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Նե րա ծութ յուն

«ԵՄ-ումարհմիություններիստեղծմանևգործունեությանարդ-
յունավետ մոդելների» վերաբերյալ հետազոտությունն իրականաց-
րելէ«Նորարարականկրթություն»հիմնադրամիև«Հայառաջադեմ
երիտասարդություն»ՀԿ-իկողմից։

ՀետազոտությաննպատակնէԵվրամիությանանդամերկրնե-
րիարհմիություններիստեղծմանուգործունեությանփորձի,Հայաս-
տանում արհմիությունների գործունեության արդի վիճակի ուսում-
նասիրությանհիմանվրաբացահայտելևվերլուծելդրանցձևավոր-
մանուգործունեության լավագույնմոդելները,առաջարկելՀայաս-
տանումարհմիություններիստեղծմաննորարականմոտեցումներ։
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Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են
տնտեսավիճակագրական, տնտեսաչափական, համադրություննե-
րի,համեմատությունների,վերլուծություններիգրաֆիկականմեթոդ-
ներնումոդելները:

ԵՄ երկրների միջազգային փորձի ուսումնասիրության համար
ընտրվելեն4երկրներ՝Շվեդիա,Գերմանիա,ԼեհաստանևԼիտվա։
Երկրներիընտրություննիրականացվելէհետևյալտրամաբանութ-
յամբ՝
● արհմիություններիգործունեությանլավագույնմոդելներև

արդյունքներունեցողերկրներ՝Շվեդիա,Գերմանիա,
● արհմիություններիգործունեությանմիջինմակարդակունեցող

երկրներ՝Լեհաստան,
● արհմիություններիգործունեությանհետխորհրդայիներկրներ՝

Լիտվա։

Հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրվել և վերլուծվել է
նաևՀայաստանումարհմիություններիձևավորմանևգործունեութ-
յանարդիվիճակը, բացահայտվել ենդրանցգործունեությանըխո-
չընդոտողխնդիրները։

Հետազոտությանհամարտեղեկատվականաղբյուրներենհան-
դիսացելԵՄուսումնասիրվողերկրներիուՀայաստանիօրենսդրա-
կանդաշտը,վիճակագրականտվյալներըևուսումնասիրվողոլորտի
վերաբերյալտարբերմիջազգայինկազմակերպություններիուսում-
նասիրություններիհաշվետվությունները:

Հետազոտությաննպատակիևառաջադրվածխնդիրներիլուծ-
ման համար տեսական և տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել
ԵՄընտրվածերկրներումևՀայաստանումարհմիություններիգոր-
ծունեությունը կարգավորող օրենքները, օրենսդրականակտերն ու
որոշումները, եվրոպացի հեղինակների կողմից արհմիությունների
ստեղծման ու գործունեության բնագավառում կատարված ուսում-
նասիրությունները, մոդելները, հայեցակարգերը, հրապարակված
հաշվետվությունները։



: ԲԱԺԻՆ1.
ԵՄ-ում արհմիությունների 

ստեղծման լավագույն 
փորձի բացահայտում և 

ուսումնասիրություն
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 Գերմանիա

Աշ խա տա կից նե րի և գոր ծա տու նե րի 
ա սո ցիա ցիա նե րի հա մա ռոտ նկա րագ րութ յու նը

Գերմանիայումարհմիություններն ունենտարբեր գործառույթ-
ներ,որոնցիցհիմնականըկոլեկտիվպայմանագրերիկնքումնէ։Բա-
ցիայդ՝արհմիություններիներկայացուցիչներնաջակցումենաշխա-
տակիցներինև/կամաշխատանքայինխորհրդինորևէհարցիշուրջ
(օրինակ՝ իրավաբանական, կրթականևայլն)՝խորհրդատվություն-
ներտրամադրելով,ինչպեսնաևդատարանումաշխատակիցներին
ներկայացնելով ու շահերը պաշտպանելով։ Այդուհանդերձ, արհ-
միության ներկայացուցիչները կազմակերպության գործունեության
մեջ և որոշումների կայացման գործընթացներում մասնակցության
իրավասությունչունեն։

Գործատուների միությունները հիմնականում ձևավորվում են
ըստտնտեսության ոլորտների և տարածքային հատկանիշի։ Գոր-
ծատուներիմիությունները, ընդհանուրառմամբ,արհմիությունների
գործընկերներն են կոլեկտիվպայմանգրեր կնքելու և բանակցութ-
յուններվարելուշրջանակներում։

Ուշագրավէ,որգերմանականընկերություններըչունենսովո-
րականարհմիութենականհանձնաժողովներ։Փոխարենըկանարհ-
միությաններկայացուցիչներ,որոնքաշխատանքայինխորհրդիան-
դամներեն(գերմաներեն՝Betriebsrat)։Վերջիններիսհիմնականխնդի-
րըկազմակերպությանվարչակազմիևարհմիություններիմիջևկա-
ռուցողականհարաբերություններիձևավորումնէ։Գործատուներիև
աշխատակիցներիմիջևհակասություններիդեպքումարհմիության
ներկայացուցիչներնիրավասությունչունենորևէկողմինաջակցելև
կազմակերպելգործադուլներ,քանիորաշխատանքայինխորհուրդը
կոչվածէպաշտպանելուողջընկերությանշահերը1։

1.https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/wirtschaft/Aktuelles/trade-unions/1925482
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Արհ միութ յուն նե րի ի րա վունք ներն 
ու գոր ծու նեութ յու նը

Գերմանիայում արհմիությունները կարող են կնքել կոլեկտիվ
պայմանագրերև՛առանձինգործատուի,և՛գործատուներիասոցիա-
ցիաներիհետ:Գերմանիայումաշխատակիցներիներգրավվածութ-
յան մակարդակը արհմիություններում բավականին ցածր է (մոտ
20%),մինչդեռմիևնույնժամանակգործումեննաևմիավորումներ,
որոնցումաշխատակիցներիներգրավվածությունըշուրջ80%է:Եթե
նույնկազմակերպությունումգործումենմիքանիկոլեկտիվպայմա-
նագրեր,գերակաուժունիայնկոլեկտիվպայմանագիրը,որըկնքված
էառավելշատանդամներունեցողարհմիությանհետ:Կազմակեր-
պությունում առկա փոքր միավորումներն իրավունք ունեն կնքել
նույնատիպ համաձայնագրեր միայն իրենց անդամների համար:
Արդյունքում՝ կազմակերպությունում կգործի միայն մեկ կոլեկտիվ
պայմանագիր: Դաշնային Սահմանադրական դատարանը որոշեց,
որիրավականայսօրինակսկզբունքներըմեծապեսհամապատաս-
խանումենԳերմանիայիՍահմանադրությանը:Ուստի2018-ինԳեր-
մանիայի օրենսդիր իշխանությունն ընդունեց որոշում, համաձայն
որի՝փոքրմիավորումներիհետկնքվածհամաձայնագրերընույնպես
ընդունվումեն,եթետվյալարհմիության(որնունիանդամներիառա-
վելագույնքանակ)շահերըլրջորենհաշվիչենառնվում:

Այնուամենայնիվ,այսնորկարգավորումը՝որպեսփոքրմիավո-
րումներիպաշտպանությանմիջոց,արժանացավքննադատության
աշխատակիցներիկողմից։

Գերմանիայում աշխատակիցների հիմնական ներկայացուց-
չությունները երաշխավորված են Աշխատանքային խորհուրդների
(Work Council) կողմից: Աշխատանքային խորհուրդը միավորում է,
որը ներկայացնում է աշխատակիցների շահերը կազմակերպութ-
յան ներսում, գործում է արհմիություններին առընթեր և կարող է
ստեղծվելկազմակերպությանաշխատակիցներիկամարհմիության
նախաձեռնությամբ։Աշխատանքայինխորհուրդըկարողէներառել
կազմակերպությանբոլորաշխատակիցներին՝բացառությամբկազ-
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մակերպությանղեկավարների,որոնքհամատեղորոշումներենկա-
յացնում՝1)կադրայինհարցերով(օրինակ՝կադրերիհավաքագրում,
տեղափոխում,աշխատանքիցազատում),2)սոցիալականհարցե-
րով(աշխատանքայինժամեր,վարձատրությանձև,ՏՏտեխնոլոգիա-
ներիներմուծումևկիրառումևայլն)և3)տնտեսականհարցերով
(գործառնականփոփոխություններևայլն)։Ավելին՝Աշխատանքային
խորհուրդըկարողէկնքելհամաձայնագիրգործատուիհետայնպի-
սիհարցերիվերաբերյալ,ինչպիսիքեն՝աշխատանքիպայմանները
կամվճարմանձևերնուժամկետները։Աշխատանքային խորհրդի
համաձայնագրերը կազմակերպությունում գործող կարգերի նման
անմիջականևպարտադիրազդեցությունունենաշխատակցիան-
հատականզբաղվածությանվրա։

Աշ խա տա կից նե րի ներ կա յա ցուց չա կան 
մար մին նե րի այլ տե սակ ներ

Բաժնետիրական և սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությունները,որոնքունենավելիքանհինգհարյուրաշխատա-
կից,ունենվերահսկիչխորհուրդ(supervisoryboard)։Վերջինիս1/3-ը
պետքէ բաղկացած լինիաշխատակիցների ներկայացուցիչներից,
որոնքպետքէընտրվածլինեննույնկազմակերպությանաշխատա-
կիցներիկողմից՝ուղիղընտրությանմիջոցով։

Եթե կազմակերպությունն ունի 18 տարեկանից ցածր կամ 25
տարեկանից ցածր վերապատրաստվող հինգաշխատակից,ապա
կարող է ստեղծվել երիտասարդ աշխատողների և վերապատ-
րաստվողներիներկայացուցչականմարմին:

100-ից ավել աշխատակիցներ ունեցող կազմակերպությունում
կարող են ստեղծվել նաև տնտեսական կոմիտեներ (economic
committee),եթեառկաենաշխատանքայինխորհուրդներ,իսկկազ-
մակերպություններում, որտեղառկա են 10-իցավել ղեկավարան-
ձինք՝ կառավարման կոմիտեներ (executive committee)։ Վերջինս
նման է աշխատանքային խորհրդին, սակայն ունի սահմանափակ
իրավունքներևհնարավորություններ։
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Կազմակերպություններում, որտեղ առկա են հաշմանդամութ-
յունունեցող5-իցավելիանձինքկամերկարաժամկետկտրվածքով
հաշմանդամանձիկարգավիճակունեցողաշխատակիցներ,կարող
էստեղծվելհաշմանդամությունունեցողանձանցներկայացուցչութ-
յուն,որըկաջակցիկազմակերպությունումհաշմանդամությունունե-
ցողներինաշխատանքներումդյուրինինտեգրվելուհարցում,կներ-
կայացնինրանցշահերը,ինչպեսնաևկտրամադրիխորհրդատվութ-
յունևայլբնույթիաջակցություն2։

Գերմանիայումորպեսայդպիսինչիգործումարհմիությունների
մասինորևէօրենքկամենթաօրենսդրականակտ։Արհմիություննե-
րիգործունեությունըկարգավորվումէ«Հավաքականպայմանագրի
միասնության մասին» օրենքով (Act on Collective Agreement Unity)
(գերմաներեն՝Tarifeinheitsgesetz)։Վերջինսսահմանումէ,որեթեմեկ
կազմակերպությունումկանմիքանիմիություններևկոլեկտիվհա-
մաձայնագրեր,ապագերակայությունըտրվումէայնկոլեկտիվհա-
մաձայնագրին,որըկնքվածէգործատուիևամենաշատանդամներն
ունեցողարհմիությանմիջև:

2015թ.-ինընդունվածայսօրենքովդաշնայինկառավարությու-
նը ձգտում էր վերացնել իշխանության համար պայքարը տարբեր
արհմիություններիմիջև,քանիորարհմիություններիտարբերխմբեր
գործադուլներ էին կազմակերպում աշխատողների մեկ այլ խմբի
կամմիությանհամար՝մեկայլմիությանկամխմբիդեմ։

Արդյունքումփոքրարհմիություններըձեռքէինբերելոչհամա-
չափ ազդեցություն։ Այս զարգացումը 2010 թ.-ի Դաշնային աշխա-
տանքային դատարանի (Federal Labour Court) վճիռների հետևանք
է, որոնք վերջ դրեցին ունիտար անհամաձայնության (Unitarian
Bargaining(գերմաներեն՝Tarifeinheit))սկզբունքներին,որոնքգործում
էինավելի քան 60տարի։ Դատարանի որոշումներնավելի լայնա-
մասշտաբիրավունքներէիննախատեսումփոքրմիություններիհա-
մար՝բողոքարկելուգործողհամակարգը,որտեղկազմակերպությու-
նումկարողէրլինելմիայնմեկհամաձայնագիր։Գերմանականորոշ

2.https://knowledge.leglobal.org/employers-associations-and-trade-unions-in-germany/
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արհմիություններանհանգստացածէին,որմասնագիտականմիա-
վորումները,որոնքամենիցշատէինշահումգործադուլներից,կա-
րողէինչհետևելհամերաշխությանսկզբունքներին։Գործատուներն,
իրենցհերթին,մտավախությունունեին,որկազմակերպությունները
կբախվենմշտականցնցումների,քանիորանհատականկոլեկտիվ
պայմանագրերըկարողենսահմանվածժամկետիցհետոլուծվել:

Հաշվիառնելով ստեղծված իրավիճակը՝ կոալիցիոն կառավա-
րություննառաջարկեցնորօրենք,որնուժիմեջմտավ2015թ.-իհու-
լիսի 10-ից։Օրենքըսահմանումէ,որեթենույնկազմակերպության
տարբերարհմիություններիերկուտարբերկոլեկտիվպայմանագրե-
րիմիջևառկաէանհամաձայնություն,ապակազմակերպությունում
կգործի ամենաշատ անդամներ ունեցող արհմիության կոլեկտիվ
պայմանագիրը:Այսօրենքիընդունումիցհետոմիքանիփոքրարհ-
միություններբողոքարկեցինդրադրույթներիսահմանադրականութ-
յունը։ՍակայնիրվճռումԴաշնայինՍահմանադրականդատարանը
հայտարարեց,որօրենքըհամապատասխանումէՍահմանադրութ-
յանը:Մամուլիհաղորդագրությունումմասնավորապեսասվումէր.

«Օրենքի մեկնաբանությունն ու կիրառումը, այնուամենայնիվ,
պետքէհամապատասխանենԿոլեկտիվհամաձայանագրերի(գեր-
մաներեն՝ Tarifautonomie) ինքնավարությանը. վերջինս պաշտպան-
ված է որպես իմպերատիվ նորմ (Հիմնական օրենքի 9(3) հոդված
(գերմաներեն՝Grundgesetz-GG))։Հերթականդատավարությունները
պետք է մանրամասնորեն որոշենայն դրույթները, որոնք օրենքով
դեռևս լուծվածչեն։ՕրենքըչիհամապատասխանումՍահմանադ-
րությանը միայնայնքանով, որքանով բացակայում են նախազգու-
շական միջոցների վերաբերյալ դրույթներ, որոնք կերաշխավորեն,
որորոշակիմասնագիտականխմբերիկամոլորտներիանդամների
շահերըչենանտեսվի»:

Այսպիսով՝ միևնույն կազմակերպությունում կոլեկտիվ պայմա-
նագրերիհակասությանդեպքումգործումէգործատուիևամենա-
շատանդամներունեցողարհմիությանմիջևկնքվածպայմանագի-
րը:Այնուամենայնիվ,սակավաթիվանդամներունեցողարհմիության
կոլեկտիվ պայմանագիրը, համաձայն դատարանի վճռի, կարող է
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մերժվելմիայնայնդեպքում,երբկազմակերպությանաշխատակից-
ներիմեծքանակությամբարհմիությունըլիովինհաշվիէառելնաև
փոքրաքանակ անդամներով արհմիության անդամների շահերը՝
հաստատված կոլեկտիվպայմանագրի շրջանակներում:Այսպիսով՝
ավելիմեծարհմիությունը,որըստորագրելէճանաչվածհամաձայ-
նագիրը,պետքէցույցտա,որարժանահավատորենհաշվիէառել
փոքրարհմիություններինանդամակցողիրենցգործընկերներիշա-
հերը3։

Գերմանիայի արհմիությունները ամենահզորներից են Եվրո-
պայում։ Արհմիություններն ունակ են ոչ միայն պաշտպանել աշ-
խատակիցների շահերը, այլև երբեմն փոփոխել աշխատանքային
օրենսդրությունը։

Այնուամենայնիվ,Գերմանիայումաշխատակիցներիընդամենը
յուրաքանչյուրվեցերորդնէհանդիսանումարհմիությանանդամ,
չնայածվերջինտարիներինարհմիություններիքանակինվազու
մըդանդաղելէ:

Հետաքրքրական է, որ եթե Հայաստանում աշխատակիցնե-
րը անդամագրվում են արհմիություններին կա՛մ հարկադրաբար,
կա՛մ ձևականորեն, ապա Գերմանիայում արհմիության (գերմանե-
րեն՝Gewerkschaft)անդամցանկանումէդառնալյուրաքանչյուրիրեն
հարգողաշխատակից։Գերմանականարհմիություններնիրենցան-
դամներին առաջարկում են ոչ միայն աջակցություն և պաշտպա-
նություն աշխատավայրում, այլ նաև շատ արտոնություններ, այդ
թվում՝խորհրդատվություններիրավաբաններիհետկամմասնագի-
տականկարողություններիզարգացմանդասընթացներևայլն։Հենց
արհմիություններիբյուջեիցենվճարումգործադուլանողներինկամ
աշխատանքիցազատվածներին (իհարկեպետական սոցիալական
վճարներիցբացի),գերմանականբազմաթիվխոշորարդյունաբերա-
կանկազմակերպություններումանգամճաշարանիճաշացանկը չի
որոշվումառանցարհմիությանմասնակցության։

Գերմանիայումարհմիություններիձևավորմանսկիզբնընդուն-

3.https://www.etui.org/covid-social-impact/germany/germany-act-on-collective-agreement-unity-is-compatible-
with-the-constitution
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վածէհամարել 1865թ.-ը, երբԼայպցիգումհիմնվեցսիգարիոլոր-
տում աշխատողների գերմանական ընդհանուր ասոցիացիան
(AllgemeinerDeutscherCigarrenarbeiter-Verein)։Հենցայսկազմակեր-
պություննէլդարձավԳերմանիայիբոլորժամանակակիցարհմիութ-
յուններինախատիպը։

ՆերկայումսԳերմանիայումգործումենմիքանիտասնյակճյու-
ղայինարհմիություններ։Ընդորում՝լայնիմաստովնրանքներկայաց-
վածեներեքմիավորումներով։ԴրանցիցամենամեծըԳերմանական
արհմիություններիկոնֆեդերացիանէ(DeutscherGewerkschaftsbund,
DGB),որնունի5,850,167անդամութառաջատարոլորտներում՝երկա-
թուղայինոլորտիաշխատողներ,ոստիկաններ,գյուղատնտեսության
ոլորտիաշխատողներ, ուսուցիչներ, շինարարներ, բուժաշխատող-
ներևայլն:

ԱվելիփոքրմիավորումներենՔաղաքացիականծառայողների
միությունը(BeamtenbundundTarifunion),որնունիմոտ1,500,000ան-
դամևՔրիստոնեականարհմիությունների միավորումը (Christlicher
Gewerkschaftsbund),որնունիմոտ500,000անդամ։

Չնայածայնհանգամանքին,որԳերմանիայիարհմիություննե-
րը համարվում են աշխարհում ամենակայացածը՝ աշխատակից-
ների աջակցման և իրավունքների պաշտպանության տեսանկյու-
նից,այնուամենայնիվ, համաձայնՏնտեսականհամագործակցութ-
յան և զարգացման կազմակերպության (Organisation for Economic
Co-operation and Development-OECD) կողմից տրամադրվող վիճա-
կագրական տվյալների՝ վերջին տարիներին Գերմանիայում արհ-
միություններիանդամակցությունընվազումէ(տե՛սԳծանկար1)4:

DGB-ն Եվրոպական արհմիությունների կոնֆեդերացիա-
յի (European TradeUnion Confederation - ETUC)ևԱրհմիություն-
ների միջազգային կոնֆեդերացիայի (International Trade Union
Confederation-ITUC)անդամէ:

4.https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD#
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DGB-ի ներսում առանձին արհմիություններ, ինչպիսիք են IG
Metall-ըևVer.di-ն,ունենզգալիինքնավարությունևազդեցություն:

IGMetall-ըամենամեծմիություննէ,որը2019թվականիդրութ-
յամբ2,262,571անդամուներ5,իսկ2020թ.-ին՝2,214,662անդամ։Թեև
նրա անդամների ճնշող մեծամասնությունը դեռևս մետաղամշակ-
ման ոլորտի ներկայացուցիչներ են, այնուամենայնիվ, վերջինս
միավորվելէտեքստիլմիությանհետ 1997թվականինևփայտիու
պլաստմասսայիմիությանհետ՝1999թվականին:Այննաևանդամներ
ունիտեղեկատվությանևհաղորդակցությանոլորտներում:

Ver.di-ինհիմնադրվելէ2001թ.-ին՝միավորելով5արհմիություն-
ներև ներառելովանդամներտրանսպորտիև մի շարք հանրային
ծառայությունների մանրածախառևտրի և ֆինանսների,փոստիև
հաղորդակցության,գրաֆիկականևմեդիաոլորտներիևոչառևտ-
րային կազմակերպություններիներկայացուցիչներ։Այն ի սկզբանե
եղելէDGB-իցանկախ։Միաձուլումիցհետոորոշժամանակայնեղել
էDGB-իամենամեծարհմիությունը,սակայնանդամներիարտահոս-
քիցհետոայնայժմերկրորդտեղումէ՝1,941,071անդամով(2020)6:Ver.
di-նձգտումէաշխատելինչպեսմասնավոր,այնպեսէլպետական
հատվածիաշխատակիցներիհետ:

Մեծությամբ 3րդ արհմիությունը IG Bergbau, Chemie, Energie է
(IGBCE),որիանդամներնենքիմիայիևէներգիայիոլորտիաշխատա-

5.https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen/2010?tab=tab_0_0#tabnav
6.https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen/2010?tab=tab_0_0#tabnav

Գ ծան կար 1

Գերմանիայի արհմիություններում աշխատակիցների 
ներգրավվածության տեսակարար կշիռը 2000-2019 թթ.-ին

 

24.6 23
20.6

18.8 18.3 17.6 16.7 16.6 16.3
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կիցները։Վերջիններս 1997թվականինմիաձուլվեցինկաշվիմշակ-
մանփոքրարհմիությանհետ։2020թ.-ինանդամներիթիվը606,348է։

DGB-իմնացած5արհմիություններըշատավելիփոքրեն։Դրանք
են՝կրթությանևգիտությանGEW (Gew.ErziehungundWissenschaft),
որնունի280,452անդամ,շինարարությանևգյուղատնտեսության(IG
Bauen-Agrar-Umwelt), որնունի231,663անդամ,սննդիևհյուրընկա-
լության միությունը (Gew.Nahrung-Genuss- Gaststätten)՝ 194,145ան-
դամ, ոստիկանությանարհմիությունը (Gew. der Polizei)՝ 197,736ան-
դամ և տրանսպորտի և երկաթուղայինների արհմիությունը (EVG)`
184.090անդամ(տե՛սԱղյուսակ1)։

Աղ յու սակ 1. 

DGB ան դամ ե րը 2019-2020 թթ.7

Արհմիություններ
Ընդամենը/2019 Ընդամենը/2020 Արականսեռի

աշխատակիցներ
Իգականսեռի

աշխատակիցներ

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս

IGBauen-Agrar-
Umwelt 240,146 4.0 231,663 4.0 167,305 72.2 64,358 27.8

IGmining,
chemistry,energy 618,321 10.4 606,348 10.4 472,611 77.9 133,737 22.1

Weightededucation
andscience 280,343 4.7 280,452 4.8 78,597 28.0 201,855 72.0

IGMetall 2,262,571 38.1 2,214,662 37.9 1,811,012 81.8 403,650 18.2

Weightoffood,
pleasureand
restaurants

197,791 3.3 194,145 3.3 114,260 58.9 79,885 41.1

Bythepolice 194,926 3.3 197,736 3.4 145,074 73.4 52,662 26.6

EVG 185,793 3.1 184,090 3.1 143,952 78.2 40,138 21.8

ver.di 1,955,080 32.9 1,941,071 33.2 922,728 47.5 1,018,343 52.5

Ընդամենը 5,934,971 100 5,850,167 100.0 3,855,539 65.9 1,994,628 34.1

7.https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen/2020-2029
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Հատկանշականէ,որDGB-իանդամներիմիայն1/3-նէկին:
Ինչպեսնշվեց,DGB-իանդամներըվերոնշյալութարհմիություն-

ներնեն։Այսառանձինարհմիությունները,հատկապեսավելիխոշոր-
ները,շատհզորենև,անշուշտ,ավելիմեծռեսուրսներունեն,քան
հենցDGB-ն:Միաձուլումներըփոխեցին ուժերի համամասնություն-
ները.արդյունքումերեքխոշորագույններըկազմումենDGB-իընդ-
հանուրանդամների82%-ը:

Հաջորդխոշորարհմիությունը՝Քաղաքացիականծառայողների
միությունը (BeamtenbundundTarifunion), կազմվածէ40արհմիութ-
յուններից, որտեղ ընդգրկված են պետական հատվածի այնպիսի
ոլորտներ,ինչպիսիքեն՝արհեստագործականհաստատությունների
դասավանդողներըկամբանտերիաշխատակիցները։Քաղաքացիա-
կանծառայողներիմիության4խոշորարհմիություններնեն՝Ուսու-
ցիչների VBE միությունը, որն ունի 164,000անդամ8, Միջին մասնա-
գիտականևբուհականոլորտիաշխատակիցներիDPhVմիությունը,
որնունի90,000անդամ9,Տեղականիշխանությանաշխատակազմի
komba միությունը, որն ունի մոտ 90,000անդամ10 և Հարկային հա-
մակարգիպաշտոնյաներիDSTG-նմիությունը,որնունիմոտ70,000
անդամ11։

Քաղաքացիական ծառայողների միության անդամների 2/3-ը
հանդիսանում է հատուկ կարգավիճակ ունեցող հանրային ծառա-
յություններիաշխատակիցներ(Beamte),որոնցվարձատրությունըև
պայմաններըսահմանվումենօրենքովևքննարկմանենթակաչեն։

ՔրիստոնյաCGB-նբաղկացածէ14առանձինարհմիություննե-
րից, որոնցիցամենակարևորը մետաղագործների CGMարհմիութ-
յուննէ։

DGBարհմիություններըմտահոգությունենհայտնելվերջինտա-
րիներինանդամներիարտահոսքիշուրջևմիշարքնախաձեռնութ-
յուններենձեռնարկելարտահոսքիկանխմանհամար:

8.https://www.vbe.de/der-vbe/
9.https://www.dphv.de/2018/01/30/dphv-begruesst-leistung-muss-wieder-schule-machen/
10.https://www.komba.de/unser-leitbild-komba.html
11.http://www.dstg.de
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Արհմիությունների անդամությունն ամենաուժեղն է արտադ-
րությանևհանրայինծառայություններիոլորտում,բայցշատավելի
թույլէմասնավործառայություններիոլորտիաշխատողներիշրջա-
նում12:

Գերմանիայում արհիմության վճարը հաշվարկվում է աշխա-
տավարձի 1%-ի չափով։ Հավաքագրված միջոցների մոտ 50%-ը
ծախսվումէարհմիությունումորոշակիգործառույթներիրականաց-
նողներինաշխատավարձ վճարելու համար, 13%-ըփոխանցվում է
արհմիության բյուջե, ինչպես նաև միջազգային արհմիութենական
կազմակերպություններին,3%-ը՝գործադուլայինֆոնդին,2%-ըհատ-
կացվում է նորարարական նախագծերի համար, մոտավորապես
նույնքանգումարէլհատկացվումէուսումնականծրագրերին։Եվս
30%-ըբաժինէհասնումընթացիկկարիքներին:

Գերմանական արհմիությունները բոլորովին էլ ուղղված չեն
գործատուներիհետպատերազմին։Նրանցգլխավորխնդիրըփոխ-
զիջմանևհամաձայնությանհասնելնէ։Երբեմնվեճերըհաջողվումէ
կարգավորելխաղաղճանապարհով,բայցերբեմնկողմերըչենկա-
րողանումընդհանուրհայտարարիգալ։Այդդեպքումարհմիություն-
ներըդիմումենճնշմաներկարփորձվածմեթոդին՝գործադուլին։

Գերմանիայումգործադուլներըսովորականերևույթենհամար-
վում: Սոցիալականտարբեր կարևոր ոլորտների աշխատակցիներ
պարբերաբար գործադուլ են անում։ Գերմանացիները համբերա-
տարենվերաբերվումգործադուլներիկապակցությամբչեղարկված
թռիչքներինևգնացքներիչվացուցակիփոփոխություններին,քանի
որ «վաղը» գործադուլ անողների փոխարեն կարող են լինել հենց
իրենք։

Գործադուլը,սակայն,ավելիշատհարկադրվածմիջոցէ,որին
ցանկալի չէ դիմել:Խնդիրնայն է, որԳերմանիայումգոյություն ու-
նիայնպիսի հասկացություն, ինչպիսին է սակագնային ինքնավա-
րությունը, երբ գործատուների միությունները և աշխատակիցների
արհմիություններն իրավունք ունեն պայմանագրեր կնքել առանց

12.https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Germany/Trade-Unions
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պետական միջամտության։ Թեև պետությունը՝ որպես օրենսդիր,
սահմանումէաշխատանքայինընդհանուրպայմանները,սակայնչի
սահմանում,օրինակ,թեաշխատակիցըորքանպետքէվաստակի
արդյունաբերությանորևէճյուղում։Այսևշատայլբաներիշուրջհա-
մաձայնությունը(օրինակ՝արձակուրդիտևողությունը)գործատունե-
րի միությունների ևարհմիությունների միջև կնքված սակագնային
համաձայնագրերիխնդիրնէ։

Հարկէնշելնաև,որԳերմանիայումարհմիություններըպաշտ-
պանումենոչմիայնոլորտային,այլնաևընդհանուրաշխատանքա-
յինշահերը։

Արհմիություններըձգտումենհաստատելմիկարգ,որըժամա-
նակինգոյությունուներԳերմանիայում.նրանք,ովքերաշխատումեն
ամբողջշաբաթ,պետքէգումարստանանիրենցաշխատանքիհա-
մար,ինչըբավարարէհենցայդշաբաթապրելուհամար13:

Աշխ ատ անք այ ին իր ավ ունք

ԳերմանիայիՀիմնականօրենքը(TheBasicLaw)երաշխավորում
է երկրում միավորումներիազատությունը (Հոդված 9, կետ 3), ինչ-
պեսնաևզբաղմունքիազատընտրություննուաշխատանքիպար-
տադրվածարգելքները(Հոդված12):Այննաևսահմանումէիրավա-
հավասարությանսկզբունքըև,մասնավորապես,պարտավորեցնում
է պետությանն աջակցել գենդերային հավասարության արդյունա-
վետիրականացմանը(Հոդված3):

Աշխատանքայինիրավունքիհիմնականաղբյուրներնենդաշ-
նայինօրենսդրությունը,կոլեկտիվպայմանագրերը,աշխատանքա-
յինպայմանագրերըևնախադեպայինիրավունքը:Չկամեկմիաս-
նական աշխատանքային օրենսգիրք. աշխատանքի նվազագույն
չափորոշիչներըսահմանվումենաշխատանքայինտարբերհարցե-
րի վերաբերյալառանձինակտերով, որոնք լրացվում են կառավա-
րությանորոշումներով:

13.https://germania-online.diplo.de/ru-dz-ru/wirtschaft/Aktuelles/trade-unions/1925482
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Առանցքայինենհամարվումհետևյալիրավականակտերը.
● 18.08.1896 թ.-ին ընդունված և 02.11.2000 թ.-ին վերջինանգամ

փոփոխվածՔաղաքացիականօրենսգիրքը(TheCivilCode),որը
սահմանումէաշխատանքայինհարաբերությունները:Այնպիսի
հարցեր, ինչպիսիք են՝աշխատանքիցազատելը, հիվանդութ-
յան և տարեկան արձակուրդները, կարգավորվում են ստորև
նշվածհատուկակտերում:

● Աշխատանքային Սահմանադրական օրենքը (The Works
ConstitutionAct)՝ ընդունված23.12.1988թ.-ինևվերջինանգամ
փոփոխված19.12.1998թ.-ին,որըկարգավորումէգործատունե-
րիևաշխատողներիմիջևհամագործակցությունը:

● «Կոլեկտիվպայմանագրերիմասին»օրենքը(TheActonCollective
Agreements)՝ընդունված25.08.1969թ.-ինևվերջինանգամփո-
փոխված29.10.1974թ.-ին,որըկարգավորումէկոլեկտիվպայ-
մանագրերը:

● Աշխատանքայինհարաբերություններըկարգավորողմիշարք
իրավական ակտեր, այդ թվում՝ «Դաշնային օրենքը արձա-
կուրդների մասին» (Federal Paid Leave Act), «Զբաղվածության
խթանմանմասին»օրենքը(EmploymentPromotionAct),«Զբաղ-
վածության պաշտպանության մասին» օրենքը (Employment
ProtectionAct), «Հանրայինտոներիև հիվանդությանդեպքում
աշխատավարձերիևաշխատավարձինհավասարեցվածվար-
ձատրության վճարումը կարգավորող» օրենքը (Act regulating
thePaymentofWagesandSalariesonPublicHolidaysandincase
ofsickness),«Աշխատանքիցազատելուպաշտպանությանմա-
սին» օրենքը (Protection against Dismissal Act), «Աշխատակից-
ներիառևտրայինտեղափոխման մասին» օրենքը (Act on the
CommercialTransferofEmployees)։

● Մասնագիտական զարգացումն ապահովող իրավական ակ-
տեր,այդթվում՝«Մասնագիտականուսուցմանմասին»օրենքը
(Occupational TrainingAct), «Կեսդրույքևամբողջականդրույք
աշխատելումասին»օրենքը(ActonPart-TimeandFixed-term)։
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● Աշխատանքիանվտանգությունն ուաշխատակիցներիառող-
ջությունը, աշխատանքի պայմաններն ապահովող և կարգա-
վորող իրավական ակտերը, այդ թվում՝ «Մայրության պաշտ-
պանությանմասին»օրենքը (MaternityProtectionAct),«Աշխա-
տավայրում մայրության պաշտպանության մասին» որոշումը
(Ordinance on Maternity Protection at theWorkplace), «Երիտա-
սարդաշխատողներիպաշտպանությանմասին»օրենքը(Young
WorkersProtectionAct), «Աշխատանքայինժամանակիմասին»
օրենքը (Working Time Act), «Երեխայի մեծացման նպաստի և
երեխայիմեծացմանարձակուրդիվճարմանմասին»ակտը(Act
on thePaymentofChildRaisingBenefit andChildRaising Leave),
«Անվճարունակությանմասին»որոշումը(InsolvencyOrdinance)։

● Անհատական վեճերի լուծումը կարգավորող իրավական ակ-
տեր,այդթվում՝«Աշխատանքայինդատարանիմասին»օրեն-
քը (Labour Court Act), «Քաղաքացիական դատավարության»
օրենսգիրքը(CodeofCivilProcedure)։

Աշխատանքային օրենսդրությունը կարգավորվում է Աշխա-
տանքային դատարանների միջոցով: Որոշ հարցեր, հատկապես
գործադուլներիկարգավորումը,մասամբկամնույնիսկամբողջութ-
յամբլուծվումեննախադեպայինիրավունքիմիջոցով:

Կոլեկտիվ պայմանագրերն (Tarifverträge) իրավաբանորեն
պարտադիր են, քանի դեռ դրանք համապատասխանում են օրեն-
քովսահմանվածնվազագույնչափանիշներին:Դրանքսովորաբար
կնքվումենճյուղայինմակարդակովհամապատասխանարհմիութ-
յան և գործատուների միության միջև և հետևաբար ընդգրկում են
կա՛մմեկոլորտ(կա՛մդրամիմասերը),կա՛մտարածաշրջանը,կա՛մ
ամբողջ երկիրը: Այնուամենայնիվ, երբեմն կոլեկտիվ բանակցութ-
յուններըտեղիենունենումնաևկազմակերպությանմակարդակով:
1999թվականինԱրևմտյանԳերմանիայումաշխատողների8%-ըև
Արևելյան Գերմանիայում աշխատակցիների 11%-ը ներառված էին
ձեռնարկություններումհիմնվածկոլեկտիվպայմանագրերում(աղբ-
յուր՝IABBetriebspanel):Կոլեկտիվպայմանագրերըմիշտպարտադիր
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ենհամապատասխանարհմիությանանդամներիևգործատուների
միության անդամների համար, ում միջև կնքվել է համապատաս-
խան կոլեկտիվ պայմանագիրը։ Որոշակի պայմանների առկայութ-
յան դեպքում պատասխանատվությունը կարող է տարածվել նաև
համապատասխանտարածաշրջանիկամոլորտիբոլորաշխատա-
կիցներիվրա:1999թվականինԱրևմտյանԳերմանիայումաշխատա-
կիցների 65%-ը և Արևելյան Գերմանիայում աշխատողների 46%-ն
ընդգրկվածէինոլորտայինկոլեկտիվպայմանագրում(աղբյուր՝IAB-
Betriebspanel):

Գործնականումկարևորդերէխաղումնաևկազմակերպությու-
նը(Betrieb),որըաշխատակցիհետվերոնշյալիրավականակտերին
համապատասխանկնքումէգրավորաշխատանքայինպայմանա-
գիր(Betriebsvereinbarung)՝այնտեղամրագրելովկազմակերպության
նպատակինհասնելումիտվածորոշակիկանոններ։Այսմակարդա-
կում աշխատանքի պայմանները, ինչպիսիք են՝ Աշխատանքային
Սահմանադրականօրենքովսահմանվածները,կարողենկամորոշ
դեպքերում պետք է սահմանվեն աշխատանքային պայմանագրե-
րում։

Քանի որ Գերմանիան հանդիսանում է Եվրոպական միության
(ԵՄ) անդամ երկիր, ուստի ԵՄ օրենսդրությունը և նախադեպային
իրավունքըմեծազդեցությունունենԳերմանիայումաշխատանքա-
յինիրավունքիվրա, քանիորԵՄդիրեկտիվներըևԵՄիրավունքն
իրավականպարտադիրուժունեն:

Արհմի ությ ան և գ ործ ատ ուն եր ի աս ոց իաց իայ ի 
կան ոն ակ արգ ում ը

Ե՛վաշխատակիցների,և՛գործատուներիմիավորումներիազա-
տությունը երաշխավորված է որպես Հիմնական օրենքի (the Basic
Law)հիմնականիրավունք(9-րդհոդվածի3-րդպարբերություն):Սա
ներառումէանհատների՝ասոցիացիաներստեղծելու,գործողասո-
ցիացիային միանալու, ասոցիացիային ակտիվորեն մասնակցելու,
ասոցիացիանլքելուկամորևէասոցիացիայինչպատկանելուիրա-
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վունքը: Այն նաևպարունակում է դրույթներպետության կաման-
հատների ցանկացած ազդեցությունից ասոցիացիայի պաշտպա-
նությանվերաբերյալ։

Հիմնական օրենքի իմաստով ասոցիացիան կամավոր մշտա-
կանմիավորումէ,որըչպետքէսահմանափակվիմեկընկերությամբ:
Բացիայդ՝ ցանկացածասոցիացիապետքէ իրեն համարի որպես
աշխատակիցների կամ գործատուների ներկայացուցիչ ևպետք է
հստակաշխատիկոլեկտիվպայմանագրերիկնքմանուղղությամբ:

Արհմի ությ ունն եր

Գերմանիայումարհմիություններիմասինօրենքչկա։Թեևարհ-
միություններըսովորաբարսահմանվումենորպեսիրավունակութ-
յունչունեցողասոցիացիաներ,նրանքիրավաբանորենիրավասուեն
կոլեկտիվբանակցություններվարել,ինչպեսնաևիրավականգոր-
ծողություններձեռնարկելկամդիմելդատարան(«Կոլեկտիվպայմա-
նագրերիմասին»օրենքի2-րդմաս,1-ինպարբերությունև«Աշխա-
տանքայինդատարանիմասին»օրենքի10-րդբաժին):Արհմիության
անդամներիպարտականություններնուիրավունքներնամրագրված
ենհամապատասխանարհմիությանսահմանադրությամբ:Թեևսահ-
մանադրությունները տարբեր արհմիությունների միջև կարող են
տարբերլինել,դրանքավանդաբարսահմանումեննմանատիպհիմ-
նականպարտականություններև իրավունքներ:Անդամներըպար-
տավորենվճարելարհմիությանվճարները,որոնցգումարըհիմնված
էանհատականաշխատավարձիմակարդակիվրա:Միևնույնժամա-
նակնրանքունենաշխատանքայինվեճերումաջակցության,ինչպես
նաև իրավաբանական խորհրդատվության իրավունք: Անդամակ-
ցություննավարտվումէմիայնաշխատողինախաձեռնությամբդա-
դարեցմամբկամարհմիությանորոշմանհիմանվրաբացառմամբ,
որըպետքէհամապատասխանիվերջինիսսահմանադրությանը:
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Կ ոլ եկտ իվ բան ակց ությ ունն եր և պ այմ ան ագր եր

Կոլեկտիվ բանակցությունները կարգավորվում են «Կոլեկտիվ
պայմանագրերի մասին» օրենքով։ Կոլեկտիվ բանակցություններ
վարելու օրինական կարողություն ունեն մի կողմիցարհմիություն-
ները,մյուսկողմից՝գործատուներիասոցիացիաները,ինչպեսնաև
անհատգործատուն (բաժին2,պար. 1):Փաստորեն, կոլեկտիվբա-
նակցություններըհիմնականումտեղիենունենումոլորտային/ճյու-
ղայինմակարդակով,թեևորոշդեպքերումարհմիություններըկարող
եննաևբանակցելանհատգործատուիհետ,եթեդաթույլատրելիէ
նրանցսահմանադրությամբ:Գործատուի՝իրանդամներիանհատա-
կան կոլեկտիվպայմանագրինանդամակցելուարգելքը չիազդում
կոլեկտիվպայմանագրիվավերականությանվրա,բայցհանգեցնում
էգործատուի՝վնասներըհատուցելուպարտավորությանը:

Կոլեկտիվպայմանագրերնունեներեքհիմնականգործառույթ-
ներ՝
● պաշտպանող գործառույթ (աշխատանքային նվազագույն

ստանդարտներիսահմանում),
● ռացիոնալացմանգործառույթ (աշխատանքայինկյանքըկար-

գիբերելուևհամապատասխանեցնելուհամար),
● համերաշխությանգործառույթ(քանիդեռկոլեկտիվպայմանա-

գիրըուժիմեջէ,նորպահանջներնուդրանցշուրջաշխատան-
քայինվեճերըբացարձակապեսարգելվածեն(արդյունաբերա-
կանհամերաշխություն)):

Ցանկացած կոլեկտիվ համաձայնագիր պայմանագիր է, որը
բաղկացածէերկումասից(հատված1,պար.1):Առաջինմասը,պայ-
մանագրայինիրավունքիհամաձայն,վերաբերումէպայմանագրա-
յին գործընկերների իրավունքներին և պարտականություններին:
Գործընկերներիերկուհիմնականպարտավորություններնեն՝արդ-
յունաբերական համերաշխությունը և բոլոր հասանելի միջոցներն
օգտագործելու պարտականությունը՝ ապահովելու, որ իրենց ան-
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դամներըպահպանենհամաձայնագիրը:Կոլեկտիվհամաձայնագրի
երկրորդմասովսահմանվումենաշխատանքայինպայմանագրերին,
գործառնականհարցերինևաշխատանքայինսահմանադրությանը
վերաբերողկանոններ՝ԱշխատանքայինՍահմանադրությանօրեն-
քիիմաստով։Այստարբերակումըկարևորէկոլեկտիվպայմանագրի
գործողությանժամկետիհամար:Ընդհանրապես,կոլեկտիվպայմա-
նագիրնավարտվում է, երբ լրանում էայն ժամանակահատվածը,
որիհամարկնքվելէպայմանագիրը:Այնկարողէավելիվաղդադա-
րեցվելկողմերիցմեկիիրավականնախաձեռնությամբկամփոխա-
դարձհամաձայնությամբ:

Կոլեկտիվպայմանագիրը հիմնականումպարտադիր է նրանց
համար, ովքեր դրա ուժի մեջ մտնելու պահին համապատասխան
արհմիությանևգործատուներիասոցիացիայիանդամեն:Դրակա-
նոնները, հետևաբար, կիրառելի են անհատական աշխատանքա-
յինհարաբերություններինկատմամբ,եթեաշխատողը,ինչպեսնաև
գործատունկրումենորոշակիպարտավորվածություններ(բաժին3,
պար.1):Այնուամենայնիվ,գործատուիհանձնառությունըբավարարէ
գործառնականհարցերիկամաշխատանքիկանոնադրությանհետ
կապվածիրավականնորմերիկիրառմանհամար(հատ.3,պար.2):

Ժամանակակից աշխարհն առաջ է շարժվում աննախադեպ
տեմպերով,տնտեսությանտարբերոլորտներիթվայնացումնուավ-
տոմատացումըժամանակիհրամայականնէ,որըգլոբալբնույթունի:
Տեղեկատվականհասարակությանձևավորումըմիկողմիցհանգեց-
նումէմարդկայինգործոնովպայմանավորված,այդթվում՝կոռուպ-
ցիոն ռիսկերի կրճատմանը, արդյունավետության և արտադրողա-
կանությանբարձրացմանը,գործընթացներիարագացմանը,ժամա-
նակիևֆինանսականռեսուրսներիխնայողությանըևմիշարքայլ
դրականարդյունքների,մյուսկողմիցառաջացնումէռիսկերաշխա-
տողներիզբաղվածությանպաշտպանությանոլորտում,ինչըենթադ-
րումէարհմիություններիանմիջականգործառույթներիշրջանակ:

Գերմանիայիպետականևմասնավորսեկտորներիաշխատա-
կիցների ver.diարհմիությունըմշակել է մոդելայինհամաձայնագիր
էլեկտրոնայինկառավարմանվերաբերյալ,որըկծառայիորպեսու-
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ղեցույց՝թվայնացմանարդյունքումառաջացածխնդիրներիշուրջ։
Համաձայնագրիհիմնականկետերըհետևյալնեն14.

