
Հաստատվել  է  SEIU-ի  Միջազգային  գործադիր  խորհրդի  կողմից,  հունիսի  13,  2009թ.
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Հունվարի  21,  2016թ.
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Սպասարկման  աշխատողների  միջազգային  միությունը  (SEIU)  ընդունում  է  բոլոր  աշխատողների  
արժանապատվության  և  արժանիության  սկզբունքները:  Մեր  գործունեության  նպատակը  աշխատողների  և  
նրանց  ընտանիքների  կյանքի  որակի  բարելավումն  է  և  առավել  արդարացի  ու  մարդասիրական  
հասարակության  ստեղծումը:  Մենք  հանձն  ենք  առել  հետամուտ  լինել  բոլորի  համար  արդարության  
հաստատմանը  և,  մասնավորապես,  տնտեսական  և  սոցիալական  արդարության  ապահովմանը  մեր  համայնքի  
առավել  շահագործված  անդամների  համար:  Մեր  առջև  դրված  նպատակին  հասնելու  համար  պետք  է  
Միության  յուրաքանչյուր  մակարդակում  ապահովենք  լավ  մասնագիտացված  և  շահագրգիռ  ղեկավարների  
առկայություն,  որոնք  կարտացոլեն  անդամների  ողջ  բազմազանությունը:

Միության  անդամները  մեծ  վստահություն  ունեն  իրենց  ղեկավարների  նկատմամբ:  SEIU-ի  ընտրված  
պաշտոնյաները  և  ղեկավարները  Միության  անդամների  նկատմամբ  ստանձնում  են  ոչ  միայն  
հովանավորչական  պարտականություններ,  այլ,  հաշվի  առնելով  մեր  առաքելության  բարոյական  
նպատակները,  SEIU-ի  ղեկավարներն  անդամների  նկատմամբ  ունեն  էթիկական  վարքի  բարձրագույն  
մակարդակի  պահպանման  պարտավորություն`  բոլոր  ղեկավար  որոշումների  կայացման  և  անդամների  
անունից  ֆինանսական  գործարքների  կնքման  ժամանակ:    

Անդամներն  ունեն  Միության  ֆինանսական  միջոցների  պատշաճ  վերահսկողության  և  Միության  
ծախսերի  թափանցիկության  պահպանման  իրավունք:  Ֆինանսական  միջոցների  ոչ  պատշաճ  օգտագործումը  
կամ  ղեկավար  դիրքի  չափաշահումը  խարխլում  և  թուլացնում  են  այն  վստահությունը,  որ  անդամներն  ունեն  
Միության  նկատմամբ:  SEIU-ն  չի  հանդուրժում  կոռուպցիայի  ցանկացած  ձև:  Սույն  Էթիկայի  կանոնագիրքը  
և  շահերի  բախման  քաղաքականությունը  (այսուհետ՝  «Կանոնագիրք»  կամ  «SEIU  Կանոնագիրք»)  
ամրապնդում  է  Միության  էթիկայի  կանոնները,  կազմակերպության  գործելակերպերը  և  գործադրման  
չափանիշները՝  դրանով  նպաստելով  Միության  կողմից  իր  առջև  դրված  կարևոր  առաքելության  
իրականացմանը:  



Մենք  ընդունում  ենք,  որ  ոչ  մի  էթիկայի  կանոնագիրք  չի  կարող  կանխել  որոշ  անհատների  կողմից  
վարքի  էթիկական  չափանիշների  խախտումը:  Մենք  նաև  գիտակցում  ենք,  որ  SEIU-ի  Կանոնագիրքը  
բավարար  չէ՝  Միության  ներսում  էթիկական  մշակույթի  ստեղծան  և  պահպանման  համար:  Սույն  Կանոնագրքի  
նպատակների  իրագործման  համար  անհրաժեշտ  է  ստեղծել  բոլոր  ընտրված  ղեկավարների  և  անձնակազմի  
հաշվետվողականության  համակարգեր:  Այս  համակարգերը  պետք  է  պարունակեն  զսպման  և  
հավասարակշռության  համապատասխան  մեխանիզմներ  և  ներքին  գործունեության  այնպիսի  ընթացակարգեր,  
որոնք  նվազեցնում  են  Միության  ֆինանսական  միջոցների  կամ  որոշումների  ընդունման  լիազորության  ոչ  
պատշաճ  օգտագործման  և  չարաշահման  հնարավորությունները,  ինչպես  նաև  դրանց  մասին  
պատկերացումները:  Այս  համակարգերը  պետք  է  ներառեն  նաև  համապատասխան  ուսուցման  տրամադրում՝  
սույն  Կանոնագրքի  ճիշտ  ընկալման  և  դրա  գործադրման  նպատակով:  Առավել  լայն  իմաստով,  կարևորում  ենք  
այն  չափանիշների,  գործելակերպերի  և  արժեքների  ամբողջությունը,  որոնք  ներկայացված  են  2009թ.  սույն  
Կանոնագրքի  հետ  կազմված  SEIU-ի  քաղաքականությունը  էթիկայի  և  չափանիշների  վերաբերյալ  
փաստաթղթի  Բաժին  Ա-ում`  «Հզոր  էթիկական  մշակույթ»:

Մասնավորապես,  SEIU-ն  պարտավորվում  է  անդամների  համար  ապահովել  Միության  մեջ  
ներգրավման  և  մասնակցության  ողջամիտ  ուղիներ:  SEIU-ի  Անդամների  իրավունքների  և  
պարտականությունների  հայտարարագիրը  Միության  մեջ  հանդիսանում  է  SEIU-ի  անդամների  
իրավունքների  և  պարտականությունների  կարևոր  աղբյուր:  Դրա  բացառիկ  գործադրումը  SEIU-ի  
սահմանադրության  և  կանոնադրության  հոդված  XVII-ում  նշված  կարգով  արտացոլում  են  
ժողովրդավարական  սկզբունքների  նկատմամբ  այն  պարտավորությունը,  որով  միշտ  առաջնորդվել  է  SEIU-ն:  
Հոդված  XVII-ով  տրամադրված  բազմաթիվ  պաշտպանության  միջոցները`  ընդդեմ  անդամների  կամայական  և  
անօրինական  գործունեության,  նույնպես  Միության  ժողովրդավարական  մշակույթի  ապահովման  էական  
մասն  են  կազմում:  Բացի  այդ,  Մասնաճյուղերի  կողմից  անդամների  պարբերական  ժողովների  անցկացման  
պահանջը,  ըստ  սահմանադրության  հոդված  XV-ի  բաժին  5-ի,  մեկ  այլ  կարևոր  տարր  է  հանդիսանում  
SEIU-ի  ժողովրդավարական  գործունեության  համար:  Ի  վերջո,  խտրականության  և  հետապնդման  
արգելումը`  հիմնված  ռասայի,  դավանանքի,  մաշկի  գույնի,  կրոնի,  սեռի,  գենդերային  արտահայտման,  
սեռական  կողմնորոշման,  ազգային  պատկանելիության,  քաղաքացիության,  ամուսնական  դրության,  ծագման,  
տարիքի  կամ  հաշմանդամության  վրա,  որը  կարգավորվում  է  սահմանադրության  հոդված  III-ի  բաժին  4-ով,  
Մասնաճյուղերի  սահմանադրությամբ  և  կանոնադրությամբ,  SEIU-ի  խտրականության  և  հետապնդման  դեմ  
քաղաքականությամբ  և  ընթացակարգով,  ինչպես  նաև  Մասնաճյուղերի  նմանատիպ  քաղաքականությամբ,  
արգելում  է  այնպիսի  վարքի  դրսևորում,  որը  հակասում  է  SEIU-ի  պատմական  համոզմունքին,  որ  մեր  
հզորությունը  կայանում  է  մեր  միության  և  բազմազանության  մեջ,  և  խտրականության  ուժերը  չպետք  է  
բաժանեն  մեզ:



