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Կանանց մասնակցությունը.
միջազգային լավագույն փորձը

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 117-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ
մա սի հա մա ձայն` ցու ցա կը կազ մե լու ըն թաց քում
հաշ վի է առն վում սե ռա յին (գեն դե րա յին) հա վա -
սա րակշ ռութ յու նը: Ե թե որ ևէ սե ռի դա տա վոր նե րի
թի վը պա կա սի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի
քսան հինգ տո կո սից, ա պա այդ սե ռի թեկ նա ծու նե -
րին ցու ցա կում կե րաշ խա վոր վի առն վազն հինգ
տեղ:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐՈՒՄ

Ինչ պես ար դեն վե րը նշվեց, ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ
տվյալ ի րա վի ճա կը կար գա վո րող նոր մեր նա խա -
տես ված չեն:  Հետ ևա բար, անհ րա ժեշտ է ու սում -
նա սի րել մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձը: 

2003 թ.-ին  Նոր վե գիան դար ձավ ա ռա ջին եր կի -
րը աշ խար հում, ով պար տադ րեց գեն դե րա յին քվո -
տան, ո րով պա հան ջում է, որ հան րա յին սահ մա -
նա փակ ըն կե րութ յուն նե րի խորհր դի ան դամ նե րի
առն վազն 40 տո կո սը լի նեն կա նայք: Այլ երկր ներ,
այդ թվում` Ֆ րան սիան, Իս պա նիան և  Նի դեռ լանդ -
նե րը հետ ևե ցին այդ օ րի նա կին:

2016 թվա կա նից  Գեր մա նիա յում կգոր ծի մի օ -
րենք, հա մա ձայն ո րի խո շոր ըն կե րութ յուն նե րը
կհատ կաց նեն ի րենց ոչ գոր ծա դիր խոր հուրդ նե րի
տե ղե րի 30 տո կո սը կա նանց:   Նոր քվո տա նե րը
կկի րառ վեն ա վե լի քան 100 թվարկ ված ըն կե րութ -
յուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնք ու նեն աշ խա տող նե րի
ներ կա յա ցուց չութ յուն ի րենց վե րահս կո ղա կան
խոր հուրդ նե րում:  Հա ջորդ 3500 մի ջին ըն կե րութ -
յուն նե րը պետք է ի րենք ո րո շեն, թե ինչ պես են
բաշ խում քվո տա նե րը գոր ծա դիր և  վե րահս կիչ
խորհր դի տե ղե րի հա մար:

Մայիս 2015

Սույն տե ղե կատ վա կան թեր թի կը հնա րա վոր է
դար ձել հրա պա րա կել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ -
յու նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան
Դես պա նութ յան կող մից « Կա նանց ի րա վունք նե րի օ -
րա կար գա յին հար ցե րի խթա նում» ծրագ րի ի րա կա -
նաց ման հա մար  Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ ի րա վա -
բան նե րի ա սո ցիա ցիա յին (այ սու հետ` ՀԵԻԱ) տրա -
մադր ված դրա մաշ նոր հի շրջա նակ նե րում:  Բո վան դա -
կութ յան հա մար պա տաս խա նա տու է ՀԵԻԱ-ն, և  այն
կա րող է չար տա ցո լել  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու -
նում  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յան  Դես -
պա նութ յան կամ  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե -
տութ յան կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րը:

Սույն տե ղե կատ վա կան թեր թի կում
ներ կա յաց վում են օ րենս դիր իշ խա -
նութ յու նում, ընտ րա կան հանձ նա ժո -
ղով նե րում, Եր ևա նի ա վա գա նիում, դա -
տա կան հա մա կար գում կա նանց մաս -
նակ ցութ յունն ա պա հո վող ՀՀ օ րենսդ -
րա կան դրույթ նե րը, ինչ պես նաև
նրանց մաս նակ ցութ յունն բիզ նես ըն կե -
րութ յուն նե րի խոր հուրդ նե րում ա պա -
հո վող մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձը:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՃԱՐ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ

ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԴԻՄԵԼ.