● Կազմակերպության աշխատակիցները պետք է ժամանակին
տեղեկացվածլինենցանկացածնորտեխնոլոգիայիներդրման
մասին և ներգրավվեն նոր տեխնոլոգիական համակարգերի
ներդրմանգործընթացներում:

● Անհրաժեշտության դեպքում անձնակազմին պետք է առա-
ջարկվի վերապատրաստում, որպեսզի նրանք կարողանան
արդյունավետաշխատելնորտեխնոլոգիաներիհետ։

● Նորտեխնոլոգիաներիներդրումըպետքէհամապատասխանի
առկաօրենսդրությանըևկոլեկտիվհամաձայնագրերին։Ցան-
կացածփոփոխությունպետքէուղեկցվիարդյունավետության
գնահատմանմասնագետներիխորհրդատվությամբ։

● Ծրագրային համակարգերի ձեռքբերման, մշակման և օգտա-
գործմանժամանակպետքէհաշվիառնվիընդհանուրարդյու-
նավետությունը։

● Բոլորնորաշխատատեղերը,որոնքէականորենփոփոխվելեն,
պետքէենթարկվենռիսկիգնահատման,որնընդգրկումէաշ-
խատանքիֆիզիկականևհոգեբանականասպեկտները:Հոգե-
սոցիալականռիսկերըպետքէգնահատվեներկուտարինմեկ
անգամ։

● Աշխատակիցներնիրավունքունենկանոնավորկերպովհրա-
հանգներ ստանալ աշխատանքի ընթացքում առողջության և
անվտանգությանռիսկերընվազագույնիհասցնելուվերաբեր-
յալ։

14.https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Toolkit%20January%202021.pdf
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 Շվեդիա

Շվեդիանայներկրներիցմեկնէ,որնունիբնակչությանհամե-
մատաբարբարեկեցիկմակարդակև,հետևաբար,երկարաժամկետ
աճիլավհեռանկարներ:

Շվեդիայում գործում են երեք արհմիություններ՝ Շվեդական
արհմիությունների կոնֆեդերացիա(LO), Շվեդական պրոֆեսիոնալ
աշխատողների կոնֆեդերացիա (TCO)ևՎարձուաշխատողներիև
գիտնականներիկոնֆեդերացիա(Saco):

LO-ններառում է «կապույտօձիքավոր»աշխատողներ, TCO-ն՝
«սպիտակօձիքավոր»աշխատողներևSaco-ն՝արհեստավարժմաս-
նագետներ:

ՊատմականորենLO-ն (ստեղծվելէ 1898թ.-ին)եղելէամենա-
մեծ և ամենակարևոր միությունը, բայց վերջին քսան տարիներին
դրանշանակությունընվազել է, քանի որ TCO-ն (ձևավորված 1944
թ.-ին)ևSaco-ն՝ (1947թ.-ին)աճելեն,իսկLO-ինշանակալիությունը
նվազել է՝ կապվածտնտեսությանվերակառուցման,տնտեսության
մեջ «սպիտակև կապույտօձիքավոր»աշխատակիցների, գիտնա-
կաններիաճի,ինչպեսնաևմիավորումներինվազմանպատճառով:
LOարհմիությանանդամներիմասնաբաժինը1950թ.-ի81%-ից1980
թ.-իննվազելէմինչև63%,իսկ2008թ.-ինհասելէ48%-ի:LO-նդեռևս
ամենամեծմիություննէ,բայցոչայնքանգերիշխող,որքաննախկի-
նում:

LO-նևTCO-նԵԱԿ-իհամահիմնադիրանդամներնեն,մինչդեռ
Saco-նմինչև1996թ.-ըդեռևսչէրմիացելԵԱԿ-ին:Մինչայդնրաան-
դամակցություննարգելափակվելէրմրցակիցTCOմիությանկողմից:
TCO-նևSaco-ներկուսնէլներառումենաշխատողներիխմբեր,ինչ-
պիսիքենուսուցիչները:ՓոխարենըSaco-նաշխատումէրԱնկախ
արհմիությունների եվրոպական կոնֆեդերացիայի (համադաշնութ-
յան)հետ(CESI),որըձևավորվելէր1990թ.-ին:Քանիդեռայնչէրկա-
րողմիանալԵԱԿ-ին,Saco-նկարծումէր,որփոխարենըկարողէին
գտնելմիջազգայինհամագործակցությունևազդեցությունCESI-ում:
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Այնուամենայնիվ, 1997թ.-ինԵԱԿ-ինմիանալուց իվեր՝ TCO-իներ-
սումSaco-իանդամակցությանդեմդիմադրությունըվերացավ,Saco-
նարագինտեգրվեց։Ըստորոշվերլուծաբանների15՝Sacoարհմիութ-
յուններըայսօրավելիդրականևնախաձեռնողեն,քանիրենցգոր-
ծընկերները,հատկապեսLO-ն։

LO-ում ավանդաբար ավելի շատ եվրոասոցացման թերահա-
վատներկան,քանմյուսարհմիություններում:Մինչև1994թ.-իհան-
րաքվենLO-ի21արհմիություններիցմիայնվեցնէինաջակցումՇվե-
դիայիանդամակցությանըԵՄ-ին:LOանդամներից37%-ըքվեարկել
է«այո»,61%-ը՝«ոչ»16:TCO-իևSaco-իանդամներնավելիհակվածեն
եղելևկանդեպիԵՄ-ն:

ՇվեդիանԵվրամիությանանդամչէրմինչև1995թ.-ըևշվեդա-
կանաշխատանքայինշարժումըբավականինթերահավատորենէր
վերաբերվումեվրոպականինտեգրմանը:Այսթերահավատությունը
հիմնվածէրհատկապեսերկուգործոնիվրա՝1)միջազգայինհարա-
բերություններում չեզոքությանքաղաքականությունըև2)ազգային
բարեկեցությանկենտրոնացումըպետությանվրա:Եվրոպականին-
տեգրմաննկատմամբայսդիրքորոշմանդասականարտահայտութ-
յունըգալիսէայնժամանակվասոցիալ-դեմոկրատվարչապետԹեյջ
Էրլենդերի1961թ.-ինՄետաղագործներիմիությանկոնգրեսումտեղի
ունեցածհայտնիելույթից։ՆաբացասաբարէրվերաբերվումՇվե-
դիայիԵՏՀանդամակցությանըՇվեդիայիչեզոքությանքաղաքակա-
նության,ազատառևտրիևտնտեսականքաղաքականությանպատ-
ճառով:

Հետպատերազմյան շրջանում շվեդները, որոնք վերջինը չէին
աշխատանքայինշարժմանմեջ,հաճախկարծումէին,որիրենցսո-
ցիալականմոդելըգերազանցումէայլեվրոպացիներիմոդելներին17:
Շվեդականարհմիություններիդիրքերըեվրոպականհամագործակ-
ցության մեջ հստակորեն ձևավորվում են սկանդինավյան աշխա-
տաշուկայի եզակիմոդելով, ինչպեսնաևայնփաստով, որերկիրը

15.BielerandLindberg2008:209
16.LundgrenRydén.255–56
17.Misgeld1997:344;Larsson2008:175–76)
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չի միացել ԵՄ-ին մինչև 1995թ.-ը: Պետք է նաև ընդգծենք հատուկ
հետաքրքրությունը, որով շվեդականարհմիություններըպաշտպա-
նում են աշխատաշուկայի մոդելը, արդյունաբերական հարաբե-
րությունների համակարգը, նվազագույն աշխատավարձի սահմա-
նումըևանդամակցությանընտրովիխթանները:Ինչպեսնկատում
ենՎանդայելենևԳլասները,«Եվրոպականարդյունաբերականհա-
րաբերությունների ռեժիմների առանձնահատկությունները ազդում
ենարհմիութենականների շահերիևռազմավարություններիվրա»:
ՍաճիշտէՇվեդիայիդեպքում,նրանցբարձրկարծիքըսեփական
աշխատաշուկայի մոդելի մասին հստակորեն ձևավորում է նրանց
ներգրավվածությունը եվրոպական մակարդակով արհմիություն-
ների համագործակցության և քաղաքականության մեջ: Թեև 1970-
ական և 1980-ական թվականներին շվեդների հետաքրքրությունը
անդրազգային համագործակցության նկատմամբ ավելի ու ավելի
խորացավ,նրանքերբեքբարեկամներ չենդարձելխորըանդրազ-
գայինինտեգրմանգաղափարիհետ:Փոխարենը,շվեդներըհաճախ
ցանկանումենպահպանելկարևորորոշումներիկայացումըազգա-
յինմակարդակումևպաշտպանելիրենցհայտնիաշխատաշուկայի
մոդելը:Սկանդինավյանարհմիութենականները,ասվումէմիուսում-
նասիրությանմեջ,նախընտրումեն«արտահանելիրենցսեփական
մոտեցումըարտադրականհարաբերություններում,քանսովորելու-
րիշներից18»:Լովենի (2012)մեկայլհոդվածումէլասվումէ,որ1973
թ.-ինԵԱԿ-իձևավորմանօրվանիցկազմակերպությունումսկանդի-
նավյան արհմիութենական շարժման ներգրավվածության հիմնա-
կաննպատակը,որպեսկանոն,եղելէսկանդինավյանսոցիալական
գործընկերներիևկոլեկտիվպայմանագրիպաշտպանությունը19:

Հարկէնշել,սակայն,որՇվեդիայումկանոլորտայինառանձնա-
հատկություններ.սովորաբարմետաղագործները,որոնքակտիվեն
միջազգայինարդյունաբերությանմեջ,ավելիշատեններգրավված
արհմիություններում(տե՛սBlomqvistandMurhem2003:163f;Andersen
2006;FuråkerandBengtsson2013):Ավելին՝շվեդականաշխատաշու-

18.Larssonetal.2012:46;cf.VandaeleandGlassner2012:21
19.Cf.SvenssonandJacobsson2009:16;Andersen2006
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կայիմոդելըվերջիներկու-երեքտասնամյակներիընթացքումավե-
լինմանէեվրոպականգործընկերներիմոդելին(BaccaroandHowell
2011): 2000-2010 թթ. արհմիությունների քանակը նվազել է 81%-ից
մինչև71%,ինչպեսնաևնվազելէարհմիություններիքաղաքական
ազդեցությունը, թեև շատ բարձր մակարդակի վրա է եղել (Lindvall
2012):Եթե շվեդականարհմիություններիդիրքերըթուլանանիրենց
իսկերկրում,ապահավանականէ,որնրանցհետաքրքրությունըեվ-
րոպականհամագործակցությաննկատմամբկաճի (տե՛սBieler and
Lindberg2008):

Մինչև 1973 թ.-ի ԵԱԿ-ի հիմնադիր կոնֆերանսը, սկանդինավ-
յանմասնակիցներըՕսլոյում 1972թ.-իմարտինարդենհիմնել էին
Հյուսիսային արհմիությունների խորհուրդը (CNTU), որի նպատակն
էր մերձեցնել սկանդինավյան միությունները: Միության ղեկավար-
ներըհասկացան,որմիջազգայինհամագործակցությունըդառնում
էավելիկարևորևորմիասիննրանքավելիուժեղձայնկունենան
(տե՛սԻսակսոն2012թ.CNTU-իպատմությանհամար):Սկանդինավ-
յանարհմիություններըհամակարգումենիրենցգործողությունները
եվրոպականմակարդակում՝մեծացնելովիրենցազդեցությունը:

Սկանդինավյանարհմիություններինբնորոշէպետական թույլ
միջամտությունը,բայցուժեղսոցիալականգործընկերությունըևկո-
լեկտիվ բանակցությունների բարձր մշակույթը (տե՛ս Դոլվիկ 2008;
Էլդրինգ և Ալսոս 2012):Սովորաբար սկանդինավյան արհմիութ-
յունները շահագրգռված չեն աշխատաշուկայում պետության
ավելիմեծմիջամտությունենթադրողքաղաքականությամբ,ինչ-
պիսիքենօրենքովսահմանվածնվազագույնաշխատավարձը:

Շվեդական արհմիությունների վերաբերմունքը և հավատար-
մությունըեվրոպականինտեգրմանըևեվրոպականարհմիություն-
ների համագործակցությանը ավանդաբար մինիմալիստական են՝
քաղաքականության իրավասությունները եվրոպական մակարդակ
փոխանցելու տեսանկյունից: 1950-ականներին և 1960-ականներին
LO-ն ՏՀԶԿ արհմիությունների համագործակցության շրջանակնե-
րումԵվրոպականտարածաշրջանիակտիվանդամէր։

Սկանդինավյան երկրներն ակնհայտորեն նաև հատուկ շա-
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հագրգռվածություն ունեին EFTA-ի երկրներից հնարավորինս շատ
արհմիություններընդունելուԵԱԿ-ում,որպեսզիկազմակերպությու-
նըբացառապեսկենտրոնացածչլիներԵՀ-իվրա(Misgeld1997:133,
152):

Շվեդական արհմիությունների դիրքերը ԵԱԿ-ում այնքան էլ
ամուր չէին. Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի (EFTA)
երկրներից նրանց դիրքերը թույլ էին երկուառումով. 1) EFTAարհ-
միություններիհամարդժվարէրիրենցլսելիդարձնելԵԱԿ-իշրջա-
նակներում, և 2) ԵԱԿ-ի համար դժվար էր ազդեցություն ունենալ
EFTA-իվրա(Misgeld1997:145,170–74):Շվեդականարհմիությունները
զայրացածէին,որEFTA-իերկրներըմոռացվելենԵԱԿ-իշրջանակ-
ներում:

ՇվեդիայիտիպիկվերաբերմունքըԵԱԿ-ինկատմամբայսժա-
մանակաշրջանում պրագմատիկ էր, որը բնութագրվում էր մեծ
նպատակներ ընդունելու դժկամությամբ և «իրատեսության» շեշ-
տադրմամբ:ԻնչպեսնշումէԴոլվիկը,շվեդականLO-նայսընթացքում
ավելիթերահավատորենէրվերաբերվումեվրոպականինտեգրմա-
նը,քանիրենցսկանդինավյանգործընկերները:LO-նևTCO-նհիմ-
նականումցանկանումէին,որԵԱԿ-նհանդեսգաորպեսազգային
միություններինաջակցողևտեղեկությունտարածող,այլոչթեոր-
պես ինքնուրույն դերակատար (Misgeld 1997: 174): LO-ն, որըտվյալ
ժամանակահատվածում ամենամեծ շվեդական արհմիությունների
կոնֆեդերացիանէր, համաձայն չէրԵԱԿ-իմոտեցմանը 1970-1980-
ական թվականներին՝ գործողությունների եվրոպական օրերը, աշ-
խատաժամանակի կրճատումը որպես զբաղվածության քաղաքա-
կանություն,եվրոպականսոցիալականքաղաքականությունըևաշ-
խատավարձը, զսպման ռազմավարությունները։ Այնուամենայնիվ,
1978 թ.-ին շվեդներըտպավորված չէինայս գաղափարով, որը չէր
համապատասխանում«կառուցողական» լինելունրանցգաղափա-
րինևչմասնակցեցին1978թ.-իհանրաքվեին(Misgeld1997:203):Երբ
շվեդականարհմիություններըշատամուրդիրքունեինինչպեսաշ-
խատաշուկայում,այնպես էլ քաղաքականության մեջ, նրանք չէին
ցանկանումգործադուլանել (բացիմայիսի1-ից):Անհամաձայնութ-



33

յան երկրորդ կետը վերաբերում էր LO-ի այն ժամանակվա ԵԱԿ-ի
շրջանակներում ամենակարևոր հարցին՝ զբաղվածության քաղա-
քականությանը: LO-ն համաձայն չէրԵԱԿ-իդիրքորոշմանհետ, որ
աշխատաժամանակի կրճատումը կարող է լինել զբաղվածության
բարձրացմանբարեփոխում(Misgeld1997:214;SvenssonandJacobsson
2009:69–70):

Հաջորդ խնդիրը, որի շուրջ շվեդական LO-ն 1970-ականների
վերջումև1980-ականներինչհամաձայնեցԵԱԿ-իբազմաթիվարհ-
միությունների հետ, զարգացումն էր դեպի եվրոպական անդրազ-
գայինսոցիալականքաղաքականություն,ինչըLO-նչէրցանկանում
(Misgeld1997:227):Ինտեգրումնուներդաշնակեցումըդիտվումէին
որպես չափանիշների իջեցմանը նպաստող գործոններ: Կարևոր
խնդիրէրնաևաշխատավարձիքաղաքականությունը։

1980-ականների երկրորդ կեսի այսպես կոչված «Դելորսի վե-
րածննդի»ժամանակշվեդականարհմիություններըջերմորենվերա-
բերվեցինեվրոպականինտեգրմանըևավելիշատներգրավվեցին
ԵԱԿ-ում։ Շվեդական արհմիությունների կողմից եվրոպական հիմ-
նախնդիրներինտրվողաճողհետաքրքրությանարտահայտությունը
1989 թ.-ին նրանց կողմից Բրյուսելի գրասենյակի հիմնադրումն էր:
Բրյուսելի գրասենյակի հիմնադրումը հանդիպեց ԵԱԿ-ի քարտու-
ղարությանթերահավատությանը,որըդժգոհէր,որշվեդներնավե-
լիպատրաստենգումարծախսելԲրյուսելումսեփականգրասենյակ
ունենալուհամար,քանռեսուրսներըմիավորելԵԱԿգրասենյակներն
ընդլայնելուհամար(SvenssonandJacobsson2009;Dølvik):1997:438):
Այնուամենայնիվ, շվեդականարհմիությունների շարքում Բրյուսելի
գրասենյակը շատ բարձր է գնահատվում որպես Բրյուսելի տեղե-
կատվությանաղբյուր,ինչպեսնաևհամակարգող:

Եվրոպականհարցերիշուրջշրջադարձըպայմանավորվածէր
ոչ միայն դրական գործոններով` եվրոպական արհմիությունների
համագործակցության լավ փորձով, այլև բացասական գործոննե-
րով`ներքինթուլությանաճիտեսքով:Փաստորեն,արհմիությունները
ավելիշատենհետաքրքրվումմիջազգայինհամագործակցությամբ,
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երբթուլանումենիրենցիսկերկրում20:
Շվեդիան եվրոպական համայնքին անդամակցելու համար

կարևորգործոնէրերկրիխորըտնտեսականճգնաժամը1990-ական-
ներիսկզբին,ՀՆԱ-իբացասականաճով1991,1992և1993թվական-
ներին:Շվեդիանիրանդամակցությանհանրաքվենանցկացրեց1994
թ.-ին:ԱրհմիություններըակտիվմասնակցումէինԵՀ/ԵՄանդամակ-
ցության համար տեղի ունեցող բանակցություններում՝ ունենալով
մեկ գերակաառանցքային նպատակ՝ ստանալ երաշխիք, որ «շվե-
դական մոդելը», որտեղ սոցիալական գործընկերներնառանցպե-
տությանմիջամտությանբանակցումենկոլեկտիվպայմանագրերի
շուրջ,կշարունակենգործել։Հատկապեսկարևորէրերաշխավորել,
որշվեդականկոլեկտիվպայմանագրերըկկիրառվենՇվեդիայիբո-
լորօտարերկրյաևգործուղվածաշխատողներինկատմամբ21:

Շվեդիան միացել է ԵՄ-ին 1995 թ.-ին։ ԵԱԿ-ի շրջանակներում
շվեդականարհմիություններիաշխատանքումհետաքրքիրզարգա-
ցում էր Eurocadres-ի գործարկումը, որը շվեդականարտադրական
սպիտակ օձիքների միության SIF-ի (TCO-ին կից) և ֆրանսիական
CFDT-ինախաձեռնություննէր:Eurocadres-ըմասնագետներիևկա-
ռավարիչներիարհմիությունների(ևարհմիություններիբաժինների)
կազմակերպությունէ,որըթույլկտանրանցբարձրացնելնմանհար-
ցերԵԱԿ-իշրջանակներում:Մյուսհարցերը,որոնքշվեդականարհ-
միություններըառաջ ենտանում, մասնագիտական որակավորում-
ներնուճանաչումնեն,ինչպեսնաևկրթությանհարցերը:

Ընդհանուրառմամբ,21-րդդարիսկզբին,ԵԱԿ-իևԵՄ-իշրջա-
նակներում շվեդական արհմիությունների համար ամենակարևոր
խնդիրըեղելէնրանցկոլեկտիվբանակցություններիմոդելիպաշտ-
պանությունը սոցիալական դեմպինգից: Սա արդեն առանցքային
խնդիր էր արհմիությունների համար Շվեդիայի անդամակցության
համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում։ Շվեդիան երաշխիք
ստացավ,որշվեդականկոլեկտիվբանակցություններիմոդելնազ-
դեցությունչիկրիԵՄանդամակցությունից:

20.RossandMartin1999;MagnussonandMurhem2009;VandaeleandGlassner2012;տեսնաևBailey2005թ.
21.Nyberg2011:19–24
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Ավանդական«շվեդականմոդելը»ենթադրումէքիչբացահայտ
քաղաքական ներգրավվածություն աշխատաշուկայում՝ թողնելով
դրակարգավորումըսոցիալականգործընկերներին (Kjellberg 1999),
և այնպիսի կարգավորումները, ինչպիսիք են կոլեկտիվ պայմա-
նագրերիիրավականերկարաձգումը,դեռևսշատհակասականեն
շվեդականաշխատանքայինշարժմանմեջ:Այնուամենայնիվ,LO-ում
մենքտեսնում ենք, որ որոշանդամարհմիություններ, հատկապես
տրանսպորտիաշխատողները, հանդես են եկել կոլեկտիվպայմա-
նագրերիօրինականերկարաձգմանօգտինսոցիալականդեմպին-
գիցտուժածոլորտներում:

Հարցերիցմեկը,որիշուրջշվեդականարհմիություններըիսկա-
պեսակտիվդերենխաղացել,հետկոմունիստականերկրներիարհ-
միությունների ինտեգրումն է ԵԱԿ-ին: Սա զուգահեռ է Շվեդիայի
կառավարությանդիրքորոշմաննառայն,որԵՄ-նպետքէընդլայն-
վի Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում «մեծպայթյունի» ժա-
մանակ,այլ ոչ թեաստիճանաբար22:Շվեդականարհմիությունները
հատկապեսակտիվենեղելմերձբալթյաներկրներիհետկապված,
որոնցհետՇվեդիանպատմականկապերունիև,իհարկե,աշխար-
հագրականմերձեցում։

Այսպիսով,շվեդականարհմիություններըորոշժամանակներում
խանդավառությունենցուցաբերելեվրոպականհամագործակցութ-
յաննկատմամբ(հատկապես1980-ականներիվերջինև1990-ական-
ներին), սակայն ավանդաբար շվեդները բավականին թերահավա-
տորենենվերաբերվումավելիխորըեվրոպականինտեգրմանը:Եվ-
րոպականմիությանմիշարքհարցերիշուրջ՝աշխատաժամանակի
կրճատում՝ որպես զբաղվածության քաղաքականություն, եվրոպա-
կան կոլեկտիվ բանակցություններ, օրենքով սահմանված նվազա-
գույնաշխատավարձեր, շվեդականարհմիություններըդեռևսնույն
արհամարհանքովենվերաբերվումքաղաքականառաջարկներիեվ-
րոպականացմանը,ինչորունեին1970-ականկամ1980-ականներին:
Եվրոպականխնդիրներիկարևորությունըկտրուկաճեց 1995թ.-ին՝
ԵՄանդամակցությունիցհետո,և,հավանաբար,ավելիկարևորդար-

22.SACO2004:7–8
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ձավսոցիալականդեմպինգիմասինբանավեճով,որըշատաշխույժ
էր2004թ.-իցիվեր:Երկրորդ,շվեդականարհմիություններըզգալիո-
րենթուլացրելենիրենցդիրքերըերկրում:Շվեդականմիությունները
1990-ականներիցիվերավելիդրականտրամադրվածությունունեն
եվրոպականինտեգրմանևհամագործակցությաննկատմամբ:Ներ-
կայիսիրավիճակըկարելիէնկարագրելորպեսդրականհեռանկա-
րով ակտիվ համագործակցություն, ինչը քաղաքականության մա-
կարդակովդեռևսչունիհստակձևակերպում։

Արհմիություններիշվեդականմոդելըիհայտեկավ20-րդդա-
րասկզբիարհմիութենականպայքարիցևառայսօր չի կորցրել իր
արդիականությունը։

Մոդելըհիմնվածէչորսսյուներիվրա՝
● ուժեղարհմիություններ,
● ճկունաշխատանքայինօրենսդրություն,
● աշխատաշուկայիև ընտանիքների համարակտիվքաղաքա-

կանություն,
● համընդհանուրբարեկեցություն:

Շվեդականմոդելըհիմնվածէհետևյալգործոններիվրա.Շվե-
դիան ունի կրթության բարձր մակարդակ, համագործակցության
համատարածմթնոլորտ,բարձրտեխնիկականհասունություն,հա-
վասար հնարավորություններ, արդյունավետ հանրային հատված՝
յուրահատուկ թափանցիկությամբ,ամուր ենթակառուցվածքով, գե-
րազանց բարեկեցությամբ և համեմատաբար փոքր սոցիալական
բացերով:Այսմոդելըհամատեղումէընկերություններիհամարճկու-
նությունը ևաշխատակիցներիանվտանգությունն ուազդեցությու-
նը:Ապացուցվածէ,որհամակարգընպաստումէկայունությանըև
աճին:

Շվեդականմոդելիառանցքըաշխատաշուկայիկողմերիանկա-
խությունն է:Կոլեկտիվպայմանագրերը ամենակարևոր գործիքն
են։Կենտրոնականևտեղականպայմանագրերումգործատուներըև
արհմիություններըմիասինբանակցումենշվեդականաշխատաշու-
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կայում ևառանձին ընկերություններումառկապայմանների շուրջ:
Աշխատակիցները ներգրավված են ևպատասխանատվություն են
կրում նաև ընկերության համար: Կառավարությունը չի խառնվում,
թեև կարող է սահմաններ դնել աշխատանքային օրենսդրության
միջոցով,քանիորպատասխանատուենարհմիություններըևգոր-
ծատուներիֆեդերացիաները:Կառավարությունըչիփոխակերպում
արհմիությունների և գործատուների ֆեդերացիաների համաձայ-
նագրերըօրենսդրության,ինչըարվումէշատայլերկրներում,քանի
որշվեդականկոլեկտիվպայմանագրերըքաղաքացիականպայմա-
նագրերենևգործումենինքնուրույն:Չկաաշխատաշուկայիպետա-
կան տեսչություն, որը վերահսկում էպայմանավորվածությունների
կատարումը։ Պայմանավորվածությունների կատարումըարհմիութ-
յուններիևգործատուներիֆեդերացիաներիգործնէ։Շվեդականկո-
լեկտիվպայմանագրիհամակարգըճկունէ,քանիորայնխուսափում
էբյուրոկրատիայիցևքաղաքականփակուղուց,որոնքհաճախհան-
դիպումենօրենսդրականգործընթացներում:

Զբաղվածության ապահովման համակարգը հիմք է տալիս
անհրաժեշտ ճշգրտումների և փոփոխությունների համար: Նման
համակարգերիդեպքում՝անցումայինհամաձայնագրերի,գործազր-
կությանապահովագրությանևայլնմանատիպհամակարգերիտես-
քով,աշխատակիցներըհաճախկարողենընդունելկառուցվածքա-
յինփոփոխություններըևհաճախիրենքեններգրավվումորոշում-
ների կայացման մեջ իրենց արհմիության կազմակերպությունների
միջոցով:

Շվեդականկոլեկտիվպայմանագրիմոդելիհանդեպսպառնա-
լիքներկան:Զբաղվածությանապահովմանհամակարգերըխաթար-
վումեն,երբկրճատվումենգործազրկությաննպաստները:Գործա-
տուները ավելի քիչ են ցանկանում ստորագրել համաձայնագրեր,
երբ անդամության թիվը նվազում է: Եթե կառավարությունը կամ
ԵՄ-նմիջամտենևկարգավորենպայմաններըօրենքներովևհրա-
հանգներով,դակթուլացնիազատբանակցելուևհամաձայնագրեր
ստորագրելուիրավունքը։

Արհմիություններում աշխատողների համամասնությունը վեր-
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ջինտարիներին նվազել է։ Որպեսզի կարողանան նորանդամներ
հավաքագրել և պահպանել գոյություն ունեցողներին, արհմիութ-
յունները պետք է ավելի կոնկրետացնենարհմիությանանդամակ-
ցության արժեքը ավելի շատ մարդկանց համար: Սա նշանակում
է,որարհմիություններըպետքէավելիմեծներկայությունունենան
աշխատավայրումևպետքէաջակցենանհատներին,մասնակցեն
զբաղմունքներիևբիզնեսիապագայիվերաբերյալքննարկումներին,
պահանջներներկայացնենգործատուներինևապահովենօրենքնե-
րիևհամաձայնագրերիպահպանումը:

Արհմիութենական կազմակերպությունների և գործատուների
միջևկնքվածկամավորպայմանագրերը, կոլեկտիվպայմանագրե-
րըկայունությունենստեղծումաշխատաշուկայում։Նրանքապահո-
վումենհստակկանոններևկանխատեսելիություն:Գործատուներին
երաշխավորվումէգործնականխաղաղություն,աշխատողներըբա-
նակցություններիմիջոցովձեռքենբերումազդեցություն։

Շվեդականմոդելըհիմնվածէգործատուներիևաշխատողների
միջևփոխըմբռնմանվրա:Աշխատանքայինբախումներիփոխարեն
արհմիությունները և գործատուների ֆեդերացիաները բանակցում
են։Աշխատողըիրավունքունիպահանջելբանակցություններվարել
աշխատավայրումընդհանրապեսցանկացածհարցիշուրջ:

Արհմիությունների լեգիտիմության հիմքը կազմակերպվածութ-
յանբարձրաստիճաննէ։Բոլորաշխատողներիմոտ75%-ը,անդա-
մագրված են արհմիություններին: Գործատուներն իրենց հերթին
պատկանում են գործատուների ֆեդերացիաներին: Արհմիություն-
ներիևգործատուներիֆեդերացիաներիայսհամակարգըստեղծել
է կոնսենսուսիոգի, որտեղկողմերըբանակցումենբոլորիհամար
ընդունելիլուծումներիհասնելուհամար։

Շվեդիայում առաջին արհմիությունը ձևավորվել է 1902 թ.-ին։
Արհմիություններստեղծելուիրավունքըամրագրվեցկոլեկտիվպայ-
մանագրումկանոններմտցնելով։

Կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին օրենսդրությունն ընդունվել
է1928թ.-ին,իսկ1938թ.-ինգործատուներնուաշխատողներըստո-
րագրելենհամաձայնագիր,որըկոչվումէՍալցյոբադենիհամաձայ-
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նագիր,որովկարգավորվումենաշխատանքայինպայմանները։
ՇվեդիայիտարբերարհմիություններըպատկանումենLO,TCO

կամ Saco կազմակերպություններին: Շվեդականարհմիությունների
կոնֆեդերացիան(LO)կազմակերպումէաշխատողներիարհմիութ-
յուններ,Շվեդականպրոֆեսիոնալաշխատողներիկոնֆեդերացիան
(TCO) և Շվեդական մասնագիտական ասոցիացիաների կոնֆեդե-
րացիան(Saco)՝վարձուաշխատողներիևգիտնականների:TCO-նև
Saco-ններկայումսմիասինունեն1,8միլիոնանդամ,մինչդեռLO-ն
ունիայդընդհանուրիցմիփոքրավելիքիչ:TCO-նունի1,2մլն.ան-
դամ,որի60%-իցավելինկանայքեն:Իսկանդամներիկեսըաշխա-
տումենմասնավորհատվածում:

Աշխատակիցների գրեթե 90%-ը պաշտպանված է կոլեկտիվ
պայմանագրով։

TCO-ն և Saco-ն քաղաքականապեսանկախ են, մինչդեռ LO-ն
սերտորենկապվածէՍոցիալ-դեմոկրատականկուսակցությանհետ:

Արհմիությունների նպատակն է բարելավել աշխատանքային
պայմանները և ապահովել, որ աշխատակիցները ստանան ընկե-
րություններում ստեղծված արժեքի ողջամիտ բաժինը։ Կոլեկտիվ
պայմանագրերըկարգավորումենաշխատանքիընթացքումֆիզի-
կականանձանցաշխատանքի,ազդեցությանևայլհիմնականպայ-
մանները:Գործատուինարգելվումէորևէմեկինաշխատանքիըն-
դունել պայմանագրով նախատեսվածից ցածրպայմաններով կամ
վարձատրությամբ: Որոշ կոլեկտիվ պայմանագրեր կարող են պա-
րունակելդրույթներնվազագույնաշխատավարձիվերաբերյալ:Երբ
կոլեկտիվպայմանագիրնուժիմեջէմտնում,գործադուլներնուբա-
խումներըչենթույլատրվում։

Արհմիություններիհզորությունըհիմնվածէնրանցանդամների
վստահության և նվիրվածության վրա: Եթե վստահությունը վերա-
նումէ,ապաարհմիությունըկորցնումէիրլեգիտիմությունը։Կոլեկ-
տիվպայմանագրերըաշխատողներիաշխատանքայինպայմաննե-
րիվրահամատեղազդեցությանկարևորագույնգործիքներնեն:

Աշխատավարձից բացի՝ կոլեկտիվպայմանագրերը անհատին



40

տալիսենհիմնականպաշտպանությունաշխատանքայինկյանքում։
Արհմիությունները զբաղվում են անվտանգության կամ գոր-

ծազրկության, կենսաթոշակների և աշխատանքի ապահովության,
աշխատանքիկազմակերպմանևաշխատանքայինմիջավայրիվրա
ազդելու, աշխատանքային ժամերի պլանավորման, մասնագիտա-
կան զարգացմանև ներծառայականվերապատրաստմանդասըն-
թացներիհնարավորություններիապահովմանխնդիրներով:

Շվեդիայումգրեթեողջաշխատանքայինօրենսդրությունըկա-
րող է փոխարինվել կոլեկտիվ պայմանագրերով։ Այլ կերպ ասած՝
արհմիություններըևգործատուներըկարողենօրենսդրականկար-
գավորումներըհարմարեցնելտարբերոլորտներիպայմաններինև
հանգամանքներին:Սաաշխատանքայինօրենսդրությունըդարձնում
էչափազանցճկուն:Երբընկերությունումկոլեկտիվպայմանագիրէ
կնքվում,այնվերաբերումէբոլորաշխատողներին՝անկախնրանից՝
նրանքարհմիությանանդամեն,թեոչ:Բոլորաշխատակիցներըշա-
հումենարհմիություններիկողմիցբանակցվածբարելավումներից:

Պայմանագրերը կարող են կնքվելտարբեր մակարդակներում՝
տեղական կամ կենտրոնական մակարդակով: Եթե կողմերից մեկը
խախտումէհամաձայնագիրը,մյուսկողմըկարողէպահանջելբա-
նակցություններ վիճելի հարցի շուրջ, որոնք կարող ենանցկացվել
տեղականևկենտրոնականմակարդակով:Որպեսվերջինմիջոցվե-
ճը կարողէտեղափոխվելՇվեդիայիաշխատանքայինդատարան,
որտեղներկայացվածենինչպեսարհմիությունների,այնպեսէլգոր-
ծատուներիֆեդերացիաներիշահերը:

Արհմիություններիջանքերիշնորհիվ1974թ.-ինընդունվեց«Աշ-
խատանքիանվտանգությանմասին»օրենքը(LAS)։Այսօրենքովվե-
րացվել է գործատուի՝ աշխատողներին աշխատանքից ազատելու
իրավունքը։Օրենքըվերաբերումէբոլորաշխատողներինևհիմնված
էերկուհիմնականսկզբունքներիվրա.
● մարդըսովորաբարպետքէաշխատանքիընդունվիմինչևհե-

տագածանուցում,
● աշխատանքային պայմանագիրը կարող է չեղյալ համարվել
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միայնօբյեկտիվհիմքերով։
Օրենքի նպատակը աշխատողներին իրավունքներ տալն է և

անվտանգությունապահովելը։Ըստայսօրենքի՝գործումէաշխա-
տողինծանուցմաներկուձև.
● դադարեցման մասին ծանուցում։ Դադարեցման մասին ծա-

նուցման համարաշխատողը ստանում է իր սովորականաշ-
խատավարձըառնվազնմեկամսվահամար,

● աշխատանքից ազատման մասին ծանուցում: Աշխատանքից
ազատվելուդեպքումաշխատողըպետքէանմիջապեսհեռա-
նաառանց վարձատրության: Ազատմանպատճառը կարող է
լինելգողությունկամդաժանարարքկատարելըաշխատավայ-
րում։

Ծանուցվելուցհետոառաջնահերթությանկանոններովորոշվում
է,որառաջինըպետքէգնավերջինաշխատանքիընդունվածաշ-
խատողը։10կամավելիքիչաշխատողունեցողգործատունկարողէ
երկուհոգուազատել։

Աշխատավայրում«CodeterminationAct»-ը(MBL)ուժիմեջէմտել
1977թ.-ին,որըթույլէտալիսարհմիություններինմասնակցելկազ-
մակերպությանկառավարմանըևհամատեղորոշումներկայացնել
կարևոր հարցերի վերաբերյալ: Գործատուն պետք է շարունակա-
կանտեղեկությունտրամադրի կազմակերպության զարգացման և
մարդկայինռեսուրսներիքաղաքականությանմասինևպարտավոր
էբանակցելարհմիություններիհետնախքանգործառնությունների
կամաշխատողներիաշխատանքի կամաշխատանքիպայմաննե-
րիվերաբերյալորոշումներկայացնելը:Արհմիություններըիրավունք
ունենբանակցելևկարողեննաևբանակցություններպահանջելայլ
հարցերիշուրջ։Կոլեկտիվպայմանագրերիկիրառմամբհնարավորէ
շեղվելօրենքից։

«Աշխատաժամերի մասին» օրենքը պարունակում է կանոն-
ներ,թեորքանկարողէանձըաշխատելամենօր,շաբաթկամտա-
րի: Ակտը քննարկում է արտակարգ իրավիճակների ծառայության
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ժամերը և պատրաստվածությունը, ընդմիջումների և դադարների
իրավունքը:Այսակտիմասերըկարողենչեղարկվելկոլեկտիվպայ-
մանագրերով:

Գործատուները պատասխանատու են ընդունելի աշխատան-
քային միջավայրի համար: «Աշխատանքային միջավայրի մասին»
օրենքըպարունակումէկանոններգործատուիևաշխատակիցնե-
րիանվտանգությանուառողջությանպարտավորություններիվերա-
բերյալ՝ աշխատանքի ընթացքում հիվանդությունները և դժբախտ
պատահարներըկանխելուհամար:Կաննաևգործատուներիևաշ-
խատողներիմիջևհամագործակցությանկանոններ,օրինակ,առող-
ջապահությանևանվտանգությանոլորտում:

Աշխատողի համար, որը կոլեկտիվպայմանագրովաշխատա-
վայրումընտրվելէարհմիությաններկայացուցիչ,կիրառվումէ«Աշ-
խատավայրի արհմիության ներկայացուցիչների մասին» օրենքը:
Գործատուն պետք է աշխատավայրում արհմիության համար աշ-
խատողանձիաշխատավարձըվճարի«արդարևողջամիտ»չափով:
Եթետվյալանձըաշխատումէարհմիությունումիրաշխատավայրից
դուրս,մասնակցումէհամաժողովիկամանցնումդասընթաց,արհ-
միությունը վճարում է փոխհատուցում վաստակի կորստի համար:
Ակտըներկայացուցչինիրավունքէտալիսբանակցելևհետամուտ
լինելարհմիությանհարցերինաշխատավայրումևպաշտպանումէ
ներկայացուցչինխտրականությունից:

Մարդկանցմեծմասըցանկանումէմշտականևապահովաշ-
խատանք,որըտալիսէֆինանսականևսոցիալականապահովութ-
յուն։ Այն նաև հակազդում է աշխատանքային վատ մթնոլորտին,
խտրականությանը և հիվանդություններին: Աշխատանքային անվ-
տանգությունըկայունաշխատանքայինկյանքիհամարառանցքա-
յինէ:Եվայնուամենայնիվ,մշտականհաստիքներիաճողթիվըփո-
խարինվելէավելիկարճպայմանագրերով,որոնցովվերջինմիքանի
տարիներինավելացելէժամանակավորաշխատողներիթիվը(տե՛ս
Գծանկար2)։
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Դեռևս1970-ականթվականներինTCO-նհասավայնբանին,որ
օրենսդրորենամրագրվեցանհատականհարկումը,այսինքն՝ամուս-
նացածտղամարդկանցևկանանցհամարանհատապեսհարկվելը:
Ներկայումսշվեդհայրերնօգտագործումենծնողականարձակուրդի
20%-ըևարձակուրդի30%-ը,երբերեխանհիվանդէ:Արհմիություն-
ները,հատկապեսTCO-ն,ակտիվորենաշխատումեն,որպեսզիհայ-
րերըօգտագործենավելիմեծարձակուրդներ:

TCO-իվերլուծությունըցույցտվեց,որարդյունաբերականզար-
գացած երկրները տարբերվում են իրենց ծնելիության մակարդա-
կով: Հավասար հնարավորությունների բարձր աստիճան ունեցող
երկրներնունենծնելիությանբարձրմակարդակ։Այսպիսով՝հավա-
սարությունը երկարաժամկետ հեռանկարում աշխատուժի առա-
ջարկնավելացնելուավելիլավներուժէապահովում։Արդյունաբե-
րական զարգացած երկրներում բնակչության միտումները որոշիչ
դերկխաղաներկարաժամկետաճինախադրյալներիհամար։Շվե-
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դիանայներկրներիցէ,որիբնակչությանմիտումներըհամեմատա-
բարբարենպաստենթվում:

Բարօրությունը պետության պարտականությունն է, սակայն
արհմիությունները ջանքեր են գործադրել բարեկեցության առաջ-
խաղացմանհամար:Կոլեկտիվպայմանագրերումարհմիություննե-
րըկարողացելենբարելավելկենսաթոշակներիևարձակուրդների,
ինչպեսնաևառողջությանապահովագրությանվճարներիպայման-
ները: Հիմնականում սոցիալականապահովագրության ծրագրերին
նախորդել են համաձայնագրեր գործատուի և արհմիութենական
կազմակերպություններիմիջև։

Հիվանդության նպաստները պաշտպանված են օրենքով, սա-
կայնկոլեկտիվպայմանագրերիմիջոցովարհմիություններըևգոր-
ծատուների ֆեդերացիաները բանակցել են ավելի բարձր մակար-
դակիփոխհատուցումհիվանդությանպատճառովմինչևմեկտարի
բացակայությանդեպքում:Ազգայինապահովագրությունը վճարում
էաշխատավարձի80%-ը,գործատուն՝լրացուցիչ10%-ը։Աշխատան-
քայինվնասվածքի,հաշմանդամությանկամմահվանդեպքումփոխ-
հատուցումը ներառված է աշխատանքի անվտանգության փաթե-
թումկոլեկտիվպայմանագրերում:

Կենսաթոշակայինտարիքը65-նէ,սակայնհնարավորէթոշակի
անցնել61տարեկանումկամշարունակելաշխատելմինչև67տա-
րեկանը։Եթեանձըթոշակիէանցնումավելիվաղկամավելիերկար
էաշխատում,ապակենսաթոշակըտուժումէ։Համընդհանուրբա-
րեկեցությանհամակարգըերկարժամանակ լավէաշխատելՇվե-
դիայում,ևայնհիմնականպատճառներիցմեկնէ,որերկիրըայդքան
բարձրվարկանիշունի՝հիմնվածկենսամակարդակիվրա:

Շվեդական մոդելի բոլոր բաղադրիչները գործարկելու համար
երկարժամանակպահանջվեց։Աշխատաշուկայիպայմաններիվե-
րաբերյալ համաձայնագրեր կնքելու ունակությունը, կոնսենսուսի/
փոխհամաձայնությանմիջոցովևառանցքաղաքականհամակար-
գիմիջամտության,ապահովումէլավաշխատանքայինպայմաններ
աշխատող մարդկանց համար, ուժեղացնում է նրանցարհմիութե-
նականկազմակերպություններըևխթանումէտնտեսականխաղա-
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ղություննուկանխատեսելիությունըընկերություններիհամար:Արհ-
միությունը և գործատուների ֆեդերացիաները էական վերահսկո-
ղությունենիրականացնումգործողաշխատանքայինօրենսդրութ-
յաննկատմամբ:

Կառավարությանդերըմոդելումանվտանգությանապահովումն
է: Համընդհանուր և համատեղ ֆինանսավորվող բարեկեցության
վրամեծշեշտադրումըմարդկանցմեծմասինապահովելէբավա-
րարպաշտպանությունկյանքիվերելքներիցևվայրէջքներիցևայլ
փոփոխություններից:Այսմոդելըբարեկեցությանմոդելէ։

Մոդելիհիմանվրահնարավորէեղելհամատեղելբարելավված
կենսամակարդակը և կյանքի բարելավված հնարավորությունները
բնակչությանճնշողմեծամասնությանհամար՝մասնավորհատվա-
ծումկայունաճողարդյունավետությանևբարձրեկամտաբերության
հետ:ԱյսմոդելըավելիհարգիէՇվեդիայիցդուրս,քանիորապահո-
վումէարդյունքներ։

Օր ենսդր ությ ուն և իր ավ ակ ան ակտ եր

Շվեդիայում «սպիտակ և կապույտ» աշխատողների խմբերի
օրենսդրական սահմանումներ չկան: Այդ խմբերը սահմանվում են
գործողարհմիություններիկողմից,որոնցանդամենաշխատողնե-
րը,և,հետևաբար,տարբերկոլեկտիվպայմանագրերենկիրառվում
այսերկուխմբերիհամար:

Շվեդիայում պետական հատվածում աշխատողների գործու-
նեությունըկարգավորվումէ«Հանրայինզբաղվածությանմասին»
օրենքի միջոցով, որի դրույթները հիմնականում կիրառվում են
մասնավորևպետական աշխատողներիհամար, իսկհանրային
զբաղվածությանմասինօրենքըպարունակումէմիայնմիքանիհա-
տուկկանոններպետականաշխատողներիհամար:

Շվեդիանկատարելէդիրեկտիվըգործատուիպարտավորութ-
յան մասին՝ աշխատողներին տեղեկացնել պայմանագրի կամ աշ-
խատանքայինհարաբերություններիհամարկիրառելիպայմանների
մասին:Գործատունպարտավորէաշխատակցինգրավորտրամադ-
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րել որոշակիտեղեկությունաշխատանքի հիմնականպայմանների
վերաբերյալաշխատանքիմեկնարկիցհետոմեկամսվաընթացքում:
Դաչկատարելուդեպքումկարողէառաջանալհամապատասխան
աշխատողինվնասիհատուցմանպարտավորություն:

Աշխ ատ անք այ ին ժամ ր

Առավելագույննորմալաշխատանքայինժամերըշաբաթական
40ժամեն:«Աշխատանքայինժամերիմասին»օրենքըսահմանում
էնաևդրույթներ՝արտաժամյաաշխատանքի,ինչպեսնաևաշխա-
տողների ամենօրյա և շաբաթական հանգստի հետ: Արտաժամյա
աշխատանքըներառումէսովորականաշխատանքայինժամերիցև
հերթապահժամերինգերազանցողաշխատանքայինժամերը:Ար-
տաժամյաժամերըչենկարողգերազանցել50ժամըօրացուցային
ամսվաընթացքում՝առավելագույնը200ժամօրացուցայինտարվա
ընթացքում:

«Աշխատանքային ժամերի մասին» օրենքից որոշ շեղումներ
կարողենկատարվելկոլեկտիվպայմանագրով,բայցոչանհատա-
կանաշխատանքայինպայմանագրերում:

Շվեդական օրենսդրությունում նվազագույն աշխատավարձի
պահանջներինվերաբերողդրույթներչկան,սակայննմանդրույթներ
հաճախհանդիպումենկոլեկտիվպայմանագրերում:

Շվեդիայում փոխհատուցումների և աշխատավարձերի բարձ-
րացմանհարցումընդհանուրկառավարությանմիջամտությունչկա,
սակայննմանհարցերըհաճախկարգավորվումենկոլեկտիվպայ-
մանագրերով:Նշենք,որարձակուրդի,ծնողականևհիվանդության
արձակուրդի հետ կապվածփոխհատուցումը օրենքով կարգավոր-
վումէ։

Նորմալևնվազագույնարձակուրդիիրավունքըտարեկան25օր
է:Աշխատավարձիօրենքիհամաձայն՝աշխատողինվճարվումէսո-
վորականաշխատավարձ՝գումարածարձակուրդայինհավելավճար՝
ամսական աշխատավարձի 0,43%-ի չափով։ Աշխատավարձի փո-
փոխականմասերիհամարաշխատողինվճարվումէփոփոխական
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աշխատավարձի12%-ը,եթենաիրավունքունի25օրարձակուրդի:
Աշխատողներիարձակուրդայինվճարըկազմումէընդհանուրաշ-
խատավարձի 12%-ը հաշվետու տարում, երբ աշխատողն ունի 25
արձակուրդայինօրստանալուիրավունք:

Արհմի ությ ունն եր ի կարգ ավ իճ ակ ը և դ եր ը

Շվեդիայումտասըգործատուներիցգրեթեմեկըգործատուների
կազմակերպությանանդամէ, իսկՇվեդիայումաշխատողներիմո-
տավորապես70%-ըարհմիությանանդամէ:Շվեդիայումկանմոտա-
վորապես 110տարբերարհմիություններևգործատուներիկազմա-
կերպություններ:Գործումենավելիքան650կոլեկտիվպայմանագ-
րեր։Ներկայումսարհմիություններիանդամակցությունընվազումէ։

Կոլեկտիվպայմանագիրըպարունակումէընդհանուրդրույթներ,
որոնք կարգավորում են գործատուներիևարհմիությունների միջև
հարաբերություններըայնպիսիոլորտներում,ինչպիսիքենասոցիա-
ցիան, տեղեկատվությունը, բանակցությունները, աշխատանքային
գործողությունները և աշխատանքային կայունության պարտավո-
րությունները:

Համաձայն Համասահմանման օրենքի՝ գործատուն ունի որո-
շակի խորհրդատվական և տեղեկատվական պարտավորություն-
ներ արհմիությունների նկատմամբ: Օրինակ՝ բիզնեսը վերակազ-
մակերպելուկամաշխատանքայինպայմանագրերըդադարեցնելու
վերաբերյալ որևէ որոշում ընդունելուցառաջ գործատունպետք է
հրավիրի և խորհրդակցություններ անցկացնի արհմիությունների
հետ՝ կիրառելի կոլեկտիվ պայմանագրերի համաձայն (եթե կիրա-
ռելիէտեղականևազգայինմակարդակով):Նույնիսկեթեգործա-
տունպարտավորվածչէկոլեկտիվպայմանագրով,նապարտավոր
էխորհրդակցելարհմիությանհետ,որիանդամէտվյալաշխատողը
պլանավորված վերակազմավորման և հնարավոր կրճատումների
վերաբերյալ:

Օրենքընաևպարունակումէորոշակիդրույթներ՝իշահարհ-
միություններիարհմիությունըիրավունքունիմեկնաբանելկոլեկտիվ
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գործարքներիպայմանագիրը, քանի դեռ հարցը վերջնականապես
չիկայացվելդատարանիկողմից,և,հետևաբար,կարևորենվեճերի
դեպքում:

Տեղականարհմիություններըսովորաբարընտրումենմեկկամ
մի քանի ներկայացուցիչներ՝ աշխատողներին աշխատավայրում
ներկայացնելու համար՝ համաձայն «Արհմիությունների ներկայա-
ցուցիչներիմասին»օրենքիդրույթների:Արհմիությաններկայացու-
ցիչաշխատողներինչիկարողարգելվելաշխատանքայինժամերին
արհմիութենականաշխատանքկատարել,չիկարողխտրականութ-
յանենթարկվելիրենցարհմիութենականգործունեությանպատճա-
ռովևունիարձակուրդիիրավունք՝իրենցարհմիութենականգործու-
նեություննիրականացնելուհամար:Տեղականարհմիությաններկա-
յացուցիչըպետքէկառավարիկոնկրետաշխատավայրումաշխա-
տանքինվերաբերողհարցերը։

«Խորհրդի ներկայացուցչության մասին» օրենքը իրավունք է
տալիս մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցներին, որոնք
կապվածենկոլեկտիվպայմանագրերովևունենառնվազն25աշ-
խատող,տնօրեններիխորհրդումնշանակելուերկուսովորականև
երկուաշխատողիտեղակալներիներկայացուցիչներ:Առնվազն1000
աշխատողունեցողևտնտեսությանտարբերոլորտներումզբաղվող
ընկերություններիաշխատակիցներնիրավունքունենտնօրենների
խորհրդումնշանակելերեքսովորականևերեքաշխատողիտեղա-
կալ:

Վերջապես,աշխատավայրում,որտեղկանոնավորկերպովաշ-
խատումէառնվազնհինգաշխատակից,պետքէնշանակվենանվ-
տանգությանմեկկամմիքանիներկայացուցիչներ՝համաձայն«Աշ-
խատանքային միջավայրի մասին» օրենքի: Եթե գործատուն կապ-
ված է կոլեկտիվ պայմանագրով, անվտանգության ներկայացու-
ցիչներընշանակվումենարհմիությանկողմից.հակառակդեպքում
դրանքնշանակվումենաշխատողներիկողմից։

Շվեդական համակարգը հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ
օրենքը և կոլեկտիվպայմանագրերը միասինպետք է ապահովեն
համապարփակշրջանակ:
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Գործատուների կազմակերպությանն անդամակցելու միջոցով
գործատունպարտավորվումէայդկազմակերպությաննկատմամբ
կիրառելկոլեկտիվբանակցություններիպայմանագրեր:Գործատուն
պարտավորէնաևկիրառելկոլեկտիվպայմանագրիպայմանները
արհեստակցականմիությանանդամչհանդիսացողաշխատողների
նկատմամբ:Հնարավորէնաև,որգործատունկոլեկտիվպայմանա-
գիրկնքիանմիջապեսմեկկամմիքանիարհմիություններիհետ:

Ազատումըպետքէհիմնվածլինիօբյեկտիվհիմքերիվրա,որոնք
սահմանված չեն օրենքով կամ նախադեպային իրավունքով, բայց
կարողենլինելկա՛մօբյեկտիվ,կա՛մսուբյեկտիվանձնականպատ-
ճառներ: Օբյեկտիվպատճառներն ենաշխատանքիցազատումնե-
րը՝ հիմնված կրճատման, վերակազմակերպման կամ գործատուի
տնտեսականվիճակիվրա,մինչդեռսուբյեկտիվանձնականպատ-
ճառներըբոլորայնաշխատանքիցազատումներեն,որոնքվերաբե-
րումենանձամբաշխատողին,ինչպեսօրինակ՝աշխատողիվարքա-
գիծըկամկատարումը:

Նախքանսուբյեկտիվանձնականպատճառներովաշխատան-
քային պայմանագիրը լուծելը, գործատուն պարտավոր է գրավոր
տեղեկացնել համապատասխանաշխատողին, իսկարհմիությանը,
եթեաշխատողըարհմիությանանդամէ, երկու շաբաթառաջ:Եթե
գործատուն ցանկանում էաշխատանքիցազատելաշխատակցին
առանցծանուցման,ապատեղեկատվությունըպետքէտրամադրվի
իրականաշխատանքիցազատվելուցմեկշաբաթառաջ:Աշխատա-
կիցըկամարհմիությունըկարողէաշխատանքիցազատմանվերա-
բերյալխորհրդակցությունպահանջել գործատուից՝տեղեկությունը
ստանալուցհետոմեկշաբաթվաընթացքում։

Շվեդիայումսկզբունքայինտարբերությունչկաօբյեկտիվպատ-
ճառներով (օրինակ՝ կրճատում) մեկաշխատակցիկամ 150աշխա-
տողիաշխատանքիցազատվելումիջև:Իտարբերությունեվրոպա-
կանշատայլերկրների,որտեղկոլեկտիվխորհրդակցելուպարտա-
վորությունըգործարկվումէմիայնմիքանիկրճատումներիդեպքում,
համաձայն Համասահմանման ակտի՝ խորհրդակցելու պարտավո-
րություններիդրույթներըկիրառելիեն,նույնիսկեթեկրճատումըվե-
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րաբերումէմիայնմեկաշխատակցին(տե՛սուրվագիծըվերընկա-
րագրված օբյեկտիվ պատճառներով դադարեցման համար): Եթե
հինգիցավելիաշխատողներենթակաենկրճատման,ևնրանցաշ-
խատանքը դադարեցվում է, գործատուն պարտավոր է նախօրոք
տեղեկացնել Շվեդական զբաղվածության գործակալությանը: Սա
նաևկիրառվումէ,եթե90օրվաընթացքումակնկալվումէ,որդադա-
րեցմանմասինծանուցումներիընդհանուրթիվըկլինի20կամավե-
լի:Այսծանուցմանպարտավորությունըչկատարելըկարողէառա-
ջացնելպետությանըհատուկտուրքվճարելուպարտավորություն:

Եթե ազատվող աշխատողը արհմիության անդամ է, նրան
տրվում է առաջնահերթություն աշխատանքի տեղավորման հար-
ցում։

Դ ատ ակ ան   ընթ աց ակ արգ եր

Կոլեկտիվպայմանագրիկամ«Համաձայնությանմասին»օրենքի
համաձայն՝Աշխատանքայինդատարանըառաջինևմիակատյանն
էաշխատանքայինվեճերիհամար,կամեթեկողմերիմիջևգործում
է կոլեկտիվպայմանագիր: Արհմիութենական կազմակերպությունն
իրավունք ունի հայց ներկայացնել դատարան, օրինակ՝ կոլեկտիվ
պայմանագրիվեճիառնչությամբ։

Աշխատողըչիվճարումդատարանումիրներկայացուցչության
ծախսերը,քանիործախսերըհոգումէարհմիությունը:

Շվ եդ ակ ան աշխ ատ անք այ ին օր ենսդր ությ ան արդ ի 
բար եփ ոխ ումն եր ի միտ ումն եր ը

Շվեդիայիաշխատանքայինօրենսդրությունըներկայումսընթա-
նումէբարեփոխումներիփուլով:2018թ.-ինկառավարություննառա-
ջարկել է փոփոխություններ կատարել Զբաղվածության պաշտ-
պանությանմասինակտում(EPA),որըՇվեդիայիաշխատանքային
օրենսդրության հիմնական կարգավորումներից մեկն է: Բարեփո-



51

խումընպատակունիզբաղվածությանպաշտպանությունըհարմա-
րեցնելաշխատաշուկայիփոփոխություններինևզարգացումներին։
2020թ.-ի դեկտեմբերինՇվեդական ձեռնարկությունների կոնֆեդե-
րացիան(SvensktNäringsliv),մասնավորհատվածիաշխատավարձով
աշխատողներիհամատեղկազմակերպությունը,PTK-նևՇվեդական
արհմիություններիկոնֆեդերացիայի(LO)խոշորարհմիություննե-
րըհամաձայնությանենեկելԶբաղվածությանպաշտպանության
մասինակտում (EPA)-ումփոփոխություններիվերաբերյալ։Սոցիա-
լականգործընկերներիառաջարկածփոփոխություններըներառվել
են երկրորդառաջարկի մեջ, որը կառավարության կողմից ներկա-
յացվելէ2021թվականիհունիսին։

Ըստբարեփոխումներիփաթեթիառաջարկվումենփոփոխութ-
յուններ՝կրճատմանպատճառովգործատուիկողմիցաշխատանքից
ազատվելու հետ կապված առաջնահերթության կարգի առնչութ-
յամբ։ Գործատուները կկարողանան լրացուցիչ բացառություններ
անել առաջնահերթության կարգից կրճատման դեպքում՝ անկախ
ընկերությունում աշխատողների թվից: Շվեդական օրենսդրության
համաձայն՝աշխատանքիցազատվողաշխատողըինքնաբերաբար
չիհեռացվում:Ըստառաջարկվողփոփոխությունների՝բոլորգործա-
տուները,անկախաշխատողներիթվից,իրավունքկունենանբացա-
ռել լրացուցիչաշխատողներին (երեքին՝ երկուսիփոխարեն)՝ նախ-
քանառաջնահերթությանկարգըորոշելը,ևայդպիսովնմանփոփո-
խությունըգործատուինավելիմեծազատությունկտաընտրելու,թե
որաշխատողներինպահենբիզնեսում:

Առաջարկվում է աշխատանքի նոր ձև՝ հատուկ ժամկետային
զբաղվածություն,որըկփոխարինիներկայիսընդհանուրժամկետա-
յինզբաղվածությանը:Գործատուներըժամկետայինաշխատանքա-
յինպայմանագրերով կարող ենաշխատանքի ընդունել 24ամսվա
փոխարեն12ամսով։Այսդեպքումաշխատանքայինպայմանագիրը
ավտոմատկերպովկվերածվիանժամկետի,երբաշխատողնաշխա-
տումէ12ամսիցավելի,գործողօրենսդրության24ամսվափոխա-
րեն։

Անօրինական աշխատանքից ազատման վերաբերյալ դատա-
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կան վեճերի դեպքում ընթացակարգային դրույթները կփոփոխվեն
այնպես,որգործատունստիպվածչլինիաշխատողինաշխատանքի
ընդունելվեճիընթացքում:Փոփոխություններիառաջարկըներառում
էմիջոցառումներ՝կրճատելուգործատուիծախսերը՝կապվածպայ-
մանագրերիդադարեցմանհետ,ինչպեսնաևծախսերնավելիկան-
խատեսելիդարձնելուհամար:Հակառակգործողկանոնակարգերի,
աշխատանքնայլևսչիշարունակվիվեճիընթացքում,երբաշխատո-
ղըվիճարկել էդադարեցումըևխնդրել էդադարեցումըանվավեր
ճանաչել:

Փոփոխություններինպատակնէաշխատաշուկայումհետագա
ճկունություն,հարմարվողականությունևանվտանգությունստեղծել:
Առաջարկվողբարեփոխումըենթադրումէփոփոխություններզբաղ-
վածությանպաշտպանությանոլորտումև՛նոր,և՛զուգահեռհանրա-
յինուսումնասիրությանաջակցությանիրականացում,ինչպեսնաև
կոլեկտիվպայմանագրովչընդգրկվածաշխատողներիհամարհան-
րայինտեղաբաշխմաննորաջակցություն:

Այսփոփոխություններնուժիմեջկմտնեն2022թ.-իհունիսի30-
իցևառաջինանգամկկիրառվեն2022թ-ի.հոկտեմբերի1-ից։
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 Լիտվա

Արհմի ությ ունն եր ի զարգ աց ում

Լիտվայումարհմիություններինանդամությունըցածրէևկազ-
մումէբոլորաշխատողներիմոտ7%-ը23:Արհմիություններըբաժան-
վածեներեքհիմնականկոնֆեդերացիաների՝LPSK,LPSF“Sandrauga”
andLPS“Solidarumas”,որոնքբաժանվածեն,առնվազնպատմակա-
նորեն,գաղափարականհիմքերով, սակայնարհմիություններըկա-
րողանումենմիասինաշխատել:

Լիտվայի արհմիությունները բաժանված են երեք հիմնական
կոնֆեդերացիանների, որոնքներկայացվածենազգային եռակողմ
սոցիալականերկխոսությանկոմիտեում:LPSK-նամենամեծնէ՝շուրջ
50,000անդամներով24:ՆրանհաջորդումենSolidarumas-ը՝մոտ14,000
անդամով,ևSandrauga-ն՝ շուրջ 10,000անդամով25:Կաննաևերկու
ավելի փոքր համադաշնություններ՝ RJPS-ը և LDF-ն, և որոշ արհ-
միություններ, որոնք կապված չեն կոնֆեդերացիաների հետ: Օրի-
նակ՝NPPSS-ը,որըմիավորումէմասնագիտականարհմիություննե-
րը,որոնքներկայացնումենհանրայինհատվածիայնպիսիմասեր,
ինչպիսիքենոստիկանությունը,հրշեջներըևբանտայինծառայութ-
յունը,2019թ.-ինունեցելէ1,400անդամ26:

Լիտվայիվիճակագրականծառայությանտվյալներիհամաձայն՝
Լիտվայումարհմիություններիանդամներիընդհանուրթիվը2018թ.-
ինկազմելէ86,600՝նախորդերեքտարիներիմոտ92,000-իդիմաց27։
Ըստպաշտոնականտվյալների՝2018թ.-ինԼիտվայումկար1,214,350
աշխատող,որիցարհմիություններիանդամեն(ենթադրելով,որարհ-
միությանբոլորանդամներըաշխատողներեն)7,1%-ը:

23.https://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Lithuania/Trade-Unions
24.ETUCAnnualGenderEqualitySurvey2019–12thedition,byLionelFultonandCinziaSechi,ETUC,April
2019https://www.etuc.org/sites/default/files/circular/file/201905/ETUC_Annual_Equality_Survey%202019_FINAL_
EN.pdf(Accessed03.04.2020)
25.WorkinglifeinLithuaniabyIngaBlazieneandRasaMieziene,Eurofound,2019https://www.eurofound.europa.
eu/country/lithuania#actors-and-institutions(Accessed03.04.2020)
26.NPPSSwebsitehttps://www.pareigunai.lt/apie-mus(Accessed03.04.2020)
27.Thenumberofmembersinmembershiporganizationsattheendofyear,StatisticsLithuania
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Երկուխոշորագույնկոնֆեդերացիաներիցյուրաքանչյուրնունի
տարբերպատմությունևզարգացում:LPSK-նառաջացելէ2002թ.-
-ինգոյությունունեցողերկուարհմիություններիկոնֆեդերացիանե-
րիմիաձուլումից,որոնքերկուսնէլձևավորվելենարհմիութենական
կազմակերպություններից, որոնք գոյություն ունեինայն ժամանակ,
երբԼիտվանԽորհրդայինմիությանմասէր:Solidarumas-ըձևավոր-
վելէԼիտվայիանկախությանհամարշարժումից՝Սաջուդիսից,չնա-
յածայնստացելէիրներկայիսանվանումըմիայն2002թ.-ին:

Կոնֆեդերացիաները կազմակերպված են տնտեսության 25
ոլորտներով,թեևունեննաևկարևորտարածաշրջանայինկառույց-
ներ։ LPSK-ն ունի 25 ոլորտային ֆեդերացիա, Solidarumas-ը՝ 15, իսկ
Sandrauga-ննշումէ,որգործումէ18ոլորտներում:Ընդհանուրառ-
մամբ՝ամենամեծֆեդերացիաներըգտնվումենպետականհատվա-
ծում, մասնավորապեսառողջապահության և կրթության ոլորտում:
LPSK-իամենամեծմասնաճյուղը,որնունի10,000անդամ,կրթական
LŠMPSմիություննէ,որըստեղծվելէերկուկրթականարհմիություն-
ներիմիաձուլմանմիջոցով2019թ.-ին28:

Առանձինոլորտայինֆեդերացիաներըկազմվածենգործատու-
ների մակարդակի առնվազն հինգ տեղական արհմիություններից՝
ընկերություններում,պետականհաստատություններումևայլկազ-
մակերպություններում, որոնք միավորվում են ֆեդերացիաներում:
Հնարավորէստեղծելարհմիությունընդամենը20հիմնադիրանդամ-
ներովկամ200-իցպակասաշխատողունեցողընկերություններում/
կազմակերպություններումաշխատուժիընդամենը 10%-ով,բայցոչ
պակաս,քաներեքանդամներով:ՕրինակLŽŪDPSF-ը՝LPSK-ումգյու-
ղատնտեսությանաշխատողներիարհմիությունըևմասնավորհատ-
վածումամենաուժեղներիցմեկը,իրկայքումնշումէ,որունի8,035
անդամ148տեղականարհմիություններում,իսկLPSKսպասարկման
աշխատողներիարհմիություննունի4,250անդամ31տեղականարհ-
միություններում, որոնք ներառում են նաև մարզիկների և վարսա-
հարդարներին29։

28.Lithuania:LatestdevelopmentsinworkinglifeQ22019byIngaBlaziene,Eurofound,August2019https://www.
eurofound.europa.eu/publications/article/2019/lithuania-latest-developments-in-working-life-q2-2019(Accessed
03.04.2020)
29.http://www.lzud.lt/index.php?s_id=1&lang=ltandhttp://www.lpsdps.com/?ac=about(Accessed03.04.2020)
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Քաղաքականառումով LPSK-նավելի մոտէ սոցիալ-դեմոկրա-
տական կուսակցությանը, մինչդեռ Solidarumas-ը, որը նախկինում
ավելի մոտ էր պահպանողականներին, այժմ ավելի չեզոք դիրք է
զբաղեցնում:

Չնայածայսպոտենցիալքաղաքականտարաձայնություններին՝
կոնֆեդերացիաները նախկինում համագործակցել են՝ հատկապես
2015-2016թթ.կառավարությանկողմիցառաջարկվողԱշխատանքա-
յինօրենսգրքումմեծփոփոխություններինընդդիմանալով:

Միությանանդամությունըզգալիորեննվազելէ՝1990թ.-իհամե-
մատ22,5%-ով: Լիտվայիարհմիություններիանդամների մեծմասը
կանայքեն՝58%30:

Օր ենսդր ակ ան հիմք եր ը

Արհմիությունները կամավոր, անկախ և ինքնավար կազմա-
կերպություններ են, որոնք ներկայացնումևպաշտպանում ենաշ-
խատողների աշխատանքային, տնտեսական, սոցիալական իրա-
վունքներըևնրանցմասնագիտությանըվերաբերողշահերը:Նրանց
գործունեությունը կարգավորվում է Սահմանադրությամբ, Հանրա-
պետությանօրենքներով,ԱՄԿկոնվենցիաներովև«Արհմիություն-
ներիմասին»օրենքով:Արհմիություններըիրավունքունենհանդես
գալօրենսդրականնախաձեռնություններով։

Լիտվայումարհմիություններիգործունեությունըկարգավորվում
է«Արհմիություններիմասին»օրենքով,որըընդունվելէ 1991թ.-ի
նոյեմբերի21-ին(վերջինանգամփոփոխվելէ2010թ.-իհունիսի4-ին
–NoXI-882)31։

Լիտվայի Հանրապետության տարածքում աշխատանքային
պայմանագրովկամօրենքովսահմանվածայլհիմքերովօրինակա-
նորեն աշխատող անձինք իրավունք ունեն օրենքով սահմանված

30.ETUCAnnualGenderEqualitySurvey2019–12thedition,byLionelFultonandCinziaSechi,ETUC,April
2019https://www.etuc.org/sites/default/files/circular/file/201905/ETUC_Annual_Equality_Survey%202019_FINAL_
EN.pdf
31.http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=29913&p_country=LTU&p_count=488
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կարգովստեղծելարհմիություններևմիանալդրանց՝պաշտպանելու
իրենցշահերը:

«Արհմիությունների մասին» օրենքը սահմանում է արհմիութ-
յունների գործունեության հիմքերը, նրանց իրավունքներն ուպար-
տականություններըգործատուների,պետականկառավարմանմար-
միններիհետհարաբերություններում,երբարհմիություններըպաշտ-
պանումենիրենցանդամներիշահերը:

Արհմիություններին անդամակցում կամ դուրս են գալիս արհ-
միությանկանոնադրությամբսահմանվածկարգով:

Լիտվայի Հանրապետության տարածքում աշխատանքային
պայմանագրովկամօրենքովայլհիմունքներովօրինականաշխա-
տանքիընդունվածանձինքիրավունքունենազատորենանդամակ-
ցելարհմիություններինևմասնակցելդրանցգործունեությանը:

Գործատուն, նրա լիազոր ներկայացուցիչը չի կարող լինել իր
ձեռնարկությունում, հիմնարկում, կազմակերպությունում գործող
արհմիություններիանդամ։

 Լիտվայի Հանրապետությունում արհմիությունները գործում
ենազատևանկախ։Բոլորարհմիություններըօգտվումենհավա-
սարիրավունքներից։Նրանքիրավունքունենպատրաստելուընկե-
րության կանոնադրությունը և իրենց գործունեության կանոնները,
ազատորենընտրելուիրենցներկայացուցիչներին,կազմակերպելու
իրենցապարատնուգործունեությունը, ձևավորելուիրենցգործու-
նեությանծրագիրը։

Պետական մարմիններին, գործատուներին և նրանց լիազոր
ներկայացուցիչներին, ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազ-
մակերպությունների կառավարման մարմիններին, վարչակազմին,
պաշտոնատարանձանց,քաղաքականկուսակցություններինևայլ
հասարակական կազմակերպություններին արգելվում է միջամտել
արհմիությունների ներքին գործերին։ Արհմիությունների գործու-
նեությունըվարչականկարգովչիկարողդադարեցվելկամժամա-
նակավորապեսկասեցվել։

Արհմիությունները իրավունք ունեն հարաբերություններ պահ-
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պանել այլ պետությունների արհմիությունների, միջազգային և այլ
կազմակերպություններիհետ,լինելմիջազգայինարհմիութենական
կազմակերպությունների անդամ, ինչպես նաև մասնակցել նրանց
գործունեությանը:

Արհմիություններըկարողենստեղծվելմասնագիտական,գրա-
սենյակային,արտադրական,տարածքային կամարհմիությունների
կողմիցսահմանվածայլձևերով։

Արհմիությունկարողէստեղծվել,եթեայնունի.
1. ոչպակաս,քան20հիմնադիրներ,կամհիմնադիրներըձեռնար-

կությունում, հաստատությունում կամ կազմակերպությունում
կկազմեն բոլորաշխատողների ոչպակաս, քան մեկտասնե-
րորդը (և բոլոր աշխատողների մեկ տասներորդը կկազմի ոչ
պակաս,քաներեքաշխատող),ևԱրհմիությանժողովումհաս-
տատվումէկանոնադրությունըևընտրվումենղեկավարմար-
մինները,

2. ժողովումհաստատվածկանոնադրություն,
3. ընտրվածղեկավարմարմիններ,
4. ընդունվածորոշումգտնվելուվայրիմասին։

Արհմիությունները, համաձայն «Արհմիությունների մասին»
օրենքի,պետքէիրավաբանականանձանցռեգիստրներկայացնեն
արհմիության կանոնադրությունը, օրենքով սահմանված մի շարք
հաստատողայլփաստաթղթեր։

Արհմիությանկանոնադրությունըպետքէընդգրկի՝Արհմիության
կանոնադրությունըպետքէընդգրկի՝
● արհմիությանանվանումը,
● արհմիությանիրավականձևը,
● արհմիության գործունեության նպատակները` նշելով գործու-

նեությանոլորտներնուտեսակները,
● արհմիությանանդամների իրավունքներն ուպարտականութ-

յունները,
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● նոր անդամների ընդունման, արհմիությունից անդամների
դուրսգալուևհեռացմանկարգնուպայմանները,

● անդամներիընդհանուրժողովի(համաժողովի)իրավասությու-
նը,գումարմանկարգը,որոշումներիընդունմանկարգը,

● կառավարմանմարմինները,նրանցիրավասությունը,ձևավոր-
մանկարգը,կոլեգիալկառավարմանմարմնիանդամներինշա-
նակման(ընտրության)ևհետկանչիկարգը(եթեայնստեղծվի)
ևնրանախագահին,

● կոլեգիալայլմարմիններ(եթեդրանքստեղծվեն),նրանցիրա-
վասությունը, կազմավորման կարգը, նրանց անդամներին ու
նախագահիննշանակելու(ընտրելու)ևհետկանչելուկարգը,

● արհմիությանանդամներինփաստաթղթերևայլտեղեկություն-
ներներկայացնելուկարգը, եթեկանոնադրությամբնշված չէ,
որայդկարգըկհաստատվիառանձինփաստաթղթով,

● հանրայինտեղեկատվությանհրապարակմանկամդրամասին
ծանուցելուկարգը,

● արհմիությանմասնաճյուղերևներկայացուցչություններստեղ-
ծելուևդրանցգործունեությունըդադարեցնելուկարգը,

● արհմիությանկանոնադրությանփոփոխությանկարգը,
● արհմիության գործունեության ժամկետը, եթեայն սահմանա-

փակէ,
● արհմիությանգույքիկառավարման,օգտագործմանևտնօրին-

մանկարգը,ինչպեսնաևարհմիությանգործունեությաննկատ-
մամբվերահսկողությունիրականացնելուկարգը,

● արհմիությանգրանցմանվայրիփոփոխությանկարգը,
● արհմիությանգործունեությանդադարեցմանկարգը։

Արհմիություններիմիավորմանգործունեությունըկարողէկա-
սեցվելկամդադարեցվել՝ 1)իրենցկանոնադրությամբսահմանված
կարգովև2)դատարանիորոշմամբ:

Արհմիություններըանկախ են գործատուից կամ նրա լիազոր-
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վածներկայացուցչից:
Գործատուինկամնրալիազորներկայացուցչինարգելվումէ.

● աշխատանքիկամաշխատանքիպահպանումըպայմանավո-
րել արհեստակցական միությանըանդամակցելուց կամ դրա-
նիցդուրսգալուաշխատողիհամաձայնությամբ:

● կազմակերպել և ֆինանսավորել այն կազմակերպություննե-
րին,որոնքցանկանումենխոչընդոտել,դադարեցնելկամվե-
րահսկելարհմիություններիգործունեությունը:

Արհմիությունները ներկայացնում են արհմիության անդամնե-
րինգործատուիկամնրալիազորներկայացուցչիհետհարաբերութ-
յուններում:Արհմիություններըպաշտպանումենիրենցանդամների
աշխատանքայինևսոցիալ-տնտեսականիրավունքներնուշահերը։
Պաշտպանելովիրենցանդամներիիրավունքներնուօրինականշա-
հերը՝արհմիություններըկարողենպայմանագրերկնքելպետական
կառավարմանևկառավարմանմարմիններիհետ։Գործատուիհետ
կոլեկտիվևայլպայմանագրերկնքելիսարհմիություններըներկա-
յացնումենիրենցանդամներին (կամկարողեն լինելնաևաշխա-
տողներիկոլեկտիվիներկայացուցիչներ):

Գործատունկարողէարհմիությանըփոխանցելկոլեկտիվպայ-
մանագրովսահմանվածգումարը:Արհմիությանանդամիպահանջի
դեպքումգործատունյուրաքանչյուրամիսպետքէարհմիությանան-
դամիվարձատրությունիցհանիսահմանվածչափիանդամավճարև
փոխանցիարհմիությանհաշվին:

Արհմիություններըիրավունքունենբանակցելևպայմանագրեր
կնքելգործատուների,նրանցկազմակերպություններիկամմիավո-
րումներիհետզբաղվածության,որակավորմանփոփոխության,աշ-
խատանքի և վարձատրության կազմակերպման, աշխատողների
աշխատանքային և կենցաղայինպայմանների բարելավմանևայլ
հարցերիվերաբերյալ։

Գործատունպետքէպայմաններստեղծիարհմիությանանդամ-
ներիկրթությանհամար:Այդնպատակովկոլեկտիվպայմանագրով
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կարողէնախատեսվելդրամականմիջոցներիորոշակիտոկոսաշ-
խատավարձիհաշվին:Աշխատողիևարհմիությանպահանջովգոր-
ծատունաշխատողինտալիսէմինչևերեքօրչվճարվողարձակուրդ՝
կրթությանևվերապատրաստմանհամար:

Արհմիությունները պետական կառավարման և կառավարման
մարմիններին առաջարկություններ են ներկայացնում աշխատան-
քային,տնտեսականևսոցիալականհարցերիկանոնակարգերիըն-
դունման,փոփոխմանկամվերացմանվերաբերյալ:

Արհմիություններըևնրանցմիավորումներըիրավունքունենպե-
տական մարմիններիցև կազմակերպություններից ստանալ իրենց
գործունեության համար անհրաժեշտ աշխատանքային, տնտեսա-
կանևսոցիալականհարցերիվերաբերյալտեղեկություն։Պետական
մարմիններըկամկազմակերպություններըկարողենաջակցություն
ցուցաբերելարհմիություններինսոցիալականկամայլհետաքննութ-
յուններիրականացնելուհարցում:

Արհմիությունները իրավունք ունեն վերահսկելու գործատուի
կողմից ներկայացվածաշխատողների իրավունքներինև շահերին
առնչվողաշխատանքային,տնտեսականևսոցիալականօրենքնե-
րի, կոլեկտիվպայմանագրերի և կոլեկտիվաշխատանքայինպայ-
մանագրերիպահպանումնուիրականացումը:Այդնպատակովարհ-
միություններըկարողենունենալտեսչություններ,իրավաբանական
խորհրդատվության ծառայություններ և այլ հաստատություններ:
Վերահսկողության գործառույթներն իրականացնելիսարհմիության
կողմից լիազորվածանձինքիրավունքունենազատմուտքգործել
այնձեռնարկություններ,հիմնարկներևկազմակերպություններ,որ-
տեղ աշխատում են այդ արհմիության կողմից ներկայացված աշ-
խատողները,ևնրանցմուտքիիրավունքէտրվումաշխատանքա-
յին,տնտեսականևսոցիալականպայմաններինվերաբերողփաս-
տաթղթերին։

Արհմիություններնիրավունքունենօրենքովսահմանվածկար-
գովանցկացնելժողովներ,ինչպեսնաևկազմակերպելհանրահա-
վաքներ,ցույցերևզանգվածայինայլմիջոցառումներ,ինչպեսնաև
իրենցանդամներիիրավունքներըպաշտպանելիսիրավունքունեն
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օրենքովսահմանվածկարգովգործադուլկազմակերպել։
Արհմիություններըիրավունքունենզբաղվելհրատարակչական,

ձեռնարկատիրականևտնտեսականգործունեությամբ,հիմնելբա-
րեգործականկամայլհիմնադրամներ։

Արհմիությունները իրավունք ունեն գործատուից պահանջել
չեղյալհամարելիրորոշումները,որոնքխախտումենիրենցանդամ-
ներիաշխատանքային,տնտեսականևսոցիալականիրավունքնե-
րը: Արհմիություններն իրավունք ունեն առաջարկելու իրավական
գործողություններ ձեռնարկել աշխատանքային օրենսդրությունը
խախտող,աշխատանքիանվտանգությունըչապահովողկամկոլեկ-
տիվպայմանագիրկամայլփոխադարձպայմանագրերչկատարող
պաշտոնատարանձանցնկատմամբ։

Գործատուն,իրցանկությամբչիկարողաշխատանքիցազատել
ձեռնարկությունումգործողարհմիությանընտրովիմարմնիանդամ
աշխատողին,առանցձեռնարկությունումնշվածարհմիությանընտ-
րովիմարմնինախնականհամաձայնությունը:

Օրենքով կամ պայմանագրերով նախատեսված պարտակա-
նություններն ու պարտականությունները չկատարելու վերաբերյալ
արհմիություններիևգործատուիմիջևծագածվեճերըքննումէդա-
տարանը:

Արհմիությունները,սեփականությանիրավունքովկարողենու-
նենալշենքեր,սարքավորումներ,տրանսպորտայինմիջոցներ,ինչ-
պեսնաևօրենքովչսահմանափակվածայլգույք։Արհմիությունների
գույքը ներառում է նաև անդամավճարները, ձեռնարկությունների,
հիմնարկների, կազմակերպությունների ներդրումները, հանրային
նվիրատվությունները,ինչպեսնաևօրինականճանապարհովձեռք
բերվածցանկացածայլեկամուտևգույք։Արհմիություններըինքնու-
րույնենտնօրինումիրենցդրամականմիջոցներըևունեցվածքը։
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Կ ոլ եկտ իվ պայմ ան ագր եր

Աշխատանքայիննորօրենսգիրքը,որնուժիմեջէմտել2017թ.-
-ին,էականազդեցությունէունեցելկոլեկտիվբանակցությունների
վրա,որնայժմվերապահվածէբացառապեսարհմիություններինև
որոշ դեպքերում կարող են օգուտ քաղել միայնարհմիությունների
անդամները: Բանակցությունները շատավելիտարածված ենպե-
տականհատվածում,որտեղընդգրկումենընդհանուրաշխատուժի
մոտ15%-ը:

Աշխատանքայիննորօրենսգիրքըկարևորփոփոխություններ
է մտցրել Լիտվայում կոլեկտիվպայմանագրերի կառուցվածքում32:
Այդօրվանիցհնարավորէեղելկոլեկտիվպայմանագրերկնքելհինգ
առանձին մակարդակներում՝ ազգային (միջարդյունաբերական);
տարածքային;ոլորտային(արտադրություն,սպասարկումկամպրո-
ֆեսիոնալ);գործատու(ընկերությունկամկազմակերպություն);ևաշ-
խատավայրիմակարդակը։Եթե հնարավորբախումկաոլորտային
կամտարածքայինմակարդակիպայմանագրերիևգործատուիմա-
կարդակովպայմանավորվածություններիմիջև,կիրառվումէավելի
բարձրմակարդակիպայմանագիրը(ոլորտայինկամտարածքային)։