Սույն  Կանոնագրքի  պահանջներին  ենթակա  անհատները  պետք  է  հետևեն  նաև  նահանգային  և  
դաշնային  օրենքներին,  SEIU-ի  և  Մասնաճյուղերի  սահմանադրությանն  ու  կանոնադրությանը,  SEIU-ի  և  
Մասնաճյուղերի  խտրականության  և  հետապնդման  դեմ  քաղաքականությանը՝  որպես  Միության  մեջ  
էթիկական  մշակույթի  և  վարքի  բարձրագույն  չափանիշների  պահպանման  մեր  պարտավորության  
անբաժանելի  մաս:  Այս  օրենքների  և  քաղաքականության  խախտումները  էթիկական  բնույթի  
իրավախախտումներ  են  և  պետք  է  լուծվեն  գործող  օրենքներով  և  քաղաքականությամբ,  և  ոչ  Կանոնագրքով,  
նախատեսված  միջոցներով,  եթե  դրանք  չեն  պարունակում  նաև  սույն  Կանոնագրքի  ենթադրվող  խախտումներ:  
Մասնավորապես,  SEIU-ի  կամ  Մասնաճյուղերի  սահմանադրության  ու  կանոնադրության  մեջ  ներառված  
հարցերի  գործադրման  միակ  մեխանիզմ  է  հանդիսանում  տվյալ  փաստաթղթերով  նախատեսված  մեխանիզմը,  
եթե  առկա  չեն  նաև  սույն  Կանոնագրքի  ենթադրվող  խախտումներ:  Ի  վերջո,  խմբային  բանակցային  
համաձայնագրերի  հետևանքով  առաջացած  բողոքները  ենթակա  կատարման  սույն  Կանոնագրքի  համաձայն,  
եթե  դրանք  կապված  չեն  նաև  սույն  Կանոնագրքի  ենթադրվող  խախտումների  հետ:

Սույն  Կանոնագրքի  ընդգրկման  ոլորտը  և  չափանիշները  նախատեսված  են  ստորև  ներկայացված  
բաժիններում:  

ԲԱԺԻՆ  1.  Կիրառելիությունը  Միջազգային  միության  նկատմամբ:  SEIU-ի  Կանոնագիրքն  ամբողջությամբ  
կիրառելի  է  SEIU-ի  բոլոր  պաշտոնյաների,  գործադիր  խորհրդի  անդամների  և  աշխատակիցների  նկատմամբ:  
Սույն  փաստաթղթում  այս  անձինք  այսուհետ  անվանվում  են  «ընդգրկված  անձինք»:  SEIU-ն  Կանոնագիրքն  
ամբողջությամբ  հավելում  կամ  կցում  է  իր  սահմանադրության  ու  կանոնադրության  բոլոր  հաջորդական  և  
ապագա  հրատարակություններին:

ԲԱԺԻՆ  2.  Կիրառելիությունը  SEIU-ի  Մասնաճյուղերի  նկատմամբ:  SEIU-ի  Միջազգային  գործադիր  
խորհրդի  ընդունմամբ՝    SEIU-ի  Կանոնագիրքն  ամբողջությամբ  կիրառելի  է  SEIU-ի  կանոնադրության  վրա  
հիմնված  բոլոր  մասնաճյուղերի  և  տեղական  միությունների  պաշտոնյաների,  գործադիր  խորհրդի  անդամների  
և  աշխատակիցների  նկատմամբ  (այսուհետ՝  «Մասնաճյուղեր»):  Սույն  փաստաթղթում  այս  անձինք  այսուհետ  
անվանվում  են  «ընդգրկված  անձինք»:  

    (ա)  Յուրաքանչյուր  Հարակից  Մարմին  պետք  է  ապահովի,  որ  Օրենսգրքի  գործողությունը  հնարավորինս  
արագ  տարածվի  բոլոր  աշխատողների  նկատմամբ,  սակայն  ոչ  ուշ,  քան  2020թ.  ավարտին:    

(բ)  Յուրաքանչյուր  Հարակից  Մարմին  պետք  է  Օրենսգիրքն  ամբողջությամբ  կցի  իր  Սահմանադրությանն  ու  
Կանոնակարգին՝  հաջորդ  և  բոլոր  հետագա  հրապարակումներում:    



(գ)  Եթե  այստեղ  բերված  հղումն  ուղղված  է  SEIU-ին  կամ  SEIU  ծրագրին,  բաժնին  կամ  պաշտոնին,  այն  
համարվում  է  համապատասխան  հղում  տվյալ  Հարակից  Մարմնին  կամ  համարժեք  ծրագրին,  բաժնին  կամ  
պաշտոնին:  

(դ)  Յուրաքանչյուր  Հարակից  Մարմին  պատասխանատու  է  Օրենսգրքի  կիրարկման  և  Օրենսգրքում  
ընդգրկված  անձանց  տեղեկացվածության  համար  Օրենսգրքի  պայմաններին  համաձայն,  ինչին  պետք  է  
աջակցի  և  վերահսկի  SEIU-ն:  

(ե)  Օրենսգիրքը  չի  նախատեսում  զսպել  որևէ  Հարակից  Մարմնի՝  առավել  բարձր  չափանիշների  և  լավագույն  
փորձի  որդեգրումը,  որոնք  ենթակա  են  SEIU  Էթիկայի  Օմբուդսմենի  հաստատմանը:    

ՄԱՍ  Բ.    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ  3.      Ընդգրկված  Անձանց  Պարտավորությունները.

(ա)    Նվիրվածությունը  Օրենսգրքին.    SEIU-ն  և  յուրաքանչյուր  Հարակից  Մարմին  Օրենսգրքի  պատճենը  
կտրամադրի  բոլոր  ընդգրկված  անձանց:  Ընդգրկված  անձանց  պարտավորությունն  է  ամեն  տարի  հաստատել,  
որ  ստացել  են  սույն  Օրենսգրքի  պատճենը,  ծանոթացել,  հասկացել  են  այն  և  համաձայն  են  ապահովել  դրա  
դրույթների  կատարումը:      

(բ)  Բացահայտման  Պարտավորություն.    Ընդգրկված  անձինք  պետք  է  տեղեկացնեն  SEIU  Էթիկայի  
Օմբուդսմենին  կամ  Հարակից  Մարմնի  Պատասխանատու  բաժնին,  ինչը  նկարագրված  է  սույն  Օրենսգրքի  
ՄԱՍ  Զ-ում,    շահերի  բախման  կամ  կոնֆլիկտային  որևէ  դեպքի  մասին,  ինչը  ծագում  է,  երբ  նրանց  
առաջնահերթ  պարտավորությունը՝  անդամների  շահերը,  վտանգված  է  որևէ  այլ  հետաքրքրությամբ,  
ներառելով,  բայց  չսահմանափակվելով  այս  Օրենսգրքում  բերված  հետաքրքրությունը,  հարաբերությունը  կամ  
գործարքը:  Փաստացի  և  հնարավոր  կոնֆլիկտի  մասին  պետք  է  բացահայտվի  այն  ժամանակ,  երբ  ընդգրկված  
անձինք  արդեն  տեղյակ  լինեն  այդ  մասին:  

(գ)  Որակազրկում  SEIU-ի  կամ  Հարակից  Մարմնի  ծառայությունից.    Այն  անձը,  ով  դատապարտվել  է  որևէ  
հանցագործության  համար,  ներառյալ  ծանր  մարմնական  վնասվածք  պատճառելը  կամ  պաշտոնի  
չարաշահումը,  կամ  էլ  աշխատանքային  կազմակերպությունում  աշխատանքի  ընդունվելը  միայն  անդամների  
հաշվին  շահույթ  ակնկալելու  նպատակով,  չի  կարող  զբաղեցնել  ծառայողի  կամ  ղեկավար  պաշտոն  SEIU-ում  
կամ  որևէ  Հարակից  Մարմնում,  բացառությամբ  այն  սահմանափակ  թվով  բացառությունների,  որոնք  
ներկայացված  են  դաշնային  կիրառելի  օրենքում:        

