշվետու չէ և նրանց կողմից վերահսկողության ենթակա չէ, բացառությամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերի: Նշված դեպքերը օրենքի խախտում են նաև այն իմաստով, որ
արհեստակցական միությանն անդամակցությունը համարվում է հատուկ կատեգորիայի
անձնական տվյալ, որն արգելվում է մշակել (այն է՝ հավաքել, ամրագրել, մուտքագրել,

75

Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենք, Հոդված 27
Նույն տեղում, Հոդված 24
77 Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները Հայաստանում;
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/12/Avetik-paper.pdf
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համակարգել, կազմակերպել, պահպանել, օգտագործել և այլն) առանց անձի
համաձայնության, բացառությամբ, երբ տվյալի մշակումն ուղղակիորեն նախատեսված է
օրենքով:78
Աշխատողների ներկայացուցիչների վերաբերյալ ԱՄԿ թիվ 143 հանձնարարականը
նախատեսում է, որ աշխատողների ներկայացուցիչները պետք է արդյունավետ
պաշտպանված լինեն իրենց դեմ ցանկացած միջամտությունից, այդ թվում՝ աշխատանքի
ապօրինի ազատումից արհմիությունում իրենց անդամակցության կամ գործունեության
հիմքով։ Նմանատիպ երաշխիքներ նախատեսվում են նաև Օրենսգրքով, սակայն դրանք
խտրական բնույթ են կրում (Հոդված 119)։ Մասնավորապես, առանց արհմիության
նախնական համաձայնության գործատուի նախաձեռնությամբ չեն կարող աշխատանքից
ազատվել աշխատողների ներկայացուցչական մարմիններում ընտրված աշխատողները:
Վերջիններիս աշխատանքից ազատելու դեպքում գործատուն պետք է դիմի
աշխատողների ներկայացուցչական մարմնին՝ համաձայնություն ստանալու համար,
իսկ աշխատողների ներկայացուցիչ չհամարվող բայց արհմիության անդամ
աշխատողների դեպքում՝ միայն եթե դա նախատեսված է կոլեկտիվ պայմանագրով։
Գործնականում, սակայն, կոլեկտիվ պայմանագրերը հազվադեպ են հանդիպում։
Ստացվում է, որ եթե աշխատողն արհմիության մարմիններում ընտրված ներկայացուցիչ
է, ապա նրան աշխատանքից ազատելը գործատուի համար ավելի խրթին է, իսկ եթե
աշխատողն արհմիության շարքային անդամ է, ապա գործատուն վերջինիս ազատելու
դեպքում լրացուցիչ խոչընդոտ չի ունենա:
Նույն սկզբունքով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չեն երաշխիքներ այն
աշխատողների համար, ովքեր դադարեցրել են իրենց անդամակցությունն
արհմիությունում կամ, հակառակը, իրենց թեկնածությունը ներկայացվել է
աշխատողների ներկայացուցիչ ընտրվելու համար։ Տվյալ երաշխիքներ ամրագրելու
պահանջը բխում է նաև ԱՄԿ հանձնարարականներով նախատեսված չափանիշներից։79
Արհմիությունները չունեն արդյունավետ մեխանիզմներ` պաշտպանելու
աշխատողներին աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի նախաձեռնությամբ
լուծելու, ինչպես նաև կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվելու
դեպքերում։ Սա էապես խաթարում է արհմիությունների գործունեության
արդյունավետությունը, ինչպես նաև նոր անդամներ ներգրավելու հնարավորությունը:80
Նման
պաշտպանություն
կազմակերպելու
ընթացակարգերի
չափանիշները
սահմանվում են ԱՄԿ հանձնարարականներով։81
ԱՄ օրենքի 15-րդ հոդվածի համաձայն՝ արհմիության նպատակներից է
ներկայացնել և պաշտպանել աշխատողների շահերը և իրավունքները գործատուի և
Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենք, Հոդված 12
ILO Workers' Representatives Recommendation concerning Protection and Facilities to be Afforded to Workers'
Representatives in the Undertaking, 1971 (No. 143), Paragraph 7
78

79
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http://anticor.am/wp-content/uploads/TRADE-UNIONS-IN-ARMENIA-TODAY.pdf
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ILO Workers' Representatives Recommendation concerning Protection and Facilities to be Afforded to Workers'
Representatives in the Undertaking, 1971 (No. 143)
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(կամ) երրորդ անձի մոտ։ Այնուամենայնիվ, սույն քաղաքականության թղթի մշակման
ընթացքում անցկացված փորձագիտական հարցազրույցները, տարբեր զեկույցների
ուսումնասիրությունը և պրակտիկայի դիտարկումը ցույց է տալիս, որ գործող
արհմիությունները աշխատողների իրավունքների պրոակտիվ պաշտպանությամբ չեն
զբաղվում, իրենց գործունեության մեջ իրավապաշտպանական ուղղվածությունը թույլ է
արտահայտված։ Նրանք ավելի հակված են միանալու կամ աջակցելու աշխատանքային
պահանջներ ներկայացրած կոլեկտիվին։ Աշխատանքային հիմնական մեթոդներն են
հանդիպումները գործատուների հետ, նամակների միջոցով հարցերի պարզաբանումը,
սակայն դրանք միշտ հաջող չեն․ գործատուները հաճախ հրաժարվում են հանդիպումից
կամ ոչ ըստ էության պատասխանում արհմիության նամակներին։
Բացի վերոգրյալ խնդիրներից, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունում մի շարք
բացթողումների հետևանքով արհմիությունները չեն կարող պատշաճ կարգով
իրականացնել իրենց գործառույթները։ Այսպես, արհմիության անդամները չեն կարող
անխոչընդոտ մուտք գործել աշխատավայր, որպեսզի ուսումնասիրեն իրենց անդամների
աշխատանքային պայմանները, պաշտպանեն նրանց շահերն ու իրավունքները: Այս
հիմքով Սոցիալական իրավունքների եվրոպական կոմիտեն եզրահանգել է, որ ՀՀ-ում
արդյունավետ կերպով չի պաշտպանվում ինքնակազմակերպման և միավորումներ
կազմելու իրավունքը։82 Ըստ ԱՄԿ չափանիշների՝ արհմիությունը պետք է ունենա իր
անդամների
աշխատավայրը
այցելություն
կատարելու,
կազմակերպության
ղեկավարության կամ որոշում կայացնողների հետ հաղորդակցվելու լայն
լիազորություններ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ արհմիության ներկայացուցիչը տվյալ
կազմակերպության աշխատող չի հանդիսանում:83 Սա չի ենթադրում, որ արհմիությունը
տեսչական
վերահսկողություն
է
իրականացնում․
այս
կարգավորումն
արհմիություններին հնարավորություն կընձեռի կատարել կազմակերպչական,
աշխատանքի անվտանգության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ, ավելի սերտ
համագործակցել գործատուների և պետական մարմինների հետ և կազմել առաջարկներ`
աշխատողների աշխատանքային պայմանները բարելավելու վերաբերյալ:
Միաժամանակ, արհմիություններում միավորվելու իրավունքը ՀՀ օրենսդրությամբ
անհամաչափորեն սահմանափակված է նաև մի շարք պետական մարմինների
աշխատակիցների, ներառյալ՝ ՀՀ զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային
անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողների, ինչպես նաև
դատավորների և Սահմանադրական դատարանի դատավորների համար: 84 Տվյալ
կարգավորումները հակասում են Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայով
ստանձնած ՀՀ պարտավորություններին։85
Խարտիայի 5-րդ հոդվածի իմաստով՝ բոլոր աշխատողները և գործատուները ազգային կամ միջազգային
կազմակերպություններում ազատ մասնակցելու իրավունք ունեն` իրենց տնտեսական և սոցիալական շահերը
պաշտպանելու նպատակով։ (2016թ․ ներկայացված եզրակացություններ)
83 Նույն տեղում
84 Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենք, Հոդված 6
85 Սոցիալական իրավունքների Եվրոպական Կոմիտեի 2014թ. Եզրակացություններ,
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168064436b
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ՀՀ
աշխատանքային
օրենսդրությունն
արհմիության
անդամների
կամ
աշխատողների ներկայացուցիչների պաշտպանությունը գործատուի ապօրինի
միջամտությունից դիտարկում է միայն աշխատանքից անհիմն ազատվելուց
պաշտպանելու շրջանակում։ Մասնավորապես, Օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի համաձայն՝
աշխատանքային պայմանագրի լուծման օրինական պատճառ չի կարող համարվել
արհմիությանը անդամակցելը կամ ոչ աշխատանքային ժամերին, իսկ գործատուի
համաձայնությամբ նաև աշխատանքային ժամերին արհեստակցական միության
գործունեությանը մասնակցելը, երբևէ աշխատողների ներկայացուցիչ հանդիսանալը։
Սակայն, Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի 28-րդ հոդվածի իմաստով
աշխատողների ներկայացուցիչները և արհմիության անդամները պետք է պաշտպանված
լինեն իրենց դեմ ուղղված ցանկացած վնասաբեր գործողությունից, որը ենթադրում է
ավելի լայն երաշխիքներ, քան միայն աշխատանքից ազատման բացառումը։86
Ըստ ԱՄ օրենքի՝ արհմիություններն իրենց կամքով կարող են միանալ ճյուղային և
տարածքային արհմիություններին։ Բազմաթիվ գործատուներ, այդ թվում՝ պետական
կառույցներ և ՏԻՄ-եր, չարաշահում են այս դրույթը, խրախուսում են իրենց
աշխատողների արհմիությանը չմիավորվել մյուսների հետ։ Սրա արդյունքում էապես
նվազում է տվյալ կազմակերպության աշխատողների շահերն ավելի բարձր
մակարդակներում ներկայացնելու հնարավորությունը։ Աշխատանքային ոլորտում
կատարված տարբեր ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ հաճախ
կազմակերպությունների մակարդակով գործող արհմիություններն ամբողջությամբ
վերահսկվում են գործատուների կողմից, քանի որ նրանց մերձավորներն են զբաղեցնում
արհմիության ղեկավար պաշտոնները և ամեն ինչ համաձայնեցնում են գործատուի հետ։
Բազմաթիվ արհմիութենական կառույցներում ղեկավար պաշտոններում ներգրավված
են տարբեր կազմակերպությունների միջին օղակի աշխատողները՝ բաժնի ղեկավարներ,
տեղակալներ, ինչը դարձնում է վերջիններիս ավելի խոցելի գործատուների ճնշմանը:
Ակնհայտ շահերի բախումը թույլ չի տալիս գործատուների հետ արդյունավետ բանակցել
աշխատողների իրավունքների ապահովման շուրջ։
Արհմիությունները
չունեն
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների հետ համագործակցության ավանդույթներ, նրանք ավելի
հակված են համագործակցելու միջազգային կազմակերպությունների հետ։87 Իսկ որոշ
արհմիությունների պնդմամբ ՀԿ-ների և իրենց միջև նույնիսկ մրցակցություն է նկատվում
աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Արհմիությունների
շրջանում տարածված մոտեցում կա, որ ՀԿ-ները իրավասու չեն խոսել աշխատողների
անունից կամ ներկայացնեն իրենց շահերը, քանի որ չեն ներկայացնում աշխատողների
կոլեկտիվը։
Ամբողջ աշխարհում արհմիությունների գործիքներից թերևս ամենահզորն
ընդունված է համարել գործադուլը։ Սակայն, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությունը
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168064436b
http://aprgroup.org/images/Library/report__tu_needs_fes_arm_08-02-2011.pdf
Հայաստանյան Արհմիություններ. Խնդիրներ, Մարտահրավերներ և Կարիքներ, APR Group, 2010
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բավականին խրթին կարգավորումներ է նախատեսում գործադուլ անցկացնելու համար,
ինչը փաստացի անհնարին է դարձնում այս իրավունքի իրագործումը։ Oրենսգիրքը
սահմանում է աշխատողների գործադուլի իրավունքը, որը սահմանափակվում է
կոլեկտիվ աշխատանքային վեճի առկայությամբ:88 Մինչդեռ, գործնականում գործադուլը
կարող է օգտագործվել նաև աշխատողների սոցիալական և տնտեսական բազմաթիվ
իրավունքների
պաշտպանության
համար,
ինչը
չի
մտնում
Օրենսգրքի
տրամաբանության մեջ։ Նման կարգավորումը հակասում է ինչպես ՀՀ
Սահմանադրության, այնպես էլ ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորություններին:89
Այսպես, ՀՀ Սահմանադրության 58-րդ հոդվածը սահմանում է աշխատողների՝ իրենց
տնտեսական, սոցիալական կամ աշխատանքային շահերի պաշտպանության
նպատակով գործադուլի իրավունքը, որը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝
հանրային շահերի կամ այլոց հիմնական իրավունքների ու ազատությունների
պաշտպանության նպատակով: Սակայն, անձը պետք է իրավունք ունենա գործադուլ
անցկացնել անկախ կոլեկտիվ վեճի առկայությունից։ Առկա կարգավորումների
իմաստով միայն կազմակերպության մակարդակի արհմիությունը կարող է ստանձնել
գործադուլի անցկացման գործը, սակայն այդպես կազմակերպության աշխատակիցներն
ավելի խոցելի են դառնում։ Ավելի արդյունավետ կլինի, որ ճյուղային և հանրապետական
մակարդակներում արհմիությունները նույնպես կարողանան գործադուլ կազմակերպել։
Արհմիությունների փոխհարաբերությունների բրգաձև կառուցվածքը խաթարում է
նրանց գործունեության արդյունավետությունը՝ իջեցնելով հաշվետվողականությունն ու
գործունեության
թափանցիկությունը:
Հայաստանի
արհմիությունների
կոնֆեդերացիայում, որը միավորում է քսան ճյուղային արհմիությունների,
սուբորդինացիոն հարաբերությունները հիմնված են կոնֆեդերատիվ սկզբունքի վրա,
ինչը անկախ գործելու երաշխիք է: Սակայն, դա չի նշանակում, որ փոխադարձ
պատասխանատվությունը լիովին բացակայում է: Յուրաքանչյուր ցածր օղակի
արհմիություն պարտավոր է իր բյուջեի մի մասը փոխանցել իրենից ավելի բարձր
մակարդակում աշխատող ճյուղային, տարածքային կամ հանրապետական
արհմիությանը՝ ակնկալելով որոշակի կազմակերպչական, խորհրդատվական և այլ
տեսակի աջակցություն։ Այդ աջակցությունը, պետք է ուղղված լինի ոչ այնքան
սոցիալական խնդիրների լուծմանը, որքան իրավապաշտպանական գործունեության
ծավալմանը:90 Սակայն, ավելի ցածր մակարդակում աշխատող արհմիություններն իրենց
գործունեության համար հաշվետու չեն ավելի բարձր մակարդակում գործող
արհմիություններին։

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, հոդված 73, մաս 1
«Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիր», հոդված 8, Վերանայված
եվրոպական սոցիալական խարտիա, մաս 2, հոդված 6
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- Մշակել Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքի փոփոխություններ և