Հնարավոր է նաև, որ կառավարությունը երկարաձգի ավելի
բարձրմակարդակիպայմանագրիբոլորկամմասնակիպայմաննե-
րը(լինիստորագրվածազգային,ոլորտայինկամտարածքայինմա-
կարդակով)բոլորշահագրգիռաշխատողներիվրա,այլոչթեպայ-
մանագիրը ստորագրած գործատուների կողմից աշխատողների
վրա:Սակայնթեևաշխատանքայիննորօրենսգրքումայսհնարա-
վորությունըկա,ինչպեսնախկինտարբերակում,այներբեք չիկի-
րառվել։

Առավելգործնականնշանակությունունիայնփաստը,որ2017
թ.-ի Աշխատանքային օրենսգրքով փոփոխվեց, թե որ աշխատող-
ներնեններառվածպայմանագրերում:Նախկինումկոլեկտիվպայ-

32.Lithuania:willnewlegislationincreasetheroleofsocialdialogueandcollectivebargaining?ByIngaBlažienė,
NerijusKasiliauskasandRamunėGuobaitė-Kirslienė,inCollectivebargaininginEurope:towardsanendgame,
editedbyTorstenMüller,KurtVandaeleandJeremyWaddington,ETUI,2019
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մանագրերը ավտոմատ կերպով կիրառվում էին պայմանագիրը
ստորագրածկազմակերպությանբոլորաշխատակիցներիվրա։Նոր
կարգավորմանհամաձայն՝դրանքվերաբերումենմիայնստորագ-
րած արհմիությանը կամ արհմիությունների անդամներին: Գործա-
տուի կամաշխատավայրի մակարդակով ստորագրված համաձայ-
նագրերըկարողենտարածվելայդգործատուիկամայդաշխատա-
վայրում բոլորաշխատողների վրա, բայց միայնայն դեպքում, եթե
արհմիություններըևպայմանագիրըստորագրողգործատունհամա-
ձայնեն,որայնպետքէերկարաձգվի,ևդահամաձայնեցվումէբոլոր
աշխատողների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ:
Եթե արհմիությունը պայմանագիր է կնքել գործատուի հետ, բայց
արհմիությանանդամներչկան,Պայմանագիրըվերաբերումէբոլոր
աշխատողներին՝պայմանով,որաշխատողներիներկայացուցիչնե-
րըհամաձայնելենդրահետհանդիպմանժամանակ:

Աշխատանքայիննորօրենսգիրքընաևպահանջումէ,որբոլոր
կոլեկտիվպայմանագրերըպետքէգրանցվենՍոցիալականապա-
հովությանևաշխատանքինախարարությունում33(նախկինումընկե-
րությանմակարդակովպայմանագրերըգրանցելուպարտավորութ-
յունչկար):Այսռեգիստրըցույցէտալիս,որ2020թ.-իապրիլի8-ին
գործումէր297վավերկոլեկտիվպայմանագիր34:Նախարարության
վերլուծությունըցույցէտալիս,որայդպայմանագրերիճնշողմեծա-
մասնությունը(95%)եղելէգործատուիմակարդակով`282-ը297-ից,
սակայնեղելեննաևարդյունաբերականմակարդակի12համաձայ-
նագրեր,երկու՝տարածքայինևմեկ՝ազգայինմակարդակով:Աշխա-
տատեղիմակարդակովպայմանագրերչենեղել:

Ազգային մակարդակի պայմանագիրը ստորագրվել է 2019 թ.-
ինմիկողմիցչորսազգայինկոնֆեդերացիաների(LPSK,Solidarumas,
SandraugaևRJPS)ևմյուսկողմից՝պետականհատվածիNPPSSֆե-
դերացիայիևԼիտվայիկառավարությանկողմից:Այններառումէր
պետական հատվածի գրեթե 200,000 աշխատող: Այս մակարդակի

33.Registerofcollectiveagreementshttps://socmin.lrv.lt/lt/paslaugos/administracines-paslaugos/kolektyviniu-
sutarciu-registras-ir-kolektyviniu-sutarciu-registravimo-tvarka(Accessed08.04.2020)
34.EmailtoLabourResearchDepartmentfromtheMinistryofSocialSecurityandLabouroftheRepublicof
Lithuania(2020-04-08Nr.(33.5E-52)SD-1937))8April2020
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համաձայնագրերովբարելավվելէբոլորաշխատողներիվարձատ-
րության մակարդակը, նախատեսվել են լրացուցիչ արտոնություն-
ներ, որոնքստանում ենմիայնարհմիություններիանդամները՝ եր-
կուլրացուցիչօրարձակուրդևմինչև10օրվճարովիուսումնական
արձակուրդ35:Ոլորտայինմակարդակովստորագրված12համաձայ-
նագրերնընդգրկումենկրթությանևգիտության,առողջապահութ-
յան,սոցիալականծառայությունների,մշակույթի,շրջակամիջավայ-
րիպաշտպանության, սոցիալականապահովագրության, սահման-
ներիպաշտպանությանևբանտայինծառայությանևարդարադա-
տության,ինչպեսնաևերկաթուղու,կահույքիևփայտամշակմանև
ճանապարհայինբեռնափոխադրումներիոլորտիաշխատողներին:

Ընդհանուր առմամբ՝ Սոցիալական ապահովության և աշխա-
տանքինախարարությունըգնահատումէ,որկոլեկտիվպայմանագ-
րերի70%-ըկնքվումէպետականհատվածում։Թեևնախկինումհա-
մեմատելիգնահատականներ չենարվել, հավանականէթվում, որ
կոլեկտիվպայմանագրերիծածկույթնաճելէ:Սա,անշուշտ,աշխա-
տանքիտեսչության(VDI)տեսակետնէ,որը2018թ.-իիրտարեկան
զեկույցում մեկնաբանել է, որ 2017-2018 թթ.-ին կոլեկտիվ պայմա-
նագրերիթիվըկրկնապատկվելէ36:Անհասկանալիէ,թեքանիհա-
մաձայնագիր է օգտագործել բանակցվածբարելավումները միութ-
յան անդամներին սահմանափակելու հնարավորությունը: Այնուա-
մենայնիվ,որոշները,ինչպեսպետականսեկտորիազգայինհամա-
ձայնագիրը,նախատեսելենարտոնյալվերաբերմունքարհմիության
անդամներիհամար:Օրինակ՝սոցիալականծառայություններիոլոր-
տում2019թ.-իսեպտեմբերինկնքվածպայմանագիրը,որտեղարհ-
միությանաշխատողներնավելիբարձրվարձատրությունստացան37։

Կոլեկտիվ բանակցությունների շրջանակից վեր կանաևարհ-
միությունների,գործատուներիևկառավարությանմիջևխորհրդակ-

35.https://www.lpsk.lt/naujienos/2020-metu-nacionaline-kolektyvine-sutartis/(Accessed08.04.2020)
36.VDIAnnualReport2018,May2019https://www.vdi.lt/PdfUploads/DSS_tendencijos_2013-2018.pdf(Accessed
08.04.2020)
37.Lithuania:LatestdevelopmentsinworkinglifeQ32019byIngaBlaziene,Eurofound,November
2019https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/lithuania-latest-developments-in-working-
life-q3-2019(Accessed08.04.2020)
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ցությունների բարձր կառուցվածքային համակարգ՝ Լիտվայի Հան-
րապետությանԵռակողմհանձնաժողովը(LRTT)ևմիքանիմասնա-
գիտականհանձնաժողովներ,որոնքընդգրկումենայնպիսիհարցեր,
ինչպիսիքենառողջությունը,անվտանգությունը,ուսուցումըևայլն:
Երեքհիմնականարհմիություններիկոնֆեդերացիաներըներկայաց-
վածենայսխորհուրդներում,ևLRTT-ումնրանք,ինչպեսգործատու-
ներըևկառավարությունը,ունենյոթտեղ՝երեքականLPSK-իհամար
և երկուական տեղ Sandrauga-ի և Solidarumas-ի համար: Եռակողմ
խորհուրդըառանցքայինդերէխաղացելերկրիարդյունաբերական
հարաբերությունների համակարգի զարգացման գործում և առա-
ջարկություններէանումկառավարությանընվազագույնաշխատա-
վարձիվերաբերյալ։

Ազգային, ոլորտային և տարածքային մակարդակով բանակ-
ցություններըտեղիենունենումմեկկամմիքանիարհմիութենական
կազմակերպություններիևմեկկամմիքանիգործատուներիասո-
ցիացիաներիմիջև:Գործատուիկամաշխատավայրիմակարդակով
բանակցություններենընթանումգործատուիևայդգործատուիկամ
աշխատավայրում գործող արհմիության միջև, կամ արհմիության
համատեղներկայացուցչությանհետ,եթեկանմիքանիարհմիութ-
յուններ:Եթեգործատուիմոտարհմիությաններկայությունչկա,աշ-
խատողներըկարողենընդհանուրժողովիժամանակլիազորելարհ-
միությանըիրենցանունիցբանակցել:

Գործատուի և աշխատավայրի մակարդակով բանակցություն-
ներիարհմիությանմենաշնորհըաշխատանքայիննորօրենսգրքով
ներդրված փոփոխություն է։ Նախկինում աշխատանքային խոր-
հուրդներըկարողէինբանակցել,եթեմիությունչլիներ։

Աշխատանքայիննորօրենսգիրքընախատեսումէ,որպայմա-
նագրերըկգործենառավելագույնը չորստարիժամկետով,եթեայլ
բանչհամաձայնեցվի։

Աշխատանքայինօրենսգիրքըթույլէտալիսկոլեկտիվպայմա-
նագրերումընդգրկելհարցերիլայնշրջանակ,ընդորում՝գործատուի
կամաշխատավայրիմակարդակիպայմանագրերնավելիշատթե-
մաներենընդգրկում,քանավելիբարձրմակարդակիպայմանագրե-



66

րը:Ազգային,ոլորտայինկամտարածքայինմակարդակովպայ-
մանագրերըներառումենվարձատրությանհետկապվածհարցեր,
առողջության և անվտանգության, աշխատանքի ուսուցման և վե-
րապատրաստմանևընթացակարգայինհարցեր,ինչպեսնաևայն,
ինչնկարագրվածէորպեսկողմերիհամարկարևորաշխատանքա-
յին, սոցիալականևտնտեսականայլ հարցեր:Գործատուիևաշ-
խատավայրի մակարդակով պայմանագրերը կարող են ներառել
աշխատանքային պայմանագրերի մանրամասները, վարձատրութ-
յունը, աշխատանքային և հանգստի ժամանակը, առողջությունը և
անվտանգությունը, տեղեկատվության փոխադարձ տրամադրումը,
տեղեկատվությանևխորհրդակցություններիընթացակարգերը,թեև
առանցաշխատանքայինխորհրդիիրավունքներիկրճատման(տե՛ս
առանձինբաժինը),համաձայնագրիստորագրման,վավերականութ-
յանևտևողությանհետկապվածկարևորաշխատանքային,սոցիա-
լականևտնտեսականհարցերևընթացակարգայինհարցեր:

Կոլեկտիվ պայմանագրերը միշտ կարող են բարելավել իրա-
վականնվազագույն չափորոշիչները, սակայնորոշ բացառություն-
ներով։Ազգային,ոլորտայինկամտարածքայինմակարդակովպայ-
մանագրերը կարող են սահմանել նաև ստորադասողպայմաններ,
քանիորպայմանագիրը,ըստԱշխատանքայինօրենսգրքի,հավա-
սարակշռումէգործատուիևաշխատողներիշահերիմիջև։Բացա-
ռությունկազմողիրավականչափանիշները,որոնքկոլեկտիվպայ-
մանագրերըչենկարողվատթարացնել,ներառումենառավելագույն
աշխատանքայինժամանակըևնվազագույնհանգստիժամկետնե-
րը, նվազագույն աշխատավարձը, աշխատանքային պայմանագրի
կնքումը կամ դադարեցումը, առողջությունը և անվտանգությունը,
գենդերայինհավասարությունըևխտրականությանբացակայությու-
նը:

Լիտվանազգայիննվազագույնաշխատավարձըսահմանումէ
կառավարությանկողմիցԵռակողմհանձնաժողովի(LRTT)առաջար-
կությունների հիման վրա և ազգային տնտեսության զարգացումը
հաշվիառնելուցհետո:Եռակողմհանձնաժողովիառաջարկություն-
ներըներկայացվումենամենտարի,սովորաբարմինչևհունիսի15-ը:
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Արհմի ությ ունն եր ի ձևավ որմ ան պայմ անն եր ը

Աշխատանքային օրենսգիրքը փոխել է նաև աշխատողների
ներկայացվածությունըաշխատավայրում։Այժմ20ևավելիաշխա-
տողունեցողգործատուներիցպահանջվումէնախաձեռնելաշխա-
տանքայինխորհրդիստեղծումը,ևմեծթվովաշխատողխորհուրդ-
ներ են ստեղծվել:Այնուամենայնիվ, երբգործատուի մակարդակով
արհմիությանը անդամագրված է ընկերության աշխատակիցների
մեկերրորդիցավելին,այնշրջանցումէաշխատանքայինխորհր-
դի ստեղծմանպահանջը, իսկ աշխատանքային  խորհրդի բոլոր
լիազորություններն ու գործառույթները փոխանցվում են արհ-
միությանըկամմիացյալարհմիութենականմարմնին,եթեգործա-
տուիմոտգործումենմեկիցավելիարհմիություններ։

Գործատուներիմակարդակովարհմիությունկարողէստեղծվել
պայմանով,որայնունիառնվազն20աշխատողորպեսանդամկամ
դրա անդամները կազմում են ընդհանուր աշխատուժի առնվազն
10%-ը,բայցոչպակաս,քաներեքանդամ:

Արհմիությունով աշխատանքային խորհուրդներին փոխա-
րինելը նույնպես այս օրենսդրական փոփոխությունների արդյունք
էր՝ պայմանավորված ստեղծված իրավիճակով: Գործատուն պար-
տավորվածչինախաձեռնելխորհրդիստեղծումը,եթեառկաարհ-
միության մեջ անդամագրված են աշխատողների մեկ երրորդը և
ավելին: Նախկին աշխատանքային օրենսգրքով՝ աշխատանքային
խորհուրդներըկարողէինստեղծվելմիայնայնտեղ,որտեղաշխա-
տավայրումկամգործատուիմակարդակովկամարդյունաբերական
ճյուղումչկայինարհմիություններ,որոնցաշխատուժըկփոխանցեր
իրներկայացուցչականիրավունքները:

Աշխատանքի տեսչության կողմից 2018 թ.-ին ներկայացված
տվյալները ցույց են տալիս, որ աշխատանքային նոր օրենսգիրքը
կտրուկ ավելացրել է աշխատողների ներկայացվածությամբ աշ-
խատատեղերի թիվը: Այսպես՝ 2017-2018 թթ. ընկած ժամանակա-
հատվածում գրեթե 4,000 գործատու տեսչությանը ծանուցել է նոր
աշխատանքայինխորհուրդ ստեղծելու մասին, որտեղ ընտրվել են
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աշխատանքայինխորհրդիշուրջ15,000անդամներ[1]։Աշխատանքի
տեսչությունից հայտնում են, որ 2018 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրութ-
յամբտեսչությանկողմիցհարցվածգործատուների39%-ումեղելեն
արհմիություններ։Հարկէնշել,որըստEurofound-իտվյալների՝2013
թ.-ինԼիտվայումառնվազն10աշխատողունեցողհաստատություն-
ներիկեսիցավելին(57%)ունեցելէաշխատողներիպաշտոնական
ներկայացուցչությունկամարհմիությանաշխատանքայինխորհրդի
կամընտրվածներկայացուցչիտեսքով:Այսցուցանիշըզգալիորեն
գերազանցումէԵՄմիջինը,որըկազմումէ32%:Տվյալներըցույցեն
տալիս,որավելիքան250աշխատողունեցողհաստատությունների
92%-ըներկայացուցչությունէունեցել,իսկ50-ից249աշխատողու-
նեցողների՝72%-ը:ԲայցնույնիսկԼիտվայիավելիփոքրաշխատա-
վայրերում,որտեղ10-ից49աշխատողկա,կեսիցավելին(54%)ուներ
արհմիություններ38:

Գործատուներիմակարդակովարհմիությունըկարողէստեղծ-
վելմիայնայնդեպքում,եթենրաանդամությունըգերազանցիսահ-
մանվածշեմերը:Գործատուներիմակարդակովարհմիությանավագ
գործիչներիթիվը, որոնքունենարձակուրդիիրավունքներ, վերա-
պատրաստմանիրավունքներևպաշտպանվածությունաշխատան-
քիցազատվելուց,կապվածէաշխատողներիթվիհետճիշտայն-
պես,ինչպեսաշխատանքայինխորհրդիանդամներիթիվը(տե՛ս
ստորևբերվածաղյուսակը):

Գործատուներըպետքէձևավորենաշխատանքայինխորհուրդ,
երբնրանքունենանմիջինը20կամավելիաշխատող`բացառութ-
յամբայնդեպքերի,երբաշխատուժիմեկերրորդիցավելինգործա-
տուներիմակարդակիարհմիությանկամաշխատավայրումգործող
արհմիություններիանդամներչենհանդիսանում:20աշխատողիշե-
միցցածրիդեպքումկարողէընտրվելաշխատողներիմեկներկա-
յացուցիչ,թեևգործատունպարտավորչէնախաձեռնելայսգործըն-
թացը:

Աշխատողներիմիջինթիվըհաշվարկվումէայնաշխատողների

38.Eurofound(2015),Եվրոպականընկերություններիերրորդհետազոտություն–Ընդհանուրզեկույց.
Աշխատավայրիպրակտիկա–օրինաչափություններ,կատարողականությունևբարեկեցություն
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թվով,որոնք«գործատուիհետկապվածենվավերաշխատանքային
հարաբերություններով»երեքամսիցավելի:Սաներառումէգործա-
կալությանանձնակազմը՝պայմանով,որնրանքաշխատելենգոր-
ծատուիմոտերեքամսիցավելի:

Աշխատանքային խորհրդի չափըմեծանումէաշխատողների
միջինթվաքանակով(տե՛սԱղյուսակ2):

Աղյ ուս ակ 2

Աշխ ատ անք այ ին խորհրդ ի անդ ամ եր ի թվաք ան ակ ը՝ ըստ աշխ ատ ողն եր ի թվի

Աշխատակիցներիքանակը Աշխատանքայինխորհրդիանդամներիթիվը

21–100 3

101–300 5

301-500 7

501-700 9

700+ 11

Եթե կազմակերպության աշխատուժը ավելանում է առնվազն
20%-ովևբարձրանումէաղյուսակիհաջորդշեմից,ապալրացուցիչ
պահանջվողանդամներնընտրվումենլրացուցիչընտրությունների
ժամանակ:

Աշխատանքային խորհրդինախագահըներկայացնումէաշ-
խատանքայինխորհուրդըաշխատողների, գործատուի մակարդա-
կով արհմիության և այլ մարմինների հետ հարաբերություններում:
Նանաևկազմում է գործունեության վերաբերյալտարեկանհաշ-
վետվություն,որըաշխատանքայինխորհուրդըպետքէհրապարա-
կի։

Աշխատանքային նոր օրենսգիրքը հստակ տարբերակում է
գործատուների մակարդակով արհմիության և աշխատանքային
խորհրդիդերերը:Բացառությունէ,երբաշխատողներիմեկերրոր-
դիցավելինմեկկամմիքանիարհմիություններիանդամներեն:Երբ
արհմիությանանդամությունըանցնումէայս շեմը, գործատուների
մակարդակովարհմիություննիրվրաէվերցնումբոլորգործառույթ-
ներնուիրավունքները,որոնքսովորաբարկիրականացվենաշխա-
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տանքայինխորհրդիկողմից:Եթեմիաժամանակգործումեներկու
ներկայացուցչականմարմիններնէլ,ապագործատուներիմակար-
դակովարհմիության դերը կոլեկտիվ բանակցություններ վարելն է,
ինչպեսնաևարհմիությանխթանումը:Այննաևպաշտպանումէիր
անդամների շահերըև ներկայացնում է նրանցաշխատանքի հետ
կապվածառանձինդեպքերում:

Աշխատանքայինխորհրդիառաջնայիննպատակըգործատո-
ւի հետ տեղեկատվական և խորհրդատվական ընթացակարգերին
մասնակցելնէևաշխատողներիհամարառնչվողտնտեսական,սո-
ցիալական և աշխատանքային հարցերի վերաբերյալ գործատուի
որոշումներիվրաազդելը:20-իցպակասաշխատողունեցողգործա-
տուների՝աշխատողի ներկայացուցչի նպատակներն ու իրավունք-
ներընույննեն,ինչաշխատանքայինխորհրդինը:

Կանմիշարքկոնկրետխնդիրներ,որոնցդեպքումգործատուն
պարտավորէխորհրդակցելաշխատանքային խորհրդիհետորո-
շումներընդունելուցառաջ։Դրանքեն՝
● աշխատանքի պայմանները, որոնք կարգավորում են գործա-

տուիմոտընդհանուրընթացակարգերը,
● աշխատանքիստանդարտները,
● վարձատրությանհամակարգը,եթեդասահմանվածչէկոլեկ-

տիվպայմանագրով,
● նորտեխնոլոգիականգործընթացներիներդրումը,
● տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգ-

տագործումըաշխատակիցներիմոնիտորինգիևհսկողության
համար,

● միջոցները,որոնքկարողենխախտելաշխատակիցներիանձ-
նականգաղտնիությունը,

● աշխատողիանձնականտվյալներիպաշտպանությանքաղա-
քականությունը,

● հավասարհնարավորություններիքաղաքականությանիրակա-
նացումը,

● աշխատավայրումսթրեսընվազեցնելումիջոցառումները:



71

 Արհմիության ներկայացուցիչների ընտրության կարգը կախ-
վածէտվյալարհմիությանկանոններից:

Աշխատանքային խորհուրդները պետք է ընտրվեն գաղտ-
նի քվեարկությամբ բոլոր աշխատողների ժողովում: Առաջադրվե-
լու իրավունք ունեն 18 տարեկանից բարձր բոլոր աշխատողները,
որոնքաշխատանքայինհարաբերություններիմեջենեղելառնվազն
վեցամիս՝բացառությամբգործատուներիններկայացնողանձանց:
Առաջադրումներկարողենանելանհատաշխատողները,որոնքյու-
րաքանչյուրըկարողէառաջադրելմեկթեկնածու,ևգործատունե-
րի մակարդակովարհմիությունները, որոնք իրավունք ունենառա-
ջադրելուառնվազներեքթեկնածու:

Բոլոր աշխատողները, ներառյալ կես դրույքով, ժամանակա-
վոր և գործակալական պայմանագրերով աշխատողները, կարող
ենքվեարկել, եթե նրանքունենանառնվազներեքամսվաաշխա-
տանքային համագործակցություն: Ընտրվում են ամենաշատ ձայ-
ներհավաքածթեկնածուները։Եթե թեկնածուներիթիվըմանդատ-
ներիքանակիցմեծչէ,առաջադրումներիժամկետըերկարաձգվում
է,իսկթեկնածուներիոչբավարարքանակիդեպքումընտրությունը
հետաձգվումէառնվազնվեցամսով։Աշխատակիցներիմեծամաս-
նությունըպետքէմասնակցի,որպեսզիընտրություններըվավերլի-
նեն:

Աշխատանքային  խորհրդի անդամներն ընտրվում են երեք
տարիժամկետով։

Գործատուներիմակարդակովարհմիություններիկառավարման
մարմինների և աշխատանքային խորհուրդների անդամները, ինչ-
պեսնաևաշխատողներիներկայացուցիչներըչենկարողազատ-
վելաշխատանքիցևնրանցպայմանագրիպայմանները չենկա-
րողվատթարանալառանցտեղականաշխատանքիտեսչության
ղեկավարի համաձայնության: Այս պաշտպանությունը, որը շարու-
նակվումէպաշտոնըթողնելուցհետովեցամիս,տարածվումէգոր-
ծատուների մակարդակով արհմիությունների կառավարման մար-
միններիբոլորանդամներիվրա՝անկախնրանցթվից,ձևավորված
աշխատողներիթիվըհաշվիառնելով։Գործատուներիմակարդակով
արհմիությունների կառավարման մարմինների ևաշխատանքային
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խորհուրդներիանդամները,ինչպեսնաևաշխատողներիներկայա-
ցուցիչներըտարեկանմինչև60ժամվճարովիհանգստիիրավունք
ունենիրենցպարտականություններնիրականացնելուհամար:

Գործատունպետքէանվճարտրամադրիսենյակևթույլատրի
աշխատանքայինսարքավորումներիօգտագործումըաշխատողնե-
րիհոգաբարձուի,աշխատանքայինխորհրդիանդամներիևգործա-
տուների մակարդակով արհմիությունների կառավարման մարմին-
ներիանդամներիգործառույթներիկատարմանհամար:Այլաջակ-
ցությունկարելիէհամաձայնեցնելկոլեկտիվպայմանագրերիկամ
աշխատանքայինխորհրդիհետպայմանագրերիմիջոցով:

Գործատուներիմակարդակովարհմիություններիկառավարման
մարմիններիևաշխատանքայինխորհրդներիանդամները,ինչպես
նաևաշխատողներիներկայացուցիչներըվերապատրաստմանհա-
մարտարեկանառնվազնհինգաշխատանքայինօրվաիրավունքու-
նեն,որիցերկուսիհամարպետքէվճարվեն39։

Լիտվայումմասնավորհատվածումխորհրդիմակարդակովաշ-
խատողների ներկայացուցչություն չկա, սակայն դրանք առկա են
որոշպետականձեռնարկություններում:

Աշխատանքային նոր օրենսգրքում նշվում է, որ «գործատուի
մակարդակով աշխատողների ներկայացուցչություն իրականաց-
նողանձինք»ենընտրումաշխատողներիններկայացնողխորհրդի
անդամներին40:Սասովորաբարաշխատանքայինխորհուրդնէ՝բա-
ցառությամբայնդեպքերի,երբաշխատողներիմակարդակովարհ-
միությունըչիներկայացնումաշխատուժիավելիքանմեկերրորդը,
որիդեպքումգործատուներիմակարդակովարհմիություննիրվրաէ
վերցնումաշխատանքայինխորհրդինվերապահվածբոլորգործա-
ռույթները41:

Կառավարման կամ վերահսկիչ խորհուրդներում նշանակված
արհմիություններիներկայացուցիչներնունեննույնիրավունքներնու

39.LietuvosRespublikosvalstybėsirsavivaldybėsįmoniųįstatymasarticle10(2)(3)https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/TAR.29FB2C8807FE/asr(Accessed23.06.2020)
40.LabourCodearticle211https://eseimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/da9eea30a61211e8aa33fe8f0fea665f/format/
ISO_PDF/(Accessed23.06.2020)
41.LabourCodearticle169(2)
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պարտականությունները,ինչմյուսանդամները:Խորհրդիաշխատա-
կիցներիներկայացուցիչներըծառայումենընկերությանկանոնադ-
րությամբ սահմանվածժամկետով:Օրենսդրությունը նախատեսում
էչորստարիպաշտոնավարմանժամկետ։Այնուամենայնիվ,նրանք
կարող են պաշտոնանկ արվել իրենց նշանակած աշխատողների
ներկայացուցչականմարմնիորոշմամբ,թեևայդմարմինըպետքէ
անհապաղփոխարինողներ նշանակի։ Գործնականում մինչև 2020
թ.-իհունիսըգործումէինվեցպետականձեռնարկություններ,որոնց
աշխատակիցներըներկայացվածէինխորհրդիմակարդակով,ևյո-
թերորդը՝ընդգրկելովԼիտվայիօդանավակայանները,որտեղընտր-
վում էր խորհուրդը: Վեց ընկերություններն ընդգրկում են օդային
երթևեկության վերահսկողությունը, պետական ռեգիստրի կենտրո-
նը, տրանսպորտային միջոցները և վարորդական վկայականները
գրանցող մարմինը,պետական գույքի կառավարման կենտրոնաց-
վածընկերությունը,փայտանյութիևանտառահատմանպետական
ընկերությունը և ատոմակայան շահագործող ընկերությունը: Շատ
դեպքերումհինգհոգուցբաղկացածխորհրդիվրակամեկաշխա-
տողիներկայացուցիչ,սակայնտրանսպորտայինմիջոցներիևվա-
րորդների գրանցման կազմակերպությունում՝ Regitra-ում, որն ու-
նի 500-ից մի փոքր ավելի աշխատող42, տասը հոգուց բաղկացած
խորհրդիկազմումկաներկուաշխատողանդամներ,ևՓայտանյութի
ևանտառահատմանընկերությունում՝Valstybiniųmiškųurėdija(VMU),
յոթիցերկուսնեն:

Բացի պետական և մունիցիպալ ձեռնարկություններում
խորհրդի մակարդակով ներկայացուցիչներ նշանակելու իրավուն-
քից՝ արհմիությունները կարող են որոշակի հանգամանքներում
մասնակցել մասնավոր հատվածի կառավարման կամ վերահսկիչ
խորհրդինիստերին:Այնուամենայնիվ,սամիայնայնդեպքում,երբ
քննարկվումենաշխատողներիաշխատանքիպայմաններինվերա-
բերողհարցեր,ևդակախվածէգործատուիևաշխատողիներկա-
յացուցիչներիմիջևկոլեկտիվպայմանագրիկամհամաձայնության
որևէայլձևիձեռքբերումից43:

42.Ithad535inDecember2019,seeannualreportpage33https://www.regitra.lt/lt/imone/veikla-2/veiklos-
ataskaitos(Accessed23.06.2020)
43.LabourCodearticle212
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 Լեհաստան

Արհմի ությ ունն երն ու գործ ատ ուն եր ի աս ոց իաց իան եր ը 
Լ եհ աստ ան ում

Լեհաստանի աշխատանքային օրենսդրությունը չի նախատե-
սում աշխատողների կամ նրանց ներկայացուցիչների մասնակ-
ցությունըգործատուիբիզնեսիկառավարմանը՝բացառությամբպե-
տականընկերությունների,որտեղաշխատողներնիրավունքունեն
ընտրելուվերահսկիչխորհրդիևկառավարմանխորհրդիորոշան-
դամների44:

Լեհաստանում արհմիության հիմնումը բարդ գործընթաց չէ։
Հաշվի առնելով գործատուների ոչ միանշանակ վերաբերմունքը
արհմիություների հանդեպ՝այստեղ կարևոր էտիրապետել դրանց
գործունեությունըկարգավորողօրենսդրությանը,քանիորայդոլոր-
տում օրենքի ամենաչնչին խախտումները կարող են հանգեցնել
արհմիությանօրինականությանվիճարկմանը։

Համաձայն Լեհաստանի՝ «Արհմիությունների մասին» օրենքի՝
«արհմիությունը կամավոր, անկախ և ինքնակառավարվողաշխա-
տողներիմիությունէ,որըստեղծվելէներկայացնելուևպաշտպա-
նելուվերջիններիսևնրանցմասնագիտական,սոցիալականևայլ
աշխատանքայինբնույթիշահերը»:Այննաևանկախէգործատունե-
րից,կառավարությունից,պետականևտեղականինքնակառավար-
մանմարմիններիցևայլկազմակերպություններից:

Արհմիություններստեղծելուևդրանցանդամդառնալուիրա-
վունք ունեն աշխատողները՝ անկախ աշխատանքային հարաբե-
րությունների հիմքից, ներառյալ գյուղատնտեսական կոոպերատի-
վիանդամներըևգործակալություններիմիջնորդությամբևհամա-
ձայնագրերովաշխատանքկատարողանհատները,եթենրանքչեն
հանդիսանում ընկերության աշխատակիցներ: Արհմիություններին
անդամակցելուիրավունքըունեննաևարտագնաաշխատանքկա-

44.https://knowledge.leglobal.org/employers-associations-and-trade-unions-in-poland/
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տարողանձինք,ովքերկարողենմիանալգործատուիաշխատավայ-
րումգործողարհմիություններին։Թոշակիանցնելըկամհաշմանդա-
մությունըանհատներինչիզրկումանդամագրվելուևարհմիություն-
ներինանդամակցելուիրավունքից։Ավելին՝գործազուրկներընույն-
պեսիրավունքունենանդամակցելուարհմիություններին։

Արհմիություններըչենկարողորևէաշխատակցիկյանքումբա-
ցասականազդեցությունկամհետևանքունենալ։Այնուամենայնիվ,
սաչինշանակում,որնմանիրավիճակներչենառաջանում,ուստի
աշխատողներըպետքէտեղյակլինեն,որնմանբացասականազ-
դեցություններիևհետևանքներիդեպքումնրանքկարողենդրանք
վիճարկելդատականվարույթներիմիջոցով։

Լե հաս տա նում արհ միութ յան ստեղ ծումը

Լեհաստանումարհմիությունհիմնելուհամարնախաձեռնողնե-
րըպետքէընտրենհնարավորձևերիցմեկը։Նրանքկարողենհիմ-
նել բոլորովիննորարհմիություն կամստեղծելարհմիութենական
կոմիտե (trade union committee) արդեն գործող արհմիությունում
(եթե վերջինիս կանոնադրությամբ նախատեսված է նման միութ-
յանստեղծումնուգործունեությունը):Իրավականևբյուրոկրատա-
կանխնդիրներիպատճառովշատավելիհեշտէկառուցվածքային
ստորաբաժանում (արհմիութենականկոմիտե)ստեղծելարդենիսկ
գոյություն ունեցող արհմիությունում։ Այս դեպքերում հրավիրվում
է հիմնադիր ժողով, որը պետք է որոշում կայացնի արհմիության
ստեղծման վերաբերյալ, ընտրի կառավարման մարմինները և հա-
մապատասխանփաստաթղթերնուղարկիհամապատասխանարհ-
միութենականկենտրոն։

Շատավելի բարդ է նորարհմիության ստեղծումը, որը չի վե-
րաբերումարդենգործողորևէարհմիությանը։Այսդեպքումանհրա-
ժեշտէկազմելևդատականկարգովգրանցելնորստեղծվողարհ-
միության կանոնադրությունը։ Այս գործընթացը շատ ժամանակ է
պահանջում։Բացիայդ՝դատականգործընթացումվիճաբանության
դեպքում կարող էառաջանալ միության մերժման հիմքեր, հաճախ
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նույնիսկանուղղակիձևով։Մյուսկողմից՝արհմիությանգրանցումը
գործողկենտրոնականարհմիությանկազմումչիպահանջումգրան-
ցելայնդատարանում,ևամբողջընթացակարգըսահմանափակվում
էարհմիությաններսումնորկառույցիգրանցմամբ,որըսովորաբար
տևումէմիքանիօր:

Անկախգործողկամորևէարհմիությանկազմումգտնվողարհ-
միութենականկոմիտեկամմիավորումստեղծելուհամարպահանջ-
վումէնվազագույնը10հոգուցբաղկացածկոնսենսուս։

Արհմիություններիգործունեությունըմինչօրսկարգավորվումէ
1991թ.-իմայիսի23-ինընդունված«Արհմիություններիմասին»օրեն-
քով(TradeUnionsAct),որինպատակնէմիությունների,միավորում-
ների, կոլեկտիվների աշխատանքային հարաբերությունների կար-
գավորումը։45

Լեհաստանի՝«Արհմիություններիմասին»օրենքըսահմանումէ
յուրաքանչյուրաշխատողիարհմիություններստեղծելուևվերջիննե-
րիսանդամակցելուիրավունքը,բոլորարհմիություններիհավասա-
րությունը,արհմիություններիկողմիցկոնֆեդերացիաներստեղծելու
և աշխատողների միջազգային կազմակերպությունների հետ հա-
մագործակցելուևանդամակցելուիրավունքները,արհմիություննե-
րիստեղծմանևգրանցմանընթացակարգերը,իրավունքներըևայլ
հիմնականդրույթները։46

Լեհաստանումարհմիություններիանդամներենհիմնականում
աշխատողները,որոնքաշխատումենաշխատանքայինպայմանագ-
րիհիմանվրա,ինչնապահովումէնրանցաշխատողներիպաշտ-
պանությունը։ Վերջինիս բացակայության դեպքում գոյություն ունի
միայնարհմիություններիկողմիցտրամադրվողպաշտպանությունը,
որըհաճախոչլիաժեքէ,քանիորգործատունհեշտությամբկարողէ
աշխատողինազատելաշխատանքից,քանիորհամագործակցութ-
յունըհիմնվածչէաշխատանքայինպայմանագրիհիմանվրա։

Հարկէնշել,որառանցերկարաժամկետաշխատանքայինպայ-

45.http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=22399
46.http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=22399
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մանագրի հիման վրաաշխատողների համար արհմիություններին
անդամակցելուխոչընդոտներչկան,եթենրանցհետկնքվածպայ-
մանագրերը համապատասխանում են աշխատանքային պայմա-
նագրի չափանիշներին (օրինակ՝ շաբաթական 40 ժամաշխատա-
ժամանակաշխատավայրումներկայությանպահանջով):

Կազմակերպությունում գործող արհմիությունը պարտավոր
չէ հրապարակել անդամների անունները, փոխարենը պարտավոր
է եռամսյակը մեկ հրապարակել տեղեկություն արհմիության ան-
դամների ընդհանուր թվի վերաբերյալ։ Արհմիության անդամների
անունների չհրապարակելը կարող է բացասական հետևանքներ
ունենալ, քանի որ գործատուն չի կարող քննարկելաշխատակցին
աշխատանքիցազատելու խնդիրնարհմիության հետ։ Հետևաբար
արհմիության անդամների անունների բացահայտումը կապված է
աշխատավայրումտիրող մթնոլորտի հետ: Եթե գործատուն բարձր
էգնահատումարհմիությանգոյություննիրկազմակերպությունում,
ապաարհմիությանանդամներիբացահայտումըոչմիայն չիհան-
գեցնինրանցաշխատանքիցազատելուն,այլնաևդրականազդե-
ցությունկունենա։

Աշխատավայրում արհմիութենական կառույցի ստեղծումը չի
նշանակում, որ դրամասինպետք էանհապաղտեղեկացնել գոր-
ծատուին։Եթեաշխատավայրումլարվածիրավիճակէ,ապաարհ-
միությանգործողություններըշատհաճախձեռնարկվումենգաղտ-
նի,ևնմանգործողություններիբացահայտումըաշխատավայրիղե-
կավարությանըտեղիէունենումբախումայինիրավիճակներում:

Հարկէնշել,որ2004թ.-ինոյեմբերի23-ինԼեհաստանի՝«Արհ-
միությունների մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի փոփո-
խության համաձայն՝ սահմանվեց արհմիությունների գործունեութ-
յան որոշակի փոփոխություններ։ Մինչև 2003 թ.-ի նոյեմբերի 23-ը
օրենքըհավասարիրավունքներէրտալիսմիայնարհմիութենական
այն կազմակերպություններին, միություններին կամ կոմիտեներին,
որոնք ունեն առնվազն 10 անդամ (օրինակ՝ Արհմիութենական կո-
միտե կազմավորելու համար անհրաժեշտ է տվյալ աշխատավայ-
րից առնվազն 10 աշխատողների՝ միավորմանը միանալու կամք):
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Ներկայումս պահանջվում է, որ ընկերության աշխատակիցներից
առնվազն մեկըպետք է լինի բազմա-ձեռնարկատիրականարհ-
միության (Multi-enterprise trade union) անդամ՝ այն պայմանով, որ
այդմիությունըկազմվածէառնվազն10աշխատակցիցայնպես,որ
բազմա-ձեռնարկատիրականարհմիությանանդամբոլորընկերութ-
յուններից լինեններկայացուցիչներ։Ձևավորվածմիավորումնունի
նույնիրավունքները,ինչորարհմիությունը,որիկազմումայնձևա-
վորվելէ,բայցառանցաշխատավայրիաշխատողներիցառնվազն
10 անդամ ունենալու պահանջի։ Լեհաստանի՝ «Արհմիությունների
մասին»օրենքի34-րդհոդվածի2-րդմասիհամաձայն՝մեծանումէ
արհմիություններիգործունեությանհնարավորություննու շրջանա-
կը։Այնուամենայնիվ,հարկէնշել,որձեռնարկատիրականևբազ-
մա-ձեռնարկատիրականարհմիությունների համար կանառանձին
դրույթներ,որոնքմասնավորապեսսահմանումենաշխատանքային
պարտականություններիկատարմանընթացքումնպաստներստա-
նալուիրավունքներըկամաշխատակցիիրավունքներիպաշտպա-
նության դրույթներըաշխատանքայինպայմանագրի դադարեցման
կամ վերանայման դեպքում, հետևաբար կարևոր է ուսումնասիրել
բոլոր իրավականասպեկտներն ու դրույթները բազմա-ձեռնարկա-
տիրականարհմիությունստեղծելիս,քանիորվերջինիսառանձնա-
հատկություններըտարբերվումենարհմիութենականկոմիտեից։

Եթեարհմիությունըգործումէկազմակերպությաններսում,ապա
այնհնարավորությունունիպաշտպանելուաշխատակիցներինաշ-
խատանքիցազատումից։Վերջինսհնարավորէհամապատասխան
արհմիությանկառավարմանխորհրդիորոշմամբ,նախապեսսահ-
մանվածժամկետով,որըչիկարողգերազանցելմեկտարին։

Համաձայն Լեհաստանի՝ «Արհմիությունների մասին» օրեն-
քի՝ աշխատողն իրավաբանորեն պաշտպանված է աշխատանքից
ազատվելուց,քանիորգործատունչիկարողլուծելկամվերանայել
աշխատանքայինպայմանագիրըառանց համապատասխանարհ-
միությանխորհրդիթույլտվության:

Պաշտպանվածաշխատողներիթիվըկախվածէերկուխնդրից.
● աշխատակցին պաշտպանող համապատասխան միությունը
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պետքէապահովիընկերությունումարհմիությաններկայացու-
ցիչլինելուպահանջները,

● աշխատավայրում աշխատակիցների և ղեկավար պաշտոն
զբաղեցնողներիթվից։

Միությունները, կազմակերպությունները կամ կոմիտեները,
որոնք իրավունք ունեն ներկայացնելու և պաշտպանելու աշխա-
տակիցների շահերը որպես որևէ արհմիության ներկայացուցիչ,
կամպետքէհանդիսանանԵռակողմկոմիտեի(TripartiteCommittee)
անդամներկամհամապատասխանաշխատավայրիանձնակազմի
առնվազն10%-ըպետքէլինինմանկազմակերպությանանդամ:

Լեհաստանումմիայներեքարհմիություններենհամապատաս-
խանումառաջինպահանջին։Դրանքեն՝
● «Համերաշխություն» անկախ ինքնակառավարվող արհ-

միություն (Independent Self-Governing Trade Union “Solidarity”
(NiezależnySamorządnyZwiązekZawodowy “Solidarność” -NSZZ
Solidarność))47,

● Համալեհականարհմիություններիալյանս(All-PolandAllianceof
TradeUnions(OgólnopolskiePorozumienieZwiązkówZawodowych
-OPZZ)48,

● Արհմիություններիֆորում(TradeUnionsForum(ForumZwiązków
Zawodowych)49։

Եթետվյալ միությունըկամմիավորումը չի բավարարումարհ-
միությաններկայացուցիչլինելուպահանջներին,ապաաշխատան-
քիցազատվելուցաշխատակցինկարողէպաշտպանելԱրհմիութ-
յանղեկավարությանկողմիցլիազորվածանձը։Եթենմանկետըբա-
ցակայումէԱրհմիությանկանոնադրությունում,ապաօրենքովսահ-
մանված կարգովաշխատակցի իրավունքներիպաշտպանությամբ

47.https://www.opzz.org.pl
48.https://www.solidarnosc.org.pl
49.http://fzz.org.pl/
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զբաղվումէԱրհմիությանղեկավարը։
«Արհմիությունների մասին» օրենքի համաձայն՝ արհմիության

անդամների թվային քանակով պայմանավորված՝ պաշտպանված
աշխատողներիթիվըորոշվումէհետևյալկերպ.
● եթեարհմիությունըունի10անդամ,ապաԱրհմիությանկառա-