ՄԱՍ  Գ.    ԲԻԶՆԵՍ  և  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԺԻՆ  4.    Անդամների  Միջոցները  Պաշտպանելու  Ընդհանուր  Պարտավորություն,  Արձանագրություններն  
Ուսումնասիրելու  Անդամների  Իրավունքը  



(ա)    Աշխատանքային  կազմակերպության  ակտիվներն  ու  ֆոնդերը  պետք  է  օգտագործվեն՝  միայն  ի  շահ  
անդամների:    Անդամներն  իրավասու  են  տեղեկացվելու,  որ  այդ  ակտիվներն  ու  ֆոնդերն  օգտագործվում  են  
պատշաճ  և  համահունչ  նպատակներով:  Միությունը  իրականացնում  է  իր  սեփականության  գործառույթները,  
ներառյալ  առքուվաճառքի  պայմանագրերը  կամ  կարևոր  ծառայությունների  տրամադրումը,  սույն  Օրենսգրքին  
համապատասխան:  SEIU-ի  և  SEIU  Հարակից  Մարմինների  ընտրված  կամ  նշանակված  աշխատակիցները,  
բոլոր  ծառայողները,  գործադիր  խորհրդի  անդամներն  ունեն  վստահության  և  բարձր  լիազորագրային  
պարտականություն՝  ազնվորեն  և    հավատարմորեն  ծառայել  անդամների  շահերին:      
(բ)  Աշխատանքի  Կառավարման  Հաշվետվական  և  Բացահայտման  Ակտի  201  բաժնի  համաձայն,  SEIU-ն,  
արդարության  համար,  անդամին  պետք  է  թույլատրի  ուսումնասիրել  ցանկացած  գրքեր,  արձանագրություններ  
և  հաշիվներ,  որոնք  անհրաժեշտ  կլինեն  SEIU-ի  տարեկան  ֆինանսական  զեկույցը  ստուգելու  համար՝  ՄՆ  
Աշխատանքի  Վարչության  բաժնի  համաձայն:    
(գ)  Այն  Հարակից  մարմինները,  որոնք  կազմված  են  միայն  կառավարության  մարմիններում  զբաղված  
անդամներից,  կթույլատրի  անդամին  ուսումնասիրել  այն  ֆինանսական  զեկույցը,  որը  ներկայացվել  է  որևէ  
պետական  գործակալությանը,  կամ  ուսումնասիրել  ցանկացած  գրքեր,  արձանագրություններ  և  հաշիվներ,  
որոնք  անհրաժեշտ  կլինեն  SEIU-ի  տարեկան  ֆինանսական  զեկույցը  ստուգելու  համար՝  պետական  օրենքին  
համապատասխան  և  արդարության  համար:  

ԲԱԺԻՆ  5.      Արգելված  Ֆինանսական  Շահեր  և  Գործարքներ

Ընդգրկված  անձինք  չեն  կարող  ունենալ  այնպիսի  զգալի  սեփականություն  կամ  ֆինանսական  շահ,  որը  
հակասում  է  նրանց  լիազորագրային  պարտավորությանը:  

(ա)    Այս  կանոնների  պահպանման  համար՝    “զգալի  սեփականություն  կամ  ֆինանսական  շահ”  
հասկացությունն  այն  է,  ինչը  էապես  նպաստում  է  անձի  ֆինանսական  բարեկեցությանը  կամ  օգնում  է  անձին  
էապես  ազդել  գործարար  կազմակերպության  որոշումների  կայացման  ընթացքի  վրա:    

(բ)  “Զգալի  սեփականություն  կամ  ֆինանսական  շահ”  հասկացությունը  չի  ներառում  բաժնետոմսերի  գնման  
պլանը,  շահույթի  բաշխումների  պլանը,  աշխատակցի  բաժնետոմսերի  սեփականության  պլանը  կամ  կույր  
վստահությունը:    Այն  նաև  չի  արգելում  ընդգրկված  անձանց,  համատեղ  ֆինանսավորման  կամ  համանման  
ներդրումային  մեխանիզմի  օգնությամբ,  ունենալ  ազատ  վաճառվող  բաժնետոմսեր  ցանկացած  գործատուից,  
որի  հետ,  կոլեկտիվ  բանակցությամբ    կամ  բիզնեսով  կապված  են  SEIU-ն  կամ  Հարակից  Մարմինը,  կամ  որին  
փորձում  են  կազմակերպել՝  այն  պայմանով,  որ  նման  շահերին  վերաբերող  բոլոր  գործարքները  
համապատասխանեն  ազատ  շուկայի  կողմից  թելադրվող    սակագներին  և  պայմաններին:  

(գ)  Ընդգրկված  անձանց  չի  թույլատրվում՝

(1) Գիտակցաբար  ունենալ  զգալի  սեփականություն  կամ  ֆինանսական  շահ  որևէ  
կազմակերպությունում,  որը  կոլեկտիվ  բանակցությամբ  կապված  է  SEIU-ի  կամ  դրա  
Մասնաճյուղի  հետ,    



(2) Մասնակցել  կամ  փորձել,  որևէ  կերպ,  ազդեցություն  ունենալ  SEIU-ի  կամ  
Մասնաճյուղի  որոշման  վրա՝  կապված  որևէ  վաճառողի,  ընկերության  կամ  անհատի  հետ,  
որի  հետ,  ընդգրկված  անձը,  իր  բարեկամը,  ամուսինը  կամ  գործընկերն  ունեն  էական  
սեփականություն  կամ  ֆինանսական  շահ,

(3) Ներգրավվել  ինքնակառավարվող  գործարքներում    SEIU-ի  կամ  դրա  որևէ  
Մասնաճյուղի  հետ,  ինչպես  օրինակ  SEIU-ի  գույքի  գնումն  ու  վաճառքը՝  առանց  
Միջազգային  Քարտուղար-Գանձապահի    իրազեկ  հաստատման  (կամ  Մասնաճյուղի  
Քարտուղար-Գանձապահի,  կիրառելիության  դեպքում),  ինչը  պետք  է  ձեռք  բերվի  
ամբողջական  ուսումնասիրությունից  հետո,  ներառյալ  գնվելիք  կամ  վաճառվելիք  գույքի  
ճշգրիտ  շուկայական  արժեքի  գնահատումը:  

(ա)  Սույն  բաժնին  համապատասխանությունն  ապահովելու  համար,  ընդգրկված  անձինք  պետք  է  
հրապարակեն  սույն  Բաժնում  ներկայացված  շահերը,  գործարքները  կամ  հետաքրքրությունները՝  
համաձայն  սույն  Օրենսգրքի  Բաժին  3(բ)-ի:

ԲԱԺԻՆ  6.    Գործատուներից,  Վաճառողներից  և  Անդամներից  ստացված  Վճարումներ  և  Նվերներ    

(ա)  Ընդգրկված  անձինք  չպետք  է  գիտակցաբար  ընդունեն,  բացառությամբ  նվազագույն  արժեք  
համարվող  ստորև  բերված  հանգամանքներից,  այլ  վճարներ,  նպաստներ  կամ  նվերներ  որևէ  
գործատուի  կողմից,  ով  ներգրավված  է  կամ  ձգտում  է  ներգրավվել  SEIU-ի  կամ  դրա  Մասնաճյուղի  
հետ  կոլեկտիվ  բանակցություններում,  կամ  էլ  որևէ  բիզնեսից  կամ  պրոֆեսիոնալ  ընկերությունից,  
որը  համագործակցում  է  կամ  ձգտում  է  համագործակցել  SEIU-ի  կամ  դրա  Մասնաճյուղի  հետ:    

(1) Այս  Բաժինը  չի  տարածվում  այն  վճարումների  և  նպաստների  վրա,  որոնք  
ընդգրկված  անդամներին  տրամադրվում  են  արգելված  գործատուներից՝  որպես  
փոխհատուցում  նրանց  հիմնական  և  մշտական  աշխատանքի  համար:  