ք. Երևան, Նալբանդյան 7, գրասենյակ 2, 0010
անվճար հեռախոսահամար (թեժ գիծ) 080001110,
հեռախոսահամար 010 540199,
ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 1/72,
հեռախոսահամար 285 52511,
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 82/1,
հեռախոսահամար 322 22317,
ք. Գյումրի, Տիգրան Մեծի 1/2,
հեռախոսահամար 312 58236,
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Իմացե՛ք և պաշտպանե՛ք Ձեր իրավունքները:

Աջակցե՛ք կանանց իրավունքների խթանմանը:

Ստացե՛ք անվճար իրավաբանական օգնություն:

Նաև կարող եք այցելել www.ayla.am,
www.iravaban.net վեբ կայքերը:



ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր քի, (այ սու հետ` Օ րենս -
գիրք) 3-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` ընտ -
րող նե րը` ան կախ ազ գութ յու նից, ռա սա յից, սե ռից,
լեզ վից, դա վա նան քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա -
յացք նե րից, սո ցիա լա կան ծա գու մից, գույ քա յին
կամ այլ դրութ յու նից, ընտ րե լու և  ընտր վե լու ի րա -
վունք ու նեն: Այս դրույ թը ու նի ընդ հա նուր բնույթ,
և  օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված են ո րոշ բնա գա -
վառ նե րում կա նանց մաս նակ ցութ յունն ա պա հո -
վող ե րաշ խիք ներ, մաս նա վո րա պես` մաս նակ -
ցութ յունն օ րենս դիր իշ խա նութ յու նում, Ընտ րա -
կան  Հանձ նա ժո ղով նե րում, Եր ևա նի ա վա գա նիում,
դա տա կան հա մա կար գում:  Ցա վոք, մեր օ րենսդ -
րութ յամբ սահ ման ված չեն ի րա վա նոր մեր, ո րոնք
կա պա հո վեն հա մայնք նե րում կա նանց մաս նակ -
ցութ յու նը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րում` բա ցա ռութ յամբ Եր ևա նի ա վա գա նուց:
Բա ցա կա յում են նաև բիզ նես ըն կե րութ յուն նե րի
խոր հուրդ նե րում կա նանց մաս նակ ցութ յունն ա -
պա հո վող ի րա վա նոր մեր:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ՕՐԵՆՍԴԻՐ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Օ րենսգր քի 108-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա -
ձայն` Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա մաս նա կան ընտ րա -
կար գով կու սակ ցութ յան, կու սակ ցութ յուն նե րի
դա շին քի և  դա շին քում ընդգրկ ված կու սակ ցութ -
յուն նե րից յու րա քանչ յու րի ընտ րա կան ցու ցա կի 2-
րդ  հա մա րից սկսած ցան կա ցած ամ բողջ թվով
հնգյակ նե րում (2-6, 2-11, 2-16 և  այդ պես շա րու -
նակ` մինչև ցու ցա կի ա վար տը) յու րա քանչ յուր սե -
ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը չպետք է գե րա զան ցի
80 տո կո սը: 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ

Օ րենսգր քի 40-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա -
ձայն`  Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո -

վի ան դամ նե րից ե րե քը նշա նակ վում են  Հա յաս -
տա նի  Հան րա պե տութ յան մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նի, եր կու սը`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե -
տութ յան վճռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի, եր -
կու սը`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան փաս տա -
բան նե րի պա լա տի նա խա գա հի ա ռա ջար կութ -
յամբ:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վճռա բեկ
դա տա րա նի նա խա գա հի և  Հա յաս տա նի  Հան րա -
պե տութ յան փաս տա բան նե րի պա լա տի նա խա -
գա հի ա ռա ջար կութ յամբ նշա նակ ված եր կո ւա կան
ան դամ նե րը պետք է լի նեն տար բեր սե ռի ներ կա -
յա ցու ցիչ ներ, և  այդ եր կո ւա կան ան դամ նե րից
առն վազն մե կը պետք է ու նե նա ի րա վա բա նա կան
կրթութ յուն կամ ի րա վուն քի ո լոր տում գի տա կան
աս տի ճան:

Վե րոնշ յալ օ րենսգր քի 41-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա -
սի հա մա ձայն` ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան
հանձ նա ժո ղո վի կազ մում յու րա քանչ յուր սե ռի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը չպետք է պա կաս լի նի
եր կու սից:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ
ԱՎԱԳԱՆԻՈՒՄ

Օ րենսգր քի 155-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` կու -
սակ ցութ յան, կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի և
դա շին քում ընդգրկ ված կու սակ ցութ յուն նե րից
յու րա քանչ յու րի ընտ րա կան ցու ցա կի 2-րդ  հա -
մա րից սկսած` ցան կա ցած ամ բողջ թվով հնգյակ -
նե րում (2-6, 2-11, 2-16 և  այդ պես շա րու նակ`
մինչև ցու ցա կի ա վար տը) յու րա քանչ յուր սե ռի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը չպետք է գե րա զան ցի
80 տո կո սը: 

Օ րենսգր քի 166-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով սահ -
մա վում են քվեար կութ յան արդ յունք նե րը ամ փո -
փե լու հա մար նա խա տես ված քայ լե րը: 3-րդ  քայ լի
հա մա ձայն` ե թե որ ևէ սե ռի ներ կա յա ցուց չի ընտ -
րութ յու նը ապ րիո րի կխախ տի գեն դե րա յին հա վա -
սա րութ յան չա փա նի շը, ա պա`

ա. այդ սե ռի բո լոր թեկ նա ծու նե րը հաշ վար կից
հե ռաց վում են,

բ. նրանց քվեա թեր թիկ նե րը բաշխ վում են
հետև յալ կար գով` քվեա թեր թի կը նույն ար ժե քով
ա վե լաց վում է այն շա րու նա կող թեկ նա ծո ւի քվեա -
թեր թիկ նե րին, ո րի օգ տին է այն տրված:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի հա մա ձայն` գեն դե -
րա յին հա վա սա րութ յան չա փա նիշ նշա նա կում
է ընտր ված թեկ նա ծու նե րի միջև գեն դե րա յին հա -
վա սա րութ յուն ա պա հո վող որ ևէ քա նա կա կան չա -
փա նիշ (օ րի նակ` ընտր ված թեկ նա ծու նե րի կազ -
մում յու րա քանչ յուր սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի -
վը չպետք է գե րա զան ցի 6 թի վը):

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ

Ինչ պես ար դեն վե րը նշվեց, ՀՀ օ րենսդ րութ -
յամբ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րում կա նա կանց մաս նակ ցութ յու նը կար գա -
վո րող ի րա վա նոր մեր նա խա տես ված չեն:  Հարկ
է նշել, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը,
սա կայն, 2004 թ. վա վե րաց րել է ՄԱԿ-ի  Կա նանց
Ն կատ մամբ Խտ րա կա նութ յան  Բո լոր Ձ ևե րի  Վե -
րաց ման  Մա սին  Կոն վեն ցիան (CEDAW), ո րի 7-
րդ  հոդ վա ծի բ) կե տի  հա մա ձայն` մաս նա կից
պե տութ յուն նե րը ձեռ նար կում են բո լոր հա մա -
պա տաս խան մի ջոց նե րը՝ վե րաց նե լու կա նանց
նկատ մամբ խտրա կա նութ յու նը երկ րի քա ղա -
քա կան ու հա սա րա կա կան կյան քում և, մաս նա -
վո րա պես, կա նանց հա մար, տղա մարդ կանց
հետ հա վա սար պայ ման նե րով, ա պա հո վում են
կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յան ձևա վոր -
մանն ու ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցե լու և  կա -
ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րով պե տա կան
պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու և  բո լոր պե տա կան
գոր ծա ռույթ նե րը, ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք -
նե րը:


