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Հարգելի պարոն Ավինյան 

Պարետի 2020 թվականի մարտի 27-ի N19 որոշումով սահմանվել են 

արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված՝ տնտեսական 

գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող ժամանակավոր 

սահմանափակումների ցանկը։    

Հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը, որ թույլատրված գործունեության 

տեսակներից բացակայում է արհմիությունների գործունեությունը։ Ինչպես գիտեք, 

արհեստակցական կազմակերպությունները/միությունները հանդիսանում են 

աշխատողների ներկայացուցիչներ և բոլոր այն կոլեկտիվներում, որոնք 

շարունակում են աշխատել սովորական գրաֆիկով, և որտեղ աշխատողները 

միավորված են նաև արհմիություններում, վերջիններս չեն կարող չգործել  և 

փաստացի աշխատում են։ Իսկ այն կոլեկտիվներում, որոնք այս օրերին  չեն 

աշխատում կամ աշխատում են հեռավար, աշխատողների ներկայացուցիչ 

հանդիսացող արհմիությունները ևս աշխատում են հեռավար՝ անկախ արտակարգ 

դրությունից։  

Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված՝ աշխատանքային 

հարաբերությունների և դրանց հետ կապված  սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին 

լուծումներ տալը  առավել քան երբևէ  կարևոր է, այնպես որ, արհմիությունները 

բնականոն ռեժիմով շարունակում են իրենց անդամներին տրամադրել իրավական  

խորհրդատվություն և այլ աջակցություն՝ լուծելով տարատեսակ հարցեր կապված 
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աշխատավայրում առողջության և անվտանգության պահպանման հետ, 

գործատուների հետ սոցիալական գործընկերության շրջանակներում 

մասնակցելով աշխատանքային հարցերով որոշումների կայացմանը։ Ճյուղային 

արհմիությունները մշտապես կապի մեջ են միջազգային արհմիութենական 

գործընկերների հետ՝ փոխանակելով անհրաժեշտ գիտելիքներ և փորձ՝ ստեղծված 

ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Բացի նշվածից, որոշ 

կազմակերպություններում գործող արհմիությունները նաև ֆինանսական 

աջակցություն են ցուցաբերում իրենց կազմակերպություններին՝ ձեռք բերելով 

անհատական պաշտպանիչ և ախտահանող միջոցներ աշխատողների համար։ 

Գտնում ենք, որ արհմիությունների գործունեությունն արգելելը ճիշտ չէ 

արտակարգ դրության ժամանակահատվածում։ Ինչպես որ թույլատրված է 

քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը, նույն տրամաբանությամբ 

պետք է թույլատրված լինի նաև արհմիությունների գործունեությունը։  

Խնդրում ենք վերանայել որոշումը և ընդգրկել արհմիությունների 

գործունեությունը թույլատրված գործունեությունների ցանկում, թեկուզ և որոշ 

դեպքերում՝ հեռավար։  

Ներկայումս Աշխատանքային օրենսգրքի 2-րդ բաժնով և ՀՀ միջազգային 

պարտավորություններով սահմանված  սոցիալական երկխոսությունը  փաստացի 

կասեցված է, քանի որ 2019 թվականին ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց 

Հանրապետական եռակողմ պայմանագրի կնքման գործընթացը։ Չնայած դրան՝ 

կոչ ենք անում որոշումներ ընդունելիս չանտեսել սոցիալական գործընկերներին և 

խորհրդակցել աշխատողների ներկայացուցիչների հետ։ COVID-19 ճգնաժամի 

պայմաններում, հատկապես ստեղծված սոցիալական լարվածության 

պայմաններում, նախաձեռնվող որոշումների արդյունավետության ու արտակարգ 

դրության հետևանքների չեզոքացման համար առավել քան անհրաժեշտ է 

փոխադարձ վստահության մթնոլորտի ապահովումը, որը հիմնված կլինի 

սոցիալական երկխոսության և եռակողմ բանակցությունների վրա։ Աշխատանքի 

միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) 2017 թվականի «Զբաղվածությունն ու 

արժանապատիվ աշխատանքը հանուն խաղաղության և դիմակայման» 

Ռեկոմենդացիան (թիվ 205) հատուկ ընդգծում է ճգնաժամային իրավիճակներին 

արձագանքելու ժամանակահատվածում սոցիալական երկխոսության 
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կարևորությունը և աշխատողների ներկայացուցիչների կարևորագույն դերը1։ 

Մասնավորապես, ռեկոմենդացիայում ընդգծվում է աշխատողների 

ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցության և նրանց հետ խորհրդակցության 

կարևորությունը ճգնաժամի հաղթահարման և ճգնաժամից հետո վերականգնման 

նպատակով ընդունվող որոշումների պլանավորման, իրականացման, 

մշտադիտարկման ընթացքում2։ 

 

 

 

                            Հարգանքով՝ 

                    ՃՀՄ նախագահ                                  Ա. Ասատրյան 

 

 

 
1 Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205), կետ 24 և 25;  
URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205 
2 Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205), կետ 23 
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