լրացումներ՝ ներդնելու անդամավճարների հավաքման այլընտրանքային մեխանիզմ,
որտեղ գործատուի մասնակցությունը նվազագույնի հասցված կլինի։ Օրինակ՝
հնարավոր է պայմանագիր կնքել բանկի հետ, որպեսզի աշխատողի աշխատավարձի
համապատասխան մասը արհմիության հաշվեհամարին փոխանցի հենց բանկը, որի
միջոցով աշխատողը ստանում է իր աշխատավարձը:91 Անհրաժեշտ է մշակել
արհմիությունների ֆինանսական կայունության ապահովման այլ երաշխիքներ ևս։
- Լրամշակել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 119-րդ հոդվածը՝ ամրագրելով
արհմիության անդամների համար աշխատանքից ազատվելուց նույն ընթացակարգերը,
որոնք նախատեսված են արհմիության մարմիններում ընտրված աշխատողների համար։
Աշխատանքից
ազատման
երաշխիքներ
նախատեսել
նաև
աշխատողների
ներկայացուցիչների պաշտոնում առաջադրված թեկնածու աշխատողների համար,
ինչպես նաև նույն երաշխիքները որոշակի ժամկետով տրամադրել արհմիությունում
իրենց անդամակցությունը դադարեցրած աշխատողներին։
- Ամրագրել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, ինչպես նաև Արհեստակցական
միությունների մասին ՀՀ օրենքով, որ գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատողին
աշխատանքից ազատելու կամ կարգապահական տույժի ենթարկելու դեպքերում
պարտադիր է ստանալ արհեստակցական միության կարծիքը/եզրակացությունը:
- Լրամշակել Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքով սահմանված
արհմիության իրավունքների վերաբերյալ հոդվածը՝ լիազորելով արհմիության
ներկայացուցչին անխոչընդոտ մուտք գործել ցանկացած կազմակերպության տարածք`
աշխատողներին աշխատանքային անվտանգության կանոններին ծանոթացնելու և
աշխատանքի անվտանգության նորմերի խախտումները վերհանելու նպատակով:
Արհմիության ներկայացուցիչը պետք է հնարավորություն ունենա անհապաղ կապ
հաստատելու կազմակերպության ղեկավարության կամ որոշում կայացնողների հետ
նույնիսկ այն դեպքերում, երբ արհմիության ներկայացուցիչը տվյալ կազմակերպության
աշխատող չի հանդիսանում։
- Վերանայել Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածը՝
նախատեսելով համաչափ կարգավորումներ զինված ուժերի, ոստիկանության, ազգային
անվտանգության, դատախազության մարմինների ծառայողների, ինչպես նաև
դատավորների
և
Սահմանադրական
դատարանի
դատավորների
կողմից
արհմիություններում միավորվելու իրավունքի իրացման վերաբերյալ։
- Լրամշակել ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը՝ նախատեսելով աշխատողների
ներկայացուցիչների և արհմիության անդամների պաշտպանության երաշխիքներ
գործատուի կողմից իրենց դեմ ուղղված ցանկացած վնասաբեր գործողությունից։
91
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- Ամրագրել Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքով գործունեության
այն տեսակները, որոնք արհմիությունը չի կարող իրականացնել, այդ թվում՝ գործատուից
ստացված ֆինանսական միջոցների և սոցիալական բարիքների բաշխում, և այլն։92
- Ամրագրել Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքում արհմիության
ներկայացուցիչների ընտրության խիստ չափանիշներ և կարգը՝ բացառելու համար
շահերի բախումները և ղեկավար մարմիններում կազմակերպության ղեկավար կազմից
որևէ անձի ընտրությունը։
-Արհմիությունների շրջանում խթանել քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը՝ աշխատանքային օրենսդրության
բարեփոխման,
պաշտպանության
մեխանիզմների
կատարելագործման
ուղղություններով։
- Լրամշակել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի գործադուլի վերաբերյալ հոդվածները,
ինչպես նաև մշակել և ընդունել գործադուլի իրականացման ավելի լայն կարգ սահմանող
օրենք, որը թույլ կտա գործադուլ իրականացնել նաև «աշխատողներ-երրորդ անձինք»,
«աշխատողներ-պետական
մարմին»,
«գործատու-պետական
մարմին»
փոխհարաբերություններում: Օրենսդրությամբ ամրագրել նաև ճյուղային և
հանրապետական
մակարդակներում
արհմիությունների
կողմից
գործադուլ
հայտարարելու և անցկացնելու լիազորությունը, ինչը կբարձրացնի արհմիությունների
դերը գործադուլների կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև համակարգային
խնդիրների բարձրաձայնման և լուծման առումով։
- Հզորացնել արհմիությունների տարբեր մակարդակի կառույցների միջև
փոխադարձ պատասխանատվությունն ու հաշվետվողականությունը՝ կատարելով
անհրաժեշտ փոփոխություններն ու լրացումները Արհեստակցական միությունների
մասին ՀՀ օրենքում:
- Ներգրավել քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող աշխատողներին
արհմիության շարքերը, խթանել կանանց կողմից արհմիությունում ղեկավար
պաշտոնների զբաղեցումը, իրազեկման աշխատանքներ իրականցնել չգրանցված
աշխատողների շրջանում իրենց ներկայացուցչական միությունները ստեղծելու
ուղղությամբ։ Հզորացնել արհմիության ղեկավարների՝ զանգվածային լրատվության
միջոցների և որոշում կայացնողների հետ աշխատելու հմտությունները։
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Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները Հայաստանում;
http://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/12/Avetik-paper.pdf
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ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԽԶՈՒՄԸ և
ԱՂՋԻԿՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ) և ՄԻՋԻՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Հեղինակ՝

«Կարատ» կոալիցիա, Լեհաստան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Նախնական ( արհեստագործական ) և միջին մասնագիտական կրթությամբ
կանանց

իրավիճակը

վիճակագրության

աշխատաշուկայում

վերլուծության

խորը

հետաքրքրություն

արդյունքում,

որը

«Կարատ

«

առաջացրեց
կոալիցիան

իրականացրել էր լեհական հասարակական կազմակերպությունների համար՝ նրանց
կողմից Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեին
(CEDAW) այլընտրանքային զեկույց ներկայացնելու կապակցությամբ (2014): Միևնույն
կրթական մակարդակի կանանց և տղամարդկանց վաստակների վերաբերյալ տվյալների
և

նրանց

վարձատրության

միջև

համապատասխան

տարբերությունների

ուսումնասիրությունը թույլ տվեց եզրակացնել, որ նախնական (արհեստագործական) և
միջին

մասնագիտական

կրթությամբ

կանանց

ու

տղամարդկանց

միջին

աշխատավարձերի միջև տարբերությունը հարաբերականորեն ամենամեծն է և
գերազանցում է 30 տոկոսը՝ 18 տակոս աշխատավարձի միջին գենդերային խզումով:93
Ստացված արդյունքները և եզրահանգումները շատ մտահոգիչ էին, քանի որ
նրանք ազդանշանում էին, որ այս կանայք ենթարկվում են այնպիսի խտրականության,
որին

մինչ

օրս

բավարար

ուշադրություն

չի

դարձվել:

Ավելին,

նախնական

(արհեստագործական ) և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող կանայք որևէ բան
չեն շահել վերջին տարիներում աշխատաշուկայում բարելավվող կանանց վիճակից:
Նրանց դեպքում կրթության նրանց մակարդակին համապատասխանող հմտությունների
աճող պահանջարկը կապված էր այն մասնագիտությունների հետ, ուր առավել
գերակշռում
որոշում

էին տղամարդիկ: Այս պահանջարկը հանգեցրեց ձեռնարկատերերի և

կայացնողների

աճող

հետաքրքրությանը՝

բարեփոխելու

նախնական

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգը, որը
զգալիորեն

վատթարացել

էր

տնտեսական

տրանսֆորմացիայի

ընթացքում:

Բարեփոխված համակարգը պետք է կարողանա արձագանքել աշխատաշուկայի արագ
փոփոխվող կարիքներին, այդ թվում այնպիսի ճյուղերում, ինչպիսիք են ՏՏ-ն, նոր
տեխնոլոգիաները, ավտոմատացումը և այլն:
Քիչ զեկույցներ և հետազոտություններ կային, որ կատարված լինեին տեղական
մակարդակի պետական զբաղվածության հաստատությունների համար և կապված
լինեին

աշխատաշուկայում

նախնական

(արհեստագործական)

և

միջին

մասնագիտական կրթությամբ կանանց իրավիճակի հետ: Եվ նրանց բոլորին պակասում
էր գենդերային բաղադրիչը: Չէին անդրադարձել արհեստագործական և միջին
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Լեհական ՀԿ-ների CEDAW կոալիցիա, 2014, Ալյընտրանքային զեկույց, Կանանց նկատմամբ
խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի իրականացման արդյունքներ՝
ներկայացված Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեին (CEDAW),
Լեհաստան, 2014 թ.
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մասնագիտական

ուսումնարաններում

և

դասընթացներում

գենդերային

խտրականության բավականին տարածված երևույթին, ոչ էլ այն հանգամանքին, որ
աղջիկների

հասանելիությունը

նախնական

(արհեստագործական)

և

միջին

մասնագիտական կրթության մասնագիտություններին, ուր գերակշռում էին տղաները,
շատ սահմանափակ էր:

Մշակութային գործոնները, որոնց պատճառով այն

աշխատանքները, ուր գերակշռում են տղամարդիկ, ավելի լավ էին վարձատրվում,
անտեսված էին: Անտեսված էին նաև գենդերային կարծրատիպերը, որոնք նշանակալի
դեր են կատարում աղջիկներին դեպի որոշակի մասնագիտություններ մղելու հարցում,
մասնագիտություններ, որոնք ոչ միայն ավելի ցածր են վարձատրվում քան տղաների
կողմից ընտրվածները, բայց նաև ավելի քիչ են պահանջված աշխատանքի շուկայում:
Աշխատանքի գենդերային խզումը և դրա պատճառները վերլուծող շատ
աշխատություններ կան: Նրանք բոլորը մատնանշում են, որ կանայք ավելի քիչ են
վաստակում քան տղամարդիկ՝ անկախ կրթական մակարդակից: Օրինակ՝ բարձրագույն
կրթությամբ

կանանց

տարբերությունները

և

ևս

տղամարդկանց

նշանակալի

են

միջև
և

աշխատավարձերի

գերազանցում

են

30

միջին
տոկոսը:

Աշխատավարձերի այսպիսի անհամամասնությունը կապված է ոչ միայն առկա
հորիզոնական գենդերային խտրականության հետ, բայց նաև աշխատաշուկայում
դիտարկվող ուղղահայաց խտրականության հետ: Բոլոր կրթական մակարդակների
դեպքում էլ այս տարբերությունները բացատրելի չեն առանց հաշվի առնելու
սոցիալական և մշակութային գործոնները:

Եզրակացություն. Առնվազն երեք խնդիր կա, որ դրդել է մեզ անդրադառնալու
նախնական (արհեսագործական) և միջին մասնագիտական կրթությամբ կանանց
վիճակին: Առաջինը՝ նրանց շատ ցածր եկամուտները զգալիորեն ազդում են նրանց
տնտեսական կարգավիճակի, նրանց տնտեսական անկախության և կյանքի որակի վրա:
Երկրորդը՝ նրանց սոցիալական կարգավիճակը ավելի ցածր է քան միևնույն կրթական
մակարդակն ունեցող տղամարդկանցը: Երրորդը՝ նրանք շատ ավելի քիչ ուժ ունեն, նաև
իրազեկվածության պակասի հետևանքով, գրավելու հանրության ուշադրությունը իրենց
վիճակի և փոփոխությունների անհրաժեշտության վրա: Այս պատճառներից ելնելով,
մենք

գտանք,

որ

այն

(արհեստագործական)

և

խտրականությունը,
միջին

որին

մասնագիտական

ենթարկված
կրթություն

են

նախնական

ունեցող

կանայք

միջսեկտորալ է և պահանջում է համակարգային լուծումներ:

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
Քանակական ուսումնասիրության նպատակն է վերլուծել վիճակագրական
տվյալները,

որոնք

առնչվում

են

նախնական

(արհեստագործական)

և

միջին

մասնագիտական կրթություն ունեցող տղամարդկանց ու կանանց աշխատավարձերի
տարբերություններին,

ինչը

կապահովի

համապատասխան

տեղեկություն

և
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հնարավորություն կտա պարզելու, թե ինչպես է այն հարաբերակցվում նրանց
տնտեսական գործունեության և կրթական հնարավորությունների հետ:
Զուգահեռաբար անցկացվել է որակական հետազոտություն խնդրի մասին ավելի
համապարփակ գիտելիք ձեռք բերելու նպատակով: Այս մեզ հնարավորություն տվեց
պարզելու, թե ինչու են աղջիկները որոշում հաճախել արհեստագործական և միջին
մասնագիտական ուսումնարաններ և կոնրետ մասնագիտությունների կամ կրթական
բնագավառների

նրանց

ընտրությունների

հիմքում

ընկած

պատճառները:

Հետազոտության մեկ այլ նպատակն էր գնահատելու, թե ինչպես է նախնական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության համակարգը արձագանքում
առկա աշխատաշուկայի պահանջներին և վերլուծելու այսպիսի կրթական մակարդակ
ունեցող կանանց վիճակը աշխատանքի շուկայում:
Այս երկու ուսումնասիրության միջոցով մենք փորձում էինք պատասխաններ գտնել
հետևյալ հարցերին.
•

Ո՞րն է հարաբերակցությունը աղջիկների մասնագիտական ընտրությունների,
նրանց վարձատրության և աշխատաշուկայում նրանց դիրքի միջև և ինչո՞ւ է
կանանց ու տղամարդկանց միջև աշխատավարձերի տարբերությունը այդքան
նշանակալի՝

համեմատած

տարբեր

կրթական

մակարդակ

ունեցող

տղամարդկանց ու կանանց խմբերի հետ:
•

Ի՞նչ արգելքներ են խոչընդոտում աղջիկների մուտքը ավելի լավ վարձատրվող
մանսագիտություններ, ուր ավանդաբար գերակշռում են տղամարդիկ:

•

Ինչպե՞ս են այդ արգելքները նպաստում աշխատաշուկայում հորիզոնական
գենդերային խտրականությանը:

Երկու ուսումնասիրությունների ընդհանուր նպատակն էր ստանալ արժանահավատ
տվյալներ

և

տեղեկություններ,

որոնք

կօգտագործվեին

համակարգային

փոփոխություններ խթանելու համար՝ նախնական (արհեստագործական

) և միջին

մասնագիտական կրթության համակարգում գենդերային բաղադրիչի ներմուծման
միջոցով՝

բարելավելու

աղջիկների

մուտքը

այն

մասնագիտություններ,

որոնք

տնտեսական անկախությանը հասնելու ավելի լավ հնարավորություններ են ընձեռում:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Քանակական

ուսումնասիրություն:94

Տվյալների

վերլուծությունը,

որը

կենտրոնանում է աշխատաշուկայում նախնական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթությամբ կանանց դիրքի վրա, հիմնված է Կենտրոնական
վիճակագրական

գրասենյակի՝

Լեհաստանում

աշխատուժի

եռամսյակային

94

<< Կարատ >> կոալիցիա, 2015, Զեկույց. Նախնական ( արհեստագործական ) և միջին
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հետազոտության վրա (2010-2015 թվականներ), իսկ վարձատրության մակարդակների
ուսումնասիրության հիմքում ընկած են Կենտրոնական վիճակագրական գրասենյակի
երկու տարին մեկ անցկացվող 10 կամ ավել աշխատողներ ունեցող ձեռնարկությունների
ներկայացուցչական ընտրանքի հարցման արդյունքները

(2006, 2008, 2010 և 2012

թվականների համար): Աշխատավարձի տարբերության վերլուծությունը ընդլյանվել և
խորացվել է Sedlak & Sedlak 2014 ուսումնասիրության բացահայտումներով, որոնք ձեռք
են բերվել լեհական հասարակության մեծ, թեպետև ոչ ներկայացուցչական, ընտրանքի
համացանցային

հարցման

արդյունքում,

որի

ընթացքում

հարցվածները

տեղեկություններ են տրամադրել իրենց եկամտի վերաբերյալ: Արհեստագործական և
միջին մասնագիտական ուսումնարաններում գենդերային խտրականության հետ
կապված վիճակագրական տվյալները ստացվել են Կենտրոնական վիճակագրական
գրասենյակի 2013-2014 ուսումնական տարվա վերաբերյալ հրապարակումից:95

Որակական հետազոտություն:96 Հետազոտությունը ներառում էր վեց
հարցազրույց ֆոկուս խմբի ձևաչափով

(ՖԽՀ) և վեց անհատական խորացված

հարցազրույց (ԱԽՀ): ՖԽՀ-ները անցկացվել են երեք լեհական քաղաքում՝ երկուական
ամեն մեկում: Նրանցից մեկը կազմակերպված էր ներկայումս աշխատանք ունցող
կանանց համար, իսկ մյուսը՝ աշխատանք փնտրողների համար: Անհատական
խորացված հարցազրույցները անցկացվել են չորս քաղաքում այն կանանց հետ, որոնք
աշխատում էին այնպիսի մասնագիտություններով, ուր գերակշռում են տղամարդիկ:
Հետազոտության

սահմաններում

բոլոր

հարցված

կանայք

ունեին

նախնական

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն և 20-ից 34 տարիքային
խմբում էին: Հարցազրույցները, որոնք անցկացվել էին Միլվորդ Բրաուն ինստիտուտի
կողմից, ապահովեցին էմպիրիկ նյութով սեփական գենդերային վերլուծության համար:

Այլ ռեսուրսներ. Ուսումնասիրությունը նաև ներառում է վիճակագրական
տվյալներ

տրամադրած

Լեհական

արհեստագործական

միության

և

Միջին

մասնագիտական կրթության ու սոցիալական հարցերի վարչության կողմից:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Այս

երկու

փոխլրացնող

գենդերային

վերլուծությունները

ապահովեցին

լայնածավալ տեղեկություններ, որոնք, մի կողմից, ներառում էին աշխատաշուկայում
նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթությամբ (ՆԱՄՄԿ)
կանանց վիճակը նկարագրող արժանահավատ վիճակագրական տվյալներ, իսկ, մյուս

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS,
Warsaw 2014
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նախնական ( արհեստագործական ) և միջին մասնագիտական կրթությամբ կանանց համար
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կողմից, մատնանշում էին նման իրավիճակի պատճառները: Ուսումնասիրությունները
նաև թույլ տվեցին համեմատել նրանց վիճակը տղամարդ աշխատողների վիճակի հետ:
Երկու հետազոտության արդյունքները հետևյալ են.
ա. Աշխատաշուկայում ՆԱՄՄԿ ունեցող կանանց իրավիճակի տեսանկյունից՝
-

ՆԱՄՄԿ ունեցող կանայք կազմում են աշխատող կանանց 18 տոկոսը, իսկ
համալսարանական կրթությամբ կանայք կազմում են աշխատող կանանց
ամենամեծ խումբը՝ 41.5 տոկոս: Տղամարդ աշխատողների դեպքում իրավիճակը
լրիվ հակառակն է. աշխատող տղամարդկանցից ամենամեծ խումբը կազմում են
ՆԱՄՄԿ ունեցող տղամարդիկ՝ 32.2 տոկոս, իսկ համալսարանական կրթությամբ
տղամարդիկ աշխատող տղամարդկանց 26 տոկոսն են կազմում:

-

2012 թվականին ՆԱՄՄԿ ունեցող կանանց միջին ամսական համախառն
աշխատավարձը միևնույն կրթական մակարդակով տղամարդկանց միջինի 69
տոկոսն էր կազմում: Հանրային հատվածում աշխատավարձի տարբերությունը
նույնիսկ ավելի զգալի էր քան մասնավոր հատվածում (կանայք ստանում էին
հանրային սեկտորում աշխատող տղամարդկանց աշխատավարձի 57 տոկոսը):