վարմանխորհուրդըկարողէպաշտպանել1աշխատակցի,
● եթեարհմիությունըունի20անդամ,ապաԱրհմիությանկառա-

վարմանխորհուրդըկարողէպաշտպանել2աշխատակցի,
● 21-150 անդամ ունենալու դեպքում՝ յուրաքանչյուր 10 անդամի

դեպքում՝1պաշտպանվածաշխատակից,
● 151-300անդամունենալուդեպքում՝յուրաքանչյուր30անդամի

դեպքում՝1պաշտպանվածաշխատակից,
● 301-500անդամունենալուդեպքում՝յուրաքանչյուր40անդամի

դեպքում՝1պաշտպանվածաշխատակից,
● 500ևավելիանդամունենալուդեպքում՝յուրաքանչյուր50ան-

դամիդեպքում՝1պաշտպանվածաշխատակից։

Ներկայացուցչական արհմիութենական կազմակերպության
խորհուրդը կարող է ընտրել նաև պաշտպանված աշխատողների
թվաքանակիորոշմանայլ եղանակ։Օրինակկարողէպաշտպան-
վածաշխատողներիթիվըկապելաշխատավայրումղեկավարպաշ-
տոնզբաղեցնողներիթվիհետ։«Արհմիությանմասին»օրենքիհա-
մաձայն՝ընկերությունումղեկավարներենհամարվումնրանք,ովքեր
անհատապեսկառավարումենիրենցաշխատավայրըևղեկավար-
ներիտեղակալներըկամնրանք,ովքերընդգրկվածենընկերության
կոլեգիալկառավարմանմարմնում,ինչպեսնաևնրանք,ովքերնշա-
նակվելենիրականացնելուգործատուիգործունեությունըևաշխա-
տանքային օրենսդրության շրջանակներում համարվում են ղեկա-
վարներ։

Վերոնշյալիցկարելիէեզրակացնել,որԼեհաստանումայդքան
էլբարդչէարհմիությունհիմնել,բայցայդքանէլհեշտչէապահովել
դրագործունեություննուկառավարումը։Լեհաստանումարհմիութ-
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յանանդամներըշատհաճախդառնումենԱշխատանքայինօրենսդ-
րությանխախտման զոհեր։ Գործատուներն օգտվում ենայն հան-
գամանքից,որլեհականաշխատանքայինդատարաններըգործում
ենդանդաղևշատհաճախխախտումենօրենքը,մասնավորապես
խզելովաշխատանքայինպայմանագրերըարհմիությանանդամնե-
րիևնաևարհմիություններովպաշտպանվածաշխատողներիհետ։
Այսօր Լեհաստանում արհմիության ստեղծումը շատ դեպքերում
հանդիսանումէվերջինմիջոցըայնաշխատողներիհամար,ովքեր
ցանկանումենբարելավելիրենցվիճակը։

Սա չի նշանակում, որարհմիությունները չպետք է ստեղծվեն։
Նույնիսկ հաշվի առնելով լեհական դատական համակարգի դան-
դաղ գործելաոճը, այնուամենայնիվ, արհմիությունն աշխատանքի
անմարդկային պայմանների դեմ պայքարող սակավաթիվ արդյու-
նավետգործիքներիցմեկնէ(արհմիություններըհաճախշահումեն
աշխատանքայինգործերում):

Լեհաստանումանդամակցություննարհմիություններին բավա-
կանինցածրէ՝մոտ12%,սակայնկանշատթվովարհմիութենական
կազմակերպություններ։Արհմիություններումգրանցվածանդամնե-
րիմոտ85%-ըհանդիսանումեներկրումգործող3խոշորագույնարհ-
միությունների անդամներ։ Առաջինը «Համերաշխություն» անկախ
ինքնակառավարվող արհմիությունն է (Independent Self-Governing
Trade Union “Solidarity” (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
“Solidarność”-NSZZSolidarność))50,երկորդը՝թվովմիքիչավելիփոքր
Համալեհական արհմիությունների ալյանսը (All-Poland Alliance of
Trade Unions (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych -
OPZZ)51ևերրորդըԱրհմիություններիֆորումնէ(TradeUnionsForum
(ForumZwiązkówZawodowych-FZZ))52։

Արհմիություններին անդամակցության վերաբերյալ տարեկան
պաշտոնականթվերըչենհրապարակվում,սակայնազգայինվիճա-
կագրականGUSգործակալությունըհրապարակելէ2019թ.-ինարհ-

50.https://www.opzz.org.pl
51.https://www.solidarnosc.org.pl
52.http://fzz.org.pl/
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միություններիևգործատուներիկազմակերպություններիվերաբեր-
յալվերլուծությանարդյունքներ,որտեղուշադրությունըկենտրոնաց-
ված էր կազմակերպչական կառուցվածքիև գործունեության վրա,
բացիդա՝վերլուծությունըներառումէրնաևարհմիություններիան-
դամակցությանվերաբերյալորոշտեղեկություններ:

Ըստվերլուծությանարդյունքների՝2018թ.-իսեպտեմբերինԼե-
հաստանում առկա էին ընդհանուր շուրջ 1,5 միլիոն արհմիության
անդամ:Միայն100,000արհմիությանանդամներհանդիսանումէին
թոշակառուներ,իսկ15,000-ը՝այսպեսկոչվածքաղաքացիաիրավա-
կան պայմանագրով աշխատողներ, որը համեմատաբար տարած-
վածաշխատանքիձևէԼեհաստանում:

GUS-իհետազոտությունըցույցտվեց,որարհմիությանանդամ-
ներիմեծմասը՝1,5միլիոնից1,3միլիոնըկամ87%-ը,գտնվումենվե-
րոնշյալ երեք ազգային արհմիությունների հովանու ներքո, որոնք
ունեն հատուկ իրավունքներ և ազդեցություններ: Դրանք են NSZZ
Solidarność,OPZZևFZZ:

Երեք կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի զարգացումը
տարբերէեղել։

 «Համերաշխություն» անկախ ինքնակառավարվող արհ-
միությունը (NSZZ Solidarność) հիմնադրվել է աշխատավորների
բողոքներիարդյունքումև հաստատվել էԳդանսկի համաձայնագ-
րիհիմանվրա,որըստորագրվելէ 1980թ.-իօգոստոսի31-ինՄիջ-
ձեռնարկատիրական գործադուլային կոմիտեի և Կառավարական
հանձնաժողովիկողմից:Այն2000-ականներինմեծքաղաքականդե-
րակատարումունեցավևայժմէլդեռևսկապերունիքաղաքակա-
նությանհետ։

Եվրոպականարհմիություններիկոնֆեդերացիայինտրամադր-
վածթվերըցույցենտալիս,որ2019թ.-ինNSZZSolidarność-նուներ
543,587անդամ53։ԱյժմNSZZSolidarność-ըունիմոտ722,000անդամ,
ինչը կազմում է Լեհաստանում ընդհանուրաշխատուժի 4,35%-ը54:

53.https://www.worker-participation.eu/National-IndustrialRelations/Countries/Poland/Trade-Unions
54.https://www.solidarnosc.org.pl/en/
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Արհմիությանանդամներկանյուրաքանչյուրոլորտումևծառայութ-
յուններում: Անդամակցությունը ներառում է ղեկավարներ, ադմի-
նիստրացիայիաշխատողներևպրոֆեսիոնալանձնակազմ,ինչպես
նաև գիտնականներ և տեխնիկներ, հմուտ աշխատողներ և բան-
վորներ,լրիվդրույքովաշխատողներևնրանք,ովքերաշխատումեն
կեսդրույքով,թոշակառուներ,գործարաններիկողմիցղեկավարվող
մասնագիտականուսումնականհաստատություններիդպրոցական-
ներ,որոնքենթապայմանագրայինաշխատանքենկատարումգոր-
ծարաններիհամարկամստանումենմասնագիտականուսուցում,
տնիցաշխատողներ,գործազուրկներ,հաշմանդամներ,այլընտրան-
քայինզինվորականծառայությունանցնողանձինքևայլք։Գործում
էստուգմանհամակարգ:

NSZZSolidarność-ըկառուցվածէոչթեոլորտային,այլտարած-
քային սկզբունքով,այսինքն ունիտարածքային ստորաբաժանում-
ներ՝ մասնաճյուղեր։ Արհմիությունը ներառում է 37 տարածքային
արհմիութենականկենտրոններ։Տարածքայինստորաբաժանումնե-
րըներառումեն16խոշորագույնձեռնարկություններ՝մեքենաշինութ-
յան, նավաշինության,պաշտպանության,ածխիարդյունահանման,
մետալուրգիայիևայլոլորտներից։

NSZZ Solidarność-ը հանդիսանում է Արհմիությունների միջազ-
գային կոնֆեդերացիայի (ITUC) և Եվրոպական արհմիությունների
կոնֆեդերացիայի(ETUC)անդամ:

Համալեհական արհմիությունների ալյանսը (All-Poland Alliance
of Trade Unions (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
-OPZZ) հիմնադրվել է 1984 թ.-ին՝ ռազմական դրության ժամանա-
կաշրջանիցհետո,երբբոլորարհմիություններնարգելվեցին,ևԼե-
հաստանըգտնվումէրքաղաքականևտնտեսականվերափոխման
գործընթացում: OPZZ-ը հանդիսանում է արհմիությունների խոշո-
րագույն ազգային «անձրևանոց» կոնֆեդերացիա Լեհաստանում,
որիմեջենմտնումինչպեսհամազգայինմիացյալարհմիություննե-
րը,այնպեսէլարհմիություններիոլորտայինմիավորումներ։OPZZ-ն
ձգտումէապահովելկյանքիևաշխատանքիհամարարժանապա-
տիվ պայմաններ Լեհաստանի դեմոկրատական հասարակությու-
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նում։OPZZ-իխնդիրներնեն՝
● աշխատողների, թոշակառուների և գործազուրկների, ինչպես

նաև նրանց ընտանիքների իրավունքների և արժանապատ-
վության,ինչպեսնաևմասնագիտականևսոցիալականշահե-
րիպաշտպանությունը,

● արհմիություններիիրավունքներիևազատություններիպաշտ-
պանությունը,

● ազդեցություն սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության վրա՝
հասարակությանշահերինհամապատասխան,

● աշխատելժողովրդավարականիրավունքների,հանրայինկա-
պերի և քաղաքացիական ազատությունների զարգացման և
ամրապնդմանուղղությամբ,

● սոցիալականգործունեությանստեղծումըևմիջանձնայինհա-
րաբերություններում մասնագիտական էթիկայի ու մշակույթի
ձևավորումը։

OPZZ-ըանկախէորևէքաղաքականկուսակցությունից։OPZZ-
ինմիացածբոլորարհմիություններըխմբավորվածեն7մասնաճյու-
ղերում՝
● հանքարդյունաբերությունևէներգետիկա,
● արդյունաբերություն,
● կրթություն,
● հանրայինծառայություններ,
● շինարարությունևփայտամշակում,
● տրանսպորտ,
● առևտուր,ծառայություններ,մշակույթևարվեստ։

2020թ.-իEurofound-իուսումնասիրությունիցերևումէ, որ2012
թ.-ինOPZZ-իանդամներիթիվըկազմելէ792,503,սակայններկայիս
ցուցանիշըշատավելիցածրէ։OPZZ-ըայժմունի500,000-իցավել
անդամներևներկայացվածէերկրիբոլոր16շրջաններում,ինչպես
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նաևշատհամայնքներում։Այնսահմանումէսեփականքաղաքա-
կանությունն ինքնուրույնության և դեմոկրատական սկզբունքների
համաձայն՝իրԿոնգրեսի,խորհրդիևՆախագահությանմիջոցով։

ԿոնգրեսըսահմանումէOPZZ-իընդհանուրքաղաքականությու-
նը:Այնանցկացվումէչորստարինմեկ,որինմասնակցումենպատ-
վիրակներբոլորփոխկապակցվածմիություններից:Այնընտրումէ
OPZZ-ինախագահին։ՎերջինԿոնգրեսըտեղիէունեցելՎարշավա-
յում2018թվականիմայիսինևընդունեցծրագիրըչորստարով՝մինչև
2022թվականը։

OPZZԽորհուրդըբարձրագույնգործադիրմարմիննէկոնգրես-
ներիմիջև:Այնկազմվածէանդամկազմակերպություններիներկա-
յացուցիչներից՝ըստանդամակցությանհամամասնության:Խորհուր-
դըժողովէհրավիրումտարեկանառնվազներեքանգամ:

OPZZ-իՆախագահությունըսահմանումէԱրհմիությանխորհրդի
կողմիցորդեգրածքաղաքականությանիրականացմանգործողութ-
յունները։ Նախագահության ժողովներն իրականացվում են առն-
վազներկուամիսըմեկ։

Ընտրված ղեկավար թիմը (նախագահ և փոխնախագահներ)
ղեկավարում է OPZZ-ի ամենօրյա օպերատիվ գործունեությունը:
Վերջինս պատասխանատու է հասարակական և պետական կա-
ռույցների,քաղաքականկուսակցությունների,գործատուներիասո-
ցիացիաների,հասարակականկազմակերպություններիևլրատվա-
միջոցների հետ հարաբերությունների համար: Այն ղեկավարում է
OPZZ-իանձնակազմըևնրանցգործունեությունը:

OPZZ-ը ճանաչվել է ազգային մակարդակով ներկայացուցչա-
կանարհմիութենականկազմակերպություն,ինչպեսնաևհանդիսա-
նումէ լիիրավանդամսոցիալականերկխոսությանմարմիններում,
ինչպես ազգային (Rada Dialogu Społecznego/Սոցիալական երկխո-
սությանխորհուրդ),այնպեսէլտարածաշրջանայինմակարդակնե-
րում։OPZZ-նիրավունքունիխորհրդակցելուևծանոթանալուզբաղ-
վածության,սոցիալականևտնտեսականքաղաքականությանհետ
կապվածորոշումներիևփաստաթղթերինախագծերին:Մասնավո-
րապես,OPZZ-նազդեցությունունիազգայինբյուջեի,օրենքովսահ-
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մանվածնվազագույնաշխատավարձիևսոցիալականապահովութ-
յանվճարներիվրա:

Միջազգային մակարդակովOPZZ-ըԱրհմիությունների միջազ-
գայինկոնֆեդերացիայի(ITUC)անդամէ:Եվրոպականմակարդակով
OPZZ-ըԵվրոպականարհմիություններիկոնֆեդերացիայի (ETUC)և
Արհմիությունների միջազգային կոնֆեդերացիայի համաեվրոպա-
կանտարածաշրջանայինխորհրդի (PERC)անդամ է:OPZZ-ն մաս-
նակցումէԱշխատանքիմիջազգայինկազմակերպության(ILO)գոր-
ծունեությանը՝աշխատանքայինմիջազգայինչափանիշներըբարե-
լավելունպատակով:ԱմենտարիOPZZ-իներկայացուցիչներըմաս-
նակցումենԺնևումանցկացվողԱշխատանքիմիջազգայինկոնֆե-
րանսներին:

OPZZ-ընաևմասնակցումէարհմիություններիտարածաշրջա-
նայինմիջոցառումներին՝ մասնակցելովարհմիություններիBASTUN
(Բալթյան երկրներում արհմիությունների կազմակերպությունների
համագործակցություն)ևVicegradարհմիություններիխմբի(Չեխիա,
Հունգարիա,Լեհաստան,Սլովակիա)ցանցերում55:

FZZ-նավելիփոքրէ,քանմյուսերկուարհմիություններըևհիմ-
նականում կազմված էարհմիություններից, որոնքավելի վաղ լքել
էին OPZZ-ը: Այն ձևավորվել է 2002 թ.-ին, երբ կառավարության,
գործատուների և արհմիությունների Եռակողմ հանձնաժողովում
քննարկում էինապագաօրենսդրությունը, որտեղսահմանվում էր,
որայստեղ ընդգրկված կլինեն միայնարհմիությունների կոնֆեդե-
րացիաները,որոնցանդամներնառնվազն300,000են:Միշարքան-
կախարհմիություններմիավորվեցինևձևավորեցինFZZ-ը՝ապահո-
վելուիրենցտեղըհանձնաժողովում56:

OPZZևFZZազգայինարհմիություններըկազմվածենտարբեր
ընկերություններիարհմիություններից,ինչպեսնաևմիքանիընկե-
րություններում գործող միություններից: Չնայած մասնակից ընկե-
րություններիարհմիությունների և միավորումների թիվը բավակա-

55.https://www.opzz.org.pl/en/about-us/opzz/
56.https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Poland/Trade-Unions
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նինմեծէ՝ համապատասխանաբարմոտ8,000արհմիություններև
2,000միավորումներ,այնուամենայնիվազգայինարհմիությունների
անդամներիթիվըմեծչէ։Դապայմանավորվածէայնհանգաման-
քով,որընկերություններիարհմիություններիանդամներիթիվըմիջի-
նումկազմումէ85-90,միավորումներինը՝195-200։

NSZZSolidarność-իկառուցվածքըայլէ:Այնունիինչպեստարա-
ծաշրջանային,այնպեսէլարդյունաբերականկառուցվածք։Այստեղ
առկաեն14արդյունաբերականբաժիններ՝գումարածմեկթոշակա-
ռուանդամներիբաժին։

NSZZ Solidarność-ըևOPZZ-ըտարբեր քաղաքական բևեռների
ենսատարում,այսֆոնինմիայնFZZ-նէ,որըգործումէքաղաքակա-
նությունիցանկախ։

ԱյստարբերքաղաքականդիրքորոշումներըհատկապեսNSZZ
SolidarnośćևOPZZ-իմիջևնշանակումեն, որազգայինարհմիութ-
յուններիմիջևհարաբերություններըերբեմնլարվածեն:Այնուամե-
նայնիվ,սակարողէնկատելիլինելմիայնազգայինմակարդակում
ևոչթետեղականմակարդակումկամաշխատավայրում57։

Միություններին անդամությունը կտրուկ անկում է ապրել
1990-ականներից ի վեր, ինչըպայմանավորված էարդյունաբերա-
կան վերակառուցմամբ, մասնավոր սեփականության և մասնա-
վործառայություններիոլորտումգործողփոքրընկերություններում
զբաղվածությանաճով:

Տնտեսականհամագործակցությանևզարգացմանկազմակեր-
պության (Organisation for Economic Co-operation and Development-
OECD)կողմիցտրամադրվողվիճակագրականտվյալներընույնպես
վկայումենԼեհաստանումարհմիություններիանդամությանկրճատ-
մանմասին(տե՛սԳծանկար3)58:

57.ForadetailedexaminationoftheroleofunionsinPoland,seeComingfullcircle?Contestation,socialdialogue
andtradeunionpoliticsinPolandbyMagdalenaBernaciak,inRoughwaters:Europeantradeunionsinatimeof
crises,editedbySteffenLehndorff,HeinerDribbuschandThorstenSchulten,ETUI,2018
58.https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD#
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CBOSընկերությանկողմիցհրապարակվածզեկույցիհամաձայն՝
2019թ.-ին59արհմիությանանդամակցությունըշատավելիբարձրէր
պետական հաստատություններում և պետական ընկերություննե-
րում, որտեղ աշխատողների 29%-ը հանդիսացել են արհմիության
անդամ,իսկմասնավորհատվածումկամխառըպետական-մասնա-
վոր ընկերություններում՝ 4%: 2017 թ.-իարդյունքներով60՝արհմիութ-
յան անդամությունն ամենաբարձրն էր կրթության, գիտության և
առողջապահությանոլորտներում(26%),որինհաջորդումենպետա-
կանկառավարման(20%)ևտրանսպորտիուկապի(20%)ոլորտնե-
րը:Արհմիությանանդամակցություննամենացածրնէշինարարութ-
յանոլորտում(0%)։

Միություններըջանքերենգործադրումանդամակցությանմա-
կարդակըմեծացնելուուղղությամբ։NSZZSolidarność-ը,օրինակ,իր
կայքումունինորություններիբաժին,որըկոչվումէ«Միությանզար-
գացում»,որտեղհաղորդումէանդամակցությանավելացմանգոր-
ծումգրանցվածհաջողություններիմասին,ինչպեսնաևներկայաց-
նումէմիությանաճիհամարպատասխանատուպաշտոնյային61:

59.Członkostwowzwiązkachzawodowych.Naruszeniaprawpracowniczychi„szarastrefa”wzatrudnieniu,
CentrumBadaniaOpiniiSpołecznej,2009;Związkizawodoweinaruszeniaprawpracowniczych,CentrumBadania
OpiniiSpołecznej(CBOS),2010;andZwiązkizawodowewPolsce,Nr138/2019,CentrumBadaniaOpiniiSpołecznej
(CBOS),November2019
60.DziałalnośćzwiązkówzawodowychwPolsceNr87/2017,CentrumBadaniaOpiniiSpołecznej(CBOS),July,2017
61.https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/rozwoj

Գ ծան կար 3

2000-2019թթ. Լեհաստանի արհմիություններում աշխատակիցների 
ներգրավվածության տեսակարար կշիռը
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Ե՛վNSZZ Solidarność-ը,և՛OPZZ-ըմեծ ջանքերէնգործադրում
նաև  քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով աշխատողնե-
րի համար ձեռք բերելու իրավունք՝ աշխատանքային միավորում-
ներձևավորելուև/կամընդգրկվելուհամար,քանիորԼեհաստանի
օրենսդրությունըարգելում էր դա։ Նրանց ի վերջո հաջողվեց 2019
թվականիհունվարինհասնելայդփոփոխությանըևարհմիություն-
ներնայժմ կարող են հավաքագրել նաև  քաղաքացիաիրավական
պայմանագրերովաշխատողաշխատակիցներին։

Հատկանշականէ,որNSZZSolidarność-իանդամներիմոտ40%-
ը,իսկOPZZ-իմոտ47%-ըկանայքեն։62

Լեհականարհմիությունների համար բանակցությունների հիմ-
նական մակարդակը ձեռնարկությունն է: Ազգային երեք խոշոր
արհմիությունները փորձում են ազդեցություն ունենալ հատկապես
օրենսդրության վրա, օրինակ՝ հենց աշխատանքային իրավունքի
ոլորտում,ինչպեսնաևսոցիալականևաշխատաշուկայիհետկապ-
վածպետությանքաղաքականությանևայլն։

Ներկայումս լեհական արհմիությունները պայքարում են նվա-
զագույնաշխատավարձիբարձրացման,«Արհմիություններիմասին»
օրենքում որոշակի փոփոխություններ կատարման, ինչպես նաև
արհմիություններին անդամակցության թվի նվազեցման, երիտա-
սարդկադրերիներգրավմանևմիշարքայլխնդիրներիլուծմանհա-
մար։

Լեհաստանի արհմիութենական համակարգն ունի երկու մա-
կարդակ. առաջին մակարդակում արհմիութենական գործառույթ-
ներն իրականացվում են կազմակերպության մակարդակով՝ կոլեկ-
տիվ պայմանագրերի հիման վրա, երկրորդը՝ պետության մակար-
դակնէ,որտեղպետականկառույցներըհամագործակցումեներեք
խոշորարհմիություններիհետ:

Այստեղարհմիություններըփորձումենթե՛գործատուներիևթե՛
կառավարությանհետերկխոսությանմիջոցովԵռակողմհանձնաժո-

62.ETUCAnnualGenderEqualitySurvey2019–12thedition,byLionelFultonandCinziaSechi,ETUC,April
2019https://www.etuc.org/sites/default/files/circular/file/201905/ETUC_AnnualEquality_Survey%202019_FINAL_
EN.pdf(Accessed03.04.2020)
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ղովումևայլքաղաքականուղիներովազդելսոցիալականօրենսդ-
րությանևսոցիալականքաղաքականությանվրա։Ընկերությունների
մասնաճյուղերիմակարդակովարհմիություններըթույլեններկայաց-
վածևզգալիդերունեցողկոլեկտիվհամաձայնագրերկամմիութ-
յուններհազվադեպենհանդիպում:

Լեհաստանումարհմիություններըկազմավորվումենընկերութ-
յանմակարդակով։Ընկերությաններսումգործողարհմիությանան-
դամկարողեն լինելմիայնտվյալընկերությանաշխատակիցները։
Արհմիություն ստեղծելու համար ընկերությունում անհրաժեշտ է
առնվազնտասըաշխատող։

Քանի որ Լեհաստանի տնտեսական կառուցվածքը բնու-
թագրվումէփոքրևմիկրոձեռնարկություններով,ընկերությունների
գերակշիռմեծամասնությունըունիտասիցպակասաշխատող,իսկ
երկրիաշխատողների40%-ըաշխատումէհենցփոքրընկերություն-
ներում,աշխատողներիմեծամասնությունըչիկարողինքնակազմա-
կերպվելարհմիություններում:

Այսպիսով՝ փոքր ընկերություններում աշխատողների շահերի
ներկայացումըմնումէչլուծված:

Ազգային մակարդակով արհմիությունների և գործատուների
միջևբանակցություններըտեղիենունենումԵռակողմհանձնաժո-
ղովում:Այնստեղծվելէ1990-ականներիսկզբին,որպեսզիօգնիթու-
լացնելսոցիալական լարվածությունըհետկոմունիստականԼեհաս-
տանումայսպեսկոչվածտնտեսականբարեփոխումների«արտասո-
վորքաղաքականությունից»հետո:

Հանձնաժողովին տրվել են աշխատանքային, սոցիալական և
տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ խորհրդատվական
իրավունքներ և ընկերություններում աշխատավարձերի բարձրա-
ցումներ առաջարկելու իրավունք: Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողո-
վը միշտ չէ, որ կարողացել էարդյունավետգործել, ժամանակառ
ժամանակթե՛OPZZ,թե՛Solidarność,թե՛գործատուներըբոյկոտումեն
հանձնաժողովիաշխատանքները63:

63.https://library.fes.de/pdf-files/id-moe/08949.pdf
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Արհեստակցականմիությունը ձևավորվում է ընկերությանաշ-
խատակիցներիցևիրավականկարգավիճակէձեռքբերումդատա-
րանի կողմից գրանցումից հետո: Սովորաբար ընկերություններում
ձևավորվածարհմիությունները միանում են Լեհաստանումգործող
խոշոր միություններին, ինչը թույլ է տալիս խնայել ժամանակը և
օգտվելարհմիություններիփորձից:

Արհմիության նկատմամբ գործատուի հիմնական պարտավո-
րություններըներառումեն՝
● արհմիության հետ համաձայնեցնելաշխատողների ևաշխա-

տանքայինպայմաններիվերաբերյալներքինկանոնակարգե-
րը,

● աշխատակազմի կրճատումների վերաբերյալ խորհրդակցել
արհմիությանհետ,

● տեղեկացնելարհմիությանըձեռնարկությանսեփականատերե-
րիփոփոխությանվերաբերյալ,

● ստանալ արհմիության համաձայնությունն այդ արհմիության
աշխատակիցների հետ աշխատանքային պայմանագիրը լու-
ծելու կամ աշխատանքային պայմանների փոփոխության վե-
րաբերյալ,

● ստանալարհմիությանհամաձայնությունըհատուկպաշտպա-
նությունից օգտվողաշխատողների (օրինակ՝ հղիաշխատող-
ներիևծննդաբերությանարձակուրդումգտնվողաշխատողնե-
րի)հետառանցծանուցմանաշխատանքայինպայմանագրերի
դադարեցմանմասին,

● խորհրդակցել արհմիության հետ՝ չսահմանված ժամկետում
աշխատանքայինպայմանագիրը լուծելուկամաշխատանքա-
յին պայմանները փոխելու վերաբերյալ: Այստեղ հատկանշա-
կանէայն,որընկերությանը,այնուամենայնիվ,արհմիություն-
ներիհաստատումըանհրաժեշտչէ:
Առանձին դեպքերում ընկերության ներսում գործող արհմիու-

թենական կազմակերպությունը կամ միավորումն իրավունք ունի
ևպարտավորէներկայացնելարհմիությանանդամներիև/կամոչ
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անդամներիշահերը,ովքերիրենցհամաձայնություննենտվելարհ-
միությանըներկայացնելիրենց:Այսինքն՝ընկերությանարհմիությու-
նըներկայացնումէօրենքովսահմանվածբոլորաշխատակիցների
շահերը՝անկախնրանցարհմիութենականպատկանելությունից64:

Արհ միութ յուն նե րի ի րա վունք ներն ու նշա նա կութ յու նը

Արհմիությունները սոցիալական կազմակերպություններ են,
որոնք միավորում են աշխատող մարդկանց և գործում են կանո-
նադրության համաձայն: Արհմիությունները ներկայացնում են աշ-
խատողներին և պաշտպանում նրանց կոլեկտիվ և անհատական
արժանապատվությունը,իրավունքներըևնյութականուբարոյական
շահերը:Նրանքնաևիրավունքունեններկայացնելուաշխատողնե-
րի շահերը միջազգային հարթակներում:Արհմիությունները նպաս-
տում են աշխատանքի, կյանքի և հանգստի համար նպաստավոր
պայմաններիստեղծմանը։

Գործատուներիասոցիացիաներըպաշտպանումենգործատուի
իրավունքներըևնրանցբիզնես,ֆինանսական,տնտեսական,ինչ-
պեսնաևկազմակերպչականևգործառականշահերըաշխատան-
քայինհարաբերություններում:Բոլորգործատուներնունենգործա-
տուներիասոցիացիաստեղծելուիրավունք:

Որպեսաշխատողներիներկայացմանևնրանցշահերիպաշտ-
պանությանն ուղղված կազմակերպություններ՝ արհմիություններն
իրավասուենհանդեսգալնրանցանունից,վարելբանակցություններ
ևկնքելկոլեկտիվաշխատանքայինպայմանագրեր,ինչպեսնաևայլ
պայմանագրեր՝ ապահովելու համապատասխան աշխատանքային
պայմաններ:Նրանքնաևվերահսկումենաշխատանքայինօրենսդ-
րության, ինչպես նաև աշխատանքի ընթացքում առողջության և
անվտանգության կանոնների և կանոնակարգերի պահպանմանը:
Նրանքիրավասուեննաևեզրակացություններտալաշխատանքա-
յինօրենսդրությանմշակմանվերաբերյալ։

Արդյունքում արհմիությունները կարող են զգալի ազդեցութ-

64.https://thelawreviews.co.uk/title/the-employment-law-review/poland
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յուն ունենալ ազգային եկամտի բաշխման և աշխատանքա-
յին օրենսդրության և սոցիալական ապահովության վերաբերյալ
օրենսդրական որոշումների բովանդակության վրա։ Արհմիություն-
ներնապահովումեն,որգործատունպահպանիևպատշաճկերպով
կիրառի աշխատանքային օրենսդրությունը: Նրանք նաև կարևոր
դերենխաղումաշխատանքայինպայմաններիվերաբերյալքաղա-
քականությանձևավորմանգործում:

Լեհաստանի աշխատանքային օրենսդրությունը չի նախատե-
սումաշխատողներիկամնրանցներկայացուցիչներիմասնակցութ-
յունըգործատուիբիզնեսիկառավարմանը`բացառությամբպետա-
կան կազմակերպությունների, որոնցում աշխատողները պահպա-
նումենվերահսկիչ խորհրդիևկառավարմանխորհրդիորոշան-
դամներիընտրելուիրավունքը:

Աշ խա տա կից նե րի ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի 
այլ տե սակ ներ
Երբ աշխատավայրում արհմիություն չկա, գործատուն

պետք է խորհրդակցի աշխատողների ներկայացուցիչների հետ
(representativesoftheemployees):Աշխատողներիներկայացուցիչնե-
րիընտրությանսկզբունքներըսահմանվումեն յուրաքանչյուրգոր-
ծատուիմոտառանձին:Առնվազն50աշխատողունեցողգործատու-
ներըկարողենստեղծելԱշխատանքայինխորհուրդ(workscouncil)։
Աշխատակիցներինմնումէպահանջելաշխատանքայինխորհուրդ
ստեղծել՝գործատուիկողմից50աշխատողիշեմնանցնելումասին
տեղեկացվածլինելուցհետո։Աշխատանքայինխորհրդիիրավունք-
ներըհիմնականումխորհրդատվականեն65։

Ներկայիսզարգացումներըվկայումենլեհականարհմիություն-
ների հետաքրքիր ժամանակաշրջանի մասին: Լեհաստանը զգալի
առաջընթացունիտնտեսականառումով:Ավելին՝լեհաշխատողնե-
րըպահանջված են ԵՄ բոլոր երկրներում: Սաարհմիություններին
հնարավորությունէտալիսպահանջելավելիբարձրաշխատավարձ՝
երկարաժամկետ կտրվածքով նպատակ ունենալով հասնել արև-

65.https://knowledge.leglobal.org/employers-associations-and-trade-unions-in-poland/
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մտաեվրոպական միջինաշխատավարձին։ Այնուամենայնիվ, լեհե-
րը հիասթափվածենժողովրդավարության որակիցև բողոքում են
կառավարությանանարդյունավետությունից, կառավարության վրա
սեփականազդեցությանպակասիցև վերջինիս թափանցիկության
բացակայությունից:Աճումէնաևդժգոհություննընդհանուրկենսա-
մակարդակիցևանկայունզբաղվածությունից։

Վերոնշյալից ելնելով՝ կարելի է առանձնացնել լեհական արհ-
միություններիառկամարտահրավերները,այդթվում՝
● դառնալգործունկառույցներ, որոնքկարողենուղղորդելաշ-

խատողներիդժգոհությունը,
● դառնալաշխատողներիշահերիպաշտպանությանվստահելի

ներկայացուցիչներ,
● նպաստելնվազագույնաշխատավարձիշեմիբարձրացմանը,
● դառնալ«խաղաղությանկամուրջ»սոցիալականծառայություն-

ների,գործատուներիևաշխատողներիմիջևևայլն։



ԲԱԺԻՆ 2.
Հա յաս տա նում և Եվրոպական 

միությունում արհմիությունների 
ստեղծման ի րա վա կան և քաղաքական 

շրջանակների, մեխանիզմն ե րի և 
ընթացակարգե րի վեր լու ծություն
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Արհ միութ յուն նե րի ձևա վոր ման և 
գոր ծու նեութ յան ի րա վա կան հիմ քե րը  
Հա յաս տա նում

Հայաստանի Հանրապետությունումարհմիություններիգործու-
նեությունը կանոնակարգվում է «Արհեստակցական միությունների
մասին» ՀՀ օրենքով, որը ընդունվել է 2000 թ.-ի դեկտեմբերի 5-ին։
Այսօրենքովսահմանվումէարհեստակցականմիություններիհիմ-
նադրման կարգը, նրանց գործունեության սկզբունքները և հարա-
բերությունները պետական մարմինների, տեղական ինքնակառա-
վարման մարմինների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
հետ,ինչպեսնաևկարգավորումէարհեստակցականմիությունների
ևնրանցանդամներիիրավունքներիու շահերիպաշտպանության
հետկապվածհարաբերությունները:

Արհեստակցական կազմակերպությունը /արհմիությունը/
հասարակականմիավորումէ,որնօրենքովսահմանվածկարգովև
ազատկամքիդրսևորումովմիավորումէտվյալգործատուիհետաշ-
խատանքայինհարաբերություններիմեջգտնվողաշխատողներին`
իրենց աշխատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական,
տնտեսական,սոցիալականիրավունքներնուշահերըներկայացնե-
լուևաշխատանքայինհարաբերություններումդրանքպաշտպանե-
լունպատակով(հոդված2)։

Արհեստակցական կազմակերպությունների/արհմիություն
ների/միություննիրավաբանականանձանցմիությունէ,որնօրեն-
քովսահմանվածկարգովմիավորումէերկուևավելիարհեստակցա-
կան կազմակերպությունների` աշխատողներիաշխատանքային ու
դրահետկապվածմասնագիտական,տնտեսականևսոցիալական
իրավունքներնուշահերըներկայացնելուևաշխատանքայինհարա-
բերություններումդրանքպաշտպանելունպատակով։

 Առանձնացվում է արհեստակցական կազմակերպություննե-
րի /արհմիությունների/ միության հետևյալ ձևերը՝արհմիություննե-
րիտարածքայինմիություն,արհմիություններիճյուղայինմիություն,
արհմիություններիհանրապետականմիություն։
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Արհեստակցական կազմակերպությունների տարածքա
յինմիություննիրավաբանականանձանցմիությունէ,որըմիավո-
րում է որոշակի տարածքում (մարզում կամ քաղաքում կամ որևէ
առանձնահատկությամբառանձնացվածտարածքում) գործողար-
հեստակցական միությունների/արհմիությունների/ կեսից ավելիին,
որոնցանդամագրվածենտվյալտարածքիառավելագույնթվովաշ-
խատողներ`տվյալտարածքիգործատուներիմիության,տեղական
ինքնակառավարման և պետական կառավարման տարածքային
մարմինների հետփոխհարաբերություններումաշխատողներիաշ-
խատանքային ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսա-
կանևսոցիալականիրավունքներնուշահերըներկայացնելուևաշ-
խատանքայինհարաբերություններումդրանքպաշտպանելունպա-
տակով։

Արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հան
րապետական միությունն իրավաբանական անձանց միություն է,
որը միավորում է տնտեսության (արտադրության, ծառայության,
մասնագիտության) համապատասխան ճյուղում (հարակից ճյու-
ղերում) գործող արհեստակցական միությունների կեսից ավելիին,
որոնցանդամագրվածենտվյալճյուղիառավելագույնթվովաշխա-
տողներ`գործատուներիհամապատասխանճյուղայինմիությունում,
տեղական ինքնակառավարմանևպետական կառավարման հան-
րապետական մարմիններում տնտեսության տվյալ ճյուղի աշխա-
տողներիաշխատանքայինուդրահետկապվածմասնագիտական,
տնտեսականևսոցիալականիրավունքներնուշահերըներկայաց-
նելուևաշխատանքայինհարաբերություններումդրանքպաշտպա-
նելունպատակով։

Արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետա
կանմիություննիրավաբանականանձանցմիությունէ,որըմիավո-
րում էարհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հան-
րապետականմիություններիկեսիցավելիին,որոնցանդամագրված
ենհանրապետությունումգործողարհեստակցականմիությունների
առավելագույնթվովանդամներ,իսկանդամկազմակերպություննե-
րըմիավորումենառավելագույնթվովաշխատողների`Հայաստանի
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Հանրապետության կառավարության և գործատուների հանրապե-
տականմիությանհետփոխհարաբերություններումաշխատողների
աշխատանքայինուդրահետկապվածմասնագիտական,տնտեսա-
կանևսոցիալականիրավունքներնուշահերըներկայացնելուևաշ-
խատանքայինհարաբերություններումդրանքպաշտպանելունպա-
տակով։

Արհմիությանգործունեությանհիմնականսկզբունքներնեն՝
● պետական մարմիններից, տեղական ինքնակառավարման

մարմիններից, գործատուներից, քաղաքական, հասարակա-
կանևայլկազմակերպություններիցանկախությունը,

● արհեստակցական միություններին մասնակցելու (անդամակ-
ցելու)կամավորությունը,

●  արհեստակցական միությունների իրավահավասարությու-
նը.աշխատողիիրավունքներիսահմանափակումթույլչտալը`
կապված նրա` արհեստակցական միության մասնակից (ան-
դամ)լինելուհանգամանքիհետ:

Ըստ«Արհեստակցականմիություններիմասին»ՀՀօրենքիհոդ-
ված4-ի՝արհեստակցականկազմակերպությունը/արհմիությունը/
հիմնադրվում է նրա հիմնադիրների (առնվազն երեք աշխատողի)
նախաձեռնությամբ հրավիրված հիմնադիր ժողովի (համաժողո-
վի, համագումարի) որոշմամբ: Հիմնադիր ժողովը հաստատում է
կազմակերպությանկանոնադրությունը,ընտրումէղեկավարևվե-
րահսկողությունիրականացնողմարմիններ:

Երկուևավելիարհեստակցականկազմակերպություններ
և(կամ)արհեստակցականկազմակերպություններիմիություն-
ներիրենցներկայացուցիչներիժողովի(համաժողովի,համա-
գումարի) որոշմամբկարողենհիմնադրելարհեստակցական
կազմակերպություններիմեկմիություն`հաստատելովնրակա-
նոնադրությունը և ընտրելով ղեկավար ու վերահսկողություն
իրականացնող մարմիններ: Արհեստակցական կազմակեր-
պությունների հանրապետական և ճյուղային հանրապետա-
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կանմիություններնիրավունքունենիրենցանվանմանմեջօգ-
տագործել«ՀայաստանիՀանրապետություն»անվանումըկամ
դրահապավումը:

Արհմիություն հիմնադրելու համար անհրաժեշտ է երկու
կողմ՝գործատուևաշխատող՝արհեստակցականմիությանան-
դամ։Գործատունաշխատանքայինպայմանագրիհիմանվրա
և (կամ) օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիների աշ-
խատանքնօգտագործողաշխատանքայինիրավունակություն
ևգործունակությունունեցողիրավաբանականանձէ`անկախ
կազմակերպական-իրավականևսեփականությանձևից,գոր-
ծունեությանբնույթիցևտեսակից, ինչպեսնաևօրենսդրութ-
յամբսահմանվածդեպքերումաշխատանքայինպայմանագիր
կնքելուիրավունքունեցողայլսուբյեկտ(պետականկամտե-
ղական ինքնակառավարման մարմին, հիմնարկ,առանձնաց-
վածստորաբաժանումևայլն):Գործատուկարողէլինելնաև
յուրաքանչյուր քաղաքացի, աշխատող` օրենքով աշխատելու
իրավունք ունեցող ֆիզիկական անձ, որն աշխատանքային
պայմանագրիհիմանվրաաշխատանքէկատարումգործա-
տուիմոտ։

Արհեստակցական միության անդամը/աշխատողը/ այն
անձն է, որը կամավորության սկզբունքով մասնակից է դար-
ձել(անդամագրվելէ)արհեստակցականմիությանը`վերջինիս
կանոնադրության համաձայն: Արհեստակցական կազմակեր-
պության անդամներ կարող են լինել տվյալ գործատուի հետ
աշխատանքային պայմանագիր կնքած ՀՀ տարածքում կամ
ՀՀտարածքիցդուրսաշխատողները,այդթվում` օտարերկր-
յա քաղաքացիներն ու քաղաքացիություն չունեցող անձինք:
Արհեստակցական կազմակերպության մասնակիցներ (ան-
դամներ)կարողենլինելնաևտնտեսության(արտադրության,
ծառայության,մասնագիտության)համապատասխանճյուղում
(հարակից ճյուղերում) տարբեր գործատուների հետ աշխա-
տանքայինպայմանագիրկնքածաշխատողները:Աշխատողը
կարող էանդամ լինել մեկիցավելի կազմակերպությունների,
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եթե դա չի հակասում նրանց կանոնադրություններին: Արհ-
միությանանդամ լինելու կարգը սահմանվում էայդ կազմա-
կերպությանկանոնադրությամբ:

ԱրհմիությանանդամչենկարողլինելՀՀզինվածուժերի,
ոստիկանության,ազգայինանվտանգության, դատախազութ-
յան մարմինների ծառայողները, ինչպես նաև դատավորները
և սահմանադրական դատարանի անդամները: Գործատուն
չիկարողընտրվելայնարհեստակցականկազմակերպության
ղեկավար մարմինների կազմում, որին մասնակցում (անդա-
մակցում)էտվյալգործատուիաշխատողը:

Արհեստակցականկազմակերպություններիմիությանան-
դամներըկարողենլինելարհեստակցականկազմակերպութ-
յունները և (կամ)արհեստակցական կազմակերպությունների
միությունները:Արհեստակցականկազմակերպությունըևար-
հեստակցականկազմակերպություններիմիությունըկարողեն
անդամ լինելարհեստակցականկազմակերպություններիմեկ
միության: Արհեստակցական միությանն անդամ լինելը կար-
գավորվումէնրականոնադրությամբ:

Արհեստակցական միությունն իր գործունեությունն իրա-
կանացնումէՀՀօրենսդրությանըևարհեստակցականմիութ-
յանկանոնադրությանըհամապատասխան:Արհեստակցական
միությանկանոնադրությունըպետքէբովանդակի՝
● արհեստակցականմիությանանվանումը,
● գործունեությանառարկանևնպատակները,
● արհեստակցականմիությանարհեստակցականմիությանկա-