(2) Այս  Բաժինը  չի  տարածվում  այն  աշխատանքի  կամ  ծառայության  վրա,  որն  
ընդգրկված  անձինք  կատարում  են  արգելված  գործատուների  կամ  բիզնեսի  համար  կես-
դրույքով,  փոխադարձ  համաձայնությամբ,  ինչը  համարվում  է  նորմալ  և  սովորույթային  վճար  
նմանատիպ  աշխատանքի  կամ  ծառայության  համար:    

(3) Այս  Բաժինը  չի  տարածվում  այն  միջոցառումներին  մասնակցության  վրա,  որոնք  
հյուրընկալվել  են  պետական  պաշտոնյաների  կողմից  և  ներառում  են  հանրային  
քաղաքականության  հարցերի  քննարկում:  

(4) Արագ  վնասվող  այն  ապրանքի  պարագայում,  որը  նվազագույն  արժեքից  ավելի  են,  
սակայն  անհարմար  է  դրա  վերադարձը,  ինչպես  օրինակ  սնունդը,  այն  կհամարվի  սույն  
Բաժնին  համապատասխան:  Նման  ապրանքն  անհրաժեշտ  է  դեն  նետել  կամ  տեղադրել  
գրասենյակի  ընդհանուր  հատվածում,  որպեսզի  անդամներն  ու  գրասենյակի  
աշխատակիցներն  օգտվեն:    Եթե  նվերը  դեն  է  նետվում  կամ  հյուրասիրվում  բոլորին,  



անհրաժեշտ  է  խորհուրդ  տալ  նվիրաբերողին  զերծ  մնալ  շահերի  բախումից  որևէ  ընդգրկված  
անձի  կողմից  և  միջադեպի  կրկնությունից:      

(բ)  Ընդգրկված  անձինք  չպետք  է  գիտակցաբար  ընդունեն  անձնական  վճարումներ  կամ  նվերներ,  
որոնք  տարբերվում  են  նվազագույն  ֆինանսական  արժեքի  նվերներից,  այլ  անդամներից,  
բացառությամբ  այն  դեպքի,  երբ  առկա  է  անձնական  հարաբերություն  անկախ  Միությունից  կամ  որևէ  
անդամից:

ԲԱԺԻՆ  7.      Միության  Միջոցների  և  Գույքի  Փոխանցումը.    Ընդգրկված  անձինք  չպետք  է    օգտագործեն,  
փոխարկեն  կամ  փոխանցեն  SEIU-ին  պատկանող  միջոցները՝  որևէ  մեկի  անձնական  առավելությունն  ու  
շահերը  բավարարելու  համար:  

ԲԱԺԻՆ  8.  Կիրառելիությունը  Երրորդ  Կոմղերին.  Սույն  Օրենսգրքի  սկզբունքները  կիրառվում  են  երրորդ  
կողմերի  այն  ներդրումներին  և  գործունեությանը,  որոնք  SEIU  ծառայողների  կամ  աշխատակիցների  
ֆինանսական  շահերը  քողարկելու  կամ  սույն  Օրենսգրքի  չափանիշները  շրջանցելու  հնարք  են  
հանդիսանում:  

ԲԱԺԻՆ  9.    Արգելված  Փոխառություններ.  SEIU-ն  չի  տրամադրի  փոխառություններ  այն  ծառայողին  կամ  
աշխատակցին,  կամ  նրա  ընտանիքի  անդամներին,  ում  ամբողջական  պարտքը,  երբևէ,  գերազանցել  է  $2,000-
ը:    

ՄԱՍ  Դ.      ՆՊԱՍՏԱՅԻՆ  ՖՈՆԴԵՐ  ԵՎ  ՀԱՐԱԿԻՑ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ  10.    Ընդգրկված  Անձանց  Պարտավորությունները.

(ա)  Նպաստային  Ֆոնդ..  

(1) Այս  Բաժնի  նպատակների  համար.    

ա.    “նպաստային  ֆոնդ  կամ  պլան”  նշանակում  է  կենսաթոշակային,  առողջապահական  կամ  
սոցիալական  նպաստի  ֆոնդ  կամ  պլան՝  հովանավորված  SEIU-ի  կամ  դրա  Մասնաճյուղի  
կողմից,  կամ,  որում  SEIU-ն  կամ  Մասնաճյուղը  մասնակցություն  ունեն:  

բ.  Բաժին  5-ում  բերված  “Էական  սեփականության  կամ  ֆինանսական  շահ”  հասկացության  
սահմանումը  գործում  է:

(2) Այն  ընդգրկված  անդամները,  ովքեր  ծառայում  են  ֆիդուցիար  պաշտոնում  և  ունեն  
պատասխանատվություն  կամ  ազդեցություն  նպաստային  ֆոնդի  կամ  պլանի  կառավարման  
գործում,  չեն  կարող.    

ա.  Ունենալ  որևէ  էական  ֆինանսական  շահ,  կամ  ցանկացած  վարկաբեկիչ  անձնական  
կապեր  որևէ  ներդրումային  կառավարչի,  ապահովագրական  աշխատակցի,  բրոկերի,  



խորհրդականի  կամ  մեկ  այլ  ընկերության  հետ,  որը  համագործակցում  է  կամ  ձգտում  է  
համագործակցել  ֆոնդի  կամ  պլանի  հետ:  

ա.  Ընդունել  անձնական  վճարներ  որևէ  բիզնեսից  կամ  պրոֆեսիոնալ  ընկերությունից,  որը  համագործակցում  
կամ  ձգտում  է  համագործակցել  Ֆոնդի  կամ  պլանի  հետ,  եթե  այն  չի  հանդիսանում  պայմանագրային  
վարձատրություն  կատարած  աշխատանքի  համար:  

բ.  Ստանալ  որևէ  տեսակի  փոխհատուցում  ծառայության  համար  որպես  ֆոնդի  և  պլանի  աշխատակցի  
ներկայացուցիչ  կամ  հոգաբարձու,  բացառությամբ  խելամիտ  ծախսերի  փոխհատուցման,  որը  պատշաճ  
կերպով  և  փաստացի  փոխանցվում  է  նման  ներկայացուցիչներին  կամ  հոգաբարձուներին՝  պայմանով,  որ  այն  
չի  հանդիսանում  սույն  դրույթի  խախտում  այն  ծառայողի  կամ  ղեկավարի  համար,  ով  SEIU-ի  կամ  
Մասնաճյուղի  լրիվ  դրույքով  աշխատակից  չէ,  եթե  նման  աշխատանքի  ընդունումը  համապատասխանում  է  
կիրառելի  իրավական  սահմանափակումներին  և  ամբողջովին  հրապարակվում  համապատասխան  զեկույցների  
միջոցով:  

(3) Այս  բաժնին  համապատասխանությունն  ապահովելու  համար,  բոլոր  ընդգրկված  անձինք  պետք  
է  հրապարակեն  այս  Բաժնով  կարգավորվող  ցանկացած  շահերը,  գործարքները  կամ  
հարաբերությունները՝  համաձայն  սույն  Օրենսգրքի  Բաժին  3(բ)-ին:  

(4) Ոչ  ոք  չի  կարող  լիազորագրային  գործունեություն  կամ  պարտականություններ  կատարել  
ֆոնդի  կամ  պլանի  կառավարման  մեջ,  եթե  նա  դատապարտվել  է  որևէ  հանցագործության  
համար,  ներառյալ  ծանր  մարմնական  վնասվածք  պատճառելը  կամ  պաշտոնի  չարաշահումը,  
կամ  էլ  աշխատանքային  կազմակերպությունում  աշխատանքի  ընդունվելը  միայն  անդամների  
հաշվին  շահույթ  ակնկալելու  նպատակով,  չի  կարող  զբաղեցնել  ծառայողի  կամ  ղեկավար  
պաշտոն  SEIU-ում  կամ  որևէ  Հարակից  Մարմնում,  բացառությամբ  այն  սահմանափակ  թվով  
բացառությունների,  որոնք  ներկայացված  են  դաշնային  կիրառելի  օրենքում:        

  (ա)  Հարակից  Կազմակերպություններ.