-

Աշխատավարձի ամենամեծ գենդերային խզումը առկա է ՆԱՄՄԿ ունեցող
աշխատողների ամենաերիտասարդ խմբում (14-ից 17 տարիքային խումբ), ուր
կանայք վաստակում են տղամարդկանց վաստակածի միայն 60 տոկոսը:
Մեծությամբ երկրորդ աշխատավարձի գենդերային խզումը գրանցվել էր 40-ից 44
տարիքային խմբում, ուր կանայք վաստակում են տղամարդկանց աշխատավարձի
63 տոկոսը, իսկ 35-ից 39 տարիքային խմբում՝ 67 տոկոսը: Խզումը համեմատաբար
փոքր էր 18-ից 19 և 20-ից 24 տարիքային խմբերում, ուր կանայք վաստակում են
տղամարդկանց աշխատավարձի համապատասխանաբար 83 և 79 տոկոսը:

-

Այսպես կոչված տղամարդկանց մասնագիտություններում աշխատավարձի
խզումը ավելի փոքր է և կանայք ունեն ոչ միայն ավելի լավ վաստակելու
հնարավորություն, բայց նրանց աշխատավարձերը ավելի մոտ են կամ նույնիսկ
ավելի բարձր քան տղամարդկանցը (բեռնատար մեքենաների ու ավտոբուսների
վարորդների խմբում, ուր շատ քիչ իգական սեռի աշխատողներ կան, կանանց
միջին ամսական վարձատրությունը հասնում է տղամարդկանց աշխատավարձի
124 տոկոսին):

-

Ընդհանուր առմամբ, ՆԱՄՄԿ ունեցող կանայք, որոնք աշխատում են այն
մասնագիտություններում, ուր գերակշռում են տղամարդիկ, տղամարդկանցից քիչ
են վաստակում, բայց աշխատավարձի խզումը նրանց միջև միջինից փոքր է:
Այսպես՝ շինարար կանայք ստանում են տղամարդկանց աշխատավարձի 90
տոկոսը, կին դարբինները և փականագործերը՝ 78 տոկոս, աղբահանության
աշխատողները՝ 81 տոկոս: Սննդարտադրության իգական սեռի աշխատողները
վաստակում են իրենց գործընկեր տղամարդկանց աշխատավարձի 93 տոկոսը: Մի
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խոսքով, այն կանայք, որ աշխատում են այն մասնագիտություններում, ուր
գերակշռում են տղամարդիկ, հաճախ ավելի շատ են վաստակում քան այն կանայք,
որոնք աշխատում են այն մասնագիտություններում, ուր գերակշռում են իգական
սեռի ներկայացուցիչները:
-

ՆԱՄՄԿ ունեցող կանանց դիրքը աշխատաշուկայում ծանր է: Աշխատատեղեր
կան, բայց կանայք դժվարանում են գտնել ալնպիսի աշխատանք իրենց
մասնագիտությամբ, որը նախատեսի սոցիալական ապահովություն և ապրուստի
համար անհրաժեշտ աշխատավարձի մակարդակ: Հետևաբար, այսպես կոչված
գորշ գոտու զբաղվածությունը շատ հաճախ է պատահում այս խմբում և
գործազրկության մակարդակը բարձր է: Հետազոտության ընթացքում ացկացված
հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ կանայք, որոնք ունեն տնտեսական
միգրացիայի փորձառություն, դժվար են համկերպվում լեհական գործատուների
կողմից առաջարկվող շատ ցածր աշխատավարձերի հետ, հատկապես հաշվի
առնելով, որ նրանք իրոք ունեն մասնագիտական փորձ և նաև մասնագիտական
կրթություն:

բ.

Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության

հասանելիության տեսանկյունից՝
Արհեստագործական

և

միջին

մասնագիտական

ուսումնական

հաստատություններում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները՝ կազմելով
ուսանողների
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տոկոսը:

Կան

ուսումնառության

ճարտարագիտական-տեխնիկական

ծրագիրը,

ճյուղեր,

ինչպես

օրինակ՝

ճարտարապետությունը

և

շինարարությունը, ուր համարյա թե աղջիկներ չեն ուսանում (99.6 տոկոսը արական սեռի
ուսանողներ են): Շատ նման իրավիճակ է նաև Աշկերտության քննությունների
պարագայում,

ուր

գերակշռում

են

տղամարդկանց

կողմից

սիրված

մասնագիտությունները, ինչպես օրինակ՝ մեքենաների մեխանիկ, քարտաշ, էլեկտրիկ,
սանտեխնիկ, մետաղագործ մասնագիտությունները: Ինչ վերաբերում է կանանց, իգական
սեռի ուսանողների մեծամասնոըթյունը ստացել էր վարսահարդարի դիպլոմ՝ 2014
թվականին հանձնելով աշկերտության քննություն:
-

Իգական սեռի ուսանողները գերակշռում են ՆԱՄՄԿ այնպիսի բնագավառներում
են, ինչպիսիք են տնտեսական-ադմինիստրատիվ ծրագիրը (86.2 տոկոս) և
սպասարկման ծրագիրը (74.5 տոկոս):

-

Արհեստագործական

և

միջին

մասնագիտական

ուսումնական

հաստատությունները ՆԱՄՄԿ բնագավառում գենդերային խտրականության
խնդրին անդրադարձող քաղաքականություն չեն վարում: Հարցազրույցների
ընթացքում կանայք նշեցին դեպքեր, երբ մուտքը այն մասնագիտություններ, ուր
գերակշռում

են

արհեստագործական

տղամարդիկ
և

միտումնավոր

միջին

սահմանափակվել

մասնագիտական

էր

ուսումնական

հաստատությունների ղեկավարության կողմից:
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-

Հիմնական խոչընդոտներից մեկը, որ ետ է պահում աղջիկներին ընտրելուց այս
մասնագիտությունները,

ուր

գերակշռում

են

տղամարդիկ

«առնանման»

ընկալվելու վախն է և դրան հաջորդող հնարավոր հետևանքները (օրինակ՝
արական սեռի գործընկերների և զուգընկերների հետ դժվար ու բարդ
հարաբերություններ): Մեկ այլ պատճառ, որը որոշ չափով պայմանավորված է
կանանց

փորձառությամբ,

այսպես

կոչված

տղամարդկանց

մասնագիտություններում աշխատանք չգտնելու վախն է:

Նրանք, ովքեր

այնուամենայնիվ գտնում են այդպիսի աշխատանք, հաճախ զբաղեցնում են
օժանդակ կամ ադմինիստրատիվ պաշտոններ, ինչը գործնականում նշանակում է,
որ նրանք վաստակում են պակաս քան միևնույն կրթությամբ արական սեռի
աշխատողները: Դժբախտաբար, բավական տարածված է, որ գենդերային
կարծրատիպերով ուղղորդվող գործատուները չեն ցանկանում վարձել կանանց
որոշակի մասնագիտություններում և դրանց հետ առնչվող պաշտոններում:
-

Գենդերային կարծրատիպերը շատ ուժեղ են արտահայտված որ միայն
գործատուների շրջանում, բայց նաև ուսուցիչների, կարիերայի վերաբերյալ
խորհրդատուների,

ընտանիքի

անդամների

և

այլոց

մոտ:

Գենդերային

կարծրատիպերը նաև ազդում են հենց իրենց՝ աղջիկների, վրա: Նրանք հաճախ չեն
էլ մտածում «տղամարդկանց ծրագրեր «ընտրելու մասին: Հարցազրույցում
ներգրավվածները բացատրում էին դրա պատճառները հետևյալ կերպ. նրանք
մտահոգված կլինեն «թե ինչ կասեն մարդիկ «նրանք վստահ չեն, որ ունեն տղաների
տեխնիկական հմտությունները

(օրինակ՝ աղջիկը «քաջություն չի ունենա

դպրոցում ընտրել արական սեռին հարիր մասնագիտություն» և «դրա պատճառն է
լայնորեն տարածված համոզմունքը, որ կանայք ուղղակի ստեղծված չեն որոշ
մասնագիտությունների համար»): Նրանք նաև տեղեկացրեցին գործատուների
շրջանում առկա կարծրատիպերի մասին (օրինակ՝

«ես քաջություն չեմ ունենա

վարձել կնոջը որպես քարտաշ»): Մի կին, որ կարծում էր, որ «կանայք պետք է
ընտրեն տղամարդկանց բնորոշ մասնագիտություններ» բացատրում էր, որ նրանք
վախեցած են, թե ինչ կասեն ուրիշները, որոնհետև «մարդիկ կխոսեն»:
-

Ուսումնասիրության

արդյունքները

վիճարկում

են

հասարակությունում

արմատացած այն համոզմունքը, որ աղջիկները, որոնք ձգտում են ՆԱՄՄԿ
ստանալ նրանք են, ովքեր չեն ցանկանում սովորել: Իրականում ՆԱՄՄԿ-ը
ընտրելու համար կա գործոնների ու մոտիվացիաների մի ամբողջ սպեկտր.
Ֆինանսական անկախություն ձեռք բերելու անհրաժեշտություն, պրակտիկ
որակավորումներ ստանալու և կարողություններ ու հմտություններ զարգացնելու
ձգտում՝ աշխատաշուկա մուտք գործելու համար, մասնագիտական ամբիցիաներ
և ստույգ իմանալը, թե նրանք ինչ են ուզում անել:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Երկու հետազոտությունն էլ հնարավորություն ընձեռեցին կատարել ՆԱՄՄԿ
համակարգի և աշխատաշուկայում այս կրթական մակարդակով կանանց իրավիճակի
բացառիկ գենդերային վերլուծություն: Պետք է ընդգծել, որ ծրագրի իրականացումը ու
հաջողությունը հնարավոր դարձավ ի շնորհիվ «Կարատ»-ի և կոալիցիայի անդամների
սերտ համագործակցության, որը հիմնվել էր ծրագիրը հզորացնելու նպատակով և
ներառում

էր

ՆԱՄՄԿ-ով

հետաքրքրված

դերակատարներ:

Մեր

գործընկեր

կազմակերպությունները իրենց ներդրումն են արել հետևյալ գործողություններում.

•

Հետազոտության մեթոդաբանության մշակում,

•

Համապատասխան հաստատությունների համար առաջարկների մշակում,

•

Վերլուծությունների արդյունքների հանրայնացում,

•

ՆԱՄՄԿ գենդերային ասպեկտների վերաբերյալ իրազեկվածության
բարձրացում,

•

Որոշում կայացնողների
ներգրավված

այլ

և

ՆԱՄՄԿ-ով

դերակատարների

հետաքրքրված կամ նրանում

ուշադրության

սևեռում

խնդրի

գենդերային ասպեկտների վրա:
Բացի «Կարատ» -ից, մեր Կոալիցիան ներառում էր.
•

Արհմիություններ,

այդ

թվում

սեկտորալ

միություններ՝

ուսուցիչների

միությունը, արհեստագործների միությունը,
•

Աշխատանքի մասնագետներ, օրինակ՝ աշխատաշուկան մշտադիտարկող
հաստատություններ,

•

Գիտնականներ և կրթության բնագավառի մասնագետներ,

•

Գործատուների միություններ,

•

Հասարակական կազմակերպություններ:

Վերլուծության արդյունքները մեզ թույլ տվեցին միանալու ՆԱՄՄԿ ապագա ձևի
վերաբերյալ ընթացիկ բանավեճին: Բանավեճը, որը մինչ այդ պահը սևեռված էր ՆԱՄՄԿի համատեքստում աշխատաշուկայի կարիքների վրա, զգալիորեն ընդլայնվեց և
խորացվեց մեր կողմից դրա մեջ գենդերային բաղադրիչի ներմուծման միջոցով: Մենք
օգտագործեցինք երկու հետազոտության զեկույցները երեք մակարդակում քարոզելու և
ջատագովելու ՆԱՄՄԿ համակարգը և ուսումնական հաստատությունները գենդերային
տեսակետից ավելի հավասարակշռված դարձնելու համար:
•

Առաջինը, մենք արեցինք այդ տարբեր մակարդակներում ընթացող հանրային
բանավեճերի ընթացքում, բայց նաև լրատվական միջոցներին հարցազրույցներ
տալու ու հրապարակումների միջոցով: Ավելին, Կոալիցիայի մեջ միասին
աշխատելով, մենք կարողացանք գրավել այն խմբերի ուշադրությունը, որոնք
99

առանձնապես կարևոր են այս համատեքստում՝ ուսուցիչների, աշխատանքի
մասնագետների և գործատուների ուշադրությունը:
•

Երկրորդը, մենք դիմեցինք առաջարկներով կոնկրետ հաստատություններին,
որոնք զբաղվում են ՆԱՄՄԿ հարցերով և/կամ այդպիսի կրթական մակարդակ
ունեցող աշխատողներին (ավելին՝ «Առաջարկներ» բաժնում):

•

Երրորդը,

մենք

կազմակերպեցինք

քարոզարշավ՝

ուղղված

հիմնականում

երիտասարդ աղջիկներին, որոնք մտածում են ՆԱՄՄԿ ստանալու մասին՝
խթանելու

նրանց

շրջանում

մասնագիտությունների

ոչ

ավանդական

ընտրություններ: Ուսումնասիրությունների բացահայտումները թույլ տվեցին մեզ
պարզել կարծրատիպերը, որոնց դեմ պետք է պայքարել, և փաստարկներ առաջ
քաշել, որոնք կմոտիվացնեին ու կխրախուսեին աղջիկներին ընտրելու ավելի լավ
վարձատրվող մասնագիտություններ: https://www. karat.org/activities/campaignsprofessions-girls-gender/campaings-audiovisual-materials/
Ավելին, մենք նաև հասկացանք, որ աշխատավարձի գենդերային խզումը պետք է
վերլուծվի

աղջիկների

կրթական

ընտրություններին

առնչվող

աշխատաշուկայի

հորիզոնական խտրականության համատեքստում: Հորիզոնական խտրականությունն
առավել տարածված է կրթական սեկտորում, ուր աշխատողների 80 տոկոսը կանայք են,
ինչպես նաև առողջապահության և սոցիալական օգնության բնագավառներում, ուր կին
աշխատողների թիվը հասնում է 82 տոկոսի: Երկու բնագավառներում էլ աշխատողների
գերիշխող

մասը

աշխատանքների

ունի

համալսարանական

համար

շատ

բարձր

մակարդակի

որակավորում:

կրթություն

Սակայն

և

իրենց

նրանց

միջին

եկամուտները չեն գերազանցում ընդհանուր միջին աշխատավարձը (89 տոկոս
կրթության

և
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տոկոս

առողջապահության

և

սոցիալական

օգնության

բնագավառներում): Այս բնագավառների այն մասնագիտությունները, ուր առավելապես
գերակշռում են կանայք, ցածր են վարձատրվում և ունեն ավելի ցածր սոցիալական
կարդավիճակ ( օրինակ՝ բուժքույրերը, դպրոցի ուսուցիչները ): ՆԱՄՄԿ-ն խորացնում է
համակարգային փոփոխություններ, բայց նաև այլ բաների թվում աղջիկների ու կանանց
շրջանում խոստումնալից նոր մասնագիտությունների ու աշխատանքների խթանում,
օրինակ՝

տեխնոլոգիաների,

ՏՏ-ի

ոլորտներում,

ուր

առայժմս

գերակշռում

են

տղամարդիկ: մասնագիտությունների բաժանումը մասնագիտությունների այն խմբերի,
ուր

գերակշռում

են

կանայք

կամ

տղամարդիկ

և

զգալիորեն

նպաստում

է

աշխատաշուկայում հորիզոնական գենդերային խտրականությանը: Սա հարցականի
տակ է դնում կրթության ներկայիս մոդելը և պահանջում է ոչ միայն համակարգային
փոփոխություններ, բայց նաև աղջիկների և կանանց շրջանում խոստումնալից նոր
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մասնագիտությունների խթանում տեխնոլոգիաների, ՏՏ-ի ոլորտներում, ուր առայժմ
գերակշռում են տղամարդիկ:
Ի վերջո, արժե նշել, որ լեհական դեպքի ուսումնասիրությունը կարող է օգտակար
լինել Հայաստանի համար Կանանց նկատմամբ խտրականության վերացման հարցերով
կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումների պատճառով, քանի որ նրանք միանման են թե՛
Լեհաստանի

(2014)

և

թե՛

Հայաստանի

համար

(2016):97 Կանանց նկատմամբ

խտրականության վերացման հարցերով կոմիտեն առաջարկել էր, որ Լեհաստանը և նրա
հաստատությունները (պարբերություն 31). «ա. Վերացնեն կառուցվածքային արգելքները,
ինչպես նաև բացասական կարծրատիպերը, որոնք, ըստ էության, ետ են պահում
աղջիկներին
ավանդական

ներգրավվելուց
կրթական

և

կրթական

համակարգի

մասնագիտական

բոլոր

մակարդակների

բնագավառներում,

բ.

ոչ

Դիտարկի

ժամանակավոր հատուկ միջոցների ձեռնարկումը՝ խթանելու աղջիկների կողմից
տեխնիկական առարկաների ընտրությունը»: Նաև առաջարկվել էր (պարբերություն 33)
«բ.