ռուցվածքը, ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող
մարմիններիկազմավորմանևգործունեությանկարգը,նրանց
գործառույթները,

● արհեստակցական միության անդամ դառնալու և անդա-
մակցությունիցդուրսգալուկարգը,

● անդամներիիրավունքներըևպարտականությունները,
● գտնվելուվայրը(հասցեն),
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● վերակազմակերպմանևլուծարմանկարգը,
● կանոնադրությունումլրացումներևփոփոխություններկատա-

րելուկարգը,
● մուտքի վճարների, անդամավճարների չափը, մուծումների

կարգըևգույքիձեռքբերմանայլաղբյուրները։

Արհեստակցականմիություննանկախէպետականմարմիննե-
րից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, գործատունե-
րից, այլ կազմակերպություններից և կուսակցություններից, նրանց
հաշվետու չէ և նրանց կողմից վերահսկողության ենթակա չէ։Պե-
տականմարմիններին,տեղականինքնակառավարմանմարմիննե-
րին, գործատուներին,այլ կազմակերպություններինևֆիզիկական
անձանցարգելվում էխոչընդոտել կամ միջամտել արհեստակցա-
կանմիությանկանոնադրությամբսահմանվածիրավունքներիիրա-
կանացմանը՝բացառությամբօրենքովնախատեսվածդեպքերի։

Արհեստակցական միության բարձրագույն մարմինը նրա ժո-
ղովնէ (համաժողովը,համագումարը),որըհրավիրվումէնրակա-
նոնադրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում, բայց ոչ
պակաս, քան 5 տարին մեկ անգամ: Արհեստակցական միության
բարձրագույնմարմիննունինրագործունեությանցանկացածհար-
ցիվերջնականլուծմանիրավունք:

Արհեստակցական միության բարձրագույն մարմինը իրակա-
նացնումէ՝
● արհեստակցական միության կանոնադրության հաստատումը

ևփոփոխումը,
● արհեստակցական միության ղեկավար և վերահսկողություն

իրականացնողմարմիններիընտրությունը,
● արհեստակցականմիությանվերակազմակերպմանև լուծար-

մանմասինորոշումներիընդունումը:

Արհեստակցականմիությանպետականգրանցումը,վերագրան-
ցումը,ինչպեսնաևկանոնադրությանփոփոխություններիկամնոր
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խմբագրությամբկանոնադրությանգրանցումըևլուծարմանպետա-
կանգրանցումն իրականացվում են «Արհեստակցականմիություն-
ների մասին» և իրավաբանական անձանց պետական գրանցման
համարօրենքներիհամաձայն:

Արհեստակցականմիությանպետականգրանցմանհամարպե-
տականգրանցմանմարմինեններկայացվում`
● արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի կողմից

լիազորվածանձիդիմումը,
● քաղվածքարհեստակցականմիությանհիմնադիրներիժողովի

արձանագրությունից,որըպետքէնշումներպարունակիհիմ-
նադիրների ժողովի անցկացման վայրի, տարվա, ամսի, ամ-
սաթվի, հիմնադիր անդամների (ժողովի մասնակիցների) թվի
մասին,ինչպեսնաևնշումներ`հիմնադիրներիժողովիկողմից
արհեստակցական միություն հիմնադրելու,արհեստակցական
միությանկանոնադրությունըհաստատելու,արհեստակցական
միության ղեկավար և վերահսկող մարմիններումպաշտոնա-
տարանձանց ընտրվելու և արհեստակցական միությանպե-
տական գրանցման նպատակով գրանցման մարմին դիմելու
համարլիազորվածանձընտրելումասինորոշումներիընդուն-
մանվերաբերյալ,

● լիազորված անձի և արհեստակցական միության ղեկավար
մարմիններումընտրվածհիմնադիրներիանձնագրայինտվյալ-
ները:

Արհեստակցական կազմակերպությունների միության գրանց-
մանհամարներկայացվումեննաևհիմնադիրկազմակերպություն-
ներից յուրաքանչյուրիպետականգրանցմանվկայականիպատճե-
նըևիրավասումարմնիորոշումը`միությունստեղծելուևմիության
հիմնադիրներիժողովինմասնակցելուհամար լիազորվածանձինք
(պատվիրակներ)ընտրելումասին,արհեստակցականմիությանկա-
նոնադրությանառնվազներկու օրինակ` հաստատվածհիմնադիր-
ների ժողովի կողմից, սահմանված կարգովամրակարվածև ստո-
րագրված լիազորված անձի կամ կազմակերպության ղեկավարի
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կողմից,պետականտուրքիվճարմանանդորրագիրը:
Պետական գրանցման մարմինը արհեստակցական միության

գրանցմանմասինդիմումնուպահանջվողփաստաթղթերըընդու-
նելու մասին հաշվառման գրանցամատյանում գրառում կատարե-
լուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, պարտավոր է քննարկել դիմումը
և գրանցել արհեստակցական միությունը կամ համապատասխան
հիմնավորումներովմերժելարհեստակցականմիությանգրանցումը:

Արհեստակցականմիությանգործունեությունըկարողէկասեց-
վել կամարգելվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում` դա-
տականկարգով:

Արհեստակցականմիությանգործունեությունըչիկարողդադա-
րեցվելգործատուիցանկությամբ:

Արհեստակցական միությունը ՀՀ օրենսդրությանը և արհես-
տակցականմիությանկանոնադրությանըհամապատասխանկարող
էհամագործակցելմիջազգայինևայլերկրներիարհեստակցական
միություններիուայլհասարակականմիավորումներիհետ,ինչպես
նաևանդամակցելմիջազգայինևայլերկրներիարհեստակցական
միություններին:

Արհեստակցականմիությաննպատակներնեն`
● ներկայացնելևպաշտպանելաշխատողներիաշխատանքային

ուդրահետկապվածսոցիալականուայլշահերըևիրավունք-
ներըգործատուիև(կամ)երրորդանձիմոտ,

● սոցիալական գործընկերության տարբեր մակարդակներում
ապահովել աշխատողների և գործատուների շահերի համա-
ձայնեցումը կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություննե-
րում,

● գործատուի հրավերով մասնակցել արտադրական ծրագրերի
մշակմանըևդրանցկենսագործմանը,

● գործատուիններկայացնելառաջարկություններ`աշխատողնե-
րիաշխատանքիևհանգստիպայմաններիբարելավման,նոր
տեխնիկայիներդրման,ձեռքիաշխատանքիթեթևացման,ար-
տադրականնորմաներիվերանայման,աշխատանքիվարձատ-
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րությանչափիևկարգիվերաբերյալ,
● գործատուիհետհամագործակցելարհեստակցականմիության

անդամիպարգևատրմանևխրախուսմանհարցերով,
● գործատուիներկայացմամբքննարկելաշխատանքայինկար-

գապահությանխախտումթույլտվածարհեստակցականմիութ-
յանանդամիհարցը:

Արհեստակցական միության ղեկավար մարմնի ներկայացու-
ցիչներըաշխատանքիպայմանների ուսումնասիրմաննպատակով
իրավունքունենայցելելայնաշխատատեղերը, որտեղաշխատում
են տվյալ արհեստակցական միության անդամները: Աշխատատե-
ղում,աշխատանքիպայմաններիհետկապված,աշխատողիկյան-
քինևառողջությանըվտանգսպառնացողիրադրությունիհայտգա-
լու դեպքումարհեստակցական միությունն իրավունք ունի գործա-
տուիցմիջնորդագրովպահանջելմիջոցներձեռնարկելիհայտեկած
վտանգըվերացնելուկամմինչայդաշխատանքնայդաշխատատե-
ղումդադարեցնելուհամար:Միջնորդագրերինիպատասխան`գոր-
ծատունպարտավորէՀՀօրենսդրությամբսահմանվածժամկետում
արհեստակցականմիությանըտեղյակպահելձեռնարկվածմիջոցա-
ռումներիմասին:

Արհեստակցականմիությունն իր կանոնադրականխնդիրներն
իրագործելունպատակովիրավունքունիպետականմարմիններից,
տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, գործատուներից
ստանալծառայողական,առևտրայինկամբանկայինգաղտնիքչհա-
մարվողտեղեկություններ:Արհեստակցականմիություննիրավունք
ունիիրգործունեությունը լուսաբանելզանգվածային լրատվության
միջոցներովկամայդնպատակով,ունենալլրատվությանմիջոցներ:

Արհեստակցականմիությունը,արհեստակցականմիությանան-
դամի իրավունքներն ու շահերըպաշտպանելու նպատակով, իրա-
վասուէմիջնորդագրովդիմելպետականմարմիններին,տեղական
ինքնակառավարմանմարմիններին,գործատուինկամայլանձանց,
ինչպեսնաևօրենքովսահմանվածկարգովբողոքարկելնրանցգոր-
ծողությունները(անգործությունը):
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Արհեստակցական միությունը կարող է առաջարկություն ներ-
կայացնելՀՀկառավարությունևՀՀԱզգայինժողովն`արհեստակ-
ցական միության անդամների աշխատանքային և սոցիալական
իրավունքներիպաշտպանությաննուղղվածիրավականնորմատիվ
ակտերընդունելու,այդակտերումփոփոխություններևլրացումներ
կատարելուվերաբերյալ։

Արհեստակցականմիություննիրավունքունիօրենքովսահման-
վածկարգովկազմակերպելևանցկացնելհավաքներ,գործադուլներ
ևհանրայինմիջոցառումներ,դրանցհետկապվածբանակցություն-
ներվարելպետականմարմինների,տեղականինքնակառավարման
մարմինների, գործատուների, այլ կազմակերպությունների, նրանց
պաշտոնատար անձանց հետ: Կոլեկտիվ կամ այլ պարտավորութ-
յուններ չկատարելու, ինչպես նաև անօրինական գործադուլներ և
այլմիջոցառումներկազմակերպելուուանցկացնելուհամարարհես-
տակցականմիությունըպատասխանատվությունէկրումՀՀօրենսդ-
րությամբսահմանվածկարգով:

Պետականմարմինները,տեղականինքնակառավարմանմար-
մինները, գործատուներն ու այլ կազմակերպությունները, նրանց
պաշտոնատարանձինք, ինչպես նաևայլ անձինքպարտավոր են
չխախտել արհեստակցական միության և նրա անդամների իրա-
վունքները:Արհեստակցականմիության,նրաներկայացուցչիիրա-
վունքները խախտելը կամ կազմակերպության կանոնադրական
գործունեությանը խոչընդոտելը, արհեստակցական միության ղե-
կավարներինուներկայացուցիչներինհետապնդելնառաջէբերում
պատասխանատվությունՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով:
Գործատուինախաձեռնությամբ,այդթվում`նաևաշխատատեղերի
կրճատմանդեպքումաշխատողիաշխատանքայինպայմանագիրը
դադարեցնելու, ինչպես նաև աշխատողին այլ աշխատանքի փո-
խադրելու, նրան կարգապահականտույժի ենթարկելու հետ կապ-
վածհարաբերություններին,կոլեկտիվևանհատականվեճերինար-
հեստակցական միության մասնակցությունը կարգավորվում է ՀՀ
աշխատանքայինօրենսդրությամբ:

Արհեստակցական միությունը տիրապետում, օգտագործում և
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տնօրինում է իր սեփականությունը` ՀՀ օրենսդրությամբ ևարհես-
տակցական միության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:
Արհեստակցականմիությանսեփականությունըգոյանումէմուտքի
վճարներից, անդամավճարներից, կամավոր ներդրումներից, նվի-
րատվություններից,ՀՀօրենսդրությամբչարգելվածայլաղբյուրնե-
րից։Արհեստակցականկազմակերպությանանդամիդիմումիառկա-
յության դեպքում գործատուն կազմակերպում է արհմիութենական
անդամավճարիգանձումըևհատկացումը`արհեստակցականկազ-
մակերպությանկանոնադրությամբևկոլեկտիվպայմանագրով(հա-
մաձայնագրով)սահմանվածկարգովուժամկետում։

Գործատուն, կոլեկտիվպայմանագրին (համաձայնագրին) հա-
մապատասխան,արհեստակցականմիությանըտրամադրումէֆի-
նանսականմիջոցներևայլ գույք`աշխատողներիաշխատանքիև
հանգստիպայմաններիբարելավմանը,ինչպեսնաևնրանցառող-
ջությանպահպանմանը նպատակաուղղված միջոցառումներ կազ-
մակերպելուհամար:Պետությունըերաշխավորումէարհեստակցա-
կան միությունների սեփականության իրավունքիանձեռնմխելիութ-
յուննուպաշտպանությունը:

Արհեստակցական միությունը յուրաքանչյուր օրացուցային
տարվաավարտիցհետո՝եռամսյաժամկետում,հրապարակումէիր
սեփականությանօգտագործմանտարեկանհաշվետվությունը:

Ըստ «Արհեստակցական միության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ
հոդվածիարհեստակցականմիությունը,իդեմսիրղեկավարմարմնի
կամներկայացուցչի,իրավունքունիկոլեկտիվպայմանագիրկնքել
(վերակնքել)գործատուի/գործատուներիմիությանհետ:Գործատուն
պարտավորէոչուշ,քանյոթօրյաժամկետումապահովելկոլեկտիվ
բանակցությունների վարումը իր աշխատողներին միավորող ար-
հեստակցականմիությանհետ:Կոլեկտիվպայմանագիրըկնքվումէ
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Գործատուի հետ կոլեկ-
տիվ աշխատանքային հարաբերություններում արհեստակցական
կազմակերպությունը կարող է հանդես գալ որպեսաշխատողների
ներկայացուցիչ,եթեարհեստակցականկազմակերպությաննանդա-
մակցումէգործատուիհետաշխատանքայինպայմանագիրկնքած
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աշխատողներիկեսիցավելին:Այդպիսիներկայացուցչականլիա-
զորություններով օժտված արհեստակցական կազմակերպության
կողմիցգործատուիհետկնքվածկոլեկտիվպայմանագրիդրույթնե-
րըտարածվումեննաևգործատուիհետաշխատանքայինպայմա-
նագիրկնքածբոլորայնաշխատողներիվրա,որոնքարհեստակցա-
կան կազմակերպությանանդամ չեն: Եթե կազմակերպությանար-
հեստակցական կազմակերպությանը անդամակցում է գործատուի
հետ աշխատանքային պայմանագրեր կնքած աշխատողների ոչ
ավելին,քանկեսը,ապակոլեկտիվաշխատանքայինհարաբերութ-
յուններումարհեստակցականկազմակերպությունըներկայացնումև
պաշտպանում է միայն իրանդամների շահերը: Տվյալ գործատուի
մոտ արհեստակցական կազմակերպության բացակայության դեպ-
քում, աշխատողների շահերի պաշտպանության գործառույթները
կարողենփոխանցվելհամապատասխանտարածքայինկամճյու-
ղայինարհեստակցական միությանը: Եթեարհեստակցական կազ-
մակերպության մասնակիցներ (անդամներ) են տնտեսության (ար-
տադրության,ծառայության,մասնագիտության)համապատասխան
ճյուղում(հարակիցճյուղերում)տարբերգործատուներիհետաշխա-
տանքայինպայմանագիրկնքածաշխատողները,ապաայդդեպքում
արհեստակցականկազմակերպությունըկարողէկոլեկտիվաշխա-
տանքային հարաբերություններում յուրաքանչյուր գործատուի մոտ
ներկայացնել և պաշտպանել աշխատողների շահերը, եթե տվյալ
գործատուիհետաշխատանքայինպայմանագիրկնքածաշխատող-
ների կեսիցավելին մասնակցում է (անդամակցում է)արհեստակ-
ցականկազմակերպությանը:Հակառակդեպքումարհեստակցական
կազմակերպությունըտվյալգործատուիմոտկարողէներկայացնել
ևպաշտպանելմիայնիրանդամներիշահերը:ՀՀկառավարության
հետկարողէբանակցելևհամաձայնագիրկնքելարհեստակցական
կազմակերպությունների հանրապետական միությունը, պետական
կառավարմանմյուսմարմիններիհետկարողենբանակցելևհամա-
ձայնագիր կնքել արհեստակցական կազմակերպությունների ճյու-
ղայինհանրապետականմիությունները:

Գործատուն,կոլեկտիվպայմանագրով(համաձայնագրով)սահ-
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մանված կարգով, արհեստակցական միությանը տրամադրում է
անհրաժեշտ պայմաններ` արհեստակցական միության կանոնադ-
րությամբնախատեսվածաշխատանքներիկազմակերպմանևկա-
տարմանհամար:

Հասարակական պարտականությունների կատարման, արհ-
միութենական միջոցառումներին մասնակցելու ժամանակահատ-
վածում արհեստակցական միության ընտրովի մարմինների ան-
դամներիաշխատանքիցբացակայությանևայդընթացքումնրանց
վարձատրությանհարցերըկարգավորվումենՀայաստանիՀանրա-
պետությանօրենսդրությամբևգործատուիհետկնքվածկոլեկտիվ
պայմանագրով (համաձայնագրով): Արհեստակցական միության
ընտրովիմարմիններումընտրվածաշխատողներըգործատուինա-
խաձեռնությամբ չեն կարողաշխատանքիցազատվել առանցաշ-
խատանքիպետականտեսուչինախնականհամաձայնության,բա-
ցառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Արհեստակցական
միությանմարմիններումընտրվածանձանցհամարկոլեկտիվպայ-
մանագրով (համաձայնագրով) կարող են նախատեսվել այլ երաշ-
խիքներ:

2020թ. հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարությունը, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան
և Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը, երեք
տարիգործողությանժամկետովկնքեցինհանրապետականնորկո-
լեկտիվպայմանագիր:Սույնպայմանագրովսահմանվումենսոցիալ-
աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման լրացուցիչ
երաշխիքներևԿողմերիհամատեղգործողություններըդրանցիրա-
կանացմանհամար։Կողմերըսոցիալականգործընկերությանշրջա-
նակներումապահովումենՀայաստանիՀանրապետությանսոցիալ-
աշխատանքային հարաբերությունների կայուն զարգացումը, որը
պետք է ուղեկցվի զբաղվածության մակարդակի բարձրացմամբ և
սոցիալականհամերաշխությանամրապնդմամբ։

Հանրապետականկոլեկտիվպայմանագրովսոցիալականգոր-
ծընկերների միջև համագործակցությունը կնպաստի սոցիալ-աշ-
խատանքային և դրա հետ կապված սոցիալ-տնտեսական հարա-
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բերությունների օրենսդրական կարգավորումներում հնարավորինս
փոխհամաձայնեցվածևհամակողմանիքննարկվածլուծումներու-
նենալուն:

Կողմերըհամաձայնումեն,որ՝
● սոցիալականգործընկերությունը շահերի հավասարակշռման,

սոցիալական համերաշխության ապահովման և խնդիրների
լուծմանարդյունավետեղանակներիորոշմանհիմնականմի-
ջոցնէ,

● սոցիալական գործընկերության հիմնական նպատակների և
առաջնահերթխնդիրների,ինչպեսնաևդրանցլուծմանհիմնա-
կանուղղություններիշուրջ,որոնքամրագրվումենսույնպայ-
մանագրում,

● սոցիալ-աշխատանքային լրացուցիչ երաշխիքների իրացման
կառուցակարգերը սահմանելիս հաշվի առնել Աշխատանքի
միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներով և Եվրո-
պականվերանայվածսոցիալականխարտիայովամրագրված
նպատակները,

● որաշխատանքայինօրենսդրությանևաշխատանքայինիրա-
վունքինորմերպարունակող,գործատուներիևաշխատողնե-
րի`աշխատանքայինիրավունքներիևշահերիպաշտպանութ-
յանառումովէականնշանակությունունեցողնորմատիվիրա-
վականակտերինախագծերըներկայացվումենՀանրապետա-
կանեռակողմհանձնաժողովիկարծիքի`մինչևհամապատաս-
խանմարմնիկողմիցդրանցընդունումը։

Կողմերը,սոցիալականգործընկերությանհամակողմանիզար-
գացմաննպատակով,կնպաստենգործատուներիճյուղայինևտա-
րածքայինմիավորումներիևկազմակերպություններումարհմիութ-
յուններիկայացմանը։

Աշխատանքային գործունեության ընթացքում աշխատողների
անվտանգությանապահովմանևառողջությանպահպանմաննպա-
տակովկողմերըպարտավորվումեն՝
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● աշխատողների անվտանգության ապահովման և առողջութ-
յանպահպանմանգործընթացներումարհմիությանդերի,ինչ-
պեսնաևգործատուներիտնտեսական շահագրգռվածության
ևպատասխանատվությանբարձրացմաննպատակով,մշակել
առաջարկություններ`ՀՀօրենսդրությանմեջփոփոխություններ
կատարելուվերաբերյալ,

● աջակցելաշխատանքիառողջևանվտանգպայմաններըսահ-
մանող նորմերի, նորմատիվների և կանոնների մշակմանը և
ապահովելդրանցներդրումը,

● աջակցել աշխատանքային պայմանների մոնիտորինգի ժա-
մանակակից համակարգերի ներդրմանըևապահովել դրանց
արդյունավետշահագործումը,

● յուրաքանչյուր տարի քննարկել աշխատանքի առողջ և
անվտանգպայմաններինորմերի,նորմատիվներիևկանոննե-
րիկիրառմանևվերահսկմանընթացքըևներկայացնելհամա-
պատասխանառաջարկներ,

● աջակցել հիմնարկներին և կազմակերպություններին` ստեղ-
ծելուաշխատողներիառողջությանևանվտանգությանպահ-
պանման հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումներ և հանձ-
նաժողովներ։

Համաձայն հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի արժա-
նապատիվաշխատանքիապահովմաննպատակովկողմերըպար-
տավորվումեն՝
● աջակցել աշխատողների որակավորման բարձրացմանը` աշ-

խատաշուկայի պահանջներին և տնտեսության կայուն զար-
գացմանըհամապատասխան,

● հավասար մրցակցության և աշխատողների շահերի արդյու-
նավետպաշտպանությաննպատակովաջակցելանօրինական
աշխատանքիկրճատմանը,

● աջակցել կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքման պրակտիկայի
ներդրմանը,
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● աջակցել անհատական աշխատանքային վեճերի արտադա-
տարանականլուծմանհամակարգիներդրմանը,

● նպաստելմիջազգայինսկզբունքներինևչափանիշներինհա-
մապատասխաննվազագույնաշխատավարձիսահմանմանը,

● աջակցել իրականաշխատավարձի գնողունակության համա-
պատասխանեցմանը արժանապատիվ աշխատանքի միջազ-
գայնորենընդունվածչափանիշներին,

● աջակցել աշխատանքի վարձատրության ժամանակակից և
արդյունավետհամակարգերիմշակմանըևապահովելդրանց
ներդրումը,

● աջակցելաշխատանքիևաշխատավարձիոլորտումգենդերա-
յինհավասարությանապահովմանը,

● աջակցել գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխա-
տանքիվարձատրությանիրավունքիպաշտպանությանմեխա-
նիզմներիմշակմանըևներդրմանը,

● ներկայացնելառաջարկություններ`ՀՀտարածքումկենսապա-
հովմաննվազագույնբյուջեիկազմըևկառուցվածքըսահմա-
նելուվերաբերյալ։

Բնակչության զբաղվածության խթանման, աշխատաշուկայի
հավասարակշռությանապահովման,աշխատանքայինռեսուրսների
զարգացմաննպատակովԿողմերըպարտավորվումենաջակցել՝
● աշխատաշուկայիզարգացմանվիճակիուդինամիկայիվերա-

բերյալ ամբողջական, ճշգրիտ տեղեկատվական համակարգի
ներդրմանևհետագազարգացմանապահովմանը,

● ինքնազբաղվածությանխթանմանհամարբավարարպայման-
ներիապահովմանը,

● որակավորմանազգայինշրջանակիմշակմանըևներդրմանը,
● աշխատաշուկայի և տնտեսության կայուն զարգացման պա-

հանջներին համապատասխանող աշխատուժի առաջարկի
ձևավորմանը,
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● երիտասարդների,կանանց,գյուղականշրջաններիբնակչութ-
յանևաշխատաշուկայումանմրցունականձանցարդյունավետ
զբաղվածությանխթանմանը,

● մասնագիտական կողմնորոշման արդյունավետ համակարգի
ներդրմանըևզարգացմանը,

● մասնագիտականկրթությանոլորտումգործատուներիևարհ-
միություններիներգրավվածությանընդլայնմանըևաշխատա-
վայրումաշխատանքայինպրակտիկայիկազմակերպմանը,

● զբաղվածության տարեկան ծրագրերի մշակմանը և իրակա-
նացմանը,

● աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ մատուցող ոչ
պետականկազմակերպություններիարդյունավետևթափան-
ցիկ գործունեությանապահովման համարանհրաժեշտպայ-
մաններիստեղծմանը,

● ներքին և արտաքին աշխատանքային միգրացիայի իրակա-
նացմանևմիգրանտաշխատողների շահերիպաշտպանութ-
յանարդյունավետմեխանիզմներիմշակմանըևներդրմանը։

Վարձու աշխատողների սոցիալական պաշտպանվածության
մակարդակը բարձրացնելու նպատակով Կողմերը ստանձնում են
հետևյալպարտավորությունները՝
● հաշվիառնելով կողմերի շահերը` միջոցներ ձեռնարկելպար-

տադիրևկամավորկենսաթոշակայինապահովագրությանհա-
մակարգիներդրմանևզարգացմանուղղությամբ`նպատակու-
նենալովապահովելկորցրածեկամտիփոխհատուցմանհնա-
րավորինսբարձրմակարդակևկիրառելովկամավորկենսաթո-
շակայինապահովագրությանըմասնակցելըխթանելուկառու-
ցակարգերգործատուներիևվարձուաշխատողներիհամար,

● միջոցներձեռնարկելարտադրությունումդժբախտդեպքերիցև
մասնագիտականհիվանդություններիցպարտադիրսոցիալա-
կանապահովագրությանարդյունավետհամակարգներդնելու
ուղղությամբ`նպատակունենալովապահովելարտադրությու-
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նումդժբախտդեպքերիևմասնագիտականհիվանդություննե-
րիհետևանքովտուժածանձանցսոցիալականպաշտպանվա-
ծությունը։

Հանրապետականմակարդակումկոլեկտիվբանակցություննե-
րիվարման,պայմանագրայինպարտավորություններիկատարման
ապահովման,Պայմանագրիկիրարկումնապահովելունպատակով
գործողությունների ծրագրի մշակման, Պայմանագրի կատարման
ընթացքումծագածխնդիրներիքննարկմանևԿողմերինհամապա-
տասխան առաջարկների ներկայացման նպատակով, Պայմանա-
գիրնուժիմեջմտնելուցհետո20օրյաժամկետումԿողմերըձևավո-
րումենՀանձնաժողով։

ՀանձնաժողովըկազմվումէՀՀկառավարության,Հայաստանի
ԱրհմիություններիկոնֆեդերացիայիևՀայաստանիգործատուների
հանրապետականմիությաններկայացուցիչներից։Կողմերիցյուրա-
քանչյուրըՀանձնաժողովումպետքէունենահավասարթվաքանա-
կով`5-ականանդամ,որոնցիցյուրաքանչյուրըունիմեկձայնիիրա-
վունք։

Պայմանագիրնուժիմեջմտնելուցհետոերկամսյաժամկետում,
Կողմերը հաստատում են Պայմանագրի կիրարկումն ապահովելու
նպատակովԿողմերիններկայացվածգործողություններիծրագիրը
կամանհամաձայնության դեպքում, լրամշակման նպատակով հա-
մապատասխան առարկություններով, առաջարկություններով այն
վերադարձնումենՀանձնաժողովիքննարկմանը։Ծրագիրըվերստին
չհաստատելուդեպքում,Կողմերը5-օրյաժամկետումփոփոխումեն
Հանձնաժողովիկազմը`նշանակելովնորանդամներ։Կողմերըպայ-
մանավորվում են Պայմանագրի կատարման ընթացքի վերաբեր-
յալանհրաժեշտտեղեկատվությունը ևփաստաթղթերըփոխանցել
Հանձնաժողով։Պայմանագրիիրականացմանընթացքըլուսաբանե-
լունպատակով,Հանձնաժողովըզանգվածայինլրատվականմիջոց-
ներովպարբերաբարհրապարակումէՀայաստանիՀանրապետութ-
յունումսոցիալականգործընկերությանզարգացմանևսոցիալ-աշ-
խատանքայինհարաբերություններիվերաբերյալտեղեկություն։
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Արհ միութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
խնդիր նե րը Հա յաս տա նում

Համաձայն«Արհեստակցականմիություններիմասին»ՀՀօրեն-
քի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում առանձնացվում է արհես-
տակցականկազմակերպությունների/արհմիությունների/միության
հետևյալ ձևերը՝ արհմիությունների տարածքային միություն, արհ-
միությունների ճյուղային միություն, արհմիությունների հանրապե-
տականմիություն.
● Արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետա

կան միությունն իրավաբանական անձանց միություն է, որը
միավորումէարհեստակցականկազմակերպություններիճյու-
ղային հանրապետական միությունների կեսիցավելին, որոնց
անդամագրվածենհանրապետությունումգործողարհեստակ-
ցական միությունների առավելագույն թվով անդամներ, իսկ
անդամկազմակերպություններըմիավորումենառավելագույն
թվովաշխատողների։ Արհեստակցական կազմակերպություն-
ների հանրապետական միությաննպատակն է ՀՀ կառավա-
րության և գործատուների հանրապետական միության հետ
փոխհարաբերություններումաշխատողներիաշխատանքային
ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական և սո-
ցիալականիրավունքներնուշահերըներկայացնելըևաշխա-
տանքայինհարաբերություններումդրանքպաշտպանելը։

● Արհեստակցական կազմակերպությունների տարածքային
միություննիրավաբանականանձանցմիությունէ,որըմիավո-
րումէորոշակիտարածքում(մարզումկամքաղաքումկամորևէ
առանձնահատկությամբառանձնացվածտարածքում)գործող
արհեստակցական միությունների/արհմիությունների/ կեսից
ավելին,որոնցանդամագրվածենտվյալտարածքիառավելա-
գույնթվովաշխատողներ։Արհեստակցականկազմակերպութ-
յուններիտարածքայինմիությաննպատակնէտվյալտարած-
քի գործատուների միության, տեղական ինքնակառավարման
և պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ
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փոխհարաբերություններումաշխատողներիաշխատանքային
ու դրա հետ կապված մասնագիտական, տնտեսական և սո-
ցիալականիրավունքներնուշահերըներկայացնելըևաշխա-
տանքայինհարաբերություններումդրանքպաշտպանելը։

● Արհեստակցականկազմակերպություններիճյուղայինհան
րապետականմիություննիրավաբանականանձանցմիություն
է,որըմիավորումէտնտեսության(արտադրության,ծառայութ-
յան,մասնագիտության)համապատասխանճյուղում(հարակից
ճյուղերում) գործող արհեստակցական միությունների կեսից
ավելին,որոնցանդամագրվածենտվյալճյուղիառավելագույն
թվովաշխատողներ։Արհեստակցականկազմակերպություննե-
րիճյուղայինհանրապետականմիությաննպատակնէգործա-
տուներիհամապատասխանճյուղայինմիությունում,տեղական
ինքնակառավարմանևպետական կառավարման հանրապե-
տականմարմիններումտնտեսությանտվյալճյուղիաշխատող-
ներիաշխատանքայինուդրահետկապվածմասնագիտական,
տնտեսական և սոցիալական իրավունքներն ու շահերը ներ-
կայացնելըևաշխատանքայինհարաբերություններումդրանք
պաշտպանելը։

Արհեստակցականկազմակերպություններիճյուղայինհանրա-

պետականմիություններըիրավաբանականանձանցմիություններ
են,որոնքմիավորումենտնտեսությանհամապատասխանճյուղե-
րում/հարակիցճյուղերում/գործողարհեստակցականմիություննե-
րի  կեսիցավելին, որումանդամագրված են ճյուղիառավելագույն
թվովաշխատողներ:

ՀԱՄԿ-ի կազմում ճյուղային միությունները պահպանում են
իրենցինքնուրույնությունըևիրավաբանականանձիկարգավիճա-
կը,ունենհավասարիրավունքներևպարտականություններ,սակայն
միաժամանակպարտավոր  են ակտիվ մասնակցություն  ունենալ
ՀԱՄԿ-ինպատակներիևխնդիրներիիրականացմանը,պահպանել
արհմիութենական համերաշխությունը,ամրապնդելարհմիություն-
ներիմիասնականությունը:Ճյուղայինմիությունները լիարժեքիրա-
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վունք ունենանմիջական մասնակցություն ունենալու  ՀԱՄԿ-ի, ՀՀ
Կառավարության,գործատուներիհանրապետականմիությանմիջև
կնքվող պայմանագրերի նախապատրաստման և դրանց իրակա-
նացմանաշխատանքներին,ՀԱՄԿ-իծրագրերիմշակմանը:

Ճյուղային միությունների գործունեությունը կանոնակարգվում
է«Արհեստակցականմիություններիմասին»ՀՀօրենքով,ճյուղային
միությանկանոնադրությամբ:

Ճյուղայինհանրապետականմիություններըկոորդինացնումեն
իրենցկազմումգործողարհմիութենականկազմակերպությունների
գործունեությունը:

Ըստճյուղայինհանրապետականմիություններիներկայացրած
հաշվետվությունների՝2021թ.-իհունվարի1-իդրությամբՀանրապե-
տությունում գործում է 19 ճյուղային հանրապետականմիությունև
188,259անդամակցություն ունեցող 602արհմիութենական կազմա-
կերպություն:

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են հետևյալ ճյու-
ղայինհանրապետականմիությունները՝
● Ագրոարդյունաբերական համակարգի աշխատողների

արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային
հանրապետականմիություն,

● Առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազ-
մակերպություններիճյուղայինհանրապետականմիություն,

● Առևտրիևհասարակականսննդի,սպառկոոպերացիայիևձեռ-
ներեցության աշխատողների արհեստակցական կազմակեր-
պություններիճյուղայինհանրապետականմիություն,

● Ավտոգյուղմեքենաշինությանևանտառթուղթփայտամշակման
արդյունաբերությանաշխատողների ճյուղային հանրապետա-
կանմիություն,

● Արդյունաբերության աշխատողների արհեստակցական կազ-
մակերպություններիճյուղայինհանրապետականմիություն,

● Հայաստանի բանկերի և ֆինանսավարկային կազմա-
կերպությունների աշխատողների արհեստակցական կազմա-
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կերպություններիճյուղայինհանրապետականմիություն,
● Բուհերիարհեստակցականկազմակերպություններիճյուղային

հանրապետականմիություն,
● «էլեկտրաարհմիություն» արհեստակցական կազմակերպութ-

յուններիճյուղայինհանրապետականմիություն,
● «էլեկտրոնայինոլորտիաշխատողներիարհմիություն»արհես-

տակցականկազմակերպություններիճյուղայինհանրապետա-
կանմիություն,

● Թեթևարդյունաբերությանաշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միութ-
յուն,

● Լեռնագործների, մետալուրգների և ոսկերիչներիարհեստակ-
ցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական
միություն,

● Կոմունալ-բնակարանայինտնտեսությանևծառայություննե-
րիոլորտիաշխատողներիարհեստակցականկազմակերպութ-
յուններիճյուղայինհանրապետականմիություն,

● Կրթության և գիտության աշխատողների արհեստակցական
կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միութ-
յուն,

● Մշակույթիաշխատողներիարհեստակցականկազմակերպութ-
յուններիճյուղայինհանրապետականմիություն,

● Շինարարությանևշինանյութերիարդյունաբերությանաշխա-
տողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղա-
յինհանրապետականմիություն,

● Հայաստանիպետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հանրային
ծառայություններիաշխատողներիարհեստակցականկազմա-
կերպություններիճյուղայինհանրապետականմիություններ,

● Սպասարկման ոլորտի, սննդի և ձկնարդյունաբերության աշ-
խատողներիարհեստակցականկազմակերպությունների ճյու-
ղայինհանրապետականմիություն,
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● Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ավիացիայի և հեռահա-
ղորդակցությանաշխատողների«միաբանություն»արհեստակ-
ցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական
միություն,

● Տրանսպորտի և հաղորդակցության աշխատողների արհես-
տակցականկազմակերպություններիճյուղայինհանրապետա-
կանմիություն։

Արհմիությունների բյուջեն ձևավորվում է բացառապեսանդա-
մավճարներիհաշվին։



ԲԱԺԻՆ 3.
Դիտարկված երկրների 

լավագույն փորձի՝ 
ՀՀ-ում ներդրման 

հնարավորությունների 
վերլուծություն
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 Գերմանիա

Գերմանիայիարհմիություններիձևավորմանիրավականհիմքե-
րի,առկաազգայինևմիջազգայինհետազոտությունների,համապա-
տասխանվիճակագրությանևպաշտոնականտեղեկատվությանու-
սումնասիրություններիուվերլուծություններիարդյունքումմերկող-
միցբացահայտվելենհետևյալառանձնահատկությունները.
● Արհմիություններիմասինորևէօրենքկամօրենսդրականակտ

չիգործում։
● Արհմիություններիգործունեությանիրավականհիմքըդաշնա-

յինօրենսդրություննէ,կոլեկտիվպայմանագրերը,աշխատան-
քայինպայմանագրերըևնախադեպայինիրավունքը։

● Չկա մեկ միասնականաշխատանքային օրենսգիրք, իսկ աշ-
խատանքային նվազագույն չափորոշիչները սահմանվում են
աշխատանքային տարբեր հարցերի վերաբերյալ առանձին
իրավական ակտերով, որոնք լրացվում են կառավարության
որոշումներով։

● Արհմիությունների գործունեությունը հիմնականում կանոնա-
կարգվումէհետևյալիրավականակտերով՝
● «Քաղաքացիականօրենսգիրքը» (TheCivil Code), որըսահ-

մանում է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են աշխատանքից
ազատելը,հիվանդությանևտարեկանարձակուրդները,

● «Աշխատանքային Սահմանադրական» օրենքը (The Works
ConstitutionAct),որըկարգավորումէգործատուներիևաշ-
խատողներիմիջևհամագործակցությունը,

● «Կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին» օրենքը (The Act on
CollectiveAgreements),որըկարգավորումէկոլեկտիվպայ-
մանագրերը,

● «Դաշնայինօրենքնարձակուրդների»մասին,
● «Զբաղվածության խթանման մասին» օրենքը (Employment

PromotionAct),
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● «Զբաղվածության պաշտպանության մասին» օրենքը
(EmploymentProtectionAct),

● «Հանրայինտոների և հիվանդության դեպքումաշխատա-
վարձերի և աշխատավարձին հավասարեցված վարձատ-
րությանվճարումըկարգավորող»օրենքը(Actregulatingthe
PaymentofWagesandSalariesonPublicHolidaysandincaseof
sickness),

● «Աշխատանքիցազատելուպաշտպանությանմասին»օրեն-
քը(ProtectionagainstDismissalAct),

● «Աշխատակիցների առևտրային տեղափոխման մասին»
օրենքը(ActontheCommercialTransferofEmployees),

● «Մասնագիտականուսուցմանմասին»օրենք (Occupational
TrainingAct),

● «Կես դրույք և ամբողջական դրույք աշխատելու մասին»
օրենքը(ActonPart-TimeandFixed-term),

● «Մայրության պաշտպանության մասին» օրենքը (Maternity
ProtectionAct),

● «Աշխատավայրում մայրության պաշտպանության մասին»
որոշումը(OrdinanceonMaternityProtectionattheWorkplace),

● «Երիտասարդ աշխատողների պաշտպանության մասին»
օրենքը(YoungWorkersProtectionAct),

● «Աշխատանքային ժամանակի մասին» օրենքը (Working
TimeAct),

● «Երեխայիմեծացմաննպաստիևերեխայիմեծացմանար-
ձակուրդի վճարման մասին»ակտը (Act on the Payment of
ChildRaisingBenefitandChildRaisingLeave),

● «Անվճարունակության մասին» որոշումը (Insolvency
Ordinance)։

● Անհատական վեճերի լուծումը կարգավորող իրավական
ակտեր,այդթվում՝ «Աշխատանքայինդատարանիմասին»
օրենքը (Labour Court Act), «Քաղաքացիական դատավա-
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րության»օրենսգիրքը(CodeofCivilProcedure),
● ԱշխատանքայինօրենսդրությունըկարգավորվումէԱշխա-

տանքային դատարանների միջոցով: Որոշ հարցեր, հատ-
կապեսգործադուլներիկարգավորումը,մասամբկամնույ-
նիսկամբողջությամբլուծվումէնախադեպայինիրավունքի
միջոցով:

● Կոլեկտիվպայմանագրերըկնքվումենճյուղայինմակարդակով՝
համապատասխանարհմիությանևգործատուներիմիջև։

● Թեև արհմիությունները սովորաբար սահմանվում են որպես
իրավունակություն չունեցողասոցիացիաներ, նրանք իրավա-
սուենկոլեկտիվբանակցություններվարել,ինչպեսնաևիրա-
վական գործողություններ ձեռնարկել կամ դիմել դատարան
(«Կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին» օրենքի մաս 2, պարբե-
րություն 1 և «Աշխատանքային դատարանի մասին» օրենքի
բաժին10)։

● Աշխատումենմիքանիտասնյակճյուղայինարհմիություններ,
որոնքգործումեն3միավորումներով։Ամենամեծմիավորումը
Գերմանականարհմիություններիկոնֆեդերացիանէ,որըունի
5,850,167անդամևմիավորումէ8ոլորտ՝ոստիկանություն,գյու-
ղատնտեսականոլորտ,ուսուցիչներ,շինարարներ,բուժաշխա-
տողներ,երկաթուղայինոլորտիաշխատողներ։

● Արհմիություններին առընթեր գործում են աշխատանքային
խորհուրդներ,այդթվում՝տնտեսականկոմիտեներ,կառավար-
մանկոմիտեներ։

● Գործում ենԵրիտասարդաշխատողներիև վերապատրաստ-
վողներիներկայացուցչականմարմին։

● Բազմաթիվկոլեկտիվպայմանագրերիդեպքումգործումէգոր-
ծատուիևամենաշատանդամներունեցողարհմիությանմիջև
կնքվածպայմանագիրը։

● Արհմիություններնիրավասուեննաևփոփոխելաշխատանքա-
յինօրենսդրությունը։

● Արհմիությունները տալիս են մի շարք արտոնություններ, այդ
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թվում՝ խորհրդատվություններ (օրինակ՝ իրավաբանական),
մասնագիտականվերապատրաստումներ։

● Արհմիությունները մասնակցում են կազմակերպությունների
կառավարմանը (անգամ կազմակերպության ճաշարանի ճա-
շացանկիորոշելը)։

● Ավելիփոքրարհմիություններնունեն1,5մլն.անդամ(քաղաքա-
ցիական ծառայողների միությունը), 500,000 անդամ (քրիստո-
նեականարհմիություններիմիավորումը)։

● Վերջին տարիներին արհմիությունների անդամակցությու-
ննաստիճանաբարնվազումէ՝2019թ.-ին2009թ.-իհամեմատ
նվազելէ13%-ով։

● Ամենամեծարհմիությունն/IGMetall/ունի2,262,571անդամ,իսկ
ամենափոքրը՝/EVG/՝184,090անդամ։

● Արհմիություններիանդամներիմիայն1/3-նենկանայք։
● Արհմիությունների ամենաշատն անդամակցում են արտադ-

րությանևհանրայինծառայություններիոլորտներում,իսկամե-
նաքիչը՝մասնավործառայություններիոլորտում։

● Արհմիությանվճարըկազմումէաշխատավարձի1%-ը։
● Արհմիություններիմիջոցների50%-ըհատկացվումէարհմիութ-