(1) Այս  Բաժնի  նպատակի  համար,  SEIU-ին  կամ  Մասնաճյուղին  “հարակից”  
կազմակերպություն  նշանակում  է.    



x Որ  դրա  կառավարման  խորհրդի  անդամների  25  կամ  ավելի  տոկոսը  հանդիսանում  է  
SEIU-ի  կամ  Մասնաճյուղի  ծառայողներ  կամ  աշխատակիցներ,  կամ  

x Որի  50  կամ  ավելի  տոկոս  ֆինանսավորումը  տրամադրվում  է  SEIU-ի  կամ  
Մասնաճյուղի  կողմից:  

(2) Ընդգրկված  անձինք,  ովքեր  զբաղեցնում  են  լիազորագրային  պաշտոն  և  
ունեն  պարտականություններ  կամ  ազդեցություն  SEIU-ին  հարակից  
կազմակերպության  տնօրինությունում,  պետք  է  համապատասխանեն  այդ  
դրույթներին  և  SEIU  Օրենսգրքի  չափանիշներին,  հարակից  
կազմակերպության  անունից  գործելիս:      

ՄԱՍ  Ե.    ԸՆՏԱՆԻՔ  ԵՎ  ԱՆՁՆԱԿԱՆ  ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԱԺԻՆ  11.      Ընտանեկան  և  Անձնական  Հարաբերությունը  Կարգավորող  Կանոնների  Նպատակը.  SEIU-ն  
չի  արգելում  ներկա  ծառայողների  կամ  աշխատակիցների  բարեկամներին  աշխատանքի  ընդունելը  կամ  այն  
անձանց,  ում  հետ  ծառայողը  կամ  աշխատակիցը  գտնվում  է  անձնական  ռոմանտիկ  կամ  մտերիմ  
հարաբերությունում:    SEIU-ն  նաև  չի  արգելում  որակյալ  վաճառողներին  աշխատանքի  ընդունել  SEIU  
ներկա  ծառայողների  կամ  աշխատակիցների  բարեկամներին  կամ  այն  անձանց,  ում  հետ  ծառայողը  կամ  
աշխատակիցը  գտնվում  է  անձնական  հարաբերությունում:        

Այնուամենայնիվ,  SEIU-ն  գիտակցում  է,  որն  նման  հարաբերությունները  կարող  են  հանգեցնել  
խնդիրների,  ներառյալ  հովանավորչությունը  կամ  թվացյալ  հովանավորչությունը  բարեկամների  կամ  
սիրեցյալի    նկատմամբ:  Նշված  անձանց  հանդեպ  հատուկ  վերաբերմունքը  կամ  նման  տպավորություն  
ստեղծելը  հակասում  է  տնտեսվարության  և  հաշվետվողականության  մեր  սկզբունքներին,  և  SEIU-ի  գործը  
պատասխանատու  կերպով  կառավարելու  մեր  պարտականությանը:  Սույն  ՄԱՍԻ  պայմանները  մշակված  են  
ապահովելու,  որ  ընտանեկան  կամ  անձնական  հարաբերությունները  չազդեն  ներգրավված  աշխատակիցների  
և  այլ  ծառայողների,  աշխատակիցների  և  երրորդ  կողմերի  մասնագիտական  փոխազդեցությունների  վրա:  

ԲԱԺԻՆ  12.    Սահմանումներ.    Սույն  ՄԱՍԻ  նպատակների  համար.

(ա)  “Բարեկամ”  նշանակում  է  ծնող,  ամուսին,  ամուսնու  համարժեք  անձ,  դուստր,  որդի,  պապիկ  կամ  տատիկ,  
թոռ,  եղբայր,  քույր,  մորաքույր,  քեռի,  եղբոր  դուստր,  եղբորորդի,  առաջին  կամ  երկրորդ  զարմիկ,  
համապատասխանաբար  բարեկամները  ամուսնու  կողմից,    “խորթ”    հարազատություն,    խնամատար  ծնող,  
խորթ  երեխա  և  աշխատակցի  ընտանիքի  ցանկացած  անդամ:  Տնային  գործընկեր  բարեկամները  ընդգրկվում  են  
նույն  չափով,  որքան  ամուսնու  բարեկամները:    



(բ)  “Անձնական  հարաբերություն”  նշանակում  է  շարունակվող  ռոմանտիկ  կամ  մտերիմ  անձնական  
հարաբերություն,  որը  ներառում  է,  բայց  չի  սահմանափակվում  ժամադրությամբ,  համատեղ  կյանքով  կամ  
ընկեր  լինելով:  Այս  սահմանումը  կիրառվում  է,  անկախ  հարաբերությունում  գտնվող  անհատների  սեռից,  
գենդերային  ինքնությունից  կամ  սեռական  կողմնորոշումից:  Այս  սահմանափակումը  չի  վերաբերում  այն  
ընկերներին,  ծանոթներին  կամ  նախկին  գործընկերներին,  ովքեր,  որևէ  կերպ  չեն  ընդգրկվում  “անձնական  
հարաբերությունների”  շրջանակում:

ԲԱԺԻՆ  13.    Արգելված  Վարք.    Կկիրառվեն  հետևյալ  ընդհանուր  սկզբունքները.

(ա)  Բարեկամների  և  ընդգրկված  անձի  հետ  անձնական  հարաբերությունում  գտնվող  անձանց  համար  
աշխատանքի  ընդունման  դիմումները  կգնահատվեն  որակավորման  նույն  չափանիշներով,  որոնք  կիրառվում  
են  մյուս  դիմողների  դեպքում:  Բարեկամների  փոխարեն  դիմումների  փոխանցումը  համապատասխան  բաժնին  
չի  համարվում  աշխատանքի  ընդունման  որոշումների  վրա  ազդելու  փորձ:        Մինչդեռ  դիմումի  կիրառության  
գործընթացին  հետագա  միջամտությունը  կարող  է  համարվել  ոչ  պատշաճ:  

(բ)  Ընդգրկված  անձինք  չեն  կայացնի  իրենց  բարեկամներին  կամ  իրենց  հետ  հարաբերություն  ունեցող  
անձանց  աշխատանքի  ընդունելու  որոշումներ  և  չեն  փորձի  ազդել  մյուսների  կողմից  ընդունվող  որոշումների  
վրա:    

(գ)  Վերահսկող  պաշտոն  զբաղեցնող  աշխատողները  չեն  կարող  հանդիսանալ  իրենց  ազգականի  կամ  այն  
անձի  անմիջական  վերադաս,  որի  հետ  անձնական  հարաբերությունների  մեջ  են:  Անմիջական  
հաշվետվողականության  կամ  վերադաս-ստորադաս  հարաբերությունների  բացակայության  պարագայում,  
ազգականներին  կամ  այն  աշխատողներին,  որոնք  ընտանեկան  կամ  անձնական  հարաբերությունների  մեջ  են,  
սովորաբար  թույլատրվում  է  աշխատել  միևնույն  ստորաբաժանման  մեջ՝  պայմանով,  որ  չլինեն  առանձնակի  
գործառնական  դժվարություններ:  

(դ)      Ընդգրկված  անձինք  չպետք  է  կայացնեն  այնպիսի  որոշումներ  կամ  մասնակցեն  կամ  ներդրում  ունենան  
այլ  անձանց  կողմից  այնպիսի  որոշումների  կայացմանը,  որոնք  վերաբերում  են  իրենց  ազգականների  կամ  այն  
անձանց  աշխատանքին,  որոնց  հետ  նրանք  անձնական  հարաբերությունների  մեջ  են,  նույնիսկ  եթե  նրանք  չեն  
հանդիսանում  այդ  անձի  անմիջական  ղեկավարը:  Չթույլատրվող  որոշումները  ներառում  են,  առանց  
սահմանափակման,  աշխատանքի  ընդունման,  աշխատավարձի,  աշխատաժամերի,  նպաստների,  
առաջադրանքների,  գնահատումների,  ուսուցման,  կարգապահության,  առաջխաղացման  և  փոխադրումների  
վեաբերյալ  որոշումները:                