Մշակել

աջակցության

մասնագիտական

ծրագրեր,

ընտրությունների

խորհրդատվություն

աղջիկների

ու

ներառյալ՝

և

ոչ

կարիերայի

կանանց

ավանդական

կրթական

տարբերակների

համար,

օրինակ՝

և

վերաբերյալ

գիտության

և

տեխնոլոգիաների ոլորտներում»:

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
Ուսումնասիրությունները դարձան ելակետ՝ մշակելու առաջարկներ այնպիսի
գործողությունների համար, որոնք անհրաժեշտ են վերը նշված միջսեկտորալ
խտրականության վերացման համար: Որպես առաջարկների հասցեատերեր ընտրվել են
երեք պետական հաստատություններ. Ընտանիքի, աշխատանքի և սոցիալական
քաղաքականության նախարարությունը, Ազգային կրթության նախարարությունը և
Աշխատանքի

ազգային

տեսչությունը:

Առաջարկների

երեք

փաթեթն

էլ

համապատասխանում էին հասցեատեր հաստատությունների կարողություններին:
Ստորև ներկայացված են վերոհիշյալ առաջարկների հակիրճ ամփոփագրերը:
ԸՆՏԱՆԻՔԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Պարբերություն 23 (ա)-ն սահմանում է, որ Հայաստանը պետք է «ուժեղացնի ռազմավարությունը՝
վերացնելու խտրական կարծրատիպերը և կառուցվածքային արգելքները, որոնք ետ են պահում
աղջիկներին
ավանդաբար
տղամարդկանց
գերակշռությամբ
ուսումնառության ոլորտներում
ներգրավվելուց, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և գիտությունը», (բ)
«ապահովի, որ այն աղջիկները և կանայք, որոնք դուրս են մնացել ուսումնական հաստատությունից,
նորից ընդունվեն կրթական համակարգ՝ իրենց տարիքին համապատասխան լսարանային միջավայր, և,
որ նրանց հասանելի լինեն տեխնիկական ու մասնագիտական ուսումնառության հնարավորությունները՝
դյուրացնելով նրանց մասնագիտական վերահաստատումը...»
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Առաջարկները բաժանվել են վեց խմբի: Առաջին երկու խումբը կոչ էին անում
վերացնելու

աշխատաշուկայում

կանանց

և

տղամարդկանց

հորիզոնական

խտրականությունը, ինչպես նաև ՆԱՄՄԿ ունեցող կանանց և տղամարդկանց
աշխատավարձերի անհամասնությունները:

Այս նպատակներին հասնելու համար

նախատեսված գործողությունների թվում էին հետևյալները. ծրագրերի մշակում, որոնք
կօժանդակեն

տղամարդկանց

և

կանանց

նրանց

համար

ոչ

ավանդական

մասնագիտություններով կրթություն ընտրելուն, ներառյալ՝ տղամարդկանց ու կանանց
կերպարավորման խթանումը նրանց համար ոչ ավանդական մասնագիտություններում,
և քարոզարշավների անցկացումը՝ հաղթահարելու կարծրատիպային մոտեցումները
մասնագիտությունների նկատմամբ, ծրագրերի մշակում, որոնք կնպաստեն կարիերայի
խորհրդատուների

զգայունացմանը

գենդերային

հավասարության

նկատմամբ՝

մասնագիտական կրթության և մասնագիտությունների հասանելիության առումով,
գործատուներին խթանների տրամադրում, որպեսզի նրանք վարձեն տղամարդկանց ու
կանանց այդպիսի մասնագիտությունների համար, հանրային սեկտորում ՆԱՄՄԿ
ունեցող տղամարդկանց ու կանանց

աշխատավարձերի միջև մեծ տարբերության

առկայության պատճառների բացատրում՝ աշխատավարձային տարբերությունների
մանրակրկիթ

վերլուծության

և

երկու

սեռերի

համար

վարձատրությունը

հավասարեցնելու համար ժամավճարի մեխանիզմի ներմուծման միջոցով:
Առաջարկների երկրորդ խումբը անդրադառնում էր ՆԱՄՄԿ ունեցող կանանց
համար

աշխատանքի

և

ընտանեկան

կյանքի

համատեղման

հնարավորության

ստեղծման անհրաժեշտությանը: Դրա հետ առչվող գործողությունները սևեռված էին
այնպիսի երեխաների խնամքի համակարգ ձևավորելուն, որը համապատասխանի
ՆԱՄՄԿ

ունեցող

կանանց

մասնագիտական

աշխատանքի

տիպին

(օրինակ՝

հերթափոխով աշխատանք, վաղ առավոտյան կամ ուշ երեկոյան ժամերի աշխատանք ),
գործատուների խրախուսմանը՝ կազմակերպելու աշխատողների համար երեխայի
խնամքի զանազան ձևաչափեր, աշխատանքի գրասենյակներ այնպիսի սկզբունքների
ներմուծմանը, որ ՆԱՄՄԿ ունեցող կանայք ստանան երեխայի խնամքի համար
տրամադրած ընդմիջումից հետո տեղեկություններ մասնագիտական դասընթացների,
արտադրական պրակտիկայի, կանանց համար ոչ ավանդական մասնագիտություններով
վերապատրաստվելու և այլի մասին:
Նախարարությանը նաև կոչ էր արվում կազմակերպել այնպիսի սոցիալական
քարոզարշավներ,

որոնք

ուղղված

լինեն

աշխատանքային

միջավայրում

կազմակերպական մշակույթի բարելավմանը (օրինակ՝ հարգանքը, խտրականությունից
և

մոբինգից

[անձի

զգացմունքների

վրա

բռնանալն,

երբ

աշխատավայրում

գործընկերները, ենթակաները կամ վերադասները խբվում են մեկին աշխատատեղից
վտարելու

համար՝

մեկուսացման

բամբասանքի,

միջոցով]

նախաձեռնություն,

որը

զերծ

ահաբեկման,
լինելը),

կհզորացնի

ստորացման,

ինչպես

նաև

Աշխատանքի

վարկաբեկման

ստանձնել
ազգային

և

այնպիսի

տեսչության
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լիազորությունների շրջանակը գենդերային խտրականությանը արդյունավետորեն
անդրադառնալու առումով:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առաջարկների այս փաթեթը բաղկացած էր չորս խմբից, որոնք նպատակաուղղված
էին.

ՆԱՄՄԿ

մակարդակում

աղջիկներին

կրթական

ծրագրերի

ավելի

լայն

հնարավորություններ տրամադրելուն, աղջիկներին իրենց համար ոչ ավանդական
մասնագիտական դասընթացներից ետ պահող կառուցվածքային արգելքների և
բացասական կարծրատիպերի վերացմանը, ՆԱՄՄԿ-ում գենդերային կարծրատիպերի
հաղթահարմանը, որպեսզի աղջիկների համար ավելի հեշտ լինի որոշում կայացնել
«տղամարդկանց» մասնագիտություններով ուսանել, իսկ գործատուները կանանց
վարձեն

աշխատանքի՝

պաշտոններում,

մինչ

այժմ

տղամարդկանց

համար

«վերապահված»

արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական

հաստատություններում

աղջիկների

կրթությունը

տեղական/տարածաշրջանային

շուկայի պահանջներին ու կարիքներին համապատասխանեցմանը:
Այս

առաջարկները

իրականացնելու

համար

նշված

անհրաժեշտ

գործողությունները ի միջի այլոց ներառում էին. աղջիկների խրախուսում, որպեսզի
նրանք ընտրեն դասընթացներ իրենց համար ոչ ավանդական ոլորտներում և
մասնագիտություններում, ինչպես նաև հավասարապես տղաների և աղջիկների համար
նախատեսված

նոր

մասնագիտությունների

ներմուծում,

կարիերայի

հարցերով

խորհրդատուների ուսուցանում, որպեսզի նրանք խուսափեն մասնագիտությունները
«տղամարդկանց»

և

«կանանց»

համար

բաժանող

կարծրատիպերից,

արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ
ուսանողների հավաքագրման գործընթացում գենդերային բազմազանության սկզբունքի
ներմուծում, կրթաթոշակների տրամադրում այն աղջիկներին, որոնք ընտրում են
դասընթացներ այն մասնագիտություններով, ուր տղաները 70 տոկոս են կազմում,
զանազան քարոզարշավների կազմակերպում՝ խթանելու տղաների և աղջիկների կողմից
իրենց համար ոչ ավանդական մասնագիտությունների ու կարիերայի ընտրություն,
արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և
տեղական/տարածաշրջանային գործատուների միջև համագործակցության խթանում,
որպեսզի, օրինակ, ուսումնական հաստատությունները առաջարկեն աղջիկներին
աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող դասընթացներ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԱՏ)
Առաջարկները
աշխատակիցների

նախատեսում

համար

էին.

վերահսկվող

պարտադիր

մարմինների

դասընթացներ

ներքին

ԱԱՏ

հակախտրական

կանոնակարգումների վերահսկման վերաբերյալ, տեղեկատվական քարոզարշավբեր՝
գենդերով պայմանավորված խտրականության դեպքում բողոքներ ներկայացնելու
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հնարավորության մասին, դասընթացներ աշխատանքի տեսուչների համար գենդերով
պայմանավորված

խտրականության

վերաբերյալ,

դեռահաս

աշխատողների

(աշակերտություն) և մայրության/ծնողական արձակուրդից վերադարձող կանանց
աշխատանքային պայմանագրերի ընդհանուր դրույթների և պայմանների խախտման
վրա ուշադրության հրավիրում, ԱԱՏ լիազորությունները հզորացնելու ջանքեր
հիմնարկի վերահսկողական և պատժիչ գործառույթների առումով: Փաստաթուղթը նաև
ուշադրություն էր հրավիրում այն կոնկրետ խախտումների վրա, որոնք կարող են լինել
ՆԱՄՄԿ ունեցող կանանց կողմից ներկայացված բողոքների առարկա, և նախատեսում
էր արդյունավետ հետաքննություն նման դեպքերում:
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ՀԶՈՐԱՑՆԵԼՈՎ ԿԱՆԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ, ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ՝
ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՎՈՂ
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ, ՀԱՋՈՂՎԱԾ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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Հեղինակ՝ Հունգարիայի Արհմիությունների կոնֆեդերացիա,
Գորգի Զոլտան Կարոլին

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Անցած հարյուրամյակների ընթացքում գենդերի նշանակությունը Հունգարիայում ապրել
է մեծ փոփոխություններ՝ տեղաշարժեր կանանց իրավունքների, դերի և հասարակությունում
նրանց դիրքի հարցում: Սակայն

կրոնի (կաթոլիկ, լութերական, կալվինիստական)

«ավանդական» ուժեղ ազդեցությունը ընտանիքի/սոցիալական դերերի վրա դեռևս զգալի է,
համենայնդեպս, լայն հասարակության ընկալումներում, ճիշտ այնպես, ինչպես սոցիալիզմի 40
տարվա ազդեցությունը, որով փորձ էր արվում հասարակությունում կանանց տեղի և դերի
վերաբերյալ նոր դոկտրինա արմատավորել:
Երեք տասնյամյակ առաջ տեղի ունեցած խորը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական
փոփոխությունները հանգեցրին քաղաքացիական հասարակության առաջացմանը, ինչպես նաև
զարկ տվեցին աշխատաշուկայում, ընտանիքում, հասարակությունում կանանց դերի
ժամանակակից ըմբռնումը խթանող ակադեմիական նախաձեռնություններին:
Այս անցումը բարդ ազդեցություն է թողել գենդերային հիմնահարցերի և գենդերային
հարաբերությունների

վրա:

Շատ

առումներով

կանանց

դիրքը

վատթարացավ,

վերակազմավորման գործընթացների արդյունքում շատ կանայք կորցրեցին իրենց աշխատանքը,
սոցիալական ապահովության ոլորտում պետական և մասնավոր աջակցության կրճատումները
նշանակում էին երեխայի խնամքի ավելի քիչ վայրեր, սոցիալական սուբսիդավորման իրական
արժեքի նվազում: Գենդերային հավասարության համար էական «նոր» հիմնահարցեր (ինչպես
օրինակ՝ կանանց դեմ բռնությունը կամ միևնույն սեռերի հարաբերությունները, աշխատավարձի
տարբերությունը, զբաղվածության խթանումը) դարձան սոցիալական դիսկուրսի և քաղաքական
քննարկումների թեմա: Մինչ որոշ հետազոտողներ փաստարկում են, որ կանայք
անհամաչափորեն են տուժել շուկայականացման գործընթացից, մյուսները պնդում են, որ
այդպես չէ, քանի որ տղամարդիկ ևս նույն չափով տուժել են:
Հունգարիայում 90-ականների սկզբերին շատ ուշադրություն չէր դարձվում գենդերային
հավասարության հարցերին և, թե առաջին ժողովրդավարական կառավարությունները, թե
հանրությունը կարծես անուշադրության էին մատնում այս հարցը: Իրավակարգավորման որևէ
քայլեր չէին արվել այս բնագավառում:
Սոցիալիզմի ժամանակ բացահայտ կանոնակարգումներ կային կանանց ազատագրման
վերաբերյալ, Հունգարիան ստորագրեց և վավերացրեց 1980 թվականի «Կանանց դեմ բոլոր ձևերի
խտրականության

վերացման

կոնվենցիան»:

Ավելի

ուշ

ստորագրվեց

«Լրացուցիչ

արձանագրությունը» (օրենսդրական ակտ LX 2001), իսկ 7-րդ և 8-րդ պարբերական զեկույցները
ներկայացվեցին և քննարկվեցին 2013 թվականին: Հունգարիայի կառավարությունը ընդունեց
նաև 1995 թվականի կանանց վերաբերյալ 4-րդ համաշխարհային համաժողովի Պեկինյան
հռչակագիրը (կառվարության որոշում 2174/1997 VI.26): ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացի
ժամանակ գենդերային հավասարության հարցը առաջացրեց նորածին հետաքրքրություն և
համահունչ դարձավ համայնքային արժեքներին, ինչը գենդերային հարաբերությունների
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ոլորտում նորացված օրենսդրական ջանքերի խթան հանդիսացավ: Հունգարիան ընդունեց և
իրականացրեց acquis communautaire-ը ու 2004 թվականին միացավ Եվրոպական Միությանը:

Հիմնական օրենսդրություն, ինստիտուցիոնալ զարգացումներ
Հիմնական

փաստաթուղթը,

որն

ուղենշում

է

Հունգարիայում

գենդերային

հավասարության օրենսդրության մշակումը Հիմնարար օրենքն է, որն ուժի մեջ է 2011 թվականից:
Նրա 15/3 հոդվածը հաստատում է, որ կանայք ու տաղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ,
իսկ 15/2 հոդվածը արգելում է խտրականությունը որևէ մեկի նկատմամբ մի շարք
հատկանիշների,

ներառյալ՝

գենդերի,

հիման

վրա:

Սակայն,

հակառակ

նախկին

սահմանադրության, որևէ հիշատակում չի անում տղամարդկանց և կանանց հավասար
վարձատրության պահանջի վերաբերյալ: Կան նաև խտրականությունը արգելող լրացուցիչ
պարբերություններ Քրեական և Աշխատանքի նոր օրենսգրքերում (2012 ):
Նախապատրաստվելիս ԵՄ անդամակցությանը, Հունգարիայի Խորհրդարանը 2003
թվականին

ընդունեց

CXXV

2003

օրենքը

«Հավասար

վարվեցողության

և

հավասար

հնարավորությունների խթանման վերաբերյալ»: Այս օրենքը սահմանում է խնտրականության
դեմ պայքարի շրջանակները և նշում պաշտպանության ենթակա մարդկանց 20 խումբ, որոնց
թվում են կանայք և մայրերը (առանձին-առանձին): Այն սահմանում է խտրականություն
հասկացությունը, հիշատակում է անուղղակի խտրականությունը որպես պատժելի արարք և
նախատեսում

դրական

խնտրականության

հնարավորությունը

նախկին

անբարենպաստությունները և վնասները շտկելու համար: Համաձայն Եվրոպական Միության
հրահանգների, այս նախատեսում է ապացուցման
հակախտրականության դեպքերում:

պարտականության հակադարձում

Հավասար վարվեցողության օրենքի հիման վրա 2004 թվականին հիմնադրվեց Հավասար
վարվեցողությունը վերահսկող մարմին և Կառավարության 362/2004 հրամանագրով (2011
թվականի փոփոխություներով) սահմանվեցին

այդ մարմնի ընթացակարգերը: Վերահսկող

մարմինը ուսումնասիրում է և որոշում կայացնում իրեն ի ուշադրություն բերված դեպքերի
վերաբերյալ և, եթե խտրական վարվելաձևի դրսևորում է ի հայտ գալիս, այն լիազորված է
տուգանել խնդրո առարկա ընկերությունները կամ կառավարական գործակալությունները: Այն
հանրայնացնում է օրինակելի դեպքերը և իր ներդրումն է բերում խնտրականության բոլոր ձևերի
դադարեցման և կանխման օրենսդրական ու կրթական ջանքերին: Վերջին տարիներին
Վերահսկող մարմնին ի ուշադրություն բերված դեպքերի քանակի կայուն աճ է նկատվում: 2012
թվականին, Վերահսկող մարմինը ստացել է 2738 բողոք ու հարցում, նախաձեռնել ավելի քան 822
դեպքերի քննում, իսկ 2017 թվականին այն անդրադարցել է 1423 մասնագիտական դեպքի: 2012
թվականին Վերահսկող մարմինը որոշում է կայացրել 31 դեպքի առնչությամբ, որոնցից չորսը
վերաբերում էին մայրության/հայրության կամ գենդերի հատկանիշով խնտրականությանը: 2017
թվին եղել է 285 ադմինիստրատիվ որոշում, որոնցից 30-ի դեպքում վճիռ է կայացվել, իսկ 112
մերժվել է, կարգավորումը հաստատող որոշումների թիվը եղել է 27: Չնայած սեռական
ոտնձգությունը որպես պատժելի արարք սահմանված է Հավասար վարվեցողության օրենքում,
Վերահսկող մարմինը չի տուգանել որևէ ընկերություն այս հանցանքի համար՝ ոչ՛ 2012, ո՛չ էլ 2017
թվականին:
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Կառավարության արժեքների հիման վրա Հավասար վարվեցողությունը վերահսկող մարմնի
բյուջեն զգալիորեն կրճատվել է, որի արդյունքում նվազել է աշխատակիցների և փորձագետների
թիվը: Պահպանողական FIDESZ-KDNP կառավարությունը, որն եկել էր իշխանության 2010
թվականին, ըստ էության, վերացրեց գենդերային ազգային մեխանիզմը, որը գոյություն ուներ
նախորդ կառավարության օրոք: Հավասար հնարավորությունների վարչությունը, որն, այլ
հարցերի
թվում,
պատասխանատու
էր
տղամարդկանց
և
կանանց
հավասար
հնարավորությունների խթանման համար, ընկավ Մարդկային ռեսուրսների նախարարության
սոցիալական և ընտանիքի հարցերի վարչության ենթակայության ներքո և աշխատակիցների
թիվը մի քանի անգամ զգալիորեն կրճատվեց: Եռակողմ Գենդերային հավասարության
խորհուրդը (հիմնված կառավարության 1089/2006 IX.25 որոշմամբ), որը խորհրդատվական
մարմին էր և խորհրդատվություն էր տրամադրում գենդերային հավասարությանը առնչվող
կառավարական որոշումների վերաբերյալ, փաստորեն, չհասցնելով գումարվել, դադարեց
գոյություն ունենալ:
2010