յունների գրասենյակների աշխատողներին, 13%-ը փոխանց-
վում էարհմիության բյուջեև միջազգայինարհմիութենական
կազմակերպություններին,3%-ը՝գործադուլայինֆոնդին,2%-ը՝
նորարարականնախագծերին,2%-ը՝ուսումնականծրագրերին,
30%-ը՝ընթացիկկարիքներին։

● Արհմիություններիբյուջեիցենվճարումգործադուլավորներին,
աշխատանքիցազատվածներին։

● Արհմիություններիգլխավորխնդիրըգործատուներիհետփոխ-
զիջմանևհամաձայնությանհասնելնէ։Եթեհամաձայնության
չենգալիս,ապաարհմիություններըդիմումեմգործադուլի։

● Կոլեկտիվբանակցություններըկարողենվարելև՛արհմիութ-
յունները,և՛գործատուներիասոցիացիաները։
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● Ցանկացած կոլեկտիվպայմանագիր բաղկացած է երկու մա-
սից (հատված 1,պար. 1)՝ 1)պայմանագրային իրավունքի հա-
մաձայն՝ վերաբերում է պայմանագրային գործընկերների
իրավունքներին և պարտականություններին: Գործընկերների
երկու հիմնական պարտավորություններն են համերաշխութ-
յունը և բոլոր հասանելի միջոցներն օգտագործելու պարտա-
կանությունը՝ապահովելու,որիրենցանդամներըպահպանեն
համաձայնագիրը, 2) սահմանվում են աշխատանքային պայ-
մանագրերին, գործառնական հարցերին և աշխատանքային
սահմանադրությանը վերաբերող կանոններ՝ Աշխատանքային
Սահմանադրությանօրենքիիմաստով։Այսբաժնումկարևորէ
կոլեկտիվպայմանագրիգործողությանժամկետը։

● Կոլեկտիվպայմանագրերնունեներեքհիմնականգործառույթ-
ներ՝
● պաշտպանող գործառույթ (աշխատանքային նվազագույն

ստանդարտներիսահմանում),
● ռացիոնալացման գործառույթ (աշխատանքային կյանքը

կարգիբերելուևհամապատասխանեցնելուհամար),
● համերաշխության գործառույթ (քանի դեռ կոլեկտիվ պայ-

մանագիրը ուժի մեջ է, նորպահանջներն ու դրանց շուրջ
աշխատանքային վեճերը բացարձակապես արգելված են
(արդյունաբերականհամերաշխություն)):

● Գերմանիայիպետականևմասնավորսեկտորներիաշխատա-
կիցներիver.diարհմիությունըմշակելէմոդելայինհամաձայնա-
գիրէլեկտրոնայինկառավարմանվերաբերյալ,որիհիմնական
կետերնեն՝
● կազմակերպության աշխատակիցները պետք է ժամանա-

կին տեղեկացված լինեն ցանկացած նոր տեխնոլոգիայի
ներդրմանմասինևներգրավվեննորտեխնոլոգիականհա-
մակարգերիներդրմանգործընթացներում,

● անհրաժեշտությանդեպքումանձնակազմինպետքէառա-
ջարկվիվերապատրաստում,որպեսզինրանքկարողանան
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արդյունավետաշխատելնորտեխնոլոգիաներիհետ,
● նորտեխնոլոգիաների ներդրումը պետք է համապատաս-

խանիառկաօրենսդրությանըևկոլեկտիվհամաձայնագրե-
րին։Ցանկացածփոփոխությունպետքէուղեկցվիարդյու-
նավետության գնահատման մասնագետների խորհրդատ-
վությամբ,

● ծրագրային համակարգերի ձեռքբերման, մշակման և օգ-
տագործման ժամանակպետք է հաշվիառնել ընդհանուր
արդյունավետությունը,

● բոլոր նոր աշխատատեղերը պետք է ենթարկվեն ռիսկի
գնահատման,որնընդգրկումէաշխատանքիֆիզիկական
ևհոգեբանականասպեկտները։Հոգեսոցիալականռիսկերը
պետքէգնահատվեներկուտարինմեկանգամ,

● աշխատակիցներն իրավունք ունեն կանոնավոր կերպով
հրահանգներստանալաշխատանքիընթացքումառողջութ-
յան և անվտանգության ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու
վերաբերյալ։
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 Շվեդիա

Շվեդիայիարհմիություններիձևավորմանիրավականհիմքերի,
առկա ազգային և միջազգային հետազոտությունների, համապա-
տասխանվիճակագրությանևպաշտոնականտեղեկատվությանու-
սումնասիրություններիուվերլուծություններիարդյունքումմերկող-
միցբացահայտվելենհետևյալառանձնահատկությունները.
● Շվեդիայում գործում են երեք արհմիություններ՝ Շվեդական

արհմիություններիկոնֆեդերացիա(LO),Շվեդականպրոֆեսիո-
նալ աշխատողների կոնֆեդերացիա (TCO) և վարձու աշխա-
տողներիևգիտնականներիկոնֆեդերացիա(Saco)։

● LO-ն ներառում է «կապույտ օձիքավոր» աշխատողներ, TCO
«սպիտակօձիքավոր»աշխատողներևSaco-նարհեստավարժ
մասնագետներ։

● ՇվեդիայիտարբերարհմիություններըպատկանումենLO,TCO
կամSacoկոնֆեդերացիաներին:Շվեդականարհմիությունների
կոնֆեդերացիան (LO)կազմակերպումէաշխատողներիարհ-
միություններ, Շվեդական պրոֆեսիոնալ աշխատողների կոն-
ֆեդերացիան (TCO) ևՇվեդական մասնագիտական ասոցիա-
ցիաների կոնֆեդերացիան (Saco)՝ վարձու աշխատողների և
գիտնականների:

● TCO-նև Saco-ններկայումսմիասինունեն 1,8 միլիոնանդամ,
մինչդեռLO-նունիայդընդհանուրիցմիփոքրավելիքիչ:Աշ-
խատակիցներիգրեթե90%-ըպաշտպանվածէկոլեկտիվպայ-
մանագրով։

● LO-նեղելէանհամեմատամենամեծևամենակարևորմիութ-
յունը, բայց վերջին քսան տարիներին դրա նշանակությունը
նվազելէ,քանիորTCOևSaco-ն՝աճելեն,իսկLO-ինշանակա-
լիությունընվազելէ,կապվածտնտեսությանվերակառուցման,
տնտեսության մեջ «սպիտակ և կապույտ օձիքավոր» աշխա-
տակիցների/գիտնականներիաճողքաշի,ինչպեսնաևմիավո-
րումներինվազմանպատճառով։
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● Շվեդիայում առաջին արհմիությունը ձևավորվել է 1902 թ.-ին։
Արհմիություններստեղծելուիրավունքըամրագրվեցկոլեկտիվ
պայմանագրումկանոններմտցնելով։

● Արհմիություններիշվեդականմոդելըառայսօր չիկորցրելիր
արդիականությունը։

Մոդելըհիմնվածէչորսսյուներիվրա՝
● ուժեղարհմիություններ,
● ճկունաշխատանքայինօրենսդրություն,
● աշխատաշուկայիև ընտանիքներիհամարակտիվքաղա-

քականություն,
● համընդհանուրբարեկեցություն:

● Կոլեկտիվ պայմանագրերը շվեդական մոդելի ամենակարևոր
գործիքն են։ Կենտրոնական և տեղական պայմանագրերում
գործատուները և արհմիությունները միասին բանակցում են
շվեդական աշխատաշուկայում և առանձին ընկերություննե-
րումառկապայմաններիշուրջ:

● Երբ ընկերությունում կոլեկտիվ պայմանագիր է կնքվում, այն
վերաբերումէբոլորաշխատողներին՝անկախնրանից՝նրանք
արհմիությանանդամեն, թե ոչ: Բոլորաշխատակիցները շա-
հում ենարհմիությունների կողմից բանակցված բարելավում-
ներից։

● Արհմիություններիլեգիտիմությանհիմքըկազմակերպվածութ-
յան բարձր աստիճանն է։ Բոլոր աշխատողների մոտ 75%-ը
անդամագրված է արհմիություններին: Գործատուներն իրենց
հերթին պատկանում են գործատուների ֆեդերացիաներին:
Արհմիություններիևգործատուներիֆեդերացիաներիայսհա-
մակարգըստեղծելէկոնսենսուսիոգի,որտեղկողմերըբանակ-
ցումենբոլորիհամարընդունելիլուծումներիհասնելուհամար։

● Արհմիությունների նպատակն է բարելավել աշխատանքային
պայմաններըևապահովել,որաշխատակիցներըստանանըն-
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կերություններումստեղծվածարժեքիողջամիտբաժինը։Կոլեկ-
տիվպայմանագրերըկարգավորումենաշխատանքիընթաց-
քումֆիզիկականանձանցաշխատանքի,ազդեցությանևայլ
հիմնականպայմանները:Գործատուինարգելվումէորևէմե-
կին աշխատանքի ընդունել պայմանագրով նախատեսվածից
ցածր պայմաններով կամ վարձատրությամբ: Որոշ կոլեկտիվ
պայմանագրերկարողենպարունակելդրույթներնվազագույն
աշխատավարձի վերաբերյալ: Աշխատավարձից բացի՝ կոլեկ-
տիվպայմանագրերըանհատինտալիսենհիմնականպաշտ-
պանությունաշխատանքայինկյանքում։

● Արհմիությունները զբաղվում են անվտանգության կամ գոր-
ծազրկության,կենսաթոշակներիևաշխատանքիապահովութ-
յան,աշխատանքիկազմակերպմանևաշխատանքայինմիջա-
վայրիվրաազդելու,աշխատանքայինժամերիպլանավորման,
մասնագիտականզարգացմանևներծառայականվերապատ-
րաստման դասընթացների հնարավորությունների ապահով-
մանխնդիրներով:

● Արհմիություններիջանքերիշնորհիվ1974թ.-ինընդունվեց«Աշ-
խատանքիանվտանգությանմասին»օրենքը(LAS)Այսօրենքով
վերացվելէգործատուի՝աշխատողներինաշխատանքիցազա-
տելուիրավունքը։Օրենքըտարածվումէբոլորաշխատողների
վրաևհիմնվածէերկուհիմնականսկզբունքներիվրա՝
● մարդըսովորաբարպետքէաշխատանքիընդունվիմինչև

հետագածանուցում,
● աշխատանքայինպայմանագիրըկարողէչեղյալհամարվել

միայնօբյեկտիվհիմքերով։
● Ըստայսօրենքիգործումէաշխատողինծանուցմաներկուձև՝

● դադարեցմանմասինծանուցում։Դադարեցմանմասինծա-
նուցմանհամարաշխատողըստանումէիրենցսովորական
աշխատավարձնառնվազնմեկամսվահամար,

● աշխատանքիցազատման մասին ծանուցում: Աշխատան-
քիցազատվելուդեպքումաշխատողըպետքէանմիջապես
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հեռանա առանց վարձատրության: Ազատման պատճառը
կարողէ լինելայն, որաշխատողըգողություն է կատարել
կամդաժանարարքկատարելըաշխատավայրում։

● Աշխատավայրում«CodeterminationAct»-ը(MBL)ուժիմեջէ1977
թ.-ից,որըթույլէտալիսարհմիություններինմասնակցելկազ-
մակերպության կառավարմանը և համատեղ որոշումներ կա-
յացնելկարևորհարցերիվերաբերյալ։

● Արհմիությունները իրավունք ունի բանակցել և կարող է նաև
բանակցություններ պահանջել այլ հարցերի շուրջ։ Կոլեկտիվ
պայմանագրերիկիրառմամբհնարավորէշեղվելօրենքից։

● «Աշխատաժամերիմասին»օրենքըպարունակումէկանոններ,
թեորքանկարողէանձնաշխատելամենօր,շաբաթկամտա-
րի:Այնքննարկումէարտակարգիրավիճակներիծառայության
ժամերըևպատրաստվածությունը, ինչ ընդմիջումներիևդա-
դարների իրավունք ունի: Գործատուները պատասխանատու
ենընդունելիաշխատանքայինմիջավայրիհամար:

● «Աշխատանքայինմիջավայրիմասին»օրենքըպարունակումէ
կանոններգործատուիևաշխատակիցներիանվտանգության
ու առողջության պարտավորությունների վերաբերյալ՝ աշխա-
տանքի ընթացքում հիվանդությունները և դժբախտ պատա-
հարներըկանխելուհամար:

● Աշխատողիհամար,որըկոլեկտիվպայմանագրովաշխատա-
վայրում ընտրվել է արհմիության ներկայացուցիչ, կիրառվում
է«Աշխատավայրիարհմիությաններկայացուցիչներիմասին»
օրենքը:Գործատունպետքէաշխատավայրումարհմիության
համար աշխատող անձի աշխատավարձը վճարի «արդար և
ողջամիտ» չափով:Եթե տվյալանձնաշխատումէարհմիութ-
յունումիրաշխատավայրիցդուրս,մասնակցումէհամաժողո-
վիկամանցնումդասընթաց,ապաարհմիությունըվճարումէ
փոխհատուցումվաստակիկորստիհամար:

● Դեռևս1970-ականթվականներինTCO-նհասավայնբանին,որ
օրենսդրորեն ամրագրվեց անհատական հարկումը, այսինքն՝
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ամուսնացածտղամարդկանցևկանանցհամարանհատապես
հարկվելուհամար:

● Բարօրությունը պետության պարտականությունն է, սակայն
արհմիությունները ջանքեր են գործադրել բարեկեցության
առաջխաղացման համար: Կոլեկտիվպայմանագրերումարհ-
միությունները կարողացել են բարելավել կենսաթոշակների
և արձակուրդների, ինչպես նաև առողջության ապահովագ-
րության վճարներիպայմանները: Հիմնականում սոցիալական
ապահովագրության ծրագրերին նախորդել են համաձայնագ-
րերգործատուիևարհմիութենականկազմակերպությունների
միջև։

● Հիվանդությաննպաստներըպաշտպանվածենօրենքով, սա-
կայնկոլեկտիվպայմանագրերիմիջոցովարհմիություններըև
գործատուների ֆեդերացիաները բանակցել են ավելի բարձր
մակարդակի փոխհատուցում հիվանդության պատճառով
մինչևմեկտարիբացակայությանդեպքում:Ազգայինապահո-
վագրությունըվճարումէաշխատավարձի80%-ը,գործատուն՝
լրացուցիչ 10%-ը։ Աշխատանքային վնասվածքի, հաշմանդա-
մությանկամմահվանդեպքումփոխհատուցումըներառվածէ
աշխատանքիանվտանգությանփաթեթում կոլեկտիվպայմա-
նագրերում։

● Շվեդիայում պետական հատվածում աշխատողների գործու-
նեություն կարգավորվում է «Հանրային զբաղվածության մա-
սին» օրենքի միջոցով, որի դրույթները հիմնականում կիրառ-
վում են մասնավոր և պետականաշխատողների համար, իսկ
հանրային զբաղվածության մասին օրենքը պարունակում է
միայնմիքանիհատուկկանոններպետականաշխատողների
համար:

● Առավելագույննորմալաշխատանքայինժամերըշաբաթական
40ժամեն:Աշխատանքայինժամերիմասինօրենքըսահմա-
նում է նաև դրույթներ՝ արտաժամյա աշխատանքի, ինչպես
նաևաշխատողներիամենօրյաևշաբաթականհանգստիհետ:
Արտաժամյա աշխատանքը ներառում է սովորական աշխա-
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տանքայինժամերիցևհերթապահժամերինգերազանցողաշ-
խատանքային ժամերը: Արտաժամյա ժամերը չեն կարող գե-
րազանցել50ժամըօրացուցայինամսվաընթացքում՝առավե-
լագույնը200ժամօրացուցայինտարվաընթացքում:

● Շվեդիայումտասըգործատուներիցգրեթեմեկըգործատունե-
րիկազմակերպությանանդամէ,իսկՇվեդիայումաշխատող-
ներիմոտավորապես70%-ըարհմիությանանդամէ:Շվեդիա-
յումկանմոտավորապես110տարբերարհմիություններևգոր-
ծատուներիկազմակերպություններ:Գործումենավելիքան650
կոլեկտիվպայմանագրեր։ Ներկայումսարհմիություններիան-
դամակցությունընվազումէ։

● ՀամաձայնՀամասահմանմանօրենքի՝գործատունունիորոշա-
կիխորհրդատվականևտեղեկատվականպարտավորություն-
ներ արհմիությունների նկատմամբ: Օրինակ՝ բիզնեսը վերա-
կազմակերպելու կամ աշխատանքային պայմանագրերը դա-
դարեցնելուվերաբերյալորևէորոշումընդունելուցառաջգոր-
ծատունպետքէհրավիրիևխորհրդակցություններանցկացնի
արհմիությունների հետ՝ կիրառելի կոլեկտիվ պայմանագրերի
համաձայն(եթեկիրառելիէտեղականևազգայինմակարդա-
կով): Նույնիսկ եթե գործատուն պարտավորված չէ կոլեկտիվ
պայմանագրով,նապարտավորէխորհրդակցելարհմիության
հետ, որիանդամ էտվյալաշխատողըպլանավորված վերա-
կազմավորմանևհնարավորկրճատումներիվերաբերյալ։

● Տեղականարհմիություններըսովորաբարընտրումենմեկկամ
մի քանի ներկայացուցիչներ՝ աշխատողներին աշխատավայ-
րումներկայացնելուհամար՝համաձայնԱրհմիություններիներ-
կայացուցիչներիմասինօրենքիդրույթների:Արհմիությաններ-
կայացուցիչաշխատողներինչիկարողարգելվելաշխատան-
քային ժամերինարհմիութենականաշխատանք կատարել, չի
կարողխտրականությանենթարկվելիրենցարհմիութենական
գործունեության պատճառով և ունի արձակուրդի իրավունք՝
իրենց արհմիութենական գործունեությունն իրականացնելու
համար։



132

● « խորհրդի ներկայացուցչության մասին» օրենքը իրավունք
է տալիս մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցներին,
որոնքկապվածենկոլեկտիվպայմանագրերովևունենառն-
վազն25աշխատող,տնօրեններիխորհրդումնշանակելուեր-
կուսովորականևերկուաշխատողիտեղակալներիներկայա-
ցուցիչներ:Առնվազն1,000աշխատողունեցողևտնտեսության
տարբեր ոլորտներում զբաղվող ընկերություններիաշխատա-
կիցներն իրավունք ունեն տնօրենների խորհրդում նշանակել
երեքսովորականևերեքաշխատողիտեղակալ։

● Գործատունպարտավորէնաևկիրառելկոլեկտիվպայմանագ-
րիպայմաններնարհեստակցականմիությանանդամչհանդի-
սացողաշխատողներինկատմամբ:Հնարավորէնաև,որգոր-
ծատունկոլեկտիվպայմանագիրկնքիանմիջապեսմեկկամմի
քանիարհմիություններիհետ։

● Նախքանաշխատանքայինպայմանագիրըլուծելը,գործատուն
պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել համապատասխան աշ-
խատողին, իսկարհմիությանը, եթեաշխատողըարհմիության
անդամէ,երկուշաբաթառաջ:Աշխատակիցըկամարհմիութ-
յունըկարողէաշխատանքիցազատմանվերաբերյալխորհր-
դակցությունպահանջելգործատուից՝տեղեկությունըստանա-
լուցհետոմեկշաբաթվաընթացքում։

● Կոլեկտիվպայմանագրի կամ Համաձայնության մասին օրեն-
քիհամաձայնԱշխատանքայինդատարանըառաջինևմիակ
ատյաննէաշխատանքային վեճերի համար, կամեթե կողմե-
րիմիջևգործումէկոլեկտիվպայմանագիր:Արհմիութենական
կազմակերպությունն իրավունք ունի հայց ներկայացնել դա-
տարան,օրինակ՝կոլեկտիվպայմանագրիվեճիառնչությամբ։

● Աշխատողը չի կրում դատարանում իր ներկայացուցչության
ծախսերը,քանիործախսերըկրումէարհմիությունը:

● Շվեդիայի աշխատանքային օրենսդրությունը ներկայումս ըն-
թանումէբարեփոխումներիփուլով:Բարեփոխումընպատակ
ունի զբաղվածության պաշտպանությունը հարմարեցնել աշ-
խատաշուկայիփոփոխություններինևզարգացումներին։2020
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թ.-ի դեկտեմբերին Շվեդական ձեռնարկությունների կոնֆեդե-
րացիան (SvensktNäringsliv), մասնավորհատվածիաշխատա-
վարձովաշխատողներիհամատեղկազմակերպությունը,PTK-ն
ևՇվեդականարհմիություններիկոնֆեդերացիայի (LO)խոշոր
արհմիություններըհամաձայնությանենեկելԶբաղվածության
պաշտպանությանմասինակտում(EPA)-ումփոփոխություննե-
րիվերաբերյալ։

● Ըստբարեփոխումներիփաթեթիառաջարկվումենփոփոխութ-
յուններ՝կապվածկրճատմանպատճառովգործատուիկողմից
աշխատանքիցազատվելուհետ։Գործատուներըկկարողանան
լրացուցիչ բացառություններ անել առաջնահերթության կար-
գիցկրճատմանդեպքում՝անկախընկերությունումաշխատող-
ներիթվից:Շվեդականօրենսդրությանհամաձայն՝աշխատան-
քից ազատվող աշխատողն ինքնաբերաբար չի հեռացվում:
Ըստառաջարկվողփոփոխությունների՝ բոլորգործատուները,
անկախ աշխատողների թվից, իրավունք կունենան բացառել
լրացուցիչաշխատողներին(երեքին՝երկուսիփոխարեն)՝նախ-
քանառաջնահերթության կարգը որոշելը, և այդպիսով նման
փոփոխությունը գործատուին ավելի մեծ ազատություն կտա
ընտրելու,թեորաշխատողներինպահենբիզնեսում:

● Առաջարկվում է աշխատանքի նոր ձև՝ հատուկ ժամկետա-
յին զբաղվածություն, որը կփոխարինի ներկայիս ընդհանուր
ժամկետայինզբաղվածությանը:Գործատուներըժամկետային
աշխատանքային պայմանագրերով կարող են աշխատանքի
ընդունել24ամսվափոխարեն12ամսով։Այսդեպքումաշխա-
տանքայինպայմանագիրնավտոմատկերպովկվերածվիան-
ժամկետի,երբաշխատողնաշխատումէ12ամսիցավելի,գոր-
ծողօրենսդրության24ամսվափոխարեն։

● Անօրինականաշխատանքիցազատմանվերաբերյալդատա-
կանվեճերիդեպքումընթացակարգայինդրույթներըկփոփոխ-
վեն այնպես, որ գործատուն ստիպված չլինի աշխատողին
աշխատանքի ընդունել վեճի ընթացքում: Փոփոխությունների
առաջարկը ներառում է միջոցառումներ՝ կրճատելու գործա-
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տուիծախսերը՝կապվածպայմանագրերիդադարեցմանհետ,
ինչպես նաև ծախսերնավելի կանխատեսելի դարձնելու հա-
մար:Հակառակգործողկանոնակարգերի,աշխատանքնայլևս
չիշարունակվիվեճիընթացքում,երբաշխատողըվիճարկելէ
դադարեցումըևխնդրելէդադարեցումըանվավերճանաչել:



135

 Լիտվա

● Արհմիությունները կամավոր, անկախ և ինքնավար կազմա-
կերպություններեն,որոնքներկայացնումևպաշտպանումեն
աշխատողներիաշխատանքային,տնտեսական,սոցիալական
իրավունքներըևնրանցմասնագիտությանըվերաբերողշահե-
րը:

● Լիտվայի Հանրապետության տարածքում աշխատանքային
պայմանագրովկամօրենքովսահմանվածայլ հիմքերովօրի-
նականորենաշխատողանձինքիրավունքունենօրենքովսահ-
մանվածկարգովստեղծելարհմիություններևմիանալդրանց՝
պաշտպանելուիրենցշահերը:

● Լիտվայի Հանրապետության տարածքում աշխատանքային
պայմանագրովկամօրենքովայլհիմունքներովօրինականաշ-
խատանքի ընդունված անձինք իրավունք ունեն ազատորեն
անդամակցելարհմիություններինևմասնակցելդրանցգործու-
նեությանը:

● Գործատուն, նրա լիազոր ներկայացուցիչը չի կարող լինել իր
ձեռնարկությունում, հիմնարկում, կազմակերպությունում գոր-
ծողարհմիություններիանդամ։

● Արհմիություններըկարողենստեղծվելմասնագիտական,գրա-
սենյակային,արտադրական,տարածքայինկամարհմիություն-
ներիկողմիցսահմանվածայլձևերով։

● Արհմիությունկարողէստեղծվել,եթեայնունի՝
1. ոչպակաս,քան20հիմնադիրներ,կամհիմնադիրներըձեռ-

նարկությունում, հաստատությունում կամ կազմակերպութ-
յունումկկազմենբոլորաշխատողներիոչպակաս,քանմեկ
տասներորդը (և բոլոր աշխատողների մեկ տասներորդը
կկազմիոչպակաս,քաներեքաշխատող),ևԱրհմիության
ժողովում հաստատվում է կանոնադրությունը և ընտրվում
ենղեկավարմարմինները,

2. ժողովումհաստատվածկանոնադրություն,
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3. ընտրվածղեկավարմարմիններ,
4. ընդունվածորոշումգտնվելուվայրիմասին։

● Արհմիությունները, համաձայն «Արհմիությունների մասին»
օրենքի,պետքէ իրավաբանականանձանցռեգիստրներկա-
յացնենարհմիությանկանոնադրություննուօրենքովսահման-
վածմիշարքհաստատողայլփաստաթղթեր։

● Գործատունկարողէարհմիությանըփոխանցելկոլեկտիվպայ-
մանագրովսահմանվածգումարը:Արհմիությանանդամիպա-
հանջիդեպքումգործատունյուրաքանչյուրամիսպետքէարհ-
միությանանդամիվարձատրությունիցհանիսահմանվածչա-
փիանդամավճարևփոխանցիարհմիությանհաշվին:

● Գործատուն պետք է պայմաններ ստեղծի արհմիության ան-
դամների կրթության համար:Այդ նպատակով կոլեկտիվպայ-
մանագրով կարող է նախատեսվել դրամական միջոցների
որոշակիտոկոսաշխատավարձիհաշվին:Աշխատողիևարհ-
միությանպահանջովգործատունաշխատողինտալիսէմինչև
երեքօրչվճարվողարձակուրդ՝կրթությանևվերապատրաստ-
մանհամար:

● Արհմիություններններկայացնում ենարհմիությանանդամնե-
րինգործատուիկամնրալիազորներկայացուցչիհետհարա-
բերություններում: Արհմիություններըպաշտպանում են իրենց
անդամների աշխատանքային և սոցիալ-տնտեսական իրա-
վունքներնուշահերը։

● Արհմիությունները իրավունք ունեն վերահսկելու գործատուի
կողմիցներկայացվածաշխատողների իրավունքներինև շա-
հերինառնչվողաշխատանքային,տնտեսականևսոցիալական
օրենքների,կոլեկտիվպայմանագրերիևկոլեկտիվաշխատան-
քայինպայմանագրերիպահպանումն ու իրականացումը: Այդ
նպատակովարհմիություններըկարողենունենալտեսչություն-
ներ,իրավաբանականխորհրդատվությանծառայություններև
այլ հաստատություններ: Վերահսկողության գործառույթներն
իրականացնելիս արհմիության կողմից լիազորված անձինք
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իրավունքունենազատմուտքգործելայնձեռնարկություններ,
հիմնարկներև կազմակերպություններ, որտեղաշխատում են
այդ արհմիության կողմից ներկայացված աշխատողները, և
նրանց մուտքի իրավունք էտրվումաշխատանքային,տնտե-
սականևսոցիալականպայմաններինվերաբերողփաստաթղ-
թերին։

● Արհմիություններն իրավունք ունեն գործատուից պահանջել
չեղյալ համարել իր որոշումները, որոնք խախտում են իրենց
անդամների աշխատանքային, տնտեսական և սոցիալական
իրավունքները:

● Արհմիություններնիրավունքունենօրենքովսահմանվածկար-
գովանցկացնել ժողովներ, ինչպես նաև կազմակերպել հան-
րահավաքներ, ցույցեր և զանգվածային այլ միջոցառումներ,
ինչպես նաև իրենցանդամների իրավունքներըպաշտպանե-
լիսիրավունքունենօրենքովսահմանվածկարգովգործադուլ
կազմակերպել։

● Արհմիություններն իրավունք ունեն զբաղվել հրատարակչա-
կան, ձեռնարկատիրական և տնտեսական գործունեությամբ,
հիմնելբարեգործականկամայլհիմնադրամներ։

● Արհմիությունները,սեփականությանիրավունքովկարողենու-
նենալշենքեր,սարքավորումներ,տրանսպորտայինմիջոցներ,
ինչպեսնաևօրենքովչսահմանափակվածայլգույք։Արհմիութ-
յուններիգույքըներառումէնաևանդամավճարները,ձեռնար-
կությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների ներդ-
րումները, հանրային նվիրատվությունները, ինչպես նաև օրի-
նականճանապարհովձեռքբերվածցանկացածայլեկամուտ
և գույք։ Արհմիություններն ինքնուրույն են տնօրինում իրենց
դրամականմիջոցներըևունեցվածքը։

● Լիտվայումարհմիություններինանդամությունըցածրէևկազ-
մումէբոլորաշխատողներիմոտ7%-ը:Արհմիություններըբա-
ժանվածեներեքհիմնականկոնֆեդերացիաների՝LPSK, LPSF
“Sandrauga”andLPS“Solidarumas”,որոնքբաժանվածեն,առն-
վազն պատմականորեն, գաղափարական հիմքերով, սակայն
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արհմիություններըկարողանումենմիասինաշխատել:
● LPSK-ն ամենամեծն է՝ շուրջ 50,000 անդամներով: Նրան հա-

ջորդումենSolidarumas-ը՝մոտ14,000անդամովևSandrauga-ն՝
շուրջ10,000անդամով:Կաննաևերկուավելիփոքրհամադաշ-
նություններ՝ RJPS-ը և LDF-ն, և որոշ արհմիություններ, որոնք
կապվածչենկոնֆեդերացիաներիհետ:ՕրինակNPPSS-ը,որը
միավորումէմասնագիտականարհմիությունները,որոնքներ-
կայացնումենհանրայինհատվածիայնպիսիմասեր,ինչպիսիք
ենոստիկանությունը,հրշեջներըևբանտայինծառայությունը,
2019թ.-ինունեցելէ1,400անդամ:

● LPSK-ն ունի 25 ոլորտային ֆեդերացիա, Solidarumas-ը՝ 15, իսկ
Sandrauga-ննշումէ,որգործումէ18ոլորտներում:Ընդհանուր
առմամբ,ամենամեծֆեդերացիաներըգտնվումենպետական
հատվածում, մասնավորապես առողջապահության և կրթութ-
յանոլորտում:LPSK-իամենամեծմասնաճյուղը,որնունի10,000
անդամ,կրթականLŠMPSմիություննէ,որըստեղծվելէերկու
կրթականարհմիություններիմիաձուլմանմիջոցով2019թ.-ին:

● 2018 թ.-ին Լիտվայում արհմիությունների անդամների ընդ-
հանուր թիվը կազմել է 86,600՝ նախորդ երեքտարիների մոտ
92,000-ի դիմաց։ Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ 2018 թ.-ին
Լիտվայում կար 1,214,350 աշխատող, որից արհմիությունների
անդամ են (ենթադրելով, որ արհմիության բոլոր անդամները
աշխատողներեն)7,1%-ը:

● Միությանանդամությունըզգալիորեննվազելէ՝1990թ.-իհամե-
մատ22,5%-ով:

● Լիտվայիարհմիություններիանդամներիմեծմասըկանայքեն՝
58%:

● Աշխատանքայիննորօրենսգիրքընաևպահանջումէ,որբոլոր
կոլեկտիվ պայմանագրերը պետք է գրանցվեն Սոցիալական
ապահովությանևաշխատանքինախարարությունում:Այսռե-
գիստրըցույցէտալիս,որ2020թ.-իապրիլի8-ինգործումէր297
վավերկոլեկտիվպայմանագիր:Նախարարությանվերլուծութ-
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յունըցույցէտալիս,որայդպայմանագրերիճնշողմեծամաս-
նությունը(95%)եղելէգործատուիմակարդակով`282-ը297-ից,
սակայնեղելեննաևոլորտայինմակարդակի12համաձայնագ-
րեր,երկուտարածքայինևմեկը՝ազգայինմակարդակով:

● Ազգային մակարդակիպայմանագիրը ստորագրվել է 2019թ.-
-ին մի կողմից չորս ազգային կոնֆեդերացիաների (LPSK,
Solidarumas,SandraugaևRJPS)ևմյուսկողմից՝պետականհատ-
վածիNPPSSֆեդերացիայիև Լիտվայի կառավարությանկող-
մից: Այն ներառում էր պետական հատվածի գրեթե 200,000
աշխատող:Այս մակարդակի համաձայնագրերով բարելավվել
էբոլորաշխատողներիվարձատրությանմակարդակը,նախա-
տեսվել են լրացուցիչ արտոնություններ, որոնք ստանում են
միայնարհմիություններիանդամները՝երկուլրացուցիչօրար-
ձակուրդևմինչև10օրվճարովիուսումնականարձակուրդ:

● Ոլորտայինմակարդակովստորագրված12համաձայնագրերն
ընդգրկում են կրթության և գիտության, առողջապահության,
սոցիալական ծառայությունների, մշակույթի, շրջակա միջա-
վայրի պաշտպանության, սոցիալական ապահովագրության,
սահմանների պաշտպանության և բանտային ծառայության
ևարդարադատության, ինչպեսնաևերկաթուղու, կահույքիև
փայտամշակման և ճանապարհային բեռնափոխադրումների
ոլորտիաշխատողներին:

● Կոլեկտիվբանակցություններիշրջանակիցվերկանաևարհ-
միությունների, գործատուների և կառավարության միջև
խորհրդակցությունների բարձր կառուցվածքային համակարգ՝
ԼիտվայիՀանրապետությանԵռակողմհանձնաժողովը(LRTT)
ևմիքանիմասնագիտականհանձնաժողովներ,որոնքընդգր-
կումենայնպիսիհարցեր, ինչպիսիքենառողջությունը,անվ-
տանգությունը,ուսուցումևայլն:

● Աշխատանքայիննորօրենսգիրքընախատեսումէ,որպայմա-
նագրերըկգործենառավելագույնըչորստարիժամկետով,եթե
այլբանչհամաձայնեցվի։

● Ազգային, ոլորտային կամ տարածքային մակարդակով Պայ-
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մանագրերըներառումենվարձատրությանևվարձատրության
հետկապվածհարցեր,առողջությանևանվտանգության,աշ-
խատանքիուսուցմանևվերապատրաստմանևընթացակար-
գային հարցեր, ինչպես նաևայն, ինչ նկարագրված է որպես
կողմերի համար կարևոր աշխատանքային, սոցիալական և
տնտեսականայլհարցեր:

● Գործատուի և աշխատավայրի մակարդակով պայմանագրե-
րըկարողեններառելաշխատանքայինպայմանագրերիման-
րամասները,վարձատրությունը,աշխատանքայինևհանգստի
ժամանակը, առողջությունը և անվտանգությունը, տեղեկատ-
վության փոխադարձ տրամադրումը, տեղեկատվության և
խորհրդակցություններիընթացակարգերը,թեևառանցաշխա-
տանքայինխորհրդիիրավունքներիկրճատման(տեսառանձին
բաժինը),համաձայնագրիստորագրման,վավերականությանև
տևողությանհետկապվածկարևորաշխատանքային,սոցիա-
լականևտնտեսականհարցերևընթացակարգայինհարցեր:

● Կոլեկտիվպայմանագրերըմիշտկարողենբարելավելիրավա-
կան նվազագույն չափորոշիչները, սակայն, որոշ բացառութ-
յուններով։ Բացառություն կազմող իրավական չափանիշները,
որոնք կոլեկտիվ պայմանագրերը չեն կարող վատթարացնել,
ներառում են առավելագույն աշխատանքային ժամանակը և
նվազագույնհանգստիժամկետները, նվազագույնաշխատա-
վարձը,աշխատանքայինպայմանագրիկնքումըկամդադարե-
ցումը,առողջությունըևանվտանգությունը,գենդերայինհավա-
սարությունըևխտրականությանբացակայությունը:

● Գործատուների մակարդակով արհմիությունների կառավար-
մանմարմիններիևաշխատանքայինխորհուրդներիանդամ-
ները, ինչպես նաև աշխատողների ներկայացուցիչները չեն
կարող ազատվել աշխատանքից և նրանց պայմանագրի
պայմանները չեն կարող վատթարանալառանցտեղական
աշխատանքիտեսչությանղեկավարիհամաձայնության:

● Գործատունպետքէանվճարտրամադրիսենյակևթույլատրի
աշխատանքային սարքավորումների օգտագործումն աշխա-
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տողներիհոգաբարձուի,աշխատանքայինխորհրդիանդամնե-
րի և գործատուների մակարդակովարհմիությունների կառա-
վարման մարմինների անդամների գործառույթների կատար-
մանհամար:Այլաջակցություն կարելի է համաձայնեցնել կո-
լեկտիվպայմանագրերի կամաշխատանքայինխորհրդի հետ
պայմանագրերիմիջոցով:
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 Լեհաստան

● Արհմիությունը կամավոր,անկախև ինքնակառավարվողաշ-
խատողների միություն է, որը ստեղծվել ներկայացնելու և
պաշտպանելու վերջիններիս և նրանց մասնագիտական, սո-
ցիալական և այլ աշխատանքային բնույթի շահերը: Այն նաև
անկախէգործատուներից, կառավարությունից,պետականև
տեղական ինքնակառավարման մարմիններից և այլ կազմա-
կերպություններից:

● Արհմիություններիգործունեությունըկարգավորվումէ1991թ.-ի
մայիսի23-ինընդունված«Արհմիություններիմասին»օրենքով
(TradeUnionsAct),որինպատակնէմիությունների,միավորում-
ների, կոլեկտիվների աշխատանքային հարաբերությունների
կարգավորումը։

● Արհմիություններստեղծելուևդրանցանդամդառնալուիրա-
վունքունեն՝
● աշխատողները՝ անկախ աշխատանքային հարաբերութ-

յուններիհիմքից,ներառյալգյուղատնտեսականկոոպերա-
տիվիանդամներըևգործակալություններիմիջնորդությամբ
ևհամաձայնագրերովաշխատանքկատարողանհատները,

● արտագնաաշխատանք կատարողանձինք, ովքեր կարող
են միանալ գործատուի աշխատավայրում գործող արհ-
միություններին,

● թոշակիանցնելըկամհաշմանդամություննանհատներինչի
զրկում անդամագրվելու և արհմիություններին անդամակ-
ցելուիրավունքից,

● գործազուրկները։
● Լեհաստանումարհմիությունկարելիէհիմնել2տարբերակով՝

● ստեղծել բոլորովին նոր արհմիություն։ Նոր արհմիության
ստեղծումըշատավելիբարդէ։Այսդեպքումանհրաժեշտէ
կազմելևդատականկարգովգրանցելնորստեղծվողարհ-
միությանկանոնադրությունը։Այսգործընթացըշատժամա-
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նակէպահանջում։Բացիայդդատականգործընթացումվի-
ճաբանությանդեպքումկարողէառաջանալմիությանմերժ-
մանհիմքեր,հաճախնույնիսկանուղղակիձևով,

● կամ ստեղծել արհմիութենական կոմիտե (trade union
committee)արդեն գործողարհմիությունում (եթե վերջինիս
կանոնադրությամբնախատեսվածէնմանմիությանստեղ-
ծումնուգործունեությունը):Իրավականևբյուրոկրատական
խնդիրներիպատճառովշատավելիհեշտէկառուցվածքա-
յինստորաբաժանում(արհմիութենականկոմիտե)ստեղծել
արդեն իսկ գոյություն ունեցողարհմիությունում։ Այս դեպ-
քերում հրավիրվում է հիմնադիր ժողով, որըպետք է որո-
շում կայացնիարհմիության ստեղծման վերաբերյալ, ընտ-
րիկառավարմանմարմիններըևհամապատասխանփաս-
տաթղթերնուղարկիհամապատասխանարհմիութենական
կենտրոն։

● Արհմիությանգրանցումըգործողկենտրոնականարհմիության
կազմումչիպահանջումգրանցելայնդատարանում,ևամբողջ
ընթացակարգը սահմանափակվում է արհմիության ներսում
նորկառույցիգրանցմամբ,որըսովորաբարտևումէմիքանի
օր:

● Անկախգործողկամորևէարհմիությանկազմումգտնվողարհ-
միութենականկոմիտեկամմիավորումստեղծելուհամարպա-
հանջվումէնվազագույնը10հոգուցբաղկացածկոնսենսուս։

● Լեհաստանումարհմիություններիանդամներենհիմնականում
աշխատողները, որոնքաշխատումենաշխատանքայինպայ-
մանագրիհիմանվրա,ինչնապահովումէնրանցաշխատող-
ներիպաշտպանությունը։

● Աշխատավայրում արհմիութենական կառույցի ստեղծումը չի
նշանակում, որ դրա մասինպետք էանհապաղտեղեկացնել
գործատուին։

● ՀամաձայնԼեհաստանի՝«Արհմիություններիմասին»օրենքի՝
աշխատողնիրավաբանորենպաշտպանվածէաշխատանքից
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ազատվելուց,քանիորգործատունչիկարողլուծելկամվերա-
նայելաշխատանքայինպայմանագիրըառանցհամապատաս-
խանարհմիությանխորհրդիթույլտվության:

● Լեհաստանումգործումեներեքխոշորարհմիություններ՝
● «Համերաշխություն» անկախ ինքնակառավարվող

արհմիություն (Independent Self-Governing Trade Union
“Solidarity” (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
“Solidarność”-NSZZSolidarność)),

● Համալեհական արհմիությունների ալյանս (All-Poland
AllianceofTradeUnions(OgólnopolskiePorozumienieZwiązków
Zawodowych-OPZZ),

● Արհմիությունների ֆորում (Trade Unions Forum (Forum
ZwiązkówZawodowych)։

● Եթետվյալմիությունըկամմիավորումըչիբավարարումարհ-
միությաններկայացուցիչլինելուպահանջներին,ապաաշխա-
տանքից ազատվելուց աշխատակցին կարող է պաշտպանել
Արհմիության ղեկավարության կողմից լիազորվածանձը։ Եթե
նմանկետբացակայում էԱրհմիությանկանոնադրությունում,
ապաօրենքովսահմանվածկարգովաշխատակցիիրավունք-
ներիպաշտպանությամբզբաղվումէԱրհմիությանղեկավարը։

● Լեհաստանումայդքանէլբարդչէարհմիությունհիմնել,բայց
այդքանէլհեշտչէապահովելդրագործունեություննուկառա-
վարումը։ Լեհաստանում արհմիության անդամները շատ հա-
ճախդառնումենԱշխատանքայինօրենսդրությանխախտման
զոհեր։Գործատուներնօգտվումենայնհանգամանքից,որլե-
հականաշխատանքայինդատարաններըգործումենդանդաղ
ևշատհաճախխախտումենօրենքը,մասնավորապես՝խզելով
աշխատանքայինպայմանագրերըարհմիությանանդամներիև
նաևարհմիություններովպաշտպանվածաշխատողներիհետ։

● Այսօր Լեհաստանում արհմիության ստեղծումը շատ դեպքե-
րումհանդիսանումէվերջինմիջոցայնաշխատողներիհամար,
ովքեր ցանկանում են բարելավել իրենց վիճակը։Սա չի նշա-
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նակում, որ արհմիությունները չպետք է ստեղծվեն։ Նույնիսկ
հաշվի առնելով լեհական դատական համակարգի դանդաղ
գործելաոճը, այնուամենայնիվ, արհմիությունն աշխատանքի
անմարդկայինպայմաններիդեմպայքարողսակավաթիվարդ-
յունավետգործիքներիցմեկնէ(արհմիություններըհաճախշա-
հումենաշխատանքայինգործերում):