(ե)      Սույն  բաժնի  պահանջներին  համապատասխանություն  ապահովելու  համար  բոլոր  ընդգրկված  անձինք  
պետք  է  հայտնեն  էթիկայի  օմբուդսմենին  կամ,  համապատասխան  դեպքերում,  էթիկայի  գծով  միջնորդին  սույն  
բաժնով  սահմանված  հարաբերությունների  առկայության  մասին՝  սույն  կանոնագրքի  բաժին  3(բ)-ին  
համապատասխան:

ՄԱՍ  Զ.  ԿԱՏԱՐՈՒՄ  

ԲԱԺԻՆ  14.    Էթիկայի  հարցերով  աշխատակից.  Էթիկայի  հարցերով  աշխատակցի  հաստիքն  ստեղծվել  է՝  
կանոնագրքի  իրագործման  և  կատարման  հարցում  SEIU-ին  անկախ  աջակցություն  տրամադրելու  համար:  
Էթիկայի  հարցերով  աշխատակիցը  պետք  է  հանդիսանա  անբասիր  ազնվություն  և  հեղինակություն  ունեցող  
անձ,  ցանկալի  է՝  էթիկայի,  օրենքի  կատարման  և  աշխատավորական  շարժման  գործունեության  ոլորտում  
փորձով:  Էթիկայի  հարցերով  աշխատակիցը  տրամադրում  է  իր  ծառայությունները  պայմանագրի  հիման  վրա  և  
չպետք  է  հանդիսանա  Միջազգային  միության  կամ  դրա  Մասնաճյուղերից  որևէ  մեկի  անդամ:  Էթիկայի  
հարցերով  աշխատակիցը    նշանակվում  է  Միջազգային  նախագահի  կողմից  և  հաստատվում  է  Միջազգային  
գործադիր  խորհրդի  կողմից:  Միջազգային  նախագահը,  Միջազգային  քարտուղար-գանձապահը  և  SEIU-ի  
Միջազգային  գործադիր  խորհուրդը  կարող  են  էթիկայի  հարցերով  աշխատակցին  ներկայացնել  Կանոնագրքին  
վերաբերող  հարցեր՝    դիտարկման  և/կամ  խորհրդատվության  համար՝  22  և  23  բաժիններին  
համապատասխան:    

ԲԱԺԻՆ  15.    Էթիկայի  օմբուդսմեն.    SEIU-ի  էթիկայի  գծով  օմբուդսմենի  հաստիքն  ստեղծվել  է՝  
վերահսկելու  կանոնագրքի  իրագործումն  ու  կատարումը  և  Միության  մեջ  էթիկական  մշակույթի  
ամրապնդմանն  ուղղված  ընթացիկ  ջանքերը:  Էթիկայի  օմբուդսմենը  պատասխանատու  է  Կանոնագրքին  և  
էթիկական  մշակույթին  վերաբերող  հարցերի  և  խնդիրների  շուրջ  Միջազգային  միությանը  և  
Մասնաճյուղերին  աջակցություն  տրամադրելու,  Կանոնագրքի  և  էթիկական  մշակույթի  հարցերի  վերաբերյալ  
SEIU-ի  և  Մասնաճյուղերի  պաշտոնյաների  և  անձնակազմի  ուսուցումն  ուղղորդելու,  բաժին  17-23-ին  
համապատասխան՝  էթիկայի  խնդիրներին  և  բողոքներին  արձագանքելու,  շահերի  բախման  մասին  
հաղորդումներ  ստանալու  և  կարգավորելու,  էթիկայի  հարցերով  աշխատակցին  աջակցելու  և,  
անհրաժեշտության  դեպքում,  SEIU-ի  ընդհանուր  էթիկայի  ծրագրին  այլ  աջակցություն  տրամադրելու  
համար:  Էթիկայի  օմբուդսմենը,  էթիկայի  հարցերով  աշխատակցի  հետ  խորհրդակցության  միջոցով,  տարեկան  
հաշվետվություն  է  տրամադրում  SEIU-ի  Միջազգային  գործադիր  խորհրդին՝  ամփոփելով  օրենքի  
պահանջներին  համապատասխանությունը,  ուսուցումը,  կատարումը,  մշակույթի  հաստատումը  և  դրան  
առնչվող  գործունեությունը  և  ներկայացնելով  առաջարկներ  էթիկայի  ծրագրի  փոփոխությունների  
վերաբերյալ,  որոնք,  ըստ  նրա,  կբարձրացնեն  ծրագրի  արդյունավետությունը:  Էթիկայի  օմբուդսմենը  կարող  է  
կատարել  նաև  պարբերական  դիտարկումներ՝  սույն  Կանոնագրքի  պահանջներին  համապատասխանությունը  
դիտանցելու  և  որոշելու  համար,  թե  արդյոք  կառավարման  կազմակերպությունների  հետ  
գործընկերությունները,  համատեղ  ձեռնարկություններն  ու  համաձայնությունները  համապատասխանում  են  



սույն  Կանոնագրքին,  պատշաճ  գրանցվում  են,  արտացոլում  են  ապրանքների  կամ  ծառայությունների  համար  
ողջամիտ  վճարում  կամ  ներդրում,  նպաստում  են  SEIU-ի  հարկերից  ազատված  լինելու  նպատակների  
կատարմանը  և  չեն  հանգեցնում  միջոցների  արտահոսքի,  անթույլատրելի  մասնավոր  շահի  կամ  ավելորդ  
վճարներով  գործարքների:  Էթիկայի  օմբուդսմենը  աշխատում  է  SEIU-ի  իրավաբանական  ստորաբաժանման  
կազմում:  

ԲԱԺԻՆ  16.    Մասնաճյուղի  Էթիկայի  գծով  միջնորդ.    Յուրաքանչյուր  Մասնաճյուղ  նշանակում  է  էթիկայի  
գծով  միջնորդ՝  էթիկայի  վերաբերյալ  խորհրդատվություն  կամ  ուղղորդում  տրամադրելու  համար:  Էթիկայի  
գծով  միջնորդը  հանդիսանում  է  Միջազգային  միության  էթիկայի  օմբուդսմենի  հետ  Մասնաճյուղի  
հաղորդակցման  առանցքային  օղակ,  աջակցում  է  Կանոնագրքի  կատարման  հարցերում,  վերահսկում  է  
էթիկայի  հարցերով  ուսուցման  անցկացումը,  աջակցում  է  Մասնաճյուղին  էթիկական  մշակույթի  
ամրապնդման  հարցում  և  հանդիսանում  է  Մասնաճյուղի՝  էթիկայի  հարցերով  ղեկավար:

(ա)  Նախագահները,  գլխավոր  գործադիր  տնօրենները,  քարտուղար-գանձապահները,  գլխավոր  ֆինանսական  
տնօրենները,  աշխատակազմի  ղեկավարները  և  վերոհիշյալին  համարժեք  պաշտոնյաները  չեն  կարող  
հանդիսանալ  էթիկայի  գծով  միջնորդներ:    

(բ)    Մասնաճյուղերին  խրախուսվում  է  քննարկել  էթիկայի  գծով  միջնորդի  պաշտոնում  անձանց  
հերթագայումը,  բացառել  գործառնական  դժվարությունները՝  Մասնաճյուղի  մեջ  էթիկայի  առաջնորդությունը  
լայնորեն  տարածելու  համար:  Մասնաճյուղերը  հնարավորինս  արագ  տեղեկացնում  են  SEIU-ի  էթիկայի  
օմբուդսմենին  էթիկայի  գծով  միջնորդների  նշանակման  և  այդ  պաշտոնում  առաջացած  թափուր  տեղերի  
մասին:    