թվականին

Գենդերային

սոցիալիստական-ազատական

հավասարության

խթանման

ազգային

կառավարությունը

ընդունեց

ռազմավարությունը

2010-2021

թվականների համար (1004/2010 I.21) այն ակնկալիքով, որ այն ծառայելու է որպես գենդերային
հավասարության գործողությունների հենք: Այն արտացոլում էր Եվրոպական Միության 20062010

թվականների

առաջնությունները՝
գործողությունների

գենդերային

հավասարության

արտահայտված

հունգարական

կոնկրետ

ոլորտներով:

ճանապարհային
համատեքստին

Ռազմավարությունը

նաև

քարտեզի
համահունչ

հստակեցրել

էր

առաջընթացը չափելու ցուցանիշները: ԵՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների համար
նախատեսված

դրամական

ռազմավարության

միջոցները

և

ազգային

բյուջեն

ծառայում

էին

որպես

ֆինանսական հենք՝ պետական զարգացման գործակալության կողմից

ղեկավարվող զանազան ծրագրերի ֆինանսավորման միջոցով:
Որպեսզի

ազգային

ռազմավարությունը

իրագործվի,

կոնկրետ

երկու

տարվա

գործողությունների ծրագիր մշակվեց 2010-2011 թվականների համար: Այն ուներ մոտ 30 հստակ
ձևակերպված խնդիրներ: Նախատեսված էր, որ ծրագիրը կիրականացվի կառավարական
գործակալությունների

կողմից՝

խթանելու

գենդերային

հավասարությունը

մի

շարք

բնագավառներում, ներառյալ՝ վճարովի աշխատանքը, խնամատար աշխատանքը, ընտանեկան
և

քաղաքական

կյանքը,

առողջապահությունն

ու

կրթությունը:

Դժբախտաբար,

այս

գործողությունների ծրագրի որևէ գնահատում չհրապարակվեց, նրա ավարտման ժամկետից
հետո ոչ մի նոր գործողությունների ծրագիր առաջ չքաշվեց, ոչ էլ քաղաքացիական
ներգրավվածություն նախաձեռնվեց նոր ռազմավարության կամ գործողությունների ծրագրի
մշակման համար: (2.) (3.)

Կանայք հասարակությունում
Վերջին տասնամյակների ընթացքում կանանց դերերը դարձել են ավելի գույներով
հարուստ, ստեղծվել են կարիերայի, ընտանիքի, ինքնադրսևորման և բազմաթիվ այլ
հնարավորություններ, փոխվել է կյանքի ոճը: Այսօրվա հարցն է, թե ինչպես կանայք կարող են
զուգահեռաբար լինել մայրեր, ծառայողներ, գիտնականներ, արվեստի աշխատողներ, գլխավոր
տնօրեններ, ընդ որում լինել հաջողակ այդ տարբեր դերերում ու ընդունված լինել
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հասարակության կողմից՝ վայելելով նրա աջակցությունը: Շատ բան է արվել, բայց դեռ շատ
ավելին պետք է արվի:
Ինչ վերաբերում է կանանց դերին, հունգարական հասարակության գերիշխող մասը
գտնում է, որ կանանց առաջնային խնդիրն է հոգ տանել տան և ընտանիքի մասին: Այս
վերաբերմունքը

համարվում

է

ընտանիքի

ներսում

սեքսիստական

կապված

սոցիալական

և

ավտորիտար

մտածելակերպ:

Աղբյուրը՝ Եվրոբարոմետր 2017
Գենդերային
ասպեկտների

հետ

խնդիրները

և

անհավասարությունները դեռևս գոյություն ունեն հունգարական հասարակությունում և նրանք
լուծում են պահանջում: Դա, մի կողմից, հիմնավորված է գենդերային անհավասարության
ցուցանիշներով

(https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2012/HU),

մյուս

կողմից,

պայմանավորված այն հանգամանքով, որ հունգարական հասարակական կարծիքը համարում է
այդ խնդիրները նշանակալի և լայնորեն տարածված:
Ըստ Գենդերային հավասարության եվրոպական ինստիտուտի (EIGE) 2017 թվականի
Գենդերային հավասարության ցուցիչի «Հունգարիան հասել է 100-ից 50.8 միավորի, որը 1.3
անգամ բարձր է 2005 թվականի միավորից, բայց մոտավորապես 15 կետով ցածր է ԵՄ-28-ի
միջինից: Հունգարիան 28 անդամ պետություններից զբաղեցնում է 27-րդ տեղը: 2005 թվականից
սկսած այն երկու տեղ զիջել է: Հունգարիայի միավորները ցածր են ԵՄ-28-ի բոլոր բնագավառների
միջինից»: Ակնկալվում է, որ այս ցուցիչը կբարելավվի՝ հասնելով ԵՄ-ի կազմում 2005-ից 2015-ը
ընկած ժամանակահատվածում գենդերային հավասարության համապատասխան վիճակի,
առաջընթացի և մարտահրավերների հաղթահարման: Այն գնահատվում է 1-ից (լիակատար
անհավասարություն) մինչև
քաղաքականության

100-ը

(լիակատար

հավասարություն)՝

ցույց տալով ԵՄ-ի

ներքո հիմնական բնագավառներում (աշխատանք, փող, գիտելիք,
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ժամանակ,

իշխանություն

և

առողջապահություն)

կանանց

ու

տղամարդկանց

միջև

տարբերությունները: (1.)
Գենդերային հավասարության ցուցիչը ցույց է տալիս, որ «Աշխատանք» առանցքային
տիրույթում գենդերային հավասարությունը մի փոքր բարելավվել է, չնայած խտրականությունը
կարծես մնում է մեծ մարտահրավերներից մեկը: Մինչ ընդհանուր զբաղվածության մակարդակը
69 տոկոս է կազմում (ԵՄ-ի 2020 թվականի ազգային ռազմավարության թիրախը 75 տոկոս է ),
նշանակալի տարբերություն կա կանանց և տղամարդկանց միջև (20-ից 60 տարիքային խումբ)
զբաղվածության մակարդակի

առումով. 62 տակոս՝ կանանց դեպքում և 76 տոկոս՝

տղամարդկանց: Լրիվ դրույքով համարժեք զբաղվածության մակարդակը կանանց մոտ 43 տոկոս
է կազմում՝ համեմատած տղամարդկանց 58 տոկոսին: Երեխաներով ընտանիքների պարագայում
այս լրիվ դրույքով համարժեք զբաղվածության մակարդակը կանանց դեպքում 58 տոկոս է՝
համեմատած տղամարդկանց 81 տոկոսի, իսկ գենդերային խզումը շատ ավելի ցածր է երեխաներ
ունեցող զույգերի մոտ: Կրթական մակարդակի բարձրացման հետ մեկտեղ լրիվ դրույքով
համարժեք զբաղվածության մակարդակը աճում է:
Ոչ լրիվ օր աշխատելը Հունգարիայում շատ ցածր մակարդակում է գտնվում և կազմում է
8 տոկոս կանանց դեպքում ու 4 տոկոս տղամարդկանց: Շաբաթական միջինը կանանց համար 39
ժամ է՝ համեմատած տղամարդկանց 41 ժամի հետ: Խնամատար պարտականություններ
ունենալու հետևանքով աշխատանքային տարիքի կանանց 8 տոկոսը և աշխատանքային տարիքի
տղամարդկանց 0.4 տոկոսը աշխատաշուկայից դուրս են մնում կամ աշխատում են ոչ լրիվ օր:
Աշխատանքի շուկայում գենդերային խտրականությունը իրական խնդիր է. կանանց մոտ
24 տոկոսը աշխատում է կրթության, մարդու առողջապահության և սոցիալական աշխատանքի
ոլորտներում՝ համեմատած տղամարդկանց 6 տոկոսի: Միևնույն ժամանակ գիտության,
տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառներում հինգ անգամ
ավելի շատ տղամարդ է (37 տոկոս) աշխատում քան կին (8 տոկոս):
«Ժամանակ» առանցքային տիրույթում Գենդերային հավասարության ցուցիչը ցույց է
տալիս, որ Հունգարիայի միավորները այս տիրույթում նվազել են. իրադրությունը դարձել է
գենդերային տեսակետից ավելի անհավասար, էլ ավելի խորացնելով խզումը խնամատար
գործունեության ոլորտում:
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կանայք իրենց ընտանիքի մասին հոգ տանելու ավելի
շատ պարտականություններ են ստանձնում: Կանանց 30 տոկոսը հոգ է տանում, դաստիարակում
և կրթում իրենց ընտանիքի անդամներին օրական առնվազն մեկ ժամ՝ համեմատած 25 տոկոս
տղամարդկանց հետ: Երեխաներ ունեցող զույգերում կանայք ավելի են ներգրավված առօրյա
խնամատար գործողությունների մեջ (85 տոկոս) քան տղամարդիկ (70 տոկոս):
Ուսումնասիրելով, թե ինչպես են միջին տղամարդիկ և կանայք ապրում, ժամանակ
անցկացնում, աշխատում և ծերանում, Եվրոստատը հրապարակեց մի հետազոտություն, որը
համեմատում է ԵՄ-ի քաղաքացիների կյանքը (2018)՝ պարունակելով յուքանչյուր եվրոպական
երկրի

միջին

տղամարդու

և

կնոջ

վիճակագրական

դիմանկարը:

Համաձայն

այս

ուսումնասիրության, միջին հունգարացի կինը հեռանում է իր ծնողական օջախից ավելի վաղ,
բայց գտնում է իր սեփական առաջինը մեկ տարի ավելի ուշ քան տղամարդը: Ընդհանուր առմամբ,
կանայք ավելի շուտ են ամուսնանում և ունենում իրենց առաջին երեխան քան միջին հունգարացի
տղամարդը, որն անցկացնում է երկու տարի ավել իր ծնողների տանը: Զգալի տարբերությյուն
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գոյություն ունի կյանքի տևողության տեսակեետից, քանի որ Հուգարիայում կանայք ապրում են
յոթ տարի ավելի շատ քան միջին տղամարդը:

Աղբյուրը՝
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/mt_en/widemenu.html?lang=en
Ինչ վերաբերում է ուսմանը, ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ, ըստ էության, ոչ մի
տարբերություն չկա տարրական և միջին կրթության բնագավառում, քանի որ այն պարտադիր է:
Սակայն, բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց համամասնությունը ավելի բարձր է՝ 26
տոկոս՝ համեմատած տղամարդկանց 20 տոկոսի հետ, ինչը բոլոր ԵՄ ամդամ պետություններում
ընդհանուր միտում է: Տղամարդկանց զբաղվածության մակարդակը 73 տոկոս է, իսկ կանանցը՝
60 տոկոս, և այն աճում է՝ կախված կնոջ ունեցած երեխաների թվից:

Գործազրկության

մակարդակը, որը կազմում է 3.7 տոկոս (2018) կարծես քիչ թե շատ նույնն է երկու սեռերի համար:
Ինչ վերաբերում է աշխատանքում կանանց ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելուն, Հունգարիան
ավելի բարձր միավորներ ունի՝ 39 տոկոս քան ԵՄ-ի միջինն է (33 տոկոս):
Կան զգալի տարբերություններ վարձատրության առումով, ինչը ընդհանրապես բնորոշ է
Եվրոպային. կանայք 13 տոկոս պակաս են վճարվում քան տղամարդիկ: Ուսումնասիրությունը
բացահայտում է, որ տղամարդ մենեջերները ստանում են ժամը 11.51 եվրո՝ համեմատած 7.63
եվրոյի հետ, որ ստանում են կանայք նույն պաշտոնում: Միջին աշխատավարձը մի ժամվա
համար 5 եվրո է տղամարդկանց դեպքում և 4.25 եվրո կանանց դեպքում: Վարձատրության այս
տարբերություններին նպաստող շատ գործոններ կան, այսինքն կրթության և փորձի
տարբերություններ:

Եվրոստատը

կապում

է

վարձատրության

զգալի

տարբերության

պատճառները մշակութային, իրավական, սոցիալական և տնտեսական գործոնների հետ:
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Աղբյուրը՝
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/mt_en/widemenu.html?lang=en
Կանանց աշխատուժի մասնակցության մակարդակը (իգական սեռի բնակչության տոկոսը 15-ից
64 տարիքային խմբում) Հուգարիայում կազմում է մոտ 48 տոկոս՝ համեմատած Հայաստանի 57.7
տոկոսի հետ (ԱՄԿ-ի մոդելավորված գնահատում):

https://www.theglobaleconomy.com/Hungary/Female_labor_force_participation/
Անիկո Գրեգորի և էսթեր Կովաչի վերջերս հրապարակած «Կանանց հարցերը
2018/Հասարակության խնդիրները և լուծումների ռազմավարությունը Հունգարիայում

«

ուսումնասիրությունը բացահայտում է, որ հասարակության գերիշխող հատվածը չի գտնում, որ
կանանց առջև ծառացած խնդիրները «կանանց « խնդիրներն են: Նրանք իրենց հետազոտության
մեջ գալիս են այն եզրակացության, որ ընդհանրապես ֆինանսական դժվարությունները,
ապրուստը հայթայթելու դժվարությունը և արժանապատիվ աշխատատեղերի պակասը դիտվում
են որպես մեծ խնդիրներ, որոնք ծառացած են նաև կանանց առջև: Հեղինակները հաստատում են,
որ գենդերային անհավասարությունները կարելի է հստակ նշմարել այդ խնդիրների ֆոնին:
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Կան

խնդիրներ,

որոնք

ազդում

են

հատկապես

կանանց

վրա.

սոցիալական

ապահովության համակարգերի և ադեկվատ աջակցության բացակայության պատճառով շատ
դեպքերում կանայք պարտավորված են ապահովել ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող,
հիվանդ և տարեց մարդկանց խնամքը և դա այն է, ինչ ակնկալվում է նրանցից հանրության
կողմից: Սա բեռ է դառնում կանանց համար, հատկապես ելնելով այն հանգամանքից, որ
սոցիալական ապահովության համակարգը ու ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքները
ընդհանուր առմամբ վատթարացել են Հունգարիայում վարչակարգի փոփոխությունից հետո և
մեկը մյուսին հաջորդող կառավարությունները ավելի ու ավելի են դուրս մղում պետությունը այս
ոլորտից:

Խնդիրները

բազմաթիվ

են.