● Լեհաստանում անդամակցությունն արհմիություններին բա-
վականին ցածր է՝ մոտ 12%, սակայն կան շատ թվով արհ-
միութենական կազմակերպություններ։ Արհմիություններում
գրանցված անդամների մոտ 85%-ը հանդիսանում են երկ-
րում գործող 3խոշորագույնարհմիություններիանդամներ (1.
«Համերաշխություն» անկախ ինքնակառավարվող արհմիութ-
յուն,2.Համալեհականարհմիություններիալյանս,3.Արհմիութ-
յուններիֆորում)։

● 2018թ.-իսեպտեմբերինԼեհաստանումառկաէինընդհանուր
շուրջ1,5միլիոնարհմիությանանդամ:Միայն100,000արհմիութ-
յանանդամներհանդիսանումէինթոշակառուներ,իսկ15,000-ը
այսպեսկոչվածքաղաքացիաիրավականպայմանագրովաշ-
խատողներ,որըհամեմատաբարտարածվածաշխատանքիձև
էԼեհաստանում:

● «Համերաշխություն» անկախ ինքնակառավարվող արհմիութ-
յունը (NSZZ Solidarność)-ը կառուցված է ոչ թե ոլորտային,այլ
տարածքային սկզբունքով, այսինքն ունի տարածքային ստո-
րաբաժանումներ՝ մասնաճյուղեր։ Արհմիությունը ներառում է
37 տարածքային արհմիութենական կենտրոններ։ Տարածքա-
յին ստորաբաժանումները ներառում են 16խոշորագույն ձեռ-
նարկություններ՝ մեքենաշինության, նավաշինության, պաշտ-
պանության, ածխի արդյունահանման, մետալուրգիայի և այլ
ոլորտներից։

● Համալեհականարհմիություններիալյանս(OPZZ)-ըհանդիսա-
նումէարհմիություններիխոշորագույնազգային«անձրևանոց»
կոնֆեդերացիաԼեհաստանում,որիմեջենմտնումինչպեսհա-
մազգային միացյալ արհմիությունները, այնպես էլ արհմիութ-
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յուններիոլորտայինմիավորումներ։OPZZ-նձգտումէապահո-
վելկյանքիևաշխատանքիհամարարժանապատիվպայման-
ներԼեհաստանիդեմոկրատականհասարակությունում։

● Համալեհական արհմիությունների ալյանսը (OPZZ) անկախ է
որևէքաղաքականկուսակցությունից։OPZZ-ինմիացածբոլոր
արհմիություններըխմբավորվածեն7մասնաճյուղերում՝
● հանքարդյունաբերությունևէներգետիկա,
● արդյունաբերություն,
● կրթություն,
● հանրայինծառայություններ,
● շինարարությունևփայտամշակում,
● տրանսպորտ,
● առևտուր,ծառայություններ,մշակույթևարվեստ։

● 2020 թ.-ից Համալեհականարհմիություններիալյանսն (OPZZ)
ունի500,000-իցավելանդամներևներկայացվածէերկրիբո-
լոր16շրջաններում,ինչպեսնաևշատհամայնքներում։

● Միություններինանդամությունըկտրուկնվազելէ1990-ական-
ներիցիվեր,ինչըպայմանավորվածէարդյունաբերականվե-
րակառուցմամբ, մասնավոր սեփականության և մասնավոր
ծառայություններիոլորտումգործողփոքրընկերություններում
զբաղվածությանաճով:

● 2019թ.-ինարհմիությանանդամակցությունըշատավելիբարձր
էր պետական հաստատություններում և պետական ընկե-
րություններում,որտեղաշխատողների29%-ըհանդիսացելեն
արհմիության անդամ, իսկ մասնավոր հատվածում կամ խա-
ռը պետական-մասնավոր ընկերություններում՝ 4%: 2017 թ.-ի
արդյունքներով՝ արհմիության անդամությունն ամենաբարձրն
էրկրթության,գիտությանևառողջապահությանոլորտներում
(26%), որին հաջորդում են պետական կառավարման (20%) և
տրանսպորտիուկապի(20%)ոլորտները:Արհմիությանանդա-
մակցություննամենացածրնէշինարարությանոլորտում(0%)։
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● Հատկանշական է, որ  NSZZ Solidarność-ի անդամների մոտ
40%-ը,իսկOPZZ-իմոտ47%-ըկանայքեն։

● Ներկայումս լեհականարհմիություններըպայքարում են նվա-
զագույն աշխատավարձի բարձրացման, «Արհմիությունների
մասին» օրենքում որոշակի փոփոխություններ կատարման,
ինչպեսնաևարհմիություններինանդամակցությանթվինվա-
զեցման, երիտասարդ կադրերի ներգրավման և մի շարք այլ
խնդիրներիլուծմանհամար։

● Լեհաստանի արհմիութենական համակարգն ունի երկու մա-
կարդակ. առաջին մակարդակում արհմիութենական գործա-
ռույթներն իրականացվում են կազմակերպության մակարդա-
կով՝կոլեկտիվպայմանագրերիհիմանվրա,երկրորդը՝պետութ-
յանմակարդակնէ,որտեղպետականկառույցներըհամագոր-
ծակցումեներեքխոշորարհմիություններիհետ:

● Արհմիությունստեղծելուհամարընկերությունումանհրաժեշտ
էառնվազն10աշխատող։

● Լեհաստանի տնտեսական կառուցվածքը բնութագրվում է
փոքրևմիկրոձեռնարկություններով,որոնցգերակշիռմեծա-
մասնությունըունի10-իցպակասաշխատող,իսկԵրկրիաշխա-
տողների40%-ըաշխատումէհենցփոքրընկերություններում,
աշխատողների մեծամասնությունը չի կարող ինքնակազմա-
կերպվելարհմիություններում:

● Արհեստակցականմիությունըձևավորվումէընկերությանաշ-
խատակիցներից և իրավական կարգավիճակ է ձեռք բերում
դատարանի կողմից գրանցումից հետո: Սովորաբար ընկե-
րություններումձևավորվածարհմիություններըմիանումենԼե-
հաստանումգործողխոշորմիություններին,ինչըթույլէտալիս
խնայելժամանակըևօգտվելարհմիություններիփորձից:

● Արհմիության նկատմամբ գործատուի հիմնականպարտավո-
րություններըներառումեն՝
● արհմիության հետ համաձայնեցնել աշխատողների և աշ-

խատանքայինպայմաններիվերաբերյալներքինկանոնա-
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կարգերը,
● աշխատակազմիկրճատումներիվերաբերյալխորհրդակցել

արհմիությանհետ,
● տեղեկացնել արհմիությանը ձեռնարկության սեփականա-

տերերիփոփոխությանվերաբերյալ,
● ստանալարհմիությանհամաձայնություննայդարհմիության

աշխատակիցների հետ աշխատանքային պայմանագիրը
լուծելուկամաշխատանքայինպայմաններիփոփոխության
վերաբերյալ,

● ստանալարհմիությանհամաձայնությունը հատուկպաշտ-
պանությունից օգտվող աշխատողների (օրինակ՝ հղի աշ-
խատողների և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող
աշխատողների)հետառանցծանուցմանաշխատանքային
պայմանագրերիդադարեցմանմասին,

● խորհրդակցելարհմիությանհետ՝չսահմանվածժամկետում
աշխատանքայինպայմանագիրըլուծելուկամաշխատան-
քային պայմանները փոխելու վերաբերյալ: Այստեղ հատ-
կանշականէայն,որընկերությանը,այնուամենայնիվ,արհ-
միություններիհաստատումըանհրաժեշտչէ:

● Առանձինդեպքերումընկերությաններսումգործողարհմիութե-
նականկազմակերպությունըկամմիավորումնիրավունքունի
ևպարտավորէներկայացնելարհմիությանանդամներիև/կամ
ոչ անդամների շահերը, ովքեր իրենց համաձայնությունն են
տվել արհմիությանը ներկայացնել իրենց: Այսինքն՝ ընկերութ-
յանարհմիությունըներկայացնումէօրենքովսահմանվածբո-
լորաշխատակիցներիշահերնանկախնրանցարհմիութենա-
կանպատկանելությունից:

● Արհմիություններնիրավասուենհանդեսգալնրանցանունից,
վարելբանակցություններևկնքելկոլեկտիվաշխատանքային
պայմանագրեր, ինչպես նաև այլ պայմանագրեր՝ ապահովե-
լու համապատասխան աշխատանքային պայմաններ: Նրանք
նաևվերահսկումենաշխատանքայինօրենսդրության,ինչպես
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նաևաշխատանքիընթացքումառողջությանևանվտանգութ-
յան կանոնների և կանոնակարգերի պահպանմանը: Նրանք
իրավասուեննաևեզրակացություններտալաշխատանքային
օրենսդրությանմշակմանվերաբերյալ։

● Արհմիություններըկարողենզգալիազդեցությունունենալազ-
գայինեկամտիբաշխմանևաշխատանքայինօրենսդրության
և սոցիալական ապահովության վերաբերյալ օրենսդրական
որոշումներիբովանդակությանվրա։Նրանքնաևկարևորդեր
ենխաղումաշխատանքայինպայմաններիվերաբերյալքաղա-
քականությանձևավորմանգործում:

● Լեհաստանիաշխատանքային օրենսդրությունը չի նախատե-
սումաշխատողներիկամնրանցներկայացուցիչներիմասնակ-
ցությունըգործատուիբիզնեսիկառավարմանը,բացառությամբ
պետականկազմակերպությունների,որոնցումաշխատողները
պահպանումենվերահսկիչխորհրդիևկառավարմանխորհր-
դիորոշանդամներիընտրելուիրավունքը:

● Երբ աշխատավայրում արհմիություն չկա, գործատուն պետք
է խորհրդակցի աշխատողների ներկայացուցիչների հետ
(representativesoftheemployees):Առնվազն50աշխատողունե-
ցողգործատուներըկարողենստեղծելԱշխատանքայինխոր-
հուրդ(workscouncil)։Աշխատանքայինխորհրդիիրավունքները
հիմնականումխորհրդատվականեն։

● Կարելի է առանձնացնել լեհական արհմիությունների առկա
մարտահրավերները՝
● դառնալ գործուն կառույցներ, որոնք կարող են ուղղորդել

աշխատողներիդժգոհությունը,
● դառնալաշխատողներիշահերիպաշտպանությանվստա-

հելիներկայացուցիչներ,
● նպաստելնվազագույնաշխատավարձիշեմիբարձրացմա-

նը,
● դառնալ«խաղաղությանկամուրջ»սոցիալականծառայութ-

յունների,գործատուներիևաշխատողներիմիջևևայլն։



ԲԱԺԻՆ 4.
Արհմիությունների ձևավորման 

իրավական շրջանակների, 
ընթացակարգերի, 

մեխանիզմների 
ուսումնասիրություն
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Մեր հետազոտության հիմնական արդյունքները և լավագույն
փորձը Հայաստանում տեղայնացնելու նպատակով իրականացրել
ենքԵՄ4երկրներիևՀայաստանիարհմիություններիձևավորման,
ընթացակարգերի, մեխանիզմների համեմատական վերլուծություն։
Համեմատականվերլուծությանհամարընտրվելենհետևյալցուցա-
նիշները՝
● Բնակչություն,
● Արհմիություններումներգրավվածաշխատողներիտեսակա-

րարկշիռը,
● Արհմիություններիանդամությանքանակը,
● Արհմիություններիօրենսդրականհիմքը,
● Կոլեկտիվպայմանգիր,
● Կոլեկտիվբանակցություններ,
● Աշխատողներիներկայացուցչություններ,
● Ֆինանսականմիջոցներըևսեփականությունը,
● Արհմիությունստեղծելուպայմանները,
● Կանանցմասնակցությունը։



Աղ յու սակ 3

ԵՄ երկր նե րի և Հա յաս տա նի արհ միութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յու նը

Երկիրը Հայաստան Գերմանիա Լիտվա Լեհաստան Շվեդիա

Բնակչությունը 2,963,000 81,802,000 3,003,641 38,167,000 9,482,855

Արհմիություննե-
րումներգրավված
աշխատողների
կշիռնընդհանու-
րիմեջ

6,4% 18% 10% 15% 70%

Արհմիությունները Գործումէ602արհ-
միություն,
19ճյուղայինհանրա-
պետականմիություն

Գերմանիայումաշ-
խատողներիմիայն
1/6-նէարհմիութ-
յանանդամ,չնայած
վերջինտարիներին
արհմիությունների
խտությաննվազումը
դանդաղելէ:Արհ-
միությանանդամնե-
րիճնշողմեծամաս-
նությունըգլխավոր
արհմիությանհա-
մադաշնությունում
է՝DGB-ում,սակայն
դրաներսումկան
առանձինարհմիութ-
յուններ,ինչպիսիքեն
IGMetall-ըևVer.di-ն,
ունենզգալիինքնա-
վարությունևազդե-
ցություն:

Լիտվայումարհ-
միությանանդամութ-
յունըցածրէ՝բոլոր
աշխատողներիմոտ
7%-ը:Արհմիություն-
ներըբաժանված
են3հիմնական
համադաշնություն-
ների՝LPSK,LPSF
«Sandrauga»ևLPS
«Solidarumas»:

Արհմիությունների
խտությունըցածր
է՝աշխատողների
մոտ12%-ով,ևկան
մեծթվովարհմիու-
թենականկազմա-
կերպություններ:
Բայցարհմիության
անդամներիճնշող
մեծամասնությու-
նը(մոտ85%)երեք
խոշորկոնֆեդերա-
ցիաներումեն՝NSZZ
Solidarność-ի,OPZZ-ի
ևFZZ-իհետ:

Միությանանդա-
մությանմակարդակը
Շվեդիայումբարձր
է՝70%,որը1993
թ.-ինկազմելէ85%,
սակայն2008թ.-ից
իվերայնհիմնակա-
նումկայունէ:Կան
երեքհիմնական
արհմիությունների
համադաշնություն-
ներ՝LO,TCOևSaco,
որոնքբաժանվածեն
մասնագիտականև
կրթականգծերով.

Օրենսդրական
հիմքը

«Արհմիությունների
մասին»ՀՀօրենք,
2000թ.-իդեկտեմ-
բերի5

«Արհմիությանմա-
սին»օրենքչկա

«Արհմիությունների
մասին»օրենք,1991
թ.-իմայիսի23

«Արհմիություննե-
րիմասին»օրենք,
1990թ.

Արհմիությանմասին
օրենքչկա
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Կոլեկտիվ
պայմանագրեր

- 62% 15% 10-15% 88%

Կոլեկտիվբա-
նակցություններ/
CollectiveBargaining

Գործատուիհետկո-
լեկտիվաշխատան-
քայինհարաբերութ-
յուններումարհես-
տակցականկազմա-
կերպությունըկարող
էհանդեսգալորպես
աշխատողներիներ-
կայացուցիչ,եթե
արհեստակցական
կազմակերպությա-
ննանդամակցումէ
գործատուիհետաշ-
խատանքայինպայ-
մանագիրկնքածաշ-
խատողներիկեսից
ավելին:Այդպիսի
ներկայացուցչական
լիազորություններով
օժտվածարհես-
տակցականկազմա-
կերպությանկողմից
գործատուիհետ
կնքվածկոլեկտիվ
պայմանագրիդրույթ-
ներըտարածվումեն
նաևգործատուիհետ
աշխատանքային
պայմանագիրկնքած
բոլորայնաշխա-
տողներիվրա,որոնք
արհեստակցական
կազմակերպության
անդամչեն:

Առանձինարհմիութ-
յուններիևգործա-
տուներիկազմակեր-
պություններիմիջև
արդյունաբերության
մակարդակովկոլեկ-
տիվբանակցություն-
ներըդեռևսամենա-
կարևորմեխանիզմն
ենԳերմանիայում
վարձատրությանև
պայմաններիսահ-
մանմանհամար:
Այնուամենայնիվ,
համակարգըճնշման
տակէ,քանիորգոր-
ծատուներըհեռա-
նումենկամերբեք
չենմիանումգոր-
ծատուներիկազմա-
կերպություններին,
ևհամաձայնագրերն
իրենքապահովում
ենավելիմեծճկու-
նությունընկերության
մակարդակով:

Աշխատանքային
օրենսգիրքը,որն
ուժիմեջէմտել2017
թ.-ինէականազդե-
ցությունէունեցել
կոլեկտիվբանակ-
ցություններիվրա,
որնայժմվերապահ-
վածէբացառապես
արհմիություններին,
ևորոշդեպքերում
կարողէօգուտ
քաղելմիայնարհ-
միություններիան-
դամներին:Սակար-
կություններըշատ
ավելիտարածված
ենպետական,քան
մասնավորհատվա-
ծումևընդգրկումեն
ընդհանուրաշխա-
տուժիմոտ15%-ը:

Լեհաստանումաշ-
խատողներիմիայն
փոքրամասնությունն
էընդգրկվածկոլեկ-
տիվբանակցություն-
ներով,որոնքհիմ-
նականումտեղիեն
ունենումընկերութ-
յանկամաշխատա-
վայրիմակարդակով:
Սանշանակումէ,որ
այնտեղ,որտեղչկան
արհմիություններ,
որոնքկզբաղվենայդ
հարցով,վարձատ-
րությունըևպայման-
ներըսահմանվում
ենգործատուների
կողմիցմիակողմա-
նիորեն՝ազգային
նվազագույնաշխա-
տավարձով:

Շվեդիայումկոլեկ-
տիվբանակցություն-
ներիառանցքային
մակարդակըոլոր-
տայինմակարդակն
է,թեևոլորտային
մակարդակիշրջա-
նակներումաշխա-
տողներիմոտ91%-ի
աշխատավարձիմի
մասըորոշվումէտե-
ղականմակարդա-
կովբանակցություն-
ներիարդյունքում,
իսկ28%-իամբողջ
աշխատավարձը
որոշվումէտեղում:
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Աշխատողների
ներկայացուցչութ-
յուններ

Այդպիսիմարմիններ
չկան։

Աշխատանքա-
յինխորհուրդները
ներկայացնումեն
աշխատողներին
աշխատավայրում,և
նրանքունենէական
լիազորություններ՝
ընդլայնելովորոշ
հարցերիվերաբեր-
յալվետոյիարդյու-
նավետիրավունքը:
Չնայածպաշտոնա-
պեսարհմիության
մարմիններչեն,
միությանանդամ-
ներըսովորաբար
առանցքայինդերեն
խաղումդրանցում:

Աշխատանքայիննոր
օրենսգիրքըփոխելէ
նաևաշխատողների
ներկայացվածությու-
նըաշխատավայրում։
Այժմ20ևավելի
աշխատողունեցող
գործատուներից
պահանջվումէնա-
խաձեռնելաշխա-
տանքայինխորհրդի
ստեղծում։

Մինչև2006թ.-ը
արհմիություններն
աշխատողներիհա-
մարապահովում
էինմիակօրինական
ներկայացուցչությու-
ննաշխատավայրում:
Այնուամենայնիվ,
տեղեկատվությանև
խորհրդատվության
մասինԵՄդիրեկ-
տիվըկիրարկող
օրենսդրությունը
նախատեսումէաշ-
խատանքայինխոր-
հուրդներիստեղծում,
որոնքսահմանադ-
րականդատարանի
որոշումիցհետո
պետքէընտրվեն
ողջանձնակազմի
կողմից:Սակայն
նրանցազդեցությու-
նըսահմանափակէ,
ևիսկզբանեստեղծ-
վածաշխատանքա-
յինխորհուրդների
մեծմասըդադարելէ
գոյությունունենալ:

Աշխատատեղերի
ներկայացուցչութ-
յունըՇվեդիայում
աշխատողներիհա-
մարիրականացվում
էաշխատավայրում
տեղիարհմիության
միջոցով:Օրենսդ-
րությունըպահան-
ջումէգործատուից
տեղեկացնելևբա-
նակցելարհմիութ-
յուններիհետաշխա-
տավայրում՝նախքան
մեծփոփոխություն-
ներկատարելը:



Ֆինանսականմի-
ջոցներըևսեփա-
կանությունը

Արհեստակցական
միությունըտիրապե-
տում,օգտագործում
ևտնօրինումէիր
սեփականությունը`
ՀՀօրենսդրությամբ
ևարհեստակցական
միությանկանո-
նադրությամբսահ-
մանվածկարգով:
Արհեստակցական
միությանսեփակա-
նությունըգոյանումէ
մուտքիվճարներից,
անդամավճարներից,
կամավորներդը-
րումներից,նվի-
րատվություններից։
Արհեստակցական
կազմակերպության
անդամիդիմումիառ-
կայությանդեպքում
գործատունկազմա-
կերպումէարհմիու-
թենականանդա-
մավճարիգանձումը
ևհատկացումը;
Անդամվճարըկազ-
մումէ1-2%։

Անդամվճարըկազ-
մումաշխատավար-
ձի1%-ը.
արհմիություննե-
րիմիջոցների50
%-ըհատկացվում
էարհմիություննե-
րիգրասենյակների
աշխատողներին,13
%-ըփոխանցվումէ
արհմիությանբյու-
ջեևմիջազգային
արհմիութենական
կազմակերպություն-
ներին,3%-ը՝գործա-
դուլայինֆոնդին,2
%-ը՝նորարարական
նախագծերին,2%-ը՝
ուսումնականծրագ-
րերին,30%-ը՝ըն-
թացիկկարիքներին,
արհմիությունների
բյուջեիցենվճարում
գործադուլավորնե-
րին,աշխատանքից
ազատվածներին։

Արհմիությունները
սեփականության
իրավունքովկարող
ենունենալշենքեր,
սարքավորումներ,
տրանսպորտային
միջոցներ,ինչպես
նաևօրենքովչսահ-
մանափակվածայլ
գույք։Արհմիութ-
յուններիգույքը
ներառումէնաև
անդամավճարները,
ձեռնարկություննե-
րի,հիմնարկների,
կազմակերպություն-
ներիներդրումները,
հանրայիննվիրատ-
վությունները,ինչ-
պեսնաևօրինական
ճանապարհովձեռք
բերվածցանկացած
այլեկամուտևգույք։
Արհմիություններն
ինքնուրույնենտնօ-
րինումիրենցդրա-
մականմիջոցներըև
ունեցվածքը։
Գործատունկարողէ
արհմիությանըփո-
խանցելկոլեկտիվ
պայմանագրովսահ-
մանվածգումարը:

Արհմիությաննկատ-
մամբգործատուի
հիմնականպարտա-
վորություններընե-
րառումեն՝
•արհմիությանհետ
համաձայնեցնել
աշխատողներիև
աշխատանքային
պայմաններիվերա-
բերյալներքինկանո-
նակարգերը,
•աշխատակազմի
կրճատումներիվե-
րաբերյալխորհր-
դակցելարհմիության
հետ,
•ստանալարհ-
միությանհամա-
ձայնություննայդ
արհմիությանաշ-
խատակիցներիհետ
աշխատանքային
պայմանագիրըլուծե-
լուկամաշխատան-
քայինպայմանների
փոփոխությանվերա-
բերյալ:
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Արհմիությանան-
դամիպահանջի
դեպքումգործատուն
յուրաքանչյուրամիս
պետքէարհմիութ-
յանանդամիվար-
ձատրությունիցհանի
սահմանվածչափի
անդամավճարևփո-
խանցիարհմիության
հաշվին:

Արհմիությունստեղ-
ծելուպայմանները

Արհեստակցական
միությանպետա-
կանգրանցումը,
վերագրանցումը,
ինչպեսնաևկանո-
նադրությանփոփո-
խություններիկամ
նորխմբագրությամբ
կանոնադրության
գրանցումըևլու-
ծարմանպետական
գրանցումնիրակա-
նացվումեն«Արհես-
տակցականմիութ-
յուններիմասին»և
իրավաբանական
անձանցպետական
գրանցմանհամար
օրենքներիհամա-
ձայն:

Ըստ
կանոնադրության

Արհմիությունստեղ-
ծելուհամարընկե-
րությունումանհրա-
ժեշտէառնվազն10
աշխատող։

Արհմիություններ
ստեղծելուիրա-
վունքըամրագրվեց
կոլեկտիվպայմա-
նագրումկանոններ
մտցնելով։

Կանանցմասնակ-
ցությունը

- Արհմիությունների
անդամներիմիայն
1/3-նենկանայք։

58% 40-47% Գրեթեկեսը։
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Ելնելովվերոնշյալհամեմատականվերլուծությունից՝կարողենք
փաստել,որՀայաստանիհամարկիրառելիչէԳերմանիայիևՇվե-
դիայիփորձը,քանիորայսերկրներնունենարհմիություններիլավա-
գույնփորձը,որտեղարհմիություններիգործունեությունըհիմնվածէ
բարեկեցությանբարձրմակարդակիվրա։

ԿիրառելիչէնաևԼեհաստանիփորձը,քանիոր՝
1. Լեհաստանի օրենսդրությամբարհմիությունների մեջ կարող

ենընդգրկվելնաևգործազուրկներըևարտագնաաշխատողները,
որոնք իրենց իրավունքների պաշտպանության համար օգտագոր-
ծումենարհմիությունները։ՆմանմոտեցումըՀայաստանումկարող
է նպաստել գործազուրկների աճին, էլ ավելի կհեղինակազրկվեն
արհմիությունները,և չի կարողնպաստելդրանցդերիանհրաժեշ-
տությանուկարևորությանբարձրացմանը,հետևաբարդրանցգոր-
ծունեությանընդլայնմանըուզարգացմանը։

2.ԸստԼեհաստանիօրենսդրության՝10-իցպակասաշխատողու-
նեցողկազմակերպություններումչենկարողձևավորվելարհմիութ-
յուներ, իսկ Լեհաստանում, ինչպես Հայաստանում աշխատողների
մեծամասնությունըաշխատումէփոքրևմիջինձեռնարկություննե-
րում,որտեղաշխատողներիթիվըչիհասնում10-ի։

ՄենքառաջարկումենքՀայաստանումկիրառելԼիտվայիմոդե-
լը,քանիոր՝
1. այն հետխորհրդային երկիր է և բավականին շատ նմանութ-

յուններ ունի Հայաստանի հետ՝ բնակչության թիվ, արհմիութ-
յուններումներգրավվածներիտեսակարարկշիռ,

2. արհմիություններիգործունեությունըկանոնակարգվումէ«Արհ-
միություններիմասին»օրենքով,

3. Լիտվային օրենսդրությունը թույլ է տալիս արհմիություններ
հիմնել նաև հասարակական կազմակերպությունների, բարե-
գործական կազմակերպությունների աշխատողներին, ինչը
հնարավորություն կտաՀայաստանում հիմնել երիտասարդա-
կանարհմիություններ,

4. երիտասարդական արհմիություններ հիմնելը Հայաստանի
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օրենսդրությամբ հնարավոր է հիմնվելով «Արհեստակցական
միություններիմասին»ՀՀօրենքիհետևյալդրույթիվրա՝

«Արհեստակցականկազմակերպությանանդամներկարող
ենլինելտվյալգործատուիհետաշխատանքայինպայմանագիր
կնքածՀՀտարածքումկամՀՀտարածքիցդուրսաշխատողնե
րը,այդթվում`օտարերկրյաքաղաքացիներնուքաղաքացիութ
յուն չունեցող անձինք: Արհեստակցական կազմակերպության
մասնակիցներ(անդամներ)կարողենլինելնաևտնտեսության
(արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապա
տասխան ճյուղում (հարակից ճյուղերում)տարբեր գործատու
ներիհետաշխատանքայինպայմանագիրկնքածաշխատող
ները»:

Լիտվայի գործատուները, ըստ կոլեկտիվ պայմանագրի,
պարտավորվումենիրենցարհմիությանըփոխանցելայդպայ-
մանագրով սահմանված գումարը։Հայաստանումայս դրույթը
կիրառելուհամարանհրաժեշտէօրենսդրականփոփոխություն
կատարել՝ Արհեստակցական միությունների մասին օրենքով,
կամ կոլեկտիվ պայմանագրերի վերաբերյալ կառավարության
որոշումով։

5. Կոլեկտիվ պայմանագրերով աշխատող արհմիությունների
գործունեության արդյունավետությունը հիմնավորվում է նաև
ՇվեդիայիևԳերմանիայիփորձով,որոնքհամարվումենարհ-
միություններիլավագույնփորձունեցողերկրներ։Այսերկրնե-
րում կոլեկտիվ պայմանագրերով են աշխատում արհմիութ-
յունների համապատասխանաբար 88% -ը (Շվեդիա) և 62%-ը
(Գերմանիա):

Հա յաս տա նում արհ միութ յուն հիմն ե լու քայ լե րը

Արհեստակցականմիությանպետականգրանցումը,վերագրան-
ցումը,ինչպեսնաևկանոնադրությանփոփոխություններիկամնոր
խմբագրությամբկանոնադրությանգրանցումըևլուծարմանպետա-
կանգրանցումն իրականացվում են «Արհեստակցականմիություն-
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ների մասին» և իրավաբանական անձանց պետական գրանցման
համարօրենքներիհամաձայն:

Արհեստակցականմիությանպետականգրանցմանհամարպե-
տականգրանցմանմարմինեններկայացվում`
● արհեստակցական միության հիմնադիրների ժողովի կողմից

լիազորվածանձիդիմումը,
● քաղվածքարհեստակցականմիությանհիմնադիրներիժողովի

արձանագրությունից,որըպետքէնշումներպարունակիհիմ-
նադիրների ժողովի անցկացման վայրի, տարվա, ամսի, ամ-
սաթվի, հիմնադիր անդամների (ժողովի մասնակիցների) թվի
մասին,ինչպեսնաևնշումներ`հիմնադիրներիժողովիկողմից
արհեստակցական միություն հիմնադրելու,արհեստակցական
միությանկանոնադրությունըհաստատելու,արհեստակցական
միության ղեկավար և վերահսկող մարմիններումպաշտոնա-
տարանձանց ընտրվելու և արհեստակցական միությանպե-
տական գրանցման նպատակով գրանցման մարմին դիմելու
համարլիազորվածանձընտրելումասինորոշումներիընդուն-
մանվերաբերյալ,

● լիազորված անձի և արհեստակցական միության ղեկավար
մարմիններումընտրվածհիմնադիրներիանձնագրայինտվյալ-
ները,

● արհեստակցական կազմակերպությունների միության գրանց-
մանհամարներկայացվումեննաևհիմնադիրկազմակերպութ-
յուններից յուրաքանչյուրիպետականգրանցման վկայականի
պատճենըևիրավասումարմնիորոշումը`միությունստեղծելու
ևմիությանհիմնադիրներիժողովինմասնակցելուհամարլիա-
զորվածանձինք(պատվիրակներ)ընտրելումասին,

● արհեստակցականմիությանկանոնադրությանառնվազներկու
օրինակ` հաստատված հիմնադիրների ժողովի կողմից, սահ-
մանված կարգով ամրակարված և ստորագրված լիազորված
անձիկամկազմակերպությանղեկավարիկողմից,

● պետականտուրքիվճարմանանդորրագիրը:
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Պետական գրանցման մարմինն արհեստակցական միության
գրանցմանմասինդիմումնուպահանջվողփաստաթղթերնընդու-
նելու մասին հաշվառման գրանցամատյանում գրառում կատարե-
լուց հետո` 30 օրվա ընթացքում, պարտավոր է քննարկել դիմումը
և գրանցել արհեստակցական միությունը կամ համապատասխան
հիմնավորումներովմերժելարհեստակցականմիությանգրանցումը:

Արհեստակցականմիությանգործունեությունըկարողէկասեց-
վել կամարգելվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում` դա-
տականկարգով:

Արհեստակցականմիությանգործունեությունըչիկարողդադա-
րեցվելգործատուիցանկությամբ:

Արհեստակցական միությունը ՀՀ օրենսդրությանը և արհես-
տակցականմիությանկանոնադրությանըհամապատասխանկարող
էհամագործակցելմիջազգայինևայլերկրներիարհեստակցական
միություններիուայլհասարակականմիավորումներիհետ,ինչպես
նաևանդամակցելմիջազգայինևայլերկրներիարհեստակցական
միություններին:
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Եզրակացություններ
և առաջարկություններ

Արհմիություններըաշխատանքիպայմանների դեմպայքարող
սակավաթիվարդյունավետգործիքներիցեն:

Արհմիությունները զբաղվում են անվտանգության կամ գոր-
ծազրկության, կենսաթոշակների և աշխատանքի ապահովության,
աշխատանքիկազմակերպմանևաշխատանքայինմիջավայրիվրա
ազդելու, աշխատանքային ժամերի պլանավորման, մասնագիտա-
կան զարգացմանև ներծառայականվերապատրաստմանդասըն-
թացներիհնարավորություններիապահովմանխնդիրներով:

Գերմանիայում արհմիությունների ձևավորման սկիզբը ըն-
դունված է համարել 1865 թ.-ը, երբ Լայպցիգում հիմնվեց Սիգարի
ոլորտում աշխատողների գերմանական ընդհանուր ասոցիացիան
(AllgemeinerDeutscherCigarrenarbeiter-Verein),որնէլդարձավԳերմա-
նիայիբոլորժամանակակիցարհմիություններինախատիպը։

ՆերկայումսԳերմանիայումգործումենմիքանիտասնյակճյու-
ղայինարհմիություններ։Ընդորում՝լայնիմաստովնրանքներկայաց-
վածեներեքմիավորումներով։ԴրանցիցամենամեծըԳերմանական
արհմիություններիԿոնֆեդերացիանէ(DeutscherGewerkschaftsbund,
DGB),որնունի5,850,167անդամութառաջատարոլորտներում՝եր-
կաթուղային ոլորտի աշխատողներ, ոստիկաններ, գյուղատնտե-
սությանոլորտիաշխատողներ,ուսուցիչներ,շինարարներ,բուժաշ-
խատողներևայլն:ԱվելիփոքրմիավորումներենՔաղաքացիական
ծառայողներիմիությունը(BeamtenbundundTarifunion),որնունիմոտ
1,5 մլն. անդամ և Քրիստոնեական արհմիությունների միավորումը
(ChristlicherGewerkschaftsbund),որնունիմոտ500հազարանդամ։

Գերմանիայումարհմիությանվճարըհաշվարկվումէաշխատա-
վարձի1%-իչափով։

Արհմիությունների շվեդական մոդելը ի հայտ եկավ 20-րդ դա-
րասկզբիարհմիութենականպայքարիցևառայսօր չի կորցրել իր
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արդիականությունը։
Շվեդիայումգրեթեողջաշխատանքայինօրենսդրությունըկա-

րող է փոխարինվել կոլեկտիվ պայմանագրերով։ Այլ կերպ ասած՝
արհմիություններըևգործատուներըկարողենօրենսդրականկար-
գավորումներըհարմարեցնելտարբերոլորտներիպայմաններինև
հանգամանքներին: Սա աշխատանքային օրենսդրությունը դարձ-
նումէչափազանցճկուն:Երբընկերությունումկոլեկտիվպայմանա-
գիր է կնքվում,այն վերաբերում է բոլորաշխատողներին՝անկախ
այնբանից՝նրանքարհմիությանանդամեն,թեոչ:

Շվեդականմոդելըհիմնվածէհետևյալգործոններիվրա.Շվե-
դիան ունի կրթության բարձր մակարդակ, համագործակցության
համատարածմթնոլորտ,բարձրտեխնիկականհասունություն,հա-
վասար հնարավորություններ, արդյունավետ հանրային հատված՝
յուրահատուկ թափանցիկությամբ,ամուր ենթակառուցվածքով, գե-
րազանց բարեկեցությամբ և համեմատաբար փոքր սոցիալական
բացերով:Այսմոդելըհամատեղումէընկերություններիհամարճկու-
նությունըևաշխատակիցներիանվտանգություննուազդեցությունը,
նպաստումէկայունությանըևաճին:Մոդելիհիմանվրահնարավոր
էեղելհամատեղելբարելավվածկենսամակարդակըևկյանքիբա-
րելավված հնարավորությունները բնակչության ճնշող մեծամաս-
նությանհամար՝մասնավորհատվածումկայունաճողարդյունավե-
տությանևբարձրեկամտաբերությանհետ:Այսմոդելըավելիհարգի
էՇվեդիայիցդուրս,քանիորապահովումէարդյունքներ։

Լիտվայումարհմիություններինանդամությունըցածրէևկազ-
մումէբոլորաշխատողներիմոտ7%-ը:Արհմիություններըբաժան-
վածեներեքհիմնականկոնֆեդերացիաների՝LPSK,LPSF“Sandrauga”
andLPS“Solidarumas”,որոնքբաժանվածեն,առնվազնպատմակա-
նորեն,գաղափարականհիմքերով, սակայնարհմիություններըկա-
րողանումենմիասինաշխատել:

Լիտվայում արհմիությունները կարող են ստեղծվել մասնագի-
տական,գրասենյակային,արտադրական,տարածքայինկամարհ-
միություններիկողմիցսահմանվածԱրհմիությունկարողէստեղծվել,
եթեայնունիոչպակաս,քան20հիմնադիրներ,կամհիմնադիրները
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ձեռնարկությունում,հաստատությունումկամկազմակերպությունում
կկազմենբոլորաշխատողներիոչպակաս,քանմեկտասներորդը։

Արհմիություններնիրավունքունենզբաղվելհրատարակչական,
ձեռնարկատիրականևտնտեսականգործունեությամբ,հիմնելբա-
րեգործականկամայլհիմնադրամներ։Արհմիությունները,սեփակա-
նությանիրավունքովկարողենունենալշենքեր,սարքավորումներ,
տրանսպորտայինմիջոցներ,ինչպեսնաևօրենքովչսահմանափակ-
վածայլգույք։

Համաձայն Լեհաստանի` «Արհմիությունների մասին» օրենքի՝
«արհմիությունը կամավոր, անկախ և ինքնակառավարվողաշխա-
տողների միություն է, որը ստեղծվել ներկայացնելու և պաշտպա-
նելուվերջիններիսևնրանցմասնագիտական,սոցիալականևայլ
աշխատանքայինբնույթիշահերը»:Այննաևանկախէգործատունե-
րից,կառավարությունից,պետականևտեղականինքնակառավար-
մանմարմիններիցևայլկազմակերպություններից:

Արհմիություններստեղծելուևդրանցանդամդառնալուիրա-
վունք ունեն աշխատողները՝ անկախ աշխատանքային հարաբե-
րությունների հիմքից, ներառյալ գյուղատնտեսական կոոպերատի-
վիանդամներըևգործակալություններիմիջնորդությամբևհամա-
ձայնագրերովաշխատանքկատարողանհատները,եթենրանքչեն
հանդիսանում ընկերության աշխատակիցներ: Արհմիություններին
անդամակցելու իրավունքն ունեն նաև արտագնա աշխատանք
կատարող անձինք, ովքեր կարող են միանալ գործատուի աշխա-
տավայրումգործողարհմիություններին։Թոշակիանցնելըկամհաշ-
մանդամություննանհատներին չի զրկումանդամագրվելուևարհ-
միություններինանդամակցելու իրավունքից։ Ավելին, գործազուրկ-
ներընույնպեսիրավունքունենանդամակցելուարհմիություններին։

Լեհաստանումայդքան էլ բարդ չէարհմիություն հիմնել, բայց
այդքանէլհեշտչէապահովելդրագործունեություննուկառավա-
րումը։Լեհաստանումարհմիությանանդամներըշատհաճախդառ-
նումենԱշխատանքայինօրենսդրությանխախտմանզոհեր։Այսօր
Լեհաստանումարհմիությանստեղծումըշատդեպքերումհանդիսա-
նում է վերջինմիջոցըայնաշխատողների համար, ովքերցանկա-
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նումենբարելավելիրենցվիճակը։
Հայաստանի Հանրապետությունում արհմիությունների գոր-

ծունեությունը կանոնակարգվում է «Արհեստակցական միություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքով, որն ընդունվել է 2000 թ.-ի դեկտեմբերի
5-ին։Այսօրենքովսահմանվումէարհեստակցականմիությունների
հիմնադրմանկարգը, նրանցգործունեությանսկզբունքներըև հա-
րաբերությունները պետական մարմինների, տեղական ինքնակա-
ռավարմանմարմինների,իրավաբանականևֆիզիկականանձանց
հետ,ինչպեսնաևկարգավորումէարհեստակցականմիությունների
ևնրանցանդամներիիրավունքներիու շահերիպաշտպանության
հետկապվածհարաբերությունները:

Առանձնացվում է արհեստակցական կազմակերպություննե-
րի(արհմիությունների)միությանհետևյալձևերը՝արհմիություննե-
րիտարածքայինմիություն,արհմիություններիճյուղայինմիություն,
արհմիություններիհանրապետականմիություն։

Ըստճյուղայինհանրապետականմիություններիներկայացրած
հաշվետվությունների՝2021թ.-իհունվարի1-իդրությամբՀանրապե-
տությունում գործում է 19 ճյուղային հանրապետականմիությունև
188,259անդամակցություն ունեցող 602արհմիութենական կազմա-
կերպություն:

Ինչպեսարդեննշելենք,մերերկրիհամարկիրառելիչենԳեր-
մանիայի,ՇվեդիայիևԼեհաստանիմոդելները,ուստիառաջարկում
ենքՀայաստանումկիրառելԼիտվայիմոդելը,քանիոր՝
1. այնհետխորհրդայիներկիրէևբավականիննմանություններ

ունիՀայաստանիհետ՝բնակչությանթիվ,արհմիություններում
ներգրավվածներիտեսակարարկշիռ,

2. արհմիություններիգործունեությունըկանոնակարգվումէ«Արհ-
միություններիմասին»օրենքով,

3. Լիտվայիօրենսդրությունըթույլէտալիսարհմիություններհիմ-
նել նաև հասարակական կազմակերպությունների, բարեգոր-
ծական կազմակերպությունների աշխատողներին, ինչը հնա-
րավորություն կտա Հայաստանում հիմնել երիտասարդական
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արհմիություններ,
4. Երիտասարդական արհմիություններ հիմնելը Հայաստանի

օրենսդրությամբ հնարավոր է հիմնվելով «Արհեստակցական
միություններիմասին»ՀՀօրենքիհետևյալդրույթիվրա՝

«Արհեստակցական կազմակերպության անդամներ կարող
ենլինելտվյալգործատուիհետաշխատանքայինպայմանագիր
կնքածՀՀտարածքումկամՀՀտարածքիցդուրսաշխատողնե
րը,այդթվում`օտարերկրյաքաղաքացիներնուքաղաքացիութ
յուն չունեցող անձինք: Արհեստակցական կազմակերպության
մասնակիցներ (անդամներ) կարող են լինել նաևտնտեսության
(արտադրության, ծառայության, մասնագիտության) համապա
տասխանճյուղում(հարակիցճյուղերում)տարբերգործատունե
րիհետաշխատանքայինպայմանագիրկնքածաշխատողները»,

5. Լիտվայիգործատուներըըստկոլեկտիվպայմանագրովպար-
տավորվում են իրենցարհմիությանըփոխանցելայդպայմա-
նագրովսահմանվածգումարը։

Հայաստանումայսդրույթըկիրառելուհամարանհրաժեշտ
է օրենսդրական փոփոխություն կատարել՝ «Արհեստակցական
միություններիմասին»օրենքով,կամկոլեկտիվպայմանագրերի
վերաբերյալկառավարությանորոշումով,

6. Կոլեկտիվ պայմանագրերով աշխատող արհմիությունների
գործունեության արդյունավետությունը հիմնավորվում է նաև
ՇվեդիայիևԳերմանիայիփորձով,որոնքհամարվումենարհ-
միությունների լավագույն փորձ ունեցող երկրներ։ Այս երկր-
ներումկոլեկտիվպայմանագրերովենաշխատումարհմիութ-
յունների համապատասխանաբար 88% -ը (Շվեդիա) և 62%-ը
(Գերմանիա)։
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	Լեհաստանում արհմիության ստեղծում
	Արհմիությունների իրավունքներն ու նշանակությունը
	Աշխատակիցների ներկայացուցչական մարմինների այլ տեսակներ
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