(գ)    Էթիկայի  գծով  միջնորդները  Միջազգային  միությունից  պարբերաբար  ստանում  են  իրենց  պաշտոնին  
վերաբերող  հատուկ  ուսուցում:  Մասնաճյուղերը  պետք  է  գործադրեն  բոլոր  հնարավոր  ջանքերը՝  իրենց  
էթիկայի  գծով  միջնորդների  մասնակցությունն  ապահովելու  համար:    

ԲԱԺԻՆ  17.      Բողոքներ

(ա)  Ցանկացած  ընդգրկված  անձ  կամ  անդամ  կարող  է  ներկայացնել  գրավոր  բողոք  Կանոնագրքի  հնարավոր  
խախտումների  վերաբերյալ:  Բանավոր  խնդիրներն  ու  բողոքները  պետք  է  շարադրվեն  գրավոր՝  որպես  բողոք  
հետագա  մշակման  համար:  Բողոքները  պետք  է  ստորագրված  լինեն,  պարունակեն  բողոքարկու(ներ)ի  անուն,  
ազգանունը  և  պահվեն  գաղտնի՝  բաժին  24-ին  համապատասխան:  Կանոնագրքի  հնարավոր  խախտման  մասին  
բողոքները  չեն  դիտարկվում  SEIU-ի  կամ  Մասնաճյուղի  սահմանադրությունների  և  կանոնադրությունների  



ներքո,  բացառությամբ  այն  դեպքերի,  երբ  դրանցում  նշվում  է  նաև  սահմանադրությունների  և  
կանոնադրությունների  խախտումների  մասին:    

(բ)    Միջազգային  միությունը  տեղադրում  է  էթիկայի  վերաբերյալ  բողոքների  ներկայացման  համար  
անհրաժեշտ  կոնտակտային  տվյալները  SEIU-ի  կայքում  և  տրամադրում  է  այդ  տվյալներն  ըստ  պահանջի:  

(գ)    Յուրաքանչյուր  Մասնաճյուղ  տրամադրում  է  իր  անձնակազմին  և  անդամներին  իր  էթիկայի  գծով  
միջնորդի  կոնտակտային  տվյալները:  

ԲԱԺԻՆ  18.    Բողոքները,  որոնցով  զբաղվում  էՄիջազգային  Միությունը  .  Միջազգային  Միությանը  կամ  
Էթիկայի  բաժնի  ղեկավարին  ներկայացված,  Օրենսգրքի  խախտմանը  վերաբերող  բողոքները  սկզբում  
կուղարկվեն  SEIU  Էթիկայի  Օմբուդսմենին:  Էթիկայի  Օմբուդսմենը  կուսումնասիրի  Միջազգային  Միությանը  
ներկայացված  էթիկայի  բողոքները  և,  իր  հայեցողությամբ,  կպատասխանի  դրանց,  ներառելով,  բայց  
չսահմանափակվելով  խորհրդատվության  տրամադրմամբ  կամ  ուղղորդմամբ,  փորձելով  խնդիրը  լուծել  ոչ  
պաշտոնական  ճանապարհով,  էթիկայի  բաժնից  դուրս,  ինչպես  նաև    ուղղորդելով  նրանց  Էթիկայի  բաժնի  
ղեկավարին  կամ  Մասնաճյուղին՝  խնդրին  հետագա  ընթացք  տալու  նպատակով:  Բողոքը  ներկայացրած  անձը,  
համապատասխան  կարգով,  կտեղեկացվի  բողոքի  կարգավիճակի  վերաբերյալ՝  Էթիկայի  Օմբուդսմենի  
հայեցողությամբ  և  դրա  ամփոփումից  հետո:    

ԲԱԺԻՆ  19.    Բողոքները,  որոնցով  զբաղվում  էՄասնաճյուղը,  Էթիկային  Օմբուդսմենի  Իրազեկում.    
Էթիկային  վերաբերող  այն  բողոքները,  որոնք  կապված  են  Մասնաճյուղի  հետ,  կուսումնասիրվեն  տվյալ  
Մասնաճյուղի  կողմից  և,  անհրաժեշտության  դեպքում,  կարող  են  ձևավորվել  աշխատակիցների  
կարգապահության  կամ  դատական  ատյանում  միության  պաշտոնական  ներքին  մեղադրանքների  հիմքը,  
ինչպես  նշված  է  Մասնաճյուղի  սահմանադրությունում  և  կանոնակարգում  և/կամ  Միության  
սահմանադրությունում  և  կանոնակարգում:  Էթիկայի  Օմբուդսմենը  կարող  է  խորհրդատվություն  տրամադրել  
Մասնաճյուղին՝  կապված  բողոքների  ուսումնասիրության  և  ընթացակարգերի  և  Օրենսգրքի  խախտման  
մեղադրանքների  հետ:    Այն  դեպքում,  երբ  բողոքը  վերաբերում  է  Մասնաճյուղի  Նախագահին,  գլխավոր  
գործադիր  ղեկավարին,  աշխատակազմի  ղեկավարին,  քարտուղար-գանձապահին,  գլխավոր  ֆինանսական  
ղեկավարին  կամ  համարժեք  պաշտոնատար  անձին,  ապա  Մասնաճյուղը,  հնարավորինս  արագ,  պետք  է  
տեղեկացնի  Էթիկայի  Օմբուդսմենին:        Էթիկայի  Օմբուդսմենը  կարող  է  խորհրդակցել  Էթիկայի  բաժնի  
ղեկավարի  հետ  Մասնաճյուղի  ներկայացրած  ցանկացած  հարցի  շուրջ:  

ԲԱԺԻՆ  20.    Չհամագործակցելը,  Անբարեխիղճ  բողոքներ.      Ընդգրկված  անձի  անխոհեմ  վերաբերմունքը  և  
էթիկային  ու  սույն  Օրենսգրքի  խախտմանը  վերաբերող  բողոքի  ընթացքին  և  ուսումնասիրությանը  լիովին  
չհամագործակցելը,  կհամարվի  սույն  Օրենսգրքի  առանձին  խախտում:      SEIU-ն  իրավունք  է  վերապահում,  
ելնելով  ուսումնասիրության  և  համապատասխան  ընթացքից,  կարգապահության  հրավիրել  այն  անձանց,  
ովքեր  ներկայացնում  են  անբարեխիղճ,  կեղծ,  հալածող  և  վտանգավոր  բողոքներ,  զեկույցներ  և  դիմումներ:    

ԲԱԺԻՆ  21.    Առաջին  ատյանի  արդարադատություն.    



(ա)  Արդարադատության  Խնդրանք.    Այն  դեպքում,  երբ  Մասնաճյուղը  կամ  Մասնաճյուղի  գործադիր  
խորհդրի  անդամը,  պաշտոնյան  կարծում  են,  որ    ընդգրկված  անձին  ուղղված  պաշտոնական  ներքին  
մեղադրանքները,  որոնք  ներառում  են  Օրենսգրքի  խախտում,  այնպիսի  իրավիճակ  են  ստեղծում,  որը  
կարող  է  լրջորեն  վտանգի  ենթարկել  Մասնաճյուղի  կամ  Միջազգային  Միության  շահերը,  կամ  
Մասնաճյուղի  լսելու  ընթացակարգը  լիովին  չի  պաշտպանի  Մասնաճյուղի,  ղեկավարի  կամ  անդամի  
շահերը,  ապա  այդ  անձը  կարող  է  Միջազգային  Նախագահին  խնդրել  առաջին  ատյանի  
արդարադատություն,  ինչպես  նշված  է  SEIU  Սահմանադրության  և  Կանոնակարգի  Հոդված  XVII-ի,  
Բաժին  2  (զ)  կետում:    