տարեցների

խնամք,

հանդուրժողականության

բացակայություն գործատուների շրջանում՝ երեխաներին մեծացնելու հետ առնչվող խնդիրների
նկատմամբ, վարձատրության գենդերային խզում, երեխաների պատճառով ժամանակի
մշտական

պակաս,

միայնակ

մայրերի

իրավիճակը:

Խնամքի

պարտականությունները

լարվածության մեծ աղբյուր են աշխատանքի շուկայում մասնակցելու առումով: Զբաղվածության
ոլորտում աշխատաժամերի աճը ու անկանխատեսիլիությունը, ոչ ճկուն և ծանր աշխատանքային
պայմանները լրացուցիչ բեռ են երեխաներ ունեցող կանանց համար:

Խնամքը դիտվում է որպես հիմնականում կնոջ պարտականություն
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ հարցվածները իրենց զգում են բացարձակապես
լքված, երբ հարց է ծագում, թե ում կարող են նրանք ապավինել՝ գտնելու լուծումներ զանազան
կանանց խնդիրներին, արդյունքում նրանք իրենց արհամարված են զգում: Սպասելիքները
հաստատուն կերպով արտացոլում են այն վերաբերմունքը, որ կանայք են պատասխանատու
այնպիսի պարտականությունների համար, ինչպիսիք են ընտանիքում հոգ տանելը երկարատև
հիվանդ փոքրիկ երեխայի մասին, խնամելը մշտական խնամք պահանջող տարեց ընտանիքի
անդամին, երեխա մեծացնելը որպես միայնակ ծնող: Կանայք իրենց զգում են լքված թողնված
իրենց խնամքի խնդիրներով: Այս խնդիրները դիտվում են անհատների՝ հիմնականում կանանց,
պարտականությունների շրջանակում: Հարցվածներից միայն մի քանիսն են կարծում, որ այլ
կատարողներ պետք է օգնեն, կա՛մ առաջնահերթ , կա՛մ երկրորդաբար, կյանքի կոնկրետ
իրավիճակներում: Իգական սեռի ընտանիքի անդամների 77 տոկոսը օգնում է հոգ տանել
երկարատև հիվանդ փոքրիկ երեխայի մասին (տղամարդկանց՝ 23 տոկոսը), կանանց 67 տոկոսը
խնամում է մշտական խնամք պահանջող ընտանիքի տարեց անդամի

(տղամարդկանց՝ 19

տոկոսը):
Արժե նշել, որ հետազոտությունը մատնանշում է, որ «նյութական խնդիրները ավելի շատ
են ընդգծված այն խնդիրների շարքում, որ բարձրացվում են կանանց կողմից քան այն մի քանի
թեմաները, որ վերջերս ֆեմինիստական շարժումների թիրախ են դարձել (օրինակ՝ սեքսիզմը,
լրատվության մեջ կանանց ներկայացման օբյեկտիվացումը, կանաց պակաս քաղաքական ու
տնտեսական ուժը): Մարդիկ ունեն հստակ ցածր կարծիք այն բանի մասին, թե ինչ չափով են
քաղաքական կուսակցություները բարձրաձայնում այն հարցերը, որոնք կանանց համար
խնդիրներ են առաջացնում և հարցվածների ավելի քան 50 տոկոսը չի կարողանում նշել որևէ
այդպիսի կուսակցություն: Սակայն, ըստ արդյունքների, մարդիկ դեմ չեն, որ ավելի շատ կանայք
ներգրավվեն քաղաքականության մեջ՝ ակնկալելով, որ նրանք ավելի մեծ ուշադրություն
կդարձնեն կանանց խնդիրներին»:
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Խոսելով գենդերային դերերի մասին, արժե նշել «Ժողովրդագրական դիմանկար 2018»
ուսումնասիրությունը, որն եզրահանգում է, որ տղամարդկանցից ավանդական առաջնահերթ
սպասելիքը ընտանիքի ֆինանսական ապահովումն է, միևնույն ժամանակ ավելի ընդգծված
ընտանեկան ուղղվածության ակնկալիքը աճ է ապրում: Հարցվածների երկու երրորդը համաձայն
են, որ տղամարդիկ ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելու հաշվին չպետք է այդքան շատ
աշխատեն և 90 տոկոսը համաձայն են այն պնդման հետ, որ ընտանիքի նյութական հիմքի
ապահովումը տղամարդկանց պարտականությունն է:
(4.)
Ընտանեկան խնամքն ավելի քան 50 000 ընտանիքի առօրյա խնդիրն է

2018 թվականին վաղուցվա մի հարց թափ առավ հանրային դիսկուրսում: Դա ավելի քան
50 000 ընտանիքի վիճակն էր, ուր մշտական տնային խնամք էր իրականացվում: „Lépjünk hogy
léphessenek” «Եկեք շարժվենք» քաղաքացիական կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել էր 2011
թվականին կենտրոնական նյարդային համակարգի կաթվածով տառապող երեխաների ծնողների
կողմից, հասել էր նշանակալի հաջողության՝ ապահովելով տնային խնամքի համար վճարի
բարձրացում 29.00 հունգարական ֆորինթից մինչև 90.000 (95 եվրոյից մինչև 290 եվրո), իսկ երկու
վնասված երեխայի խնամքի դեպքում 52. 000-ից մինչև 135.000 (165 եվրոյից մինչև 420 եվրո):
Վճարի այս բարձրացումը վերաբերում է նրանց, ովքեր հոգ են տանում իրենց երեխաների համար:
Համաձայն կառավարության խոստումների, այս նպաստները կավելանան երեք փուլով մինչև
2022 թվականը՝ հասնելով այն ժամանակվա նվազագույն աշխատավարձի չափին: Սակայն,
նպաստը այսպես չի ավելանա բոլորի համար. նրանք, ովքեր չեն խնամում իրենց երեխաներին,
այլ խնամում են այլ ազգականներին, կստանան միայն 15 տոկոսի բարձրացում (Որոշ
քննադատներ ասում են, որ սա կառավարության սովորական մարտավարությունն է՝ բաժանելու
որոշակի շահերի խմբեր):
Սակայն հիմնական պահանջը, որ ընտանիքում տնային խնամքը ճանաչվի որպես
«աշխատանք» չիրականացավ՝ հակառակ տարբեր քաղաքական կուսակցությունների նախկին
շատ խոստումների: Այս ամենը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ կառավարությունը հռչակել
էր «Ընտանիքների տարի»: Հունգարիայում խնամքի նպաստը ֆինանսական աջակցություն է այն
մեծահասակին, որը տանը խնամում է երկարատև խնամքի կարիք ունեցող անձի: Խնամքի
վճարների իրավասու են միայն մեծահասակները:

Հավելավճարով խնամքի նպաստը որոշ երկրներում (հունգարական ֆորինթով)
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Հունգարիայում օրենքով սահմանված նվազագույն համախառն աշխատավարձը 138.000
հունգարական ֆորինթ է (հավասար 91.770 ՀՈՒՖ զուտ եկամտին) և 180.500 ՀՈՒՖ հմուտ
բանվորի համախառն նվազագույն աշխատավարձ

(հավասար 123.643 ՀՈՒՖ զուտ եկամտին):

Գոյապահպանման նվազագույն դրույքաչափը 2017 թվականի համար հաշվարկվել է 91.450
հունգարական ֆորինթ: Կարևոր է իմանալ, որ, քանի որ քաղաքական նկատառումներից ելնելով
Ազգային վիճակագրական գրասենյակը 2015 թվականին
դադարել է հրապարակել
գոյապահպանման նվազագույն թվերը, Հունգարական արհմիությունների կոնֆեդերացիան
/MASZSZ իր վրա է վերցրել այդ գործը և ամեն տարի հրապարակում է համապատասխան
վիճակագրությունը: 2017 թվականին հունգարական ընտանիքների 25 տոկոսը ապրում էին
գոյապահպանման նվազագույնից ցածր եկամտով:
“Lépjünk hogy léphessenek” քաղաքացիական կազմակերպություն է Հունգարիայում, որը
իր ուշադրության կենտրոնում է պահում և աջակցում կենտրոնական նյարդային համակարգի
կաթվածով

երեխաներին

և

նրանց

ընտանիքներին:

Նրանք

հավաքագրում

են

նվիրատվություններ կարիքավոր ընտանիքներին օգնելու նպատակով և օգնում են երեխաներին
բուժում

ստանալ

արտասահմանում:

Նրանք

նաև

քարոզչություն

են

իրականացնում

արդյունավետ և պատշաճ խնամքի համակարգի համար, որպեսզի երեխաները և նրանց
ընտանիքները կարողանան ապրել «արգելքից ազատ»: Նրանք նաև կազմակերպում են
միջոցառումներ, իրականացնում ծրագրեր և փորձում ստեղծել ծնողների աջակցության ցանց:
Հունգարիայում կա մոտավորապես տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող 450 հազար
մարդ, նրանց 10 տոկոսը՝ 45 հազարը, երեխաներ են: Քանի որ խնամքի համակարգը
արդյունավետ չի գործում, հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ մեծացնող ընտանիքները չեն
ստանում

պատշաճ

և

բավարար

տեղեկատվություն,

մինչդեռ

արգելքները

ու

անհավասարությունը շարունակվում են:
Կազմակերպությանը հաջողվել է ընտանիքում տնային խնամքը դարձնել հանրային
դիսկուրսի քննարկման առարկա և հինմահարց հասարակության համար: Դա նրանց նվաճումն
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է, որ ըստ հուլիսին անցկացված ներկայացուցչական հարցման, բնակչության 94 տոկոսը
համաձայն է, որ ընտանիքում տնային խնամքը ճանաչվի որպես աշխատանք

(ինչպես

ամրագրված է Աշխատանքի օրենսգրքում):
Քարոզարշավը նաև առաջացրել է մեծ հետաքրքրություն լրատվական միջոցների
շրջանում

և ուղեկցվում

է

ստորագրահավաքով, որը

կազմակերպված

ընտանիքների և ակտիվիստների աճող խմբի կողմից:
Կազմակերպությունը աշխատում է համայնքային

է

շահագրգիռ

կազմակերպման

մեթոդների

կիրառմամբ: Սկզբում նրանք հարցազրույց անցկացրեցին շահագրգիռ ընտնիքների հետ՝
տեսնելու, թե նրանք որոնք են համարում իրական խնդիրները: Նրանք ներկայացված
խնդիրներից նշեցին որպես ամենասուր խնդիր խնամատարության արժեքը, խնամքի նպաստը:
Նույնիսկ նրանք, ովքեր անմիջանականորեն մտահոգված չէին տնային խնամքով, ևս ընդունում
էին ընտանիքի անդամներին խնամելու հետ կապված շատ ծանր վիճակը: 2013 թվականին
կազմկերպությունը ձևակերպեց իր նպատակը. խնամքի նպաստը պետք հավասար լինի
գերակշռող՝

օրենքով

սահմանված

ազգային

նվազագույն

աշխատավարձին:

Նրանք

հաշվարկեցին խնամքի արժեքը հաստատությունում պահվող՝ ընդհանուր առմամբ տարբեր
առումներով անբարենպաստ վիճակում գտնվող

երեխայի համար և հարցուփորձ արեցին

նմանատիպ ծախսերի մասին հարևան երկրներում: Նրանք կատարեցին լայնամասշտաբ և խորը
հետազոտություն՝ ի վիճակի լինելու մտածելու նյութ տալ և առաջ քաշելու հիմնավոր
փաստարկներ: Սա հնարավորություն տվեց նրանց բավարար զինվելու հաջող լոբինգի համար և
նաև ձեռք բերելու անհրաժեշտ ինքնավստահություն: Այս ամենը անելուց հետո նրանք կարող էին
սկսել փաստարկել, համոզել քաղաքական գործիչներին և նաև սովորական քաղաքացիներին:
Նրանց

աշխատանքի

կարևոր

հատկանիշներից

է

շահագրգիռ

կողմերի

ներգրավվածությունը: Նրանց պրպտումների արդյունքում քարոզարշավի ընտացքում մի քանի
հարյուր «անդամ « ընտանիք հաջողությամբ միացավ շարժմանը: Նպատակը այն չէր, որ մի
քանիսը միանային՝ պարզելու համար, թե ինչպես լուծել խնդիրը, բայց շահագրգռվածներին ու
մտահոգվածներին ներգրավելը՝ ունենալու «Մենք «, որպեսզի թելադրեն, թե ինչ պետք է փոխվի:
Մինչև անգամ ամենափոքր գյուղերում փակցվեցին « Տնային խնամքը աշխատանք է « գրվածքով
պաստառներ, ինչպես նաև մեքենաների, նոութբուքերի, ցուցափեղկերի վրա: Արհմիությունները,
սկզբում նրանք, որոնք ակտիվ էին սոցիալական սեկտորում, միացան քարոզարշավին և
մոբիլիզացրեցին իրենց ակտիվիստներին:
Տարիներ տևեց մինչև տնային խնամք իրականացնողներին համոզեցին բարձրաձայնել և
հետամուտ լինել իրենց պատմություններին: Այսօր Հունգարիայում, երբ հաշմանդամ երեխա է
ծնվում, դա հավասարազոր է այդ ընտանիքի աղքատացմանը, քանի որ գոյություն չունի հզոր
սոցիալական ապահովության համակարգ ադեկվատ աջակցության տրամադրման համար:
Շատերը ամաչում են իրենց խնդիրներից, և, եթե մեկը ունի ազգական, որի մասին պետք է հոգ
տանի, դա այդ մարդու մոտ առաջացնում է հասարակությունում «կողմնակի անձ « լինելու
զգացողություն, չնայած, որ նա, կին թե տղամարդ, հասել է այդ վիճակին ոչ իր մեղքով:
Հաջողությամբ հանրայնացնելով հարցը, հնարավոր դարձավ ցույց տալ, որ այս երևույթը միայն
նրանց չի վերաբերում, ովքեր տնային խնամք են իրականացնում, բայց ցանկացած մեկին, ով
կարող է հայտնվել կյանքի այս իրավիճակում, երբ նա, կին թե տղամարդ, կարիք կունենա
տրամադրել կամ ստանալ այդպիսի աջակցություն: Եվ կարծես շշից բաց թողնված մի բան, ավելի
116

ու ավելի շատ ծնողներ պատրաստվեցին իրենց պատմությունները ներկայացնել հանրությանը:
(այսինքն՝ https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=GQNeYHn-MbM)
Կազմակերպիչները գիտակցաբար իրենց հեռու էին պահում քաղաքական գործիչներից և
աշխատում էին իրենց հիմնահարցը վեր պահել կուսակցական քաղաքականությունից: Նրանք
ուզում էին խուսափել տնային խնամքի հարցը քաղաքական կուսակցությունների որոշման հարց
դարձնելուց, քանի որ այն ամբողջ հասարակության խնդիրը պետք է լիներ: (Սա պարտադիր է,
հատկապես այնպիսի շատ տրոհված երկրում/հասարակությունում, ինչպիսին է
հունգարականը): Շարժումը հասկացավ, որ չունենալով տնտեսական ուժ, նրանք միայն մեկը
ունեն՝ համայնքի ուժը, ձեռք բերելով լայն աջակցություն և ակտիվացնելով հասարակության լայն
շերտերը այս հարցի շուրջ:
Կանոնավոր ցույցերը Խորհրդարանի շենքի առաջ մի քանի հարյուր ցուցարարների
մասնակցությամբ գրավեցին լրատվամիջոցների իրական հետաքրքրությունը, հատկապես,
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ ծնողների մասնակցության պատճառով: Նրանք
ստիպված էին դիմել այս «ցնցող» գործողությանը, քանի որ երկար ժամանակ ոչինչ տեղի չէր
ունենում

քաղաքականության

մշակման

մակարդակում:

Սակայն,

ընդիմադիր

կուսակցությունների աջակցության շնորհիվ ցուցարարներին հրավիրեցին Խորհրդարան՝
լիագումար նիստերի դահլիճ, ինչը և լայնորեն լուսաբանվեց լրատվամիջոցների կողմից:

«1749 օր սպասում ենք տնային խնամքի ճանաչմանը որպես աշխատանք»
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Կազմակերպիչները նվիրված են պայքարը շարունակելու գործին և հասարակական
կարծիքը նրանց կողմից է: Ոչ բոլոր պահանջներն են դեռևս իրականացվել, բայց աճող ճնշում է
գործադրվում քաղաքականություն մշակողների վրա հանուն արդար գործի: Ինչպես
կազմակերպության առաջնորդն է ասում. «Նման քարոզարշավը մեծ մարտահրավեր է, բայց
տնային խնամքը շատ ավելի ծանր բեռ է, թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգևոր առումով»:
Աղբրուրներ՝
1.

Հատուկ Եվրոբարոմետր 465: Գենդերային հավասարություն 2017 /
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2154_87_4_465_ENG

2.

Գենդերային հավասարության քաղաքականությունը Հունգարիայում
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493017/IPOLFEMM_NT(2013)493017_EN.pdf

3.

http://www.egyenlobanasmod.hu/index.php/hu/node

4.

http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2731/26
19
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ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՉԵԽԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
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Հեղինակ՝ Գործարար լիդերների ֆորում
Քրիստինա Ֆլյուտկովա

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Չեխիայի Հանրապետությունում պակասում են կանայք միջին և բարձր ղեկավար
պաշտոններում, ինչպես նաև փոքր քանակի կանայք են ներգրավված մեծ
ընկերությունների որոշում կայացնող պաշտոններում: Տղամարդկանց և կանանց միջև
տարբերությունները միայն ֆիզիկական բնույթ չեն կրում, բայց նաև կապված են
մշակութային և սոցիալական հիմնահարցի հետ. կանայք ու տղամարդիկ կյանքում ունեն
տարբեր դերակատարում և տարբեր նախապատվություններ: Այս տարբերությունները
փոփոխվում են ժամանակի և տարածության մեջ ու նրանցից շատերը կարող են
բարդացնել կանանց և տղամարդկանց կյանքը կամ նույնիսկ խտրական դրսևորումներ
ունենալ: Սա այն պատճառներից մեկն է, որ ստիպում է մեզ ուշադրությունը
կենտրոնացնել գենդերային հավասարության վրա:
Բիզնեսում՝ համեմատած Չեխիայի Հանրապետությունում կանանց հետ
տղամարդկանց 82.4 տոկոսը աշխատում է ղեկավար պաշտոններում: Մենք չենք ունեցել
իգական սեռի վարչապետ կամ նախագահ: Միջինում տղամարդիկ վաստակում են 1 239
եվրո, իսկ կանայք, նույն աշխատանքի և պաշտոնների դեպքում, վաստակում են
միջինում 975 եվրո: Մեկ այլ խնդիր է, որ Չեխիայի Հանրապետությունում քիչ թվով կին
ձեռներեցներ կան, ինչպես դուք կարող եք տեսնել ստորև:

Այս դեպքի ուսումնասիրությունը, հետևաբար, կենտրոնանում է Չեխիայի
Հանրապետությունում գործարարության ոլորտի կանանց վրա: Այն ցույց կտա, թե
ինչպես է չեխական Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ)
ասոցիացիան անդրադառնում այս հարցին, ինչպես նաև կբերենք այլ ընկերությունների
օրինակներ, որոնք իրենց ուրույն ձևով պայքարում են գենդերային հավասարության
համար:
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Գործարար լիդերների ֆորումը (ԳԼՖ) ոչ կառավարական կազմակերպություն է և
չեխական
ամենամեծ
հարթակներից
է
սոցիալապես
պատասխանատու
ընկերությունների համար, այն խթանում է պատասխանատու և կայուն վարքագիծ: ԳԼՖն արդեն 26 տարի է, ինչ գոծում է չեխական շուկայում, այն հիմնադրվել է արքայազն
Չարլզի կողմից և Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն Եվրոպա (CSR
Europe) միջազգային կազմակերպության մաս է կազմում: ԳԼՖ-ն ունի չորս
ռազմավարական հենասյուն.
→ Կրթություն և ցանցային կապերի զարգացում
→ Միջազգային միտումների մոնիթորինգ և կապեր ԵՄ-ի հետ
→ Խորհրդատվություն
→ Ծրագրեր և միջոցառումներ
Շատ ծարգրերից մեկը, որ ԳԼՖ-ն կազմակերպում է կանաց գործարարության
ոլորտում աջակցելու համար, կոչվում է «Lean In» (Հենվիր/Հակվիր): Այն հետևում է
Ստանֆորդի համալսարանի մեթոդաբանությանը: Խոսելով այլ ընկերությունների
օրինակներից, մենք կդիտարկենք չորսը, որոնք բոլորն էլ տարբեր սեկտորում են գործում:
ԳԼՖ-ն աշխատում է Չեխական վիճակագրական գրասենյակի վիճակագրական
տվյալներով: 2017 թվականին Գրասենյակը հրապարակել էր մի փաստաթուղթ, որը
կոչվում է «Կիզակետը կանանց և տղամարդկանց վրա»: Հրապարակումը ուշադրությունը
կենտրոնացնում է ժամանակակից հասարակության կյանքի տարբեր ոլորտներում
կանանց ու տղամարդկանց միջև եղած տարբերությունների համեմատության վրա: ԳԼՖն ի հայտ է բերել շատ տվյալներ և վիճակագրություն, որոնք կարող են երևան հանել
ամենահիմնարար գենդերային հարցերը: Շնորրհիվ այդ տվյալների մենք կարող ենք
տեսնել գենդերային միտումները 5, 10 և նույնիսկ 20 տարվա կտրվածքով:

Դեպքի ուսումնասիրոթյան նպատակները
Այս դեպքի ուսումնասիրությունը պետք է ներկայացնի Չեխիայի Հանրապետությունում
գենդերային հավասարության իրավիճակը: Մենք կուզենայինք ներկայացնել Գործարար
լիդերների ֆորում չեխական Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
(ԿՍՊ) ասոցիացիան և նրա «Lean In» ծրագիրը, որն իր ուշադրությունը կենտրոնացնում
է գործարարության ոլորտի կանանց վրա: Ավելի ուշ, գենդերային հավասարությունը
որպես ԿՍՊ կարևոր մաս ցույց կտրվի այլ ընկերությունների օրինակով, որոնք կիրառում
են լավագույն գործելակերպեր այս կոնկրետ թեմայի առումով:
Մենք կցանկանայինք պատասխանել հետևյալ հարցերին.
• Ինչպե՞ս կարելի է լուծել գենդերային անհավասարության հարցը առանց
համապատասխան օրենսդրության
•

Ի՞նչ

կարող

են

անել

ընկերությունները

գենդերային

հավասարության

բարելավման առումով
•

Կան արդյո՞ք հատուկ ծրագրեր, որոնք իրենց ուշադրության կենտրոնում են
պահում կառավարման բնագավառի կանանց: Արդյո՞ք նրանք օգտակար են:
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•

Ինչպե՞ս մենք կարող ենք աշխատել ԿՍՊ-ով գենդերային հիմնահարցերի
շրջանակում

•

Ի՞նչ է անում ԳԼՖ-ն գենդերային անհավասարության ոլորտում:

Հետազոտության մեթոդաբանությունը
Այս դեպքի ուսումնասիրության համար մենք աշխատել ենք ԵՄ-ի և Եվրախորհրդի
կողմից տրամադրած միջազգային փաստաթղթերից հավաքագրած տվյալների հետ,
ինչպես նաև այն տվյալների հետ, որոնք ստացել ենք Չեխիայի Հանրապետության
Կառավարության ռազմավարական փաստաթղթերից:
Չեխիայի
Հանրապետությունը
հանձնառու
է
հաստատելու
գենդերային
հավասարությունը միջազգային փաստաթղթերի միջոցով, որոնք են.
•

Կանանց

նկատմամբ

խտրականության

բոլոր

ձևերի

վերացման

ՄԱԿ-ի

կոնվենցիան
•

Եվրոպական սոցիալական խարտիան

•

Գենդերային հավասարության վերաբերյալ Եվրախորհրդի ռազմավարությունը
2014-2017 թվականների համար

•

Եվրախորհրդի առաջարկները գենդերային հավասարության վերաբերյալ

ԵՄ-ը նաև նշանակալի դիրք է զբաղեցնում գենդերային հավասարության դաշտում:
Առացքային փաստաթղթերն են.
• Եվրոպա 2020 ռազմավարությունը
•

Կանանց խարտիան

•

2016-ից 2019 թվականների ժամանակահատվածում գենդերային հավասարության
վերաբերյալ ռազմավարական հանձնառությունը

Գենդերային հավասարության բնագավառում Չեխիայի Հանրապետության
Կառավարության հիմնական ռազմավարական փաստաթուղթն է «Կառավարության
առաջնությունները և ընթացակարգերը տղամարդկանց և կանանց հավասարությունը
(հավասար հնարավորությունները) խթանելու գործում»:
Այլ ռազմավարական փաստաթղթերն են.
•

Ընտանեկան

բռնությունը

կանխարգելակելու

ազգային

գործողությունների

ծրագիրը
•

Սոցիալական ներառականության ռազմավարությունը

•

Չեխիայի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի ազգային
ռազմավարությունը

•

Կառավարության ռազմավարությունը

Այս դեպքի ուսումնասիրության համար մենք աշխատել ենք Չեխական վիճակագրական
գրասենյակի վիճակագրության և հանրային տվյալների հետ: Հանրային տվյալները
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ստացվել են ընկերությունների ոչ ֆինանսական հաշվետվություններից կամ նրանց վեբ
կայքերից: Մեր կողմից օգտագործած այլ աղբյուրները Չեխիայի համալսարանների
տրամադրած հետազոտական աշխատություններն են Կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության վերաբերյալ:
Շատ

օգտակար

կառավարական

տեղեկություններ

ենք

կազմակերպությունների

նաև

վեբ

ձեռք

բերել

կայքերից,

այդ

չեխական
թվում՝

ոչ

Բաց

հասարակություն և Nesehnutí կազմակերպությունների վեբ կայքերից: Մեր դեպքի
ուսումնասիրության գործարարության վերաբերյալ հատվածի համար մենք օգտագործել
ենք տվյալներ Բազմազանության խարտիայից և նաև անդրադարձել ենք Կալուն
զարգացման նպատակներին՝ ՄԱԿ-ի և միջազգային հավաստագրերի ներքո, օրինակ՝
ISO 26000 [ Ստանդարտիզացիայի միջազգային կազմակերպության սոցիալական
պատասխանատվության

ուղեցույց]

կամ

OHSAS

18001

[Մասնագիտական

առողջապահության և անվտանգության կառավաման միջազգային ստանդարտ]:
Եվ

վերջապես,

լրատվամիջոցների

բայց

ոչ

պակաս

հոդվածները

Չեխիայի

կարևոր

մենք

ուսումնասիրել

Հանրապետությունում

ենք

գենդերային

անհավասարության իրավիճակի վերաբերյալ:

Հետազոտության արդյունքները
ԳԼՖ-ն
սևեռել
է
իր
ուշադրությունը
Չեխիայի
Հանրապետության
ընկերությունների պատասխանատու վարքագծի վրա: Սրա շատ կարևոր բաղկացուցիչն
են աշխատողները, հատկապես կանայք: Մեր հետազոտություններում կենտրոնանալով
ընկերություններում կառավարման և որոշում կայցնելու պաշտոններ զբաղեցնող
կանանց վրա և Չեխական վիճակագրական գրասենյակից ստացված վիճակագրության
միջոցով, մենք ի հայտ բերեցինք շատ խնդիրներ, օրինակ՝
- Տղամարդկանց և կանանց աշխատավարձերի միջև անհավասարությունը
-

Աշխատաշուկայում կանանց անբարենպաստ վիճակը երեխաների կամ
մոտ ազգականների մասին հոգ տանելու պատճառով

-

Կին ձեռներեցների փոքր թիվը

-

Կանանց և տղամարդկանց ոչ արդար ներկայացվածությունը որոշում
կայացնելու մակարդակներում

-

Աշխատաշուկայում

և

բիզնեսում

կանանց

և

տղամարդկանց

անհավասարությունը
-

Աշխատանքը, անձնական և ընտանեկան կյանքը համատեղելու խնդիրներ:

ԳԼՖ-ն որոշեց բարելավել գենդերային հավասարումը «Lean In» ծրագրի և այս
հարցը
լուծող
Կորպորատիվ
սոցիալական
պատասխանատվության
ռազմավարությունների միջոցով:

«Lean In» ծրագիր
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Գործարար կանանց համար նախատեսված այս ծրագիրը ներառում է երեք
բաղադրիչ՝ կախված կանանց աշխատանքային փորձի հետ՝ կրտսեր, միջին և ավագ:
Կանայք աշխատում են մինչև տաս անձ նեերառող փոքր խմբերով արհեստավարժ կին
լիդերի հետ: Հանդիպումները վարում են ըստ Ստանֆորդի համալսարանի
մեթոդաբանության այնպես, ինչպես ներկայացված է www.leanin.org վեբ կայքում:
Յուրաքնչյուր հանդիպում ունի իր թեման, օրինակ՝ բանակցություններ, դժվար
զրույցների կառավարում, աշխատանք նախապաշարմունքների դեմ, պատմությունների
ուժը, խաղի արդար կանոնների ստեղծում և իրենց սեփական դեպքի
ուսումնասիրությունների միջոցով սեփական փորձով կիսվելը: Այն օգնում է կանանց
բարելավել իրենց աշխատանք-կյանք հավասարակշռությունը, խրախուսում է նրանց,
բարձրացնում նրանց ինքնավստահությունը և ստեղծում նոր ցանցեր: Ամեն զրույցից
հետո ժամանակ է տրամադրվում քննարկմանը, փորձի և կարծիքների փոխանակմանը
ու նոր գաղափարներ առաջարկելու համար: Այս հանդիպումների վերջնական
նպատակն է քաջալերել կանանց հակվել դեպի լիդերության դիրքերի ստանձնում:
«Lean In»-ի կառուցվածքը
Մեկնարկային հանդիպում կոչվող ներածական հանդիպման նպատակն է
ճանաչել միմյանց և պարզել ընդհանուր նպատակաները, ներառյալ՝ հետագա
հանդիպումների բովանդակության պարզաբանումը:
Կրթական հանդիպումների շարքը մասնակիցներին հնարավորություն է տալիս սովորել
և ձեռք բերել նոր հմտություններ Ստանֆորդի համալսարանի ակադեմիական առցանց
դասախոսությունների միջոցով: Թեմայի վերաբերյալ նյութերը ընթերցելուց և
ուսումնասիրելուց հետո կանայք հնարավորություն ունեն քննարկել և ըմբռնումներ,
գաղափարներ և կարծիքներ փոխանակել:
Հետազոտական հանդիպումների ընթացքում մասնակիցները կարող են
մանրամասնորեն ներկայացնել իրենց անձնական պատմությունները, ներկայացնել և
քննարկել իրենց կարիերայի հիմնական ընտրությունները: Ժամանակ է տրամադրվում
հետադարձ կապի, նոր տեսակետների, համապատասխան գիտելիքի և փորձառության
փոխանակման համար:
Այս ծրագրի նպատակներն են՝
• Օժանդակել կանանց պրոֆեսիոնալ և անձնական զարգացմանը
• Ստեղծել փոխադարձ աջակցության զգացողություն ունեցող կանանց իրական,
գործող ցանց
• Քննարկել կանանց դերը հասարակության մեջ առանց այնպիսի թեմաների,
ինչպիսին են քվոտան, գենդերը և դրական խտրականությունը, փոխարենը
ուշադրությունը սևեռելով որակյալ կենսական միջավայր ստեղծելու կանանց
ներուժի և կարողությունների օգտագործման վրա:
Ահա «Lean In»-ի թեմաներից մի քանի օրինակ՝
• Հաղորդակցում (ինչպես այն կառավարել)
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•

Լիդերություն

•

Թիմային աշխատանք (հարաբերություններ, հաղորդակցում, դինամիկա)

•

Աշխատանք-կյանք հավասարակշռություն, ինքնավստահություն, ուժեղ կողմեր:

Կարևոր է, որ լինեն կանոններ, որովհետև այդ դեպքում միջավայրը ապահով է և կանայք
կարող են իրենց հարմարավետ զգալ և խոսել թեմային առնչվող ցանկացած հարցի
մասին:

«Lean In»-ի կանոնները՝
1. Գաղտնիություն
2. Բաց ու ազնիվ հաղորդակցություն և ակտիվ մասնակցություն
3. Կիսվելը, քաղաքակիրթ և զուսպ զրույց իմաստալի թեմաներով
4. Ունկնդրելը: Ոչ մի քննադատություն, միայն անձնական փորձ:
Կանայք ունենում են որոշ տնային աշխատանք՝ ուսումնասիրելով նյութերը
կոնկրետ թեմայի վեաբերյալ տանը և դիտելով առցանց դասախոսություններ
Ստանֆորդի համալսարանից, որպեսզի կապի մեջ լինեն այս ծրագրի հետ ոչ միայն
հանդիպումների ընթացքում, որոնք տեղի են ունենում ամիսը մեկ անգամ:

Լավագույն կորպորատիվ գործելակերպեր
ԳԼՖ-ն օժանդակում է այն բիզնեսներին, որոնք անհրաժեշտ են համարում հատուկ
հոգ տանել իգական սեռի աշխատողների մասին: Որպես նրանց Կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվության ռազմավաության մաս մենք կարող ենք տեսնել
կառավարման մեջ ներգրավված կանանց վերաբերյալ ծրագրեր: Այստեղ դուք կարող եք
ծանոթանալ պատասխանատու բիզնեսների մի քանի օրինակի հետ:

Kooperativa
«Kooperativa»-ն իր մեծությամբ երկրորդ ապահովագրական ընկերությունն է
Չեխիայի Հանրապետությունում: Այն Վիեննայի ապահովագրական խմբի մաս է
կազմում, որը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպական երկրների առաջատար
ապահովագրական ընկերություններից է:
Այս ընկերությունը կազմակերպում է Կին մենեջերների ակումբ, որը ղեկավար
պաշտոններում աշխատող կանանց համար ապահովում է կրթական և ցանցային
կապերի զարգացման հնարավորություններ՝ օժանդակելու մենեջերների զարգացմանը,
ինչպես նաև գենդերային տեսակետից ավելի հավասարակշռված ներկայացվածություն
կառավարման բոլոր մակարդակներում:
Ընկերությունը միշտ գոհունակությամբ է ընդունում ծնողների (աշխատողներ)
վերադարձը իրենց ծնողական պարտականությունները կատարելուց հետո: Հետևաբար,
նրանք կապի մեջ են մայրության հետ կապված և ծնողական արձակուրդի մեջ
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գտնվողների հետ և ամեն ամիս ուղարկում են նրանց « Kooperativa « ներքին ամսագիրը:
Ընկերությունը ցանկանում է, որ կանայք չանհանգստանան իրենց աշխատանքի համար,
երբ նրանք պատրաստ լինեն նորից աշխատել:

Մայքրոսոֆթ Չեխիայի Հանրապետություն
Մայքրոսոֆթը աշխարհում առաջատար տեխնոլոգիական արտադրողներից է, որի
համար սոցիալական կարգավիճակի առաջխաղացումը և ամպը կյանքի կարևոր մաս են
կազմում: Չեխական մասնաճյուղը բացվել է 1992 թվականին:
Ընկերությունը հանձնառու է օժանդակելու իր աշխատողների բարօրությանը՝
տրամադրելով համապարփակ օգուտներ և առավելություններ՝ առավելագույնս
նպաստելու նրանց ֆիզիկական, ֆինանսական և սոցիալական բարեկեցությանը: Սա
Մայքրոսոֆթի մշակույթի մաս է կազմում: Նրանք հիմնականում կենտրոնացնում են
իրենց ուշադրությունը կառավարման մեջ ներգրավված կանանց օժանդակության վրա:
Նպատակը որոշում կայացնելու պաշտոններում կանանց ավելի լավ ներկայացված
լինելն է:
Գլոբալ բազմազնության և ներառականության գրասենյակը զորացրել է
ընկերության բազմազանության և ներառականության նախաձեռնությունները, որպեսզի
կարողանան բավարարել աշխատուժի և բիզնեսի փոփոխվող կարիքները: Նրանք
խորապես նվիրված են ներառական միջավայր ստեղծելուն, ուր բոլոր աշխատողները ի
վիճակի լինեն կատարելու իրենց աշխատանքը լավագույն ձևով:
Իր գործելաոճով Մայքրոսոֆթը հոգ է տանում մարդու իրավունքների մասին, ներառյալ՝
կանանց կոնկրետ իրավունքները:

Plzeňský prazdroj
«Plzeňský prazdroj»-ը երկար պատմություն ունեցող հաջողված չեխական
գարեջրագործարան է: Այն հիմնվել է 1842 թվականին:
Ընկերությունը ծնողների համար ծրագիր ունի, որն օժանդակում է աշխատանք-կյանք
հավասարակշռությանը: Նրանք տրամադրում են մինչև 6000 չեխական կրոն հասնող
բացառիկ ամսական օգնություն նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի
համար: Այն տրամադրվում է այն ծնողներին, որոնք վերադառնում են աշխատանքի
մայրության կամ ծնողական արձակուրդից հետո, երբ նրանց երեխան 18 ամսականից մեծ
չէ:
«Plzeňský prazdroj»-ը շատ է հետաքրքրված գենդերային բազմազանությամբ և
վերջին յոթ տարիների ընթացքում նրան հաջողվել է կրկնապատկել ավագ ղեկավար
պաշտոններ զբաղեցնող կանանց թիվը՝ հասցնելով այն ներկայիս 33 տոկոսին:
Ընկերությունը շատ նվիրված է այս հարցին, ինչի շնորհիվ նրան հաջողվել է ստեղծել
հավասար հնարավորությունների աշխատանքային միջավայր:

Հիլթոն
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Հիլթոն հյուրանոցների կորպորացիան ամերիկյան բազմազգ ընկերություն է, որը
կառավարում է և արտոնագրում հյուրանոցների ու առողջարանների մեծ պորտֆել:
Չեխիայի Հանրապետությունում կան մի քանի հյուրանոցներ, որոնք ունեն իրենց
սեփական Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերը:
2018 թվականին Հիլթոն Պրահան ներդրեց նոր ծրագիր, որը կոչվում է Կին լիդերներ:
Սրա միջոցով Հիլթոնը տրամադրում է պրոֆեսիոնալ զարգացման, աշխատեղի
համատեղման և տնային գրասենյակի հնարավորություններ:
Հիլթոնի Կին թիմակիցների ռեսուրս խումբը իրազեկության և ներըմբռնման այն
խթանն էր, որն առաջ էր մղում կանանց գրավման, հավաքագրման, վարձման,
զարգացման և աշխատանքում պահման գործողությունները: Շույլերը վկայում էր, որ սա
ընկերության նախապատվությունն է, ասելով, որ «Ջանքերը շարքային աշխատողների
կողմից էին ուղղորդվում, մենք ուզում էինք, որ այդպես լիներ մեր կին լիդերներին
հզորացնելու համար և ապահովելու, որ ընկերության բոլոր աշխատակիցները
ներկայացված լինեն»:
Thrive@Hilton (Բարգավաճիր@Հիլթոն) նախաձեռնությունը միտված է թիմի
անդամների բարօրությանը: Այս նախաձեռնությունը կօգնի, որ Հիլթոնը իր
աշխատաոճով տեղ տա այն բաներին, որոնք իրոք կարևոր են՝ ոգեշնչում,
ստեղծարարություն և իմաստալի կապեր:
Նոր նախաձեռնությունների միջոցով,
ինչպիսիք են ժամանակին կառուցելը աշխատանքային օրվա ընթացքում
վերալիցքավորվելու համար, վճարովի արձակուրդները ուսումնասիրությունների կամ
ճամփորդությունների համար և աշխատանքի գնահատման ժամանակակից գործիքները,
նրանք հնարավորություն կընձեռեն իրենց թիմի անդամներին աճել և բարգավաճել
մարմնով, մտքով և ոգով: Այս նախաձեռնությունը Հիլթոնի աշխատանքային մշակույթի
կարևոր բաղկացուցիչն է:

Քննարկում
Այն դեպքում, երբ կառավարությունը և օրենսդրությունը ի վիճակի չեն լուծել
գենդերային
անհավասարության
խնդիրը,
բիզնեսները
պետք
է
վերցնեն
նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը և փորձեն հանդես գալ աշխատող գաղափարով, թե
ինչպես աջակցել կին մենեջերներին ու ձեռներեցներին և թե ինչպես հասնել արդար
գնահատմանը և արդար աշխատավարձերին:
Հաճախորդները պահանջում են պատասխանատու ձեռնարկություններ և
կորպորացիաներ: Նրանք նույնիսկ պատրաստ են ավելի շատ վճարել այն
ծառայությունների և ապրանքների համար, որոնք պատասխանատու և կայուն բիզնեսի
արգասիք են: Հաճախորդները ավելի են հետաքրքրված աշխատողների աշխատանքային
պայմաններով և նրանով, թե արդյոք ընկերությունները բնապահպահական հարցերի
նկատմամբ զգայուն են և թե արդյոք թափանցիկ են գործում շուկայում: Եթե մի բան սխալ
է ու անբավարար, այդ կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ընկերության
հեղինակության վրա: Բացասական բնութագրերը կարող են ազդել պոտենցիալ նոր
հաճախորդներ ունենալու վրա և վստահաբեկ անել վաղուցվա հաճախորդներին:
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Հատկապես այսպես կոչված հազարամյակի սերունդն է քաջատեղյակ կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվությունից և ի շնորհիվ սոցիալական մեդիայի ու առցանց
բնութագրերի նրանք կարող են հեշտությամբ օժանդակել կամ «կործանել « ընկերության
բրենդը:
Ընկերությունները կարող են բարգավաճել ի շնորհիվ հասարակության, բնական
աղբյուների և ջանասեր աշխատողների: Հետևաբար, նրանք պետք է պատասխանատու
լինեն հասարակության և համայնքների նկատմամբ, ուր բիզնես են անում:
Ընկերությունները պետք է իրազեկ լինեն բնապահպանական խնդիրներից և պետք է
փրկեն բնությունը: Եվ ամենակարևորը, նրանք պետք է գիտակցեն, որ մարդկային
ռեսուրսները շատ կարևոր են հաջողված բիզնես ունենալու համար և անհրաժեշտ է լինել
լավ գործատու նրանց հավատարմությունը շահելու համար:

Առաջարկներ
Երբ տեղական կառավարությունը և օրենսդիրը բավարար չափով արդյունավետ
չեն գործում՝ լուծելու գենդերային անհավասարության խնդիրը, մարդիկ կարող են
համագործակցել ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ կամ իրենց
ուշադրությունը կենտրոնացնել կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
ռազմավարության վրա, ինչը կարող է նույնիսկ ավելի օգտակար լինել:
Պատճառը, թե ինչու այս ռազմավարությունը կարող է ավելի հաջող լինել նրանում
է, որ ընկերությունները շահագրգռված են իրենց աշխատողների երջանկությամբ: Ինչո՞ւ:
Մի պարզ պատճառով, որ իրենք գիտեն, թե որքան կարևոր են մարդկային ռեսուրսները
հաջողված բիզնես ունենալու համար: Նրանք ուզում են լավ համբավ ունենալ կամ նրանք
«պարզապես» ուզում են, որ կանայք ու տղամարդիկ ունենան միևնույն
հնարավորությունները, աշխատանքային պայմանները և հավասար աշխատավարձեր:
Չեխիայի Հանրապետությունում աշխատավարձի խզումը շատ տարածված է,
հատկապես որոշում կայացնելու մակարդակներում, կրթական համակարգում,
կառավարման բնագավառում և գիտության ոլորտում: Մեկ ալյ խնդիր է, որ կանայք
կարող են աշխատաշուկայում անբարենպաստ պայմաններում գտնվել երեխաների կամ
մոտ ազգականների մասին հոգ տանելու պատճառով: Խնամքը բավականին թանկ է, և,
եթե նրանք պակաս փող ունեն, նրանք իրոք տուժված են: Մեծ խնդիր է նաև այն, որ
ամուսնական զույգերի 50 տոկոսը ամուսնալուծվում են: Սակայն ընկերությունները
քաջատեղյակ են այս խնդրին և ուզում են, որ իրենց կին աշխատողները շարունակ են
աշխատելը և չկորցնեն իրենց աշխատանքը: Անկայունության համար ոչ միայն թանկ են
վճարում , այլ այն ունի նաև հսկայական բացասական ազդեցություն բիզնեսի վրա:
Հետևաբար, նրանք հաստատապես պետք է օգնեն դրա կարիքը ունեցող կին
աշխատողներին ֆինանսական աջակցության, ճկուն աշխատաժամերի կամ տնից
աշխատելու հնարավորության միջոցով:
Ի՞նչ կարող եք անել:
Առաջինը, կարևոր է հրապարակավ խոսել գենդերային հավասարության և
վարձատրության
խզման
մասին
որպես
կորպորատիվ
սոցիալական
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պատասխանատվության (ԿՍՊ ) ռազմավարության բաղկացուցիչ մաս և իմանալ, թե ինչ
կարող են անել ընկերությունները՝ բարելավելու գենդերային հավասարությունը
Հայաստանում: Այս դեպքի ուսումնասիրության մեջ դուք հանդիպում ենք ԿՍՊ
ռազմավարության օրինակների: Մենք առաջարկում ենք, որ դուք ընդհանրապես ԿՍՊ-ի
վերաբերյալ նյութեր կարդաք, ուսումնասիրեք Չեխիայի Հանրապետության օրինակները
և ծանոթանաք ISO 26 000-ին և Կայուն զարգացման նպատակներին (հղումները տրված
են ստորև): Կարևոր է իմանալ, թե ինչպես է գործում ամբողջ կոնցեպտը և ինչ կարող են
անել ընկերությունները:
Այնուհետև, դուք պետք է պատրաստեք հայաստանյան գենդերային խնդիրների մի
ցուցակ և հետազոտեք, թե որ հայկական ընկերությունները հետաքրքրված կլինեն
դրանով: Դրանից հետո պետք է մշակվի ռազմավարություն՝ հասկացությունը
հրապարակելու համար: Ռազմավարությունը պետք է լինի իրատեսական և պետք է
ներառի ձեր նպատակները, պլանը, ռիսկերի կառավարումը և կատարաղոկանության
առանցքային ցուցանիշները (KPIs): Իրագործումը և մոնիթորինգը այս ամբողջ
գործընթացի կարևոր մասերն են: Մի մոռացեք ձեր ժամանակի կառավարման և պատշաճ
ժամանակացույցի մասին:
Երկրորդը, կին ձեռներեցների համար նախատեսված ծրագրերը ևս շատ
հաջողված են: Լավ օրինակ է ԳԼՖ-ի կողմից կազմակերպած «Lean In « ծրագիրը:
Գենդերային հավասարության վերաբերյալ այս տեսակ աշխատանքի համար
առաջարկությունները տրված են ստորև:
Եվ վերջապես, թեպետև ոչ պակաս կարևոր, մենք առաջարկում ենք պարբերաբար
և կանոնավոր գնահատել ձեր առաջընթացը և, եթե խնդիրներ լինեն, ժամանակ
տրամադրել շտկելու դրանք և պատրաստել մի պլան այդ առաջընթացը բարելավելու
համար: Փոփոխությունների իրականացումը պետք է պատշաճորեն կատարվի:
Ի՞նչ պետք է արվի:
Ահա մի քանի քայլ, որոնք կարող են օգնել ձեզ պատրաստվել՝ անդրադառնալու
գենդերային անհավասարության խնդրին.
• Նյութերի ուսումնասիրություն (հղումները այս դեպքի ուսումնասիրության մեջ
են), հարցեր տալը (աջակցություն ԳԼՖ-ի կողմից)
•

ԿՍՊ-ով գործող ազգային բիզնեսների ցանկ

•

Եթե

հնարավոր

է,

նաև

գենդերային

հավասարությամբ

հետաքրքրված

միջազգային բիզնեսների ցանկ
•

Ռազմավարության ծրագիր՝ այս թեմայով հայաստանյան հանրության հետ
հաղորդակցվելու համար

•

Հարաբերությունների ստեղծում բիզնեսների հետ, համագործակցություն նրանց
հետ

•

Ռիսկերի պատշաճ կառավարում և ժամանակի կառավարում ժամանակացույցի
միջոցով
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•

ՍՄԱՐԹ

նպատակներ

Իրատեսական/Տեղին,

(Կոնկրետ,
Կոնկրետ

Չափելի,

Հասանելի/Ընդունելի,

ժամանակային/Հեշտ

կառավարելի),

կատարողականության առանցքային ցուցանիշներ (KPIs)
•

Գործընթացի մոնիթորինգ և կանոնավոր գնահատումներ:

Բիզնեսում ներգրավված կանանց համար ծրագրեր
Օգտակար է ստեղծել ծրագիր կին մենեջերների և կին ձեռներեցների համար՝
ոգեշնչված ԳԼՖ-ի «Lean In «-ի օրինակով:
Նախքան ամբողջ գործընթացը սկսելը անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք
հետաքրքրություն կան նման ծրագրի նկատմամբ բիզնեսում ներգրավված կանանց
շրջանում: Դուք կարող եք օգտագործել տպված կամ առցանց հարցաշարեր հարցեր
տալու նրանց կարիքների մասին: Պարզեք, թե արդյոք Հայաստանում նման ծրագրեր
կան, որպեսզի խուսափեք ստեղծել մի ծրագիր, որի նմանը արդեն գործում է: Այս
հետազոտությունը անելը էական է նաև այն պատճառով, որ դուք պետք է հասկանանք,
թե ինչ է առաջարկում շուկան, որոնք են լավագույն գործելակերպերը, որ ոլորտում դուք
կարող եք աշխատել (օրինակ՝ օգնելով կանանց բարելավել իրենց մենեջերական
հմտությունները, պահանջել հավասար վարձատրություն, լինել ինքնավստահ) և այլն:
Երբ դուք ունենաք հիմնական ու լրացուցիչ թեմաները և ծրագրի նպատակները,
դուք կարող եք սկսել պլանավորել, թե որտեղ այն տեղի կունենա, ինչ
հաճախականությամբ և քանի հոգի պետք է մասնակցեն: Դուք պետք է մտածեք, թե
ինչպես ներկայացնել ձեր թեմաները, ով կղեկավարի ծրագիրը, խումբը և
հանդիպումները, ինչպիսին պետք է լինի ծրագրի գինը և այլն: Դուք կարող եք ոգևորվել
այս դեպքի ուսումնասիրությամբ:
Վերջապես, պատրաստեք ծրագրով հետաքրքրված կանանց կոնտակտային
տվյալների ցուցակ և հրավիրեք նրանց: Յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո օգտակար է
գնահատում անցկացնել: Եթե ինչ-որ բան սխալ է ընթանում ծրագրում, մի
անհանգստացեք, ստուգեք ձեր գնահատումները և հարցրեք լիդերին ու մասնակիցներին,
թե ինչը կարող եք ավելի լավ անել կամ թե ինչ նրանք կառաջարկեին բարելավման
համար: Պլանավորեք փոփոխությունները և աշխատեք բարելավումների վրա:
Եթե դուք կարիք ունեք ավելի շատ նյութերի՝ ձեր սեփական ծրագրի վրա
աշխատելու համար, կապվեք մեզ հետ:

Օգտագործված աղբյուրներ
Օրենսդրություն
Հավասար հնարավորություններ կանանց և տղամարդկանց համար, Չեխիայի
Հանրապետության կառավարություն, 2014, հասանելի է՝
<https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf>
Կիզակետը կանանց և տղամարդկանց վրա, 2017, Չեխական վիճակագրական
գրասենյակ, հասանելի է՝ <https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2017>
ՀԿ-ներ
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Բաց հասարակություն. www.otevrenaspolecnost.cz/en
Nesehnutí. www.nesehnuti.cz/about-us/
Գործարար լիդերների ֆորում. www.csr-online.cz
Համալսարաններ
Charles համալսարան, Հումանիտար ֆակուլտետ, Գենդերային
ուսումնասիրությունների բաժանմունք. https://gender.fhs.cuni.cz/
Charles համալսարան, Փիլիսոփայության ֆակուլտետ. www.ff.cuni.cz/
Masaryk համալսարան, Սոցիալական ուսումնասիրությունների ֆակուլտետ,
Գենդերային ուսումնասիրությունների բաժանմունք. http://gender.fss.muni.cz/
Palacký համալսարան, Մանկավարժության ֆակուլտետ, Նախնական և նախակրթական
մանկավարժության բաժանմունք, Jitka Dubová, Գենդերը կրթական համակարգում, 2016,
հասանելի է՝ <https://theses.cz/id/0em24m/DP_Dubov_Jitka_finln_verze.pdf>
Տնտեսագիտության համալսարան, Քաղաքական տնտեսագիտություն.
www.vse.cz/polek/1167
Այլ աղբյուրներ
Կայուն զարգացման նպատակներ. www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
ISO 26000. www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
OHSAS 18001. http://pro-cert.cz/certifikace/?show=3#show3
Չեխիայի գիտությունների ակադեմիա. www.avcr.cz/en/
• Միայն չեխերեն, Չեխական հանրությունը խնդիրներ ունի կանանց և
տղամարդկանց աշխատավարձերի անհավասարության և խտրականության
հետ, 2018, հասանելի է՝ <http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Ceskouverejnost-trapi-nerovnosti-v-odmenovani-zen-a-muzu-i-diskriminace/>
Բիզնեսներ
Բազմազնության խարտիա. www.diverzita.cz/english-2/
Kooperative: www.koop.cz/en
• Միայն չեխերեն, Աշխատողների հետ պատասխանատու վարվելաձև, հասանելի
է՝ <https://www.koop.cz/pojistovna-kooperativa/o-pojistovne-kooperativa/zodpovednek-zamestnancum>
Մայքրոսոֆթ ՉՀ. www.microsoft.com/cs-cz/
• Հզորացնելով մեր աշխատողներին, հասանելի է՝ <https://www.microsoft.com/enus/corporate-responsibility/empowering-employees>
Plzeňský prazdroj. www.prazdroj.cz/en/our-story
• Աշխատողներ, հասանելի է՝ <https://www.prazdroj.cz/en/responsibility/report2017/employees>
Հիլթոն ՉՀ. www.hiltonhotels.com/cs_CZ/ceska-republika/
• Այն բանի մասին, թե ինչպես Հիլթոնը բարձրացրեց կանանց
ներկայացվածությունը իր ղեկավարության շարքերում, հասանելի է՝
<https://www.diversityincbestpractices.com/how-hilton-increased-womenrepresentation-in-its-leadership-pipelines-2578319749.html>
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•

Հիլթոնը մեկնարկում է 'Thrive@Hilton'-ը իր թիմի անդամների համար,

հասանելի է՝ <http://www.hoteliermiddleeast.com/31117-hilton-launches-thrivehilton-forteam-members/>
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