(բ)  Առաջին  ատյանի  արդարադատության  ստանձնումը  Միջազգային  Նախագահի  կողմից:    SEIU  
Սահմանադրության  և  Կանոնակարգի  Հոդված  XVII-ի,  Բաժին  2  (զ)  կետի  համաձայն,  Միջազգային  
Նախագահը  կարող  է,  իր  հայեցողությամբ,  պաշտոնական  ներքին  մեղադրանքների  նկատմամբ  կիրառել  
առաջին  ատյանի  արդարադատություն,  եթե  ուսումնասիրության  արդյունքում,  նա  հավատում  է,  որ  
ընդգրկված  անդամին  վերագրվող  մեղադրանքները  կարող  են  լրջորեն  վտանգի  ենթարկել  Մասնաճյուղի  
կամ  Միջազգային  Միության  շահերը:  Նրա  հայեցողությամբ,  Միջազգային  Նախագահը  կարող  է  
ուղղորդել  գործը  Էթիկայի  բաժնի  ղեկավարին՝  խորհուրդ  ակնկալելով  առաջին  ատյանի  
արդարադատության  կիրառման  վերաբերյալ:      

ԲԱԺԻՆ  22.    Պաշտոնական  Մեղադրանքների  Ուղղորդումը  Էթիկայի  Բաժնի  Ղեկավարին.  Եթե  Միջազգային  
Միությունում,  SEIU  Սահմանադրության  և  Կանոնակարգի  XVII  հոդվածի,  3  բաժնի  համապատասխան  
ձևավորված  պաշտոնական  ներքին  մեղադրանքները  նաև  ենթադրում  են  Օրենսգրքի  խախտում  Միջազգային  
Միության  կամ  Մասնաճյուղի  ծառայողի,  կամ  գործադիր  խորհդրի  անդամի  կողմից,  ապա  նմանատիպ  
մեղադրանքները  կարող  են  ուղղորդվել  Էթիկայի  բաժնի  ղեկավարին՝  վերանայման  և  խորհրդատվության  
ակնկալիքով:

ԲԱԺԻՆ  23.    Հայցերի  Քննումը  Էթիկայի  Բաժնի  Ղեկավարի  կողմից.    

(ա)  Եթե  Օրենսգրքի  խախտման  մեղադրանքներին  վերաբերող  բողոքի  կամ  մեղադրանքի  քննումից  հետո,  
Էթիկայի  Բաժնի  Ղեկավարը  եզրակացնում  է,  որ  մեղադրանքները  ենթակա  են  հետագա  
ուսումնասիրության,  նա  խորհուրդ  է  տալիս  Միջազգային  Միությանը  կատարել  որոշակի  
գործողությունների  շարք՝  բողոքներին  և  մեղադրանքների  պատասխանելու  համար,  ներառելով,  բայց  
չսահմանափակվելով  հետևյալով.      

(1) SEIU-ի  աշխատակազմի  և/կամ  արտաքին  քննիչների  կողմից  հետագա  ուսումնասիրություն,

(2) Պաշտոնական  մեղադրանքի  ներկայացումը՝  SEIU-ի  Սահմանադրության  և  Կանոնակարգի  
XVII  Հոդվածի  համաձայն:    

(3) Միջազգային  Նախագահի  կողմից  առաջին  ատյանի  արդարադատության  ստանձնում՝  SEIU-ի  
Սահմանադրության  և  Կանոնակարգի  XVII  Հոդվածի  Բաժին  2(զ)-ի  համաձայն:



(4) Արտաքին  ունկնդրող  ծառայողի  նշանակում,  ով  կանցկացնի  դատավարություն  SEIU-ի  
Սահմանադրության  և  Կանոնակարգի  XVII  Հոդվածի  Բաժին  3-ի  համաձայն:

(5) Ընդգրկված  աշխատակիցների  կարգապահությունը:  

(6) Ընդգրկված  ծառայողների  կամ  պաշտոնապես  մեղադրվող  անդամների  պատժամիջոցների  
իրականացում

(7) Այլ  գործողությունը,  որը  անհրաժեշտ  կհամարվի  Էթիկայի  Բաժնի  Ղեկավարի  
հայեցողությամբ:

(բ)  Եթե  Օրենսգրքի  խախտման  մեղադրանքներին  վերաբերող  բողոքի  կամ  մեղադրանքի  քննումից  հետո,  
Էթիկայի  Բաժնի  Ղեկավարը  եզրակացնում  է,  որ  մեղադրանքները  ենթակա  չեն  հետագա  
ուսումնասիրության,  ապա  նա  Միջազգային  Միությանը  ներկայացնում  է  իր  բացահայտումները:      

ՄԱՍ  Է.      ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՀԱՎԱՔՈՂՆԵՐԻ  ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԺԻՆ  24.  Գաղտնիություն.  SEIU-ն  կգործադրի  բոլոր  ջանքերը  գաղտնի  պահելու  այն  անձանց  
ինքնությունը,  որոնք  տեղեկություն  են  տրամադրում  էթիկայի  խնդրի,  դիմումի,  զեկույցի  և  բողոքի  
բացահայտման  համար  Օրենսգրքի  համաձայն,  մինչև  նրանց  ինքնության  բացահայտումը  լիազորված  չլինի  
բողոքարկողի  կողմից  կամ  չպահանջվի  SEIU-ի  կողմից՝  իր  լիազորագրային  կամ  իրավական  
պարտականությունները  կատարելու  համար:    SEIU-ն,  հնարավորինս  գաղտնապահորեն  կվերաբերի  նաև  
էթիկայի  բողոքներին  և  խնդիրներին  վերաբերող  կապերին,  որպեսզի  կարողանա  իրականացնել  ամբողջական  
և  արդար  հետաքննություն,  կատարի  իր  լիազորագրային  պարտականությունները  և,  անհրաժեշտության  
դեպքում,  վերանայի  իր  գործողությունները:  

ԲԱԺԻՆ  25.    Վրեժխնդրության  Բացառում.  SEIU-ն  խրախուսում  է  բոլոր  ծառայողներին  և  
աշխատակիցներին  Միությանը  ներկայացնել  էթիկային  վերաբերող  այն  խնդիրներն  ու  բողոքները,  որոնք  
ենթադրում  են  Օրենսգրքի  խախտում,  ինչպես  նշված  է  վերոհիշյալ  ՄԱՍ  Զ-ում:  

(ա)  SEIU-ն  հստակորեն  արգելում  է  ցանկացած  վրեժխնդրություն  ընգրկված  անձանց  և  անդամների  
հանդեպ.

(1) Սույն  Օրենսգրքի  համաձայն,  բարեխիղճ  բողոքներ,  զեկույցներ  կամ  դիմումներ  
ներկայացնելու  համար

(2) Օրենսգրքով  արգելված  որևէ  գործելակերպին  ընդդիմանալու  համար  



(3) Որևէ  ուսումնասիրության  կամ  Օրենսգրքի  կիրարկման  գործընթացին  ապացույցների,  
վկայությունների  կամ  տեղեկության  տրամադրման  կամ  համագործակցության  համար      

(4) Որևէ  այլ  կերպ  կիրարկման  գործընթացին  մասնակցության  համար,  ինչպես  նշված  է  
վերոհիշյալ  ՄԱՍ  Զ-ում:  

(բ)  SEIU-ն,  մասնավորապես,  չի  հանդուրժի  որևէ  տեսակի  վրեժխնդրություն  Մասնաճյուղի  Էթիկայի  
գծով  Պատասխանատուների  հանդեպ,  ովքեր  կատարում  են  իրենց  պարտականությունները:      

(գ)  Վրեժխնդրության  ցանկացած  գործողության  մասին  անհրաժեշտ  է  հայտնել  SEIU  Էթիկայի  
Օմբուդսմենին  կամ  Մասնաճյուղի  Էթիկայի  գծով  Պատասխանատուին,  իսկ  նրանք  հնարավորինս  արագ  
կպատասխանեն